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  „Daruješ krv, daruješ druhý dych životu,“ týmito slovami Bibiána 
Maliňáková zo Slovenského Červeného kríža - Územného spolku 
Svidník otvorila slávnostné oceňovanie mnohonásobných  bez-
príspevkových darcov krvi z okresu Svidník. Slávnosť sa konala 
v pondelok 21. novembra v koncertnej miestnosti Základnej 
umeleckej školy vo Svidníku. 

Ocenili mnohonásobných darcov krvi, 
medzi nimi aj Jaroslava Suváka za 101 odberov

  Krv je najvzácnejším darom. Jediným na svete, ktorý môže zachrániť' život. 
Ak považujeme ľudský život za najväčšiu hodnotu, potom darcovia krvi sú 
jedni z tých, ktorí pomáhajú svojou aktivitou, svojim telom, svojou krvou za-
chraňovať životy. Aj tieto slová odzneli ešte predtým, než si mnohonásobní 
bezpríspevkoví darcovia krvi prevzali svoje ocenenia. 
  S krátkym príhovorom vystúpila členka Územnej rady SČK pre okresy Svidník 
a Stropkov Daniela Macáková, ale aj primátorka mesta Svidník Marcela Ivan-
čová, ktoré vyzdvihli šľachetné skutky darcov krvi. Potom už členky Územnej 
rady SČK vo Svidníku Daniela Macáková, Edita Podaná a Nadežda Čemová 

spolu s riaditeľom Slovenského Červeného kríža - Územného spolku Svidník 
Slavomírom Sakalikom odovzdali ocenenia jednotlivým mnohonásobným 
bezpríspevkovým darcom krvi. Pripomeňme, že Bronzovou plaketou profesora 
doktora Jana Jánskeho sú oceňovaní darcovia za 10-násobné darovanie 
krvi, Striebornou plaketou oceňujú darcov za 20-násobné darovanie krvi a 
Zlatú plaketu profesora Dr. Jana Jánskeho získavajú ženy za 30-násobne 
darovanie krvi a muži  na získanie tejto plakety musia darovať krv až 40- krát. 
Na minulotýždňovej slávnosti boli darcovia krvi ocenení nielen bronzovou, 
striebornou či zlatou, ale dvaja darcovia krvi si prevzali Diamantovú plaketu 
prof. Doktora Jana Jánskeho. Boli to Eva Kucerová zo Svidníka a Miroslav 
Gerek z Mlynároviec. Pripomeňme, že diamantovú plaketu ženy získavajú 
za 60-násobné a muži za 80-násobné darovanie krvi. 
  Vyvrcholením slávnostného oceňovania darcov krvi z okresu Svidník bolo 
udelenie Kňazovického medaily, ktorú za aktuálnych 101 darovaní krv získal 
Jaroslav Suvák. Dlhoročný riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru 
SR vo Svidníku po prevzatí ocenenia v mene všetkých darcov krvi poďakoval 
za udelené ocenenia a vyhlásil, že nikto z nich to nerobí pre žiadne ocenenia, 

ale pre ten dobrý pocit z toho, že 
svojou krvou mohli pomôcť inému. 
Odovzdávanie ocenení bolo popre-
tkávané kultúrnym programom, o 
ktorý sa postarali žiaci a pedagógovia 
zo svidníckej Základnej umeleckej 
školy, na pôde ktorej sa celá slávnosť 
konala. 
  Okrem domácej svidníckej primá-
torky sa pritom na slávnosti zúčastnil 
aj novozvolený primátor Giraltoviec 
Pavol Tchurik, ktorý sa tiež pridal ku 
gratulantom. 
  V závere sa všetkým za účasť a za 
to, že bez nároku na odmenu darujú 
krv, poďakoval Slavomír Sakalik. 
Vyzdvihol ich nezištné konanie, poďa-
koval za to, že svojou krvou pomáhajú 
zachraňovať života. 
  Okrem iného sa potom darčekovým 
košom poďakoval Základnej umelec-
kej škole, Hematologicko-transfúzne-
mu oddeleniu svidníckej nemocnice 
i štyrom dobrovoľníkom, ktorí počas 
celého roka pomáhala svidníckemu 
Územnému spolku SČK pri každej 
dobrovoľníckej aktivite. 
  Podobné slávnostné oceňovanie 
mnohonásobných bezpríspevkových 
darcov sa o deň neskôr, teda v utorok 
22. novembra konalo aj v susednom 
meste, kde ocenili darcov z okresu 
Stropkov. 

(ps)

Eva Kucerová zo Svidníka a Miroslav Gerek z Mlyná-
roviec si prevzali Diamantovú plaketu Striebornú plaketu si prevzali aj títo darcovia krvi 

Medzi ocenenými boli aj zamestnanci svidníckej nemocnice 

Ďalší ocenení striebornou plaketou...
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KOHO OCENILI?
Kňazovického medailou bol ocenený Jaroslav Suvák zo Svidníka. 
Diamantovú plaketu prof. Jana Jánskeho získali: Eva Kucerová (Svidník) 
a Miroslav Gerek (Mlynárovce). 
Zlatú plaketu prof. Jana Jánskeho získali: Jaroslav Sasarak, Jozef Ragan, 
Róbert Hreško, Miroslav Burják, Ján Siňár, Jana Milá (všetci zo Svidníka), 
Marián Fečkanin (Okrúhle), Martin Doruľa (Mestisko), Ľubomír Grešlík (Nižný 
Mirošov), Helena Varjanová (Vyšný Mirošov), Mária Drabová (Giraltovce), 
Michal Vaňko (Ladomirová).
Striebornú plaketu prof. Jana Jánskeho získali: Viliam Podolák, Vlasta 
Hojdová, Mária Piňková, Silvia Stašková, Viktória Ligová, Ľuboš Jurečko, 
Martin Sušina, Marek Darivčák (všetci zo Svidníka), Branislav Sabo (Medzi-
laborce), Jozef Rozdilský (Vyšná Jedľová), Stanislav Jurko (Kružlová), Viliam 

Polaček (Okrúhle), Monika Mašlejová, Vladimír Liška (obaja Giraltovce), 
Michal Vanca (Ladomirová), Sylvia Savčáková (Vyšný Mirošov), Jaroslav 
Teraz (Kečkovce), Marián Čubirka (Soboš), Marek Motyka (Radoma), Anna 
Ivančová (Francovce). 
Bronzovú medailu prof. Jana Jánskeho získali: Natália Goriščáková, Mi-
chaela Haňáková, Silvia Safková, Jana Terazová, Jana Malačinová, Viliam 
Jachymovič, Eva Homzová, Ľuboš Kost, Ladislav Hanik, Vladimír Slimák, 
Radoslava Barančíková, Elizabet Lialenko (všetci zo Svidníka), Mikuláš 
Baka (Šarišský Štiavnik), Maroš Keselica (Nižný Mirošov), Ján Marchevský 
(Šemetkovce), Kristína Štefancová (Nižný Komárnik), Vlasta Hromohová, 
Kristián Matkobiš (obaja z Radomy), Gabriel Džalaj (Okrúhle), Emília Gieciová 
(Nová Polianka), Ján Fedák, Dávid Sirý (obaja z Ladomirovej), Peter Kaliňák, 
Marek Kaliňák (obaja z Vyšnej Jedľovej), Peter Liga (Vyšný Mirošov), Róbert 

Palička (Vápeník), Tatiana Kostilníková (Medzilabor-
ce), Gabriela Brožinová (Dobroslava), Ján Špik (Nižná 
Polianka), Mikuláš Maťaš (Giraltovce), Radoslav 
Kundrát (Roztoky).                                                 (pn) 

Kňazovického medailou bol ocenený 
Jaroslav Suvák zo Svidníka

Svidníčanka Eva Homzová si prevzala 
bronzovú medailu...

Svidníčanka Vlasta Hojdová si prevzala 
striebornú medailu...

Medzi ocenenými bol aj Viliam Podolák Ocenená Tatiana Kostilníková Slavomir Sakalik ocenil zlatých darcov krvi...

Manželia KucerovciBronzoví darci krvi...
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  Prešovský samosprávny kraj bude mať v novom volebnom 
období 65 poslancov. Slávnostný sľub zložilo 62 z nich, známi sú 
už aj dvaja podpredsedovia prešovskej župy a členovia fi nančnej 
komisie za poslanecký zbor. 

Krajskí poslanci zložili slávnostný sľub

 Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a 62 poslancov 
krajského zastupiteľstva zložili v pondelok 21. novembra slávnostný sľub. 
Traja poslanci sa sľubu nezúčastnili. Akt sa konal v Historickej budove Divadle 
Jonáša Záborského v Prešove. 
„Stávame sa tými, ktorí preberajú na seba zodpovednosť a úlohy 

za všetkých a pre 
všetkých. Chcem vás 
týmto poprosiť, aby 
sme otočili list, za-
budli na to, čo bolo 
v predchádzajúcom 
období zlé a stavali 
na tom, čo bolo dob-
ré. Chcem zároveň 
poďakovať poslan-
com v uplynulom 
volebnom období a 
poprosiť o kontinu-
álne nadviazanie na 

úspechy, ktoré sa nám spoločne podarilo dosiahnuť. Hľadajme cesty k 
sebe aj napriek rôznosti našich názorov. Jednota v rozmanitosti sa dá 
nájsť, ale iba vedy, ak chceme. Za seba vám chcem sľúbiť, že budem 
hľadať všetky možné cesty, aby sme sa zblížili a hľadali spoločné 
riešenia, nech už budú akokoľvek ťažké a zložité,“ povedal v príhovore 
predseda PSK Milan Majerský. 
  Svoj post celkovo obhájilo 39 poslancov, 26 je nových, pričom šiesti poslanci 
sa do zastupiteľstva kraja opätovne vrátili, keďže už v krajskom zastupiteľstve 

figurovali v minulosti. 
Celkovo je oproti minu-
lému volebnému obdobiu 
v krajskom zastupiteľstve 
o troch poslancov viac.
  Medzi 65 poslancami, 
ktorí budú hájiť záujmy 
občanov Prešovského 
kraja, je osem žien a 57 
mužov. Zastúpenie tu 
majú aj traja poslanci Ná-
rodnej Rady SR, jedna 
štátna tajomníčka a 16 
starostov a primátorov. Poslanecký mandát bude vo volebnom období 2022-
2026 vykonávať aj horský vodca, choreograf, záchranár či tréner. Najmladší 
poslanec zastupiteľstva má pritom 27 a najstarší 66 rokov. 
  Väčšinu nového zloženia krajského parlamentu tvoria nezávislí kandidáti, 
ktorý je 27, druhé najpočetnejšie zastúpenie so 16 poslancami majú zhodne 
dve koalície - KDH, Sme rodina, SaS, Za ľudí a Hlas - sociálna demokracia, 
Smer - SD, Aliancia. 
  Nové zloženie poslaneckého zboru sa po slávnostnom akte zúčastnilo aj 
prvého ofi ciálneho zasadnutia zastupiteľstva. Do funkcie podpredsedu kraja 
zvolilo zastupiteľstvo Štefana Bieľaka (poslanecký klub nezávislých poslancov) 
a Jozefa Kanuščáka (za poslanecký klub KDH, SaS, Za ľudí). Obaja budú pre 
kraj pracovať na 30%- ný úväzok, za čo dostanú mesačnú odmenu 1800 eur. 
Tretí podpredseda kraja ešte nie je známy a bude schvaľovaný na najbližších 
Zastupiteľstvách PSK.  
  Poslanci schválili aj zriadenie fi nančnej komisie, ktorej predsedom bude 
Zuzana Bednárová. Okrem podpredsedu bude komisia zložená z ďalších 
šiestich poslancov. Najbližšie zastupiteľstvo PSK sa uskutoční 12. decembra 
a nosnou témou bude rozpočet na rok 2023.  

Lea Lehotská, Oddelenie komunikácie a propagácie

Bardejov - 6 poslancov: Patrik Mihaľ, Juraj Bochňa, Pavol Ceľuch, Jozef 
Kmec, Marke Hudák, Štefan Harčarufka; Humenné - 5 poslancov: Jana Vaľo-
vá, Luciána Hoptová, Michal Babin, Lucia Sukeľová, Ondrej Mudry; Kežmarok 
- 6 poslancov: Štefan Bieľak, Ján Ferenčák, Pavel Hudáček, Pavol Slovík, 
Milan Mazurek, Milan Glevaňák; Levoča - 3 poslanci: Miloslav Repaský, Jana 
Suráková, Jozef Gura; Medzilaborce - 1 poslanec: Adrián Kaliňák; Poprad - 8 
poslancov: Anton Danko, František Majerský, Jozef Janiga, Vladimír Lajčák, 
Štefan Pčola, Martin Lajoš, Igor Wzoš, Milan Baran; Prešov - 13 poslancov: 
Michal Kaliňák, František Oľha, Pavel Hagyari, Andrea Turčanová, Zuzana 

Zoznam poslancov Prešovského samosprávneho kraja
Bednárová, Gabriel Paľa, Miroslav Benko, Artúr Benes, Vladislav Bašista, Viera 
Leščáková, Marián Damankoš, Rudolf Dupkala, Richard Eliáš; Sabinov - 5 
poslanci: Vladimír Jánošík, Michal Repaský, Jozef Kanuščák, Marek Hrabčák, 
Peter Kandráč; Snina - 3 poslanci: Nadežda Sirková, Ján Holinka, Peter 
Vološin; Stará Ľubovňa - 4 poslanci: Peter Bizovský, František Orlovský, 
Michal Didik, Martin Karaš; Stropkov - 2 poslanci: Martin Jakubov Martin, 
Dušan Lukáč; Svidník - 3 poslanci: Ján Vook, Ján Hirčko, Michal Iľkanin; 
Vranov nad Topľou - 6 poslancov: Ján Ragan, Jozef Baran, Peter Kocák, 
Jozef Berta, Jaroslav Makatúra, Alfonz Kobielský. 

  Ďalšia nešťastná smrť na parkovisku pod duklianskym pa-
mätníkom. V pondelok 21. novembra podvečer boli záchranári, 
policajti a hasiči privolaní na spomínané parkovisko po tom, 
čo srbská prepravná fi rma prostredníctvom srbskej ambasády 
žiadala o pomoc. 

Srbský vodič zomrel v kamióne pod duklianskym pamätníkom

  Nemohli sa totiž spojiť s 
vodičom kamióna, no vedeli, 
že kamión je zaparkovaný na 
parkovisku pri slovensko-poľ-
skom hraničnom priechode 
Vyšný Komárnik - Barwinek. 
  Podľa našich informácií bol 
kamión niekoľko hodín na-
štartovaný, jedno z okien na 
kabíne bolo stiahnuté asi do 
polovice. Keď sa hasičom cez 
pootvorené okno podarilo otvoriť dvere, v kabíne našli už len nehybné telo. 
Podľa dostupných informácií mužovi zrejme prišli nevoľno a žiaľ, zomrel. 

60-ročnému srbskému vodičovi už záchranári nedokázali pomôcť.
    Pred niekoľkými mesiacmi sa na tomto parkovisku stalo niečo podobné. 
V kabíne kamióna našli mŕtveho moldavského vodiča kamióna, ktorý takisto 
náhle skolaboval a tiež sa s ním niekoľko hodín nevedeli spojiť. 

(ps)
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  Covid mu zmenil obranyschopnosť organizmu a prestal ovládať 
vlastné telo. Nehýbal rukami, ani nohami, pred úplným ochrnutím 
lekári v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku patriacej 
do siete Svet zdravia veľa možností nemali. No trúfl i si na niečo, 
čo bežne nerobia.   

Veľká medicína v malej nemocnici 
- mužovi z obce pri Svidníku zachránili život

  55-ročný Ivan z dedinky pri Svidníku mal ťažký priebeh Covidu. Okrem pľúc 
mu infekcia zasiahla aj nervový systém. V kombinácii s ďalšími zdravotnými 
problémami veľmi ťažký stav. „Vlastné telo vyrába protilátky proti vlastným 
nervom, ktoré vlastne prestávajú fungovať a tým pádom vlastne pacient 
stráca motoriku, stráca senzitivitu,“ opísala primárka Neurologického 
oddelenia svidníckej nemocnice Anna Kravecová. 
 „On nevedel zatvoriť ústa, nevedel hltnúť, nepohol prstom, proste neu-
robil nič,“ doplnila primárka Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny 
svidníckej nemocnice Renáta Diničová a Anna Kravecová ešte dodala:
   „V podstate mu oslabli horné, dolné končatiny, prestal ovládať dýchanie 
a vlastne musel byť zaintubovaný a napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. 
Ako ďalej povedala Renáta Diničová, pacient bol vlastne uväznený vo 
vlastnom tele, čiže jediné, čo vedel, klipnúť očami.
  Šancu mal v niektorej z fakultných nemocníc, no otázny bol transport.   
„Bolo by to náročné, lebo ten pacient bol kriticky chorý,“ podotkla pri-

márka Renáta Diničová.
  Rizikový bol nielen prípadný prevoz pacienta, ale aj to, že takýto zákrok vo 
svidníckej nemocnici ešte nerobili. Napriek tomu sa preň rozhodli. Zdravotný 
stav muža veľmi úzko navzájom konzultovali lekári z neurologického oddele-
nia a z oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny. „Z jeho cirkulácie 
chceme odstrániť patologické autoprotilátky, ktoré vlastne ničia nervový 
systém,“ vysvetlila Anna Kravecová a Renáta Diničová pokračovala: „To 
je vec, ktorá nie je bežná, je to nová, my s ňou sme štandardne nemali 
skúsenosť.“ 
  Plazmaferéza. Takto volajú to, čo vďaka novému prístroju mohli mužovi vo 
svidníckej nemocnici aplikovať. Priamo na Oddelení anesteziológie a inten-
zívnej medicíny. „Ľudovo povedané, je to takzvaná očista krvi pacienta 
od toho, čo mu škodí. Musíte mu odobrať všetku jeho krv. Tá krv prejde 
špeciálnou membránou, kde sa oddelí tá plazma, ktorá je napadnutá 
tými protilátkami, krv sa mu vráti a dodávame mu umelo to, čo sme mu 
zobrali, ale už očistené a zdravé.“
  Podľa skúseností lekárov takáto pomerne častá postcovidová komplikácia 
aj na severovýchode Slovenska zopár ľudí o to najcennejšie pripravila. „Za-
znamenali sme už niekoľko pacientov, ktorým sme ale nevedeli predtým 
pomôcť, lebo sme takýto prístroj nemali. Tento prístroj, ktorý sa dostal 
do našej nemocnice, nám umožnil urobiť takzvanú veľkú medicínu v 
regionálnych podmienkach,“ zdôraznila primárka Renáta Diničová. 
  Mužovi spod Dukly tak vo svidníckej nemocnici pomohli. Už počas trojho-
dinového zákroku badali zmeny. „On nebol schopný pohybu, žiadneho 
pohybu. Nebol schopný ovládať dýchanie a po aplikácii ôsmych 
veľkoobjemových plazmaferéz pacient hýbe končatinami. My sme u 
neho aplikovali osemkrát plazmaferézu s tým, že už po piatich sa stav 
evidentne zlepšoval, ale po tých ďalších troch je to skutočne zázrak,“ 
povedala pre naše noviny primárka Anna Kravecová.
  Teraz je na rade rehabilitácia. Ani po nej síce lekári nesľubujú úplný návrat 
do normálu, no isté je, že komfort jeho života bude s tým spred pár týždňov 
neporovnateľný. 
  „Už len to, že vlastne sa obnovila tá motorika, že ten pacient vníma, 
reaguje, vykoná pokyny, jeho prognóza podľa mňa je celkom priaznivá,“ 
uzavrela primárka Renáta Diničová. 

(ps)Mužovi spod Dukly tieto lekárky vo svidníckej nemocnici pomohli. Už 
počas trojhodinového zákroku badali zmeny...
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  Šetria, kde sa len dá. V školách už nie je len chladnejšie či 
tmavšie, no vypnuté ostávajú aj výdobytky modernej doby. Aj 
vo Svidníku postupne obmedzujú aj vyučovacie metódy.

  Nepoužité vojenské uniformy. Rozdáva ich nový majiteľ 
niekdajšej talianskej odevnej spoločnosti Svik vo Svidníku. 
Vyprázdňuje sklady a zbavuje sa všetkého, čo po sebe nechal 
taliansky podnikateľ.  

Školy šetria, vracajú sa ku kriedam

  Utiahnuté ventily radiátorov, svetlá zasvietené len občas. Od začiatku škol-
ského roka realita aj v školách vo Svidníku. „Svietime minimum, iba tam, 
kde je to nevyhnutné,“ potvrdila nám napríklad aj riaditeľka Základnej školy 
na Komenského ulici vo Svidníku Helena Lacová a ilustrovala to na príklade 
školskej telocvične, kde svieti len časť svietidiel.
  K šetriacim opatreniam teraz napríklad v Základnej škole na Komenského 
ulici vo Svidníku pribudli aj ďalšie. Interaktívne tabule nezapli už dva týžd-
ne. „Je to trošku náročnejšie pre učiteľa, pretože si musí viac chystať 
učebných pomôcok, ale učitelia sú tvoriví, takže vedia využívať aj tým 
klasickým spôsobom tak nové, moderné metódy a formy,“ povedala 
Helena Lacová a svoj názor pridal aj učiteľ Vladimír Pasnišin. „Ťažko sa nám 
učí bez interaktívnych tabúľ, lebo všetky cvičenia a všetky učebnice už 
máme v elektronickej podobe.“ 
  Šetrenie sa neprejavuje len na tom, že nepoužívajú interaktívne tabule, ale 
napríklad aj na tom, že je obmedzená výučba informatiky. „Teraz využívame 
do maxima tú teóriu a tie praktické časti potom, dúfajme, že budeme v 
novom roku využívať. Rovnako aj počítače naplno, ako sme ich doteraz 
využívali,“ ozrejmila ešte riaditeľka Helena Lacová. Nateraz tak ostávajú 
počítače č notebooky vypnuté. „Vrátili sme sa ku klasike. Znovu tabuľa, 
krieda, ale všetko sa dá zvládnuť. Ako pred desiatimi rokmi, tak aj teraz,“ 
doplnil učiteľ Vladimír Pasnišin.

  Mnohé školy, vrátane tých svidníckych, už dnes hovoria o viacnásobne 
zvýšených nákladoch na elektrinu. Obmedzenia im čo-to ušetria, no napriek 
všetkému sa spoliehajú hlavne na fi nančnú pomoc od štátu. 

 (ps)

Talianske uniformy pre ľudí

  Uniformy sú zavesené na stojanoch. Priamo pri hlavnej ceste pred niekdaj-
šou odevnou fabrikou. „Je teplý, teraz je zima, myslím, že niekomu to aj 
pomôže,“ komentoval Svidníčan, keď si obzeral vojenský zateplený plášť. 
Už skôr si takto ľudia mohli zobrať akékoľvek značky oblekov, no a teraz 
prišiel rad na posledné kusy. Sú to uniformy, samozrejme, bez príslušného 
označenia armády.
  Pripomeňme, že v roku 2019 vtedajší taliansky majiteľ tejto odevnej spo-
ločnosti presťahoval výrobu pánskej konfekcie na Balkán a fabriku zavrel. 
Neskôr celý areál predal. Nový majiteľ ho chce premeniť na modernejšie 
výrobné priestory. Zatiaľ sa zbavuje toho, čo Taliani vo Svidníku nechali. „Je 
to chvályhodný počin toho majiteľa, že to neznehodnotí, nevyhodí, a 
istotne si to niekto aj zoberie a pomôže si s tým,“ komentoval muž, ktorý 
si obzeral uniformy. Na stojanoch boli pánske i dámske uniformy. S najväčšou 
pravdepodobnosťou boli v minulosti určené pre taliansku armádu. Svedčia 
o tom štítky na obaloch. 
  Podnikateľ už takto rozdal stovky oblekov. Vo Svidníku ich v minulosti šili aj 

  Členov Mestskej rady a rozdelenie poslancov do jednotlivých 
komisií Mestského zastupiteľstva vo Svidníku spoznáme až 
v decembri. Vyplynulo to z informácií, ktoré nám poskytla PR 
manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.

pre tie najznámejšie módne značky. Verejne vystúpiť nechcel, povedal len, 
že ak niekomu pomôžu aj uniformy, bude len rád. Aj fotografi e z internetu 
potvrdzujú, že ide o typ talianskych uniforiem. Možno i tie, ktoré mali na sebe 
talianski vojaci počas audiencie u pápeža Františka pred pár rokmi ušili práve 
vo Svidníku.                                                                                              (ps) 

Kedy spoznáme členov Mestskej rady a koľko zarába svidnícka primátorka?

„Zriadenie mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva je výhrad-
nou kompetenciou mestského zastupiteľstva. 
  V súčasnosti prebiehajú stretnutia a rokovania medzi poslancami a 
primátorkou mesta o príprave potrebných materiálov na kreovanie mest-
skej rady a jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva,“ informovala 
nás Kristína Tchirová.
  Pripomeňme, že v prvom volebnom období primátorky Marcely Ivančovej boli 
členmi Mestského rady Michal Goriščák ako viceprimátor a ďalej Ján Hirčko, 
Vladimír Kaliňák, Vladimír Žak a Martin Ždiňak. Spomedzi týchto piatich 
pánov len jeden už v novom volebnom období nie je mestským poslancom, 
a to je Ján Hirčko. 

  Nové zloženie svidníckej Mestskej rady však, ako sme už uviedli, spozná-
me v decembri. „Ofi ciálne konštituovanie mestskej rady a komisií bude 
predmetom najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré 
bude zvolané v mesiaci december,“ dodala Kristína Tchirová.
  Kompetenciou mestského zastupiteľstva je okrem kreovania mestskej rady 
či komisií mestského zastupiteľstva napríklad aj určenie platu primátorky, a 
ani to sa na ustanovujúcom zasadnutí nestalo.
  „Plat primátorky mesta Svidník je na úrovni základného platu primáto-
ra určený zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Plat primátorky je určený 
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospo-
dárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 
republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobkom 2,81. V súčas-
nosti je plat primátorky mesta Svidník v zákonom určenej výške 3 403 
eur v hrubom,“ skonštatovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. 

(ps)
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  Dolný Kubín sa pravidelne stáva miestom, kde sa stretávajú 
hokejoví reprezentační brankári vo výcvikových táboroch a to 
nielen pred významnými reprezentačnými podujatiami. 

Medzi talentovanými brankármi vo výcvikovom tábore 
aj mladý 13-ročný Svidníčan Rišo 

Začiatkom novembra bolo do výcvikového tábora nominovaných 43 mladých 
brankárov a brankárok z ročníkov 2009 až 2007. Brankári trénovali tradične 
pod vedením hlavného kouča Jána Lašáka, ktorému vypomáhali skúsení 
kolegovia ako Dušan Sidor, Rastislav Staňa, Jozef Urdák, Karol Križan, 
Stanislav Petrík a ďalší.
Projekt výcvikových táborov 
pod hlavičkou Slovenského 
zväzu ľadového hokeja je 
zameraný na tréningy špe-
cializovaných brankárskych 
zručnosti a na prácu s talen-
tovanými brankármi, ktorých 
rozvoj chce mať zväz pod 
drobnohľadom.
Hlavný tréner Ján Lašák, 
za ostatné roky vidí prog-
res brankárov a hodnotí 
tento projekt ako veľmi pro-
spešný. Chalani dostávajú 
mnoho informácii priamo 
na ľade. Majú semináre 
od špičkových brankárov, 
psychológov, špecialistov 
na strečing, na stravu, v 
minulosti sa tábora zúčastnil 
aj tréner z NHL. Všetko sú to 
zdroje cenných informácii, 
ktoré mladým brankárom 
pomáhajú. Ján Lašák vie, 
že brankárska pozícia je 
náročná najmä po mentálnej 
stránke. Preto je potrebné 
na osobnosti brankára kom-

plexne pracovať. 
  Tento rok bol medzi talentovanými brankármi z klubov ako HC Košice, Slo-
van Bratislava, Dukla Trenčín, HK Banská Bystrica, HK Zvolen, HK Poprad, 
aj mladý 13-ročný Svidníčan v Bardejovských farbách, Richard Kromka. Ten 
sa medzi svojimi rovesníkmi nestratil a pútal pozornosť na svoj vek nad-
priemernými proporciami. Už teraz je vysoký 188 cm a svojou veľkosťou sa 
porovnával s o dva roky staršími kolegami v bráne. 
  V reprezentácií je o vysokých a pohyblivých brankárov veľký záujem a to 
môže byť jeho veľká devíza.
Pre chlapca z malého mesta na východe Slovenska, kde donedávna nebol 
ani funkčný štadión, je to o to veľká česť byť nominovaný na takýto výcvikový 
tábor a zažiť si starostlivosť, akú majú možnosť zažiť reprezentanti.
 Hokej začal hrať až v deviatich rokoch, keď sa bol prvýkrát pozrieť na ukážkový 
tréning s Jánom Lašákom a Rasťom Staňom v Levoči. Sebavedomo vtedy 
vyhlásil, že chce byť ho-
kejový brankár. Odvtedy 
denne dochádza do naj-
bližšieho hokejového 
mesta Bardejov a venuje 
sa svojej záľube a vášni. 
Každoročne navštevuje 
brankárske školy a kem-
py, aby si zdokonaľoval 
svoje zručnosti na ľade.
  „Z tejto zostavy cha-
lanov a dievčat ich 
bude niekoľko repre-
zentovať svoju krajinu. 
Verím, že o túto príleži-
tosť sa pobije aj Rišo. 
Ak nie, nevadí. Robíme 
to, čo nás baví a je nám 
spolu dobre“, povedal 
otec Richarda, ktorý ho 
sprevádza po všetkých 
klziskách a nechýbal ani 
v Dolnom Kubíne.

(pn) 



29. november 2022Podduklianske novinky 9

  Zimný štadión vo Svidníku má mať na svojom konte za mesiac 
november vo fi nančnom vyjadrení nákladov a príjmov takmer 
nulu. Finančná strata za november má byť totiž minimálna - 
99,80 eur.  

Akú stratu má za november vyprodukovať svidnícky zimný štadión?

  Takto to pre naše noviny odhadla PR manažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová, ktorá však najprv doterajšiu prevádzku zimného štadióna zhodno-

tila takto: „Zimný štadión mesta Svidník prináša veľmi dobre športové 
vyžitie pre celý región a ako sme očakávali, aj výbornú spätnú väzbu. 
Pozerať sa na náklady je ešte stále predčasné, keďže v októbri bol 
otvorený štadión od 22. dňa v mesiaci. Novembrové čísla budú jasné 
v polovici decembra. Pre vždy aktuálne informácie pozývame stať sa 
sledovateľnom stránky Zimný štadión Svidník na Facebooku,“ nabáda 
Svidníčanov Kristína Tchirová a poskytla nám aj, ako sama zdôraznil, múdre 
slová riaditeľa Technických služieb mesta Svidník Lukáša Dubca: „Náklady 
sú primerané, návštevnosť očakávaná, príjmy adekvátne.“
  Priemerná návšteva verejnosťou je podľa Kristíny Tchirovej 114 ľudí denne, 
mimo komercie, ktorá je platená samostatne, v súčasnosti ide o 9 platených 
hodín týždenne. Komercia pritom znamená to, že si partia hokejových nad-
šencov prenajme ľadovú plochu na hokejový zápas. „Priemerné náklady na 
mzdy sú na úrovni 5 800 eur za mesiac a priemerný denný príjem je 406 
eur. Predikcia nákladov na november je 6 499,80 eur, k tomu náklady na 
mzdy 5 800 eur, no a predikcia príjmov je 12 200 eur,“ povedala Kristína 
Tchirová. A tak, keď si tieto čísla zrátame a odrátame, vyjde mínus, teda strata, 
ako sme už v úvode uviedli, 99,80 eur. 

(ps)

  V súvislosti s prichádzajúcim vianočným obdobím PR mana-
žérka mesta Svidník Kristína Tchirová pre naše noviny uviedla, 
že doladili Vianočný program a Svidníčania sa podľa nej majú 
na čo tešiť. 

Nová výzdoba nebude

  Program predvianočných a vianočných podujatí vo Svidníku uverejňujeme 
samostatne. „K vianočnej atmosfére patria svetlá, hudba a trhy, a to 
všetko prinesieme aj tento rok. Ligotajúce predmety, ktoré zdobia našu 
pešiu zónu, budeme umiesťovať tak, aby priniesli novosť. Investovanie 
do úplne nových prvkov nebude možné, ale o milé malé prekvapenia sa 
plánujeme postarať,“ povedala Kristína Tchirová. 

(ps) Adventný veniec našiel na pešej zóne nové miesto... 

Priemerná návštevnosť verejnosťou je 
114 ľudí denne...

Spravodajstvo, Inzeria
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Krajské súťaže

 Šport

   Cez týždeň zdolali mládežnícky reprezentačný výber, no v so-
botu na Myjavu nestačili. Extraligoví volejbalisti Svidníka získali 
v sobotňajšom zápase len jeden set.

   Prešovčania sa víťazstvom 3:0 nad VKP Bratislava v 9. kole Niké Extraligy 
mužov dostali do prvej štvorky. Myjavčania, ako sme už uviedli, si poradili so 
Svidníkom 3:1 a s 19 bodmi sú na prvom mieste tabuľky. Oslabená Prievidza 
podľahla doma Komárnu 0:3 a úradujúci majster je tretí.
   Volejbalisti Svidníka dokázali zvíťaziť len v druhom sete a vyrovnali tak stav 
na 1:1. Ďalšie dva sety však už Myjavčania získali s prehľadom pre seba. 
   Zostava TJ Slávia Svidník: R. Vitko 1, B. Skasko 3, Matušovský 12, T. 
Skasko 4, M. Sopko ml. 26, Šellong 6, libero M. Vitko (Horňák 7, Gula 4, Ľ. 
Skasko 0, Vikhliaiev 4, Bognár 0). Tréner: R. Paňko.
   Hráči zápasu: Martin Sopko ml. (TJ Slávia Svidník) - Samuel Paňko (TJ 
Spartak Myjava)
   Tréner Svidníka Rastislav Paňko po zápase povedal: „Myjavčania podávali 
veľmi dobre a s tým sme mali problémy. Ťažko sme prihrávali k sieti a mrzia 
nás nevyužité koncovky v treťom a štvrtom sete. Čo ma teší, je, že sa v dobrom 
svetle ukázali mladí hráči, ktorí nenastupujú často.“ 
   Najbližšiu sobotu 3. decembra sa extraligoví volejbalisti Slávie Svidník 
predstavia od 19.00 hod. v Komárne.                                               (svf, pn)

EXTRALIGA / TJ SLÁVIA SVIDNÍK - TJ SPARTAK MYJAVA 1:3 (-17, 22, -21, -23)

   Stolní tenisti ŠŠK Centrál Svidník odohrali svoje stretnutia deviateho kola 
vo Valalikoch a v Bardejove. Druholigsti si pripísali štvrtú prehru a štvrtoligisti 
tretiu výhru v aktuálnej sezóne.

II. LIGA
STO Valaliky B - ŠŠK Centrál Svidník 10:8

B.:  Magdziak 4; Vodila, Kurej po 2.
IV. LIGA

   Stretnutie sa začalo vyrovnanými štvorhrami, z ktorých jednu vyhrali domáci 
a jednu hostia. V dvojhrách sa už lepšie darilo Svidníčanom, ktorí prvé tri série 
vyhrávali po 3:1, čo znamená že do posledných štyroch zápasov už išli s vý-
sledkom 10:4. Tie sa skončili dvomi víťazstvami Bardejova a dvomi Svidníka. 
V tomto stretnutí sa výborne darilo Jurajovi Antošovi, ktorý nestratil ani bod.

STJ Družba Bardejov B - ŠŠK Centrál Svidník B 6:12
B.: Antoš 4,5; Kmiť 3; Kurečko 2,5; Kosár 2.

POZVÁNKA
   Školský športový klub Centrál Spojená škola Svidník pozýva priaznivcov 
stolného tenisu na stretnutie druhej ligy a štvrtej ligy hrané v sobotu 3.12.2022 
o 17.00 hod. Druholigisti ŠŠK Centrál Svidník privítajú PPC Fortuna Kežmarok 
B a štvrtoligisti  STK Torysa (okr. Sabinov). Hrá sa v telocvični Spojenej školy 
vo Svidníku.                                                                                              (ku)

   V zariadení Family Resort Lučivná v dňoch 17. a 18. novembra KST Doliny 
a Hory Svidník otvoril východiskovú bázu pre akciu ukončenie letnej turistickej 

   17. novembra si pripomíname Deň študentstva spolu s Dňom boja za slobodu 
a demokraciu. Na túto počesť k nám na Gymnázium duklianskych hrdinov 16. 
novembra zavítala hovorkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová. 
   Porozprávala nám o náplni svojej práce a taktiež zaspomínala na časy, keď 
aj ona bola gymnazistkou. Neskôr si medzi sebou zasúťažili všetky triedy v 
rôznych disciplínach a víťazi boli odmenení. 
   Popoludní začínala pravá zábava, a to tradičnou imatrikuláciou našich naj-
mladších študentov, tzv. "Uchaľak." Pomaľovaní prváčikovia s papierovými 
ušami museli zahodiť svoje egá a plniť rôzne úlohy, ktoré im pripravili tretiaci. 
Niektoré úlohy sa síce mohli zdať zákerné, ale oni to zvládli a po prísahe sa 
stali ofi ciálnymi študentami našej školy. Na záver tohto dňa nás čakala dis-
kotéka s príjemnou atmosférou a skvelou hudbou.                                   (nk)

Gymnazisti oslávili Deň študentstva aj uchaľakom

Turisti z KSZ Doliny a Hory Svidník ukončili letnú sezónu
sezóny za rok 2022. Bola to úspešná turistická sezóna, pre niektorých bola to 
sezóna, kde sa po viacerých rokoch obnovili túry, bola to sezóna, kde viacerí 

prekonali prvýkrát turistické trasy, vystúpili na najvyššie turistické body v 
regióne. Niet na Slovensku krajšieho bodu pre turistu na rozlúčku s úspeš-
nou turistickou sezónou, akým je pohorie Vysoké Tatry. Pre túto skutočnosť 
sa klub turistov z KST Doliny a Hory Svidník rozhodol stráviť voľné chvíle v 
lone prírody vo Vysokých Tatrách s nádejou, že pre najmenších budú v tom 
čase aj prvé väčšie skúsenosti s horami. K tejto činnosti  predchádzala aj 
akcia Tomášovský výhľad v Slovenskom raji, ktorá bola uskutočnená 17. 
novembra, a to cestou do východiskového bodu. Na druhý deň sa turisti 
vybrali na návštevu Štrbského plesa, po zistení, že v časti Smokovce nie 
je možné zaparkovať. Tu obdivovali námestie majstrovstiev sveta, športový 
areál ako aj novú atrakciu Štrbského plesa, a to vyhliadkovú vežu Štrbské 
pleso, kde sa zrodilo rozhodnutie, že navštívime vodopád Skok. Obdobie 
už naznačovalo, že vo vyšších polohách je potrebné si zvykať na sneh, 
čo po celý čas bolo aj cítiť vo forme chladu, ako aj slabého sneženia. Vo 
vyšších polohách bolo súvislé snehové pokrytie turistického chodníka. 
Počasie aj napriek ukončeniu letnej turistickej sezóny umožňuje stále 
pokračovať v letnom režime turistických akcii. Na zimné podmienky si 
iste počkáme viac dní.                                                                                         
   KST Doliny a Hory Svidník sa chce poďakovať všetkým účastníkom, ktorí 
sa zúčastňovali akcií organizovaných klubom, Mestu Svidník za fi nančnú 
podporu vo výške 100 €, ako aj redakcii Podduklianskych noviniek, ktoré 
prispievali k propagácii organizovaných akcii.                                    (as)
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  Svidnícki a stropkovskí študenti zažili netradičnú stužkovú - 
na transfúzke. Nemocnica Svet zdravia Svidník pripravila pre 
maturantov špeciálny deň. 
A čo je pre maturantov najviac symbolické? 

Netradičná stužková na transfúzke

  Keďže je obdobie stužkových slávností, v nemocnici sa tiež rozhodli, že 
chcú pre maturantov pripraviť niečo špeciálne a ich symbolickú stužkovú chcú 
zachovať aj v krvi a aspoň takto im poďakovať za to, že myslia na ostatných. 
Slávnostne vyzdobené priestory, odznak so zelenou stužkou, čierna kronika, 
cukrovinky či fotobúdka a maturitné tablo. 
  To všetko čakalo na 42 darcov, študentov, vo svidníckej nemocnici v piatok, 18. 
novembra. Z celkového počtu študentov/maturantov, bolo 15 z nich prvodarcov. 
  V závere dodajme, že ak chcete získať potrebné informácie o darovaní krvi, 
navštívte stránku https://www.procare.sk/darujemkrv/.

(pn)

2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (48) 
  V auguste 2022 uplynulo 20 rokov, odkedy vychádzajú Pod-
duklianske novinky. Prvé vydanie pod týmto názvom a pod 
súčasným vydavateľom vyšli 26. augusta 2002.

  20 rokov nášho a verím, že i vášho obľúbeného regionálneho týždenníka je 
istotne príležitosťou na zaspomínanie si na to, čo sa pred dvadsiatimi rokmi v 
podduklianskom regióne dialo a čo sme na našich stránkach prinášali. Každý 
týždeň tak v roku 2022 venujeme priestor tomu, o čom sme písali v roku 2002. 
Dnes pokračujeme štyridsiatymôsmym dielom celoročného seriálu.

ARCHÍV POD MINISTERSTVO VNÚTRA
  Delimitáciu Okresného štátneho archívu z Okresného úradu vo Svidníku pod 
správu Ministerstva vnútra SR uzavreli zástupcovia spomínaných subjektov. 
Podľa zákona o archivácii totiž okresné štátne archívy mali od 1. januára 2003 
prejsť spod správy okresných úradov pod spomínané Ministerstvo vnútra SR. 
Do pôsobnosti Okresného štátneho archívu vo Svidníku pritom okres okresu 
Svidník patrí aj susedný okresný Stropkov.

RIADITEĽA NEZVOLILI
  Dušan Vaňko vyhral výbe-
rové konanie na obsadenie 
funkcie riaditeľa Domova 
dôchodcov vo Svidníku v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávne-
ho kraja. Druhý vo výbero-
vom konaní skončil Štefan 
Cupák, tretí Otakar Guman, 

štvrtý Miron Bilančík a piaty Radoslav Maček. 
  Komisia sociálnej pomoci pri Zastupiteľstve PSK však za riaditeľa navrhla 
vymenovať druhé-
ho v poradí Štefa-
na Cupáka.na za-
sadnutí PSK však 
vznikla polemika a 
poslanci napokon 
predsa hlasovali o 
vymenovaní Du-
šana Vaňka za ria-
diteľa. Návrh však 
podporilo len osem 
poslancov, teda ne-
prešiel a tak padlo 
rozhodnutie, že výberové konanie sa zopakuje.

NOVÁ DISKOTÉKA
  „Stará Dukla, Hoges, či Dukla Senior,“ aj pod týmito názvami poznali Svidní-
čania hotel, ktorý v novembri 2022 dostal nový názov. Jeho majitelia vynovili 
vstupnú halu, reštauráciu a novú tvár dostal aj bar, ktorý slúžil ako diskotékový 
bar. Hotel, o ktorom píšeme, bol premenovaný na Hotel Hubert a rovnaký názov 
dostala aj reštaurácia. V dvojpodlažnom diskobare počas jeho slávnostného 
otvorenia vystúpila populárna slovenská skupina Metalinda. Z navrhovaných 
názvov Americana, American Pub, Aréna, Diskoaréna Asereje a mnohé iné 
napokon nový diskoklub dostal názov Béčko. Navrhla ho Stanislava Murcková 
a za víťazný ho vybrali členovia kapely Metalinda a majiteľ hotela.         (ps) 

   59-ročný muž zo Svidníka mal záujem 
prostredníctvom internetovej stránky 
zakúpiť dva nočné stolíky. Ozval sa mu 
muž údajne z Brezna, ktorý za cenu 30 
eur mu stolíky chcel predať, pričom mal 
zabezpečiť aj odvoz. 
   Kupujúci Svidníčan dostal od predá-
vajúceho link odkazujúci na stránku, 
kde mal dohodnutú sumu uhradiť. 
Dôverčivý muž na tejto stránke vyplnil 
všetky údaje k platobnej karte a zadal 
platobný príkaz. Neskôr dostal informá-
ciu o neplatnom odkaze s požiadavkou 
na opakované zadanie platby. Ako ďalej 
informoval hovorca Krajského riaditeľ-
stva Policajného zboru SR v Prešove 
Daniel Džobanik, z karty Svidníčana 
bolo neskôr odčítaných 990 eur. Ná-
sledne mu cez internetbanking prišla 

ďalšia žiadosť o autorizáciu platby vo 
výške 990 eur, muž si navýšil limit a aj 
táto  platba mu z účtu odišla. Neskôr  
mužovi prišla správa, že mu bude 
vrátená suma 1 980 eur, len musí 
autorizovať platbu v takejto výške, čo 
aj urobil, no z účtu mu boli opätovne od-
počítané fi nančné prostriedky vo výške 
1 980 eur. „Svidníčanovi tak vznikla 
celková škoda 3 960 eur. Vyšetrovateľ  
Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru vo Svidníku v prípade vedie 
trestné stíhanie vo veci trestného činu 
podvodu,“ potvrdil krajský policajný 
hovorca Daniel Džobanik.  
   Polícia vo Svidníku rieši aj ďalší 
prípad podvodu, ku ktorému došlo na 
internete. „Telefonicky bol 63-ročný 
muž zo Svidníka kontaktovaný za 

účelom poskytnutia informácie, či rady 
ohľadom naloženia so sumou 13 000 
dolárov v súvislosti s obchodovaním s 
internetovou menou Bitcoin. Páchateľ 
sa zaujímal, či 63-ročný muž chce 
fi nančné prostriedky vybrať, prípadne 
ich ďalej investovať. Dohodli sa na 
výbere 10 000 dolárov a investovaní 
zvyšných 3 000 dolárov. Svidníčan 
dobrovoľne poskytol číslo svojho ban-
kového účtu, súhlas na spravovanie 
účtu z dôvodu zmien výšky limitov 
na karte, číslo karty i ochranný kód. 
Páchateľ so všetkými týmito údajmi  
vstúpil do aplikácie a vykonal zmeny na 
účte muža. Následne z účtu Svidníčana 
boli odpísané fi nančné prostriedky vo 
výške 3 500 eur. Páchateľ teda pod 
zámienkou vyplatenia fi nančných pros-

triedkov v internetovej mene Bitcoin vy-
lákal od poškodeného potrebné údaje,“ 
informoval hovorca prešovskej krajskej 
polície Daniel Džobanik, podľa ktorého 
internet má neskutočne veľa výhod, ale 
má aj svoje nevýhody. 
   „Práve tieto vedia podvodníci využiť 
vo svoj prospech a keď natrafi a na 
dôverčivého človeka, zväčša  to končí 
tak, ako v tomto prípade. Pozor na 
úskalia, ktoré sa s používaním internetu 
spájajú! Nedôverujme cudzím ľudom a 
predovšetkým im neposkytujme údaje 
k svojim osobným údajom či banko-
vým účtom. Zvlášť pri obchodovaní 
je potrebný zdravý úsudok, a tak ho 
v týchto situáciách nevynechávajme,“ 
upozorňuje ľudí polícia. 

(pn) 

Dvaja podvedení Svidníčania - jeden chcel nočné stolíky, druhý bitcoiny - prišli o tisícky eur
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 
LEKÁRNE: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Poho-
tovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: Najbližšia pohotovostná stomatologická služba je v 
Prešove. Zubno-lekárska pohotovostná služba, Levočská 44, Prešov, (SK 
Dental, Prešov, s.r.o.). Spádové územie aj pre Svidník a Stropkov. 
POHOTOVOSŤ LEKÁR: Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: 
Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 054/786 05 38. BREZINSKÁ, Tatiana: Mňa sa nezbavíš. 

Bratislava, Mafra Slovakia 2022. 285 s.
  Ak existuje osoba, ktorá je schopná potknúť sa 
aj o vlastné nohy, tak ňou je určite Viola. Úspešná 
žena na prahu štyridsiatky, ktorá prežila mnoho 
rodinných tragédií, napriek tomu nestratila zmysel 
pre humor. Pritom, ako sa na ňu lepia všetky tra-
pasy, jej ani nič iné nezostáva. Pomáha jej pritom 
priateľka Matylda, ktorú pozná od narodenia. Obe 
sú bez partnerov a bez detí a nad partnerským 
životom už zlomili palicu. No séria neskutočných 
náhod v predvianočnom období ukáže novú víziu 
budúcnosti. Nič sa však nezaobíde bez povestných 
Violiných prešľapov a Matyldiných rozvážnych slov.

HRYC, Andrej
  Andrej (Andy) Hryc, ktorý sa narodil 30. novembra 1949 v Bratislave, bol 
slovenský herec a podnikateľ. V roku 1971 absolvoval štúdium herectva na 
VŠMU v Bratislave. Hereckú kariéru začal v Štátnom divadle v Košiciach 
(1971 - 1978). V rokoch 1978 - 1981 bol v slobodnom povolaní a od roku 1981 
členom súboru bratislavskej Novej scény. Po revolúcii založil nezávislé rádio 
Twist, ktorého riaditeľom bol do konca roku 2004. Bol honorárnym konzulom 
Seychelskej republiky. Krátky čas pôsobil ako riaditeľ Novej scény. Nakrútil 
množstvo televíznych a rozhlasových inscenácií. V českom televíznom seriáli 
Černí baróni v réžii Juraja Herza hral hlavnú úlohu legendárneho majora Te-
razkyho. Napísal knihu Inventúra, v ktorej bilancuje svoj život, ale aj konanie 
ľudí, ktorých stretol a ktorí o týchto udalostiach nemajú odvahu hovoriť. Herec 
zomrel 31. januára 2021 po ťažkom boji s leukémiou.

ZWEIG, Stefan (28.11.1881-23.2.1942)
  Bol rakúsky prozaik, esejista, básnik a prekladateľ. Vyštudoval fi lozofi u, 
germanistiku  a romanistiku v Berlíne a vo Viedni. Zweigove postavy sú psy-
chologicky prepracované a veľakrát sa ocitnú (často pod vplyvom vonkajších 
dejinných súvislostí - vojna, infl ácia a fašizmus) v ťažkých životných situáci-
ách. Jeho literárny odkaz zahŕňa eseje, drámy, novely i biografi cké romány: 
Netrpezlivosť srdca, Amok, Zmätenie citov, Šachová novela, Letná novelka, 
Svet včerajška, Opojenie z premeny, Balzac, Mária Stuartová, Hviezdne 
hodiny ľudstva a iné.

- Ako to, že si na zábavu prišiel sám?
- Žena má zlú náladu a bolí ju hlava.

- Prečo? 
- Pretože musela zostať doma. 

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK 
   Utorok 29.11.: 18.00 ZBPM Pavlína, Streda 30.11.: 6.30 + Jozef, Mária, 
18.00 + Ján, Mária, Ján, Ladislav, Štvrtok 1.12.: 6.30 + Štefan, + Anton, 
18.00 po sv. omši adorácia, Piatok 2.12.: 6.30 ZBP Dávid s rod., 18.00 ZBP 
pre Spoločenstvo matiek, Sobota 3.12.: 8.00 ZBP Martina, 15.30 v Domove 
dôchodcov + z rod. Humeňanskej, Hudákovej, Nedeľa 4.12.: 8.00 + Ján, 10.30 
+ Peter, Janka, 18.00 + Ján, Mária, Ján, Ladislav. 
   Vstupujeme do adventného obdobia, prípravy na narodenie Spasiteľa. V 
stredu, štvrtok a piatok budú ranné sv. omše rorátne s formulárom sv. omše 
k Panne Márii. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 29.11.: 17:00 + Mária Rokošná, Streda 30.11.: 17:00 + Peter Ku-
derjavý, Štvrtok 1.12.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu s rod., 
Piatok 2.12.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre členov arcibratstva sv. 
ruženca, Sobota 3.12.: 7:00 + Jozef a ost. z rod., Nedeľa 4.12.: 9:00 Za farnosť.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 29.11.: 12.00 + Mária a Jozef, 17.00 Kláštor sestier Baziliánok, 18.00 
+ Jozef Jurč, Streda 30.11.: 6.30 * Lukáš, Michaela, Mária, Ján, 18.00 + Ján 
/ + Jozef, Mária, Michal, Katarína, 19.00 Biblická škola - Umenie duchovné-
ho života, Štvrtok 1.12.: 12.00 * Viera s rod. / * Viktória, 17.15 Ruženec za 
závislých s komunitou Cenacolo, 18.00 + Peter, Mária, Ján, Tichá adorácia 
do 20.00, Piatok 2.12.: 6.30 + Júlia Ducárová / + Irena Kmiťová (40-dňová), 
18.00 + Arcibratstvo Ruženca, Sobota 3.12.: + Demeter, Mária, Peter, Mária, 
Demeter a ost., + Oľga, Jurajh, Michal, Eva, Lily, Nedeľa 4.12.: 7.00 Ruženec 
a 1. Čas, 8.00 * Za farnosť, 10.30 * Lukáš, Michal, Alena, Samuel, Michaela 
(odpustenie hriechov), 18.00 * rod. Kapitánová.  
   V stredu po večerných bohoslužbách bude v tomto čase Filipovky Biblická 
škola - Umenie duchovného života. 
   Srdečne pozývame hľadať pokoj a duchovné zdroje z prameňov Sv. Písma 
a učenia svätých otcov. 
   Príprava detí a ich rodičov na slávnosť prvej spovede a eucharistie pokračuje 
v nedeľu 4.12. po rannej bohoslužbe.

SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 
   Zhromaždenia Jehovových svedkov sa konajú v sále Kráľovstva na Ul. 
Festivalovej, č. 2042. Štvrtok 1. decembra od 18:00: Zomrel vám už niekto, 
s kým ste mali blízky vzťah? Potom určite viete, aké je to bolestivé. V takých 
chvíľach viac rozmýšľame nad tým, čo sa deje po smrti a či sa ešte stretneme 
s blízkymi, ktorých sme stratili. V Biblii nájdeme logické a jasné odpovede, 
ktoré nás môžu utešiť a vliať nám vnútorný pokoj. Nedeľa 4. decembra od 
9:30: Dozvieme sa viac o veľkom vzdelávacom programe, ktorý je opísaný v 
Biblii v knihe Daniel, 12. kapitole. Aký význam majú tieto slová pre nás dnes 
a čo hovoria o budúcnosti?

   Od 1. decembra 2022 už nebude možné prísť na odber krvi do odberovej 
miestnosti v priestoroch laboratória vo svidníckej nemocnici.  
   V nadväznosti na informáciu o pozastavení prevádzky odberového miesta 
v laboratóriách Unilabs Svidník a Stropkov, prosíme pacientov, ktorí chodili 
na odbery krvi na odberové miesta daných laboratórií, aby od 1.12.2022 na 
odbery už išli k lekárovi, ktorý dané vyšetrenie indikoval.
   Snahou Nemocnice Svidník je čo v najkratšom čase nájsť optimálne riešenie 
pre opätovné otvorenie odberovej miestnosti - už ako  prevádzku nemocnice. 
O prípadnom otvorení vás budeme informovať. 

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník

V laboratóriu rušia odbery krvi
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Čo premieta Kino Dukla?

Kto daroval krv? 
  V piatok 18. novembra prišlo v rámci Študentskej kvapky krvi na Hemato-
logicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 38 bezprí-
spevkových darcov: 
  Michaela Milá (prvodarca), Šimon Dovičák (prvodarca), Oliver Malačina 
(prvodarca), Miriama Hudčinová (prvodarca), Michal Šimco (prvodarca), 
Michal Kamenický (prvodarca), Peter Kamenický (prvodarca), Samuel Hriž 
(prvodarca), Michal Patrík Berík (prvodarca), Claudia Cichá (prvodarca), 
Katarina Psárcová (prvodarca), Juliána Muliková (prvodarca), Patrik Durkoš 
(prvodarca), Alexandra Tarabčáková (prvodarca), Jakub Džula (prvodarca), 
Ján Dančišin (136), Ján Rodák (64), Lýdia Mačugová (16), Viktor Mačuga 
(5), Štefan Čubirka (52), Martin Hanák (2), Dávid Glogovský (5), Timotej 
Pacák (3), Gabriela Homoľová (3), Alexandra Horkavá (2), Tamara Bačová 
(2), Miriam Jalčaková (2), Alžbeta Popovcová (2), Tomáš Bujdoš (3), Samuel 
Štefanisko (3), Timotej Sadiv (2), Nikoleta Kopčaková (2), Filip Zapotocký 
(4), Damián Danko (3), Mária Barbora Kuzmová (4), Ľubomír Hmurčík (86), 
Kristína Demjanová (3), Martina Kopčaková (3). 
  V stredu 23. novembra prišlo darovať krv 35 bezpríspevkových darcov krvi: 
Dobiáš Konár (prvodarca), Matej Baršay (prvodarca), Lýdia Skičková (24), 
Ľuboslav Čakurda (38), Ondrej Babjak (32), Katarína Gajdošová (45), Žaneta 
Vachnová (24), Martin Očipka (67), Jozef Očipka  (63), Peter Božik (77), Ľuboš 
Šimko (32), Ivan Horkovič (2), Martin Goc (60), Slavomír Ivančo (27), Ľuboš 
Jackanin (37), Jaroslav Remeta (86), Vladimír Perháč (92), Beáta Fedešová 
(36), Tomáš Petný (8), Lenka Bučková (17), Emília Geciová (11), Viktor Cipka 
(11), Stanislava Jenčová (4), Markus Sakara (2), Lukáš Medvec (4), Radovan 
Remeta (9), Jozef Capko (19), Marián Kosť (9), Barbora Jadvišová (24), Ján 
Franko (56), Martin Slivka (36), Róbert Bzdiľ (6), Peter Novák (14), Tibor 
Kubička (7), František Hurný (12). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 

CIRKUS MAXIMUM
PIATOK 2. DECEMBRA O 19. HODINE 

  Rodinný fi lm Cirkus Maximum je založený na príbehu 
rozporu dvoch bratov a ich otca. Podobné motívy, 
„biblické“ (Kain a Ábel, Jákob a Ezau), sa objavujú v 
literatúre pomerne často, z najznámejších stačí vy-
menovať napríklad Hrozná hnevu a Krstného otca. S 
tým druhým má Cirkus Maximum spoločný prvok tzv. 
širokej rodiny, vedenej otcom. Na rozdiel od Sicílie, v 
Čechách sa tento typ rodiny zachoval v podstate iba 
v komunite svetských a cirkusových umelcov. História 
slávnych českých cirkusových rodov je dobre známa. 

Aj do cirkusových rodín však doráža nová doba a tak, keď si otec Ferdinand, 
principál, trpko posťažuje, že predtým cirkusy držali pohromade ako rodina, 
dnes rodina držiaca pohromade je ako cirkusová atrakcia, musia sa všetci 
zamyslieť nad tým, ako zachrániť medzinárodný cirkusový festival a vlastne 
aj Cirkus Maximum… 
Rok výroby: 2022, Česká republika, komédia, 97 minút, vstupné: 5 eur

SUPERŽENA
SOBOTA 3. DECEMBRA O 19. HODINE 

Každý chlap ju vidí inak
  Scenár: Karol Vosátko, Viliam Klimáček, Petr Kolečko, 
Miro Šifra, Jozef Koleják, Stano Guštafík  •  Hrajú: 
Mirka Galis Partlová, Zuzana Kubovčíková Šebová, 
Diana Mórová, Tatiana Dyková, Renáta Ryníková, 
Zuzana Porubjaková, Miroslav Krobot, Marko Igonda, 
Gejza Benkő, Lukáš Latinák, Jaroslav Plesl
 Šesť chlapov - scenáristov dostalo zadanie napísať 
fi lmovú poviedku na tému: ako si predstavuješ super-
ženu? Táto nevyčerpateľná studnica ženského sveta 
dostáva cez scenáristov až nečakane prekvapivé 
zápletky a vyznenia. Stretávame sa so ženami v rôznych situáciách, ktoré 
na prvý pohľad nemajú nič spoločné s predstavou ženy v superlatívoch a o 

to sú poviedky prekvapivejšie...
Rok výroby: 2022, Slovensko, Trailery, komédia, poviedkový, 90 minút, 
vstupné: 5 eur 

PRINCEZNÁ ZAKLIATA V ČASE 2
NEDEĽA 4. DECEMBRA O 15. HODINE

  Mágiu vo svete Oberon, kde sa príbeh odohráva, tvorí päť hlavných prvorún. 
Okrem prvoruny času, ktorá hrala ústrednú úlohu v prvom fi lme o Princezne 
zakliatej v čase, sú to runy života, smrti, elementov a priestoru. Na scénu pri-
chádza tajomný alchymista, ktorý chce prvoruny ovládnuť, a získať tak moc nad 
všetkou mágiou. Práve tomu sa snaží zabrániť trio hlavných hrdinov z prvého 
dielu, princezná Ellena, Ján z Calderona a alchymistka Amélie. Tentokrát proti 
ním ale stojí zlo také mocné, že to bez pomoci nezvládnu. Svoje sily tak spoja 
s alchymistami z kúzelného mesta Ayra, ktorí sa zaprisahali mágiu chrániť.
Rok výroby: 2022, Česká republika, 138 minút, fantasy, vstupné: 5 eur 

GRAND PRIX
NEDEĽA 4. DECEMBRA O 19. HODINE 

  Filmová komédia režiséra Jana Prušinovského (Most!, 
Okresní přebor)
Príbeh dvoch bratrancov, ktorí milujú autá, a o jednom 
zločincovi, ktorý ich rád kradne. Roman (Kryštof Há-
dek) vedie krachujúci autobazár na okraji mesta, má 
tri deti, energickú manželku (Anna Kameníková) a pije. 
Emil (Robin Ferro), fanatický milovník poriadku, vedie v 
centre mesta autoservis, za ktorým stojí jeho najväčšia 
pýcha: maketa auta Formule 1. Keď Emil vyhrá v tele-
víznej súťaži lístky na Veľkú cenu Formuly 1, nezostáva 
mu nič iné, len požiadať svojho bratranca Romana, aby 
ho tam odviezol. Nemôže šoférovať. Ani jeden z nich 
ešte netuší, že sa na nich chystá miestny magnet na problémy, hlavný dodá-
vateľ kradnutých áut a Romanov kamarát z väzenia Štětka (Štěpán Kozub). 
Vo fi lme uvidíte i Miroslava Donutila, Taňu Dykovú a ďalších skvelých hercov.
  Rok výroby: 2022, Česká republika, Slovensko, komédia, 107 minút, 
vstupné: 5 eur 


