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  V boji proti infl ácii zaviedlo susedné Poľsko mimoriadne opatre-
nia. Znížená spotrebná daň na pohonné látky či a nulová sadzba 
DPH na potraviny. Spotrebná daň z pohonných hmôt klesla z 
23 na 8 percent a 5 percentná daň z potravín klesla na nulu. V 
Poľsku sa lacnejších nákupov a tankovania už mnohí nevedeli 
dočkať. Za hranicu od prvého februárového dňa pokukávajú aj 
našinci z pohraničia.

Nákupná a tankovacia turistika v Poľsku sa rozbehla naplno 

  „Jedno euro a desať centov stojí 95 benzín,“ povedala nám Anna Kyjov-
ská z Ladomirovej, ktorú sme zastihli pred predajňou Biedronka v poľskom 
mestečku Dukla. „U nás stojí nafta jedno euro a 44 centov  a tu necelých 
euro a dvadsať centov,“ povedal na čerpacej stanici Orlen najbližšie pri 
hranici muž z Humenného. „V prepočte nejakých pätnásť až, osemnásť 
euro ušetrím na plnej nádrži,“ pridal svoj postreh Vladimír Pasnišin ml. z 
Ladomirovej.
  Benzín či naftu hneď v prvý februárový deň Slováci vo veľkom tankovali aj 19 
kilometrov od Svidníka. Teda hneď na prvej, už spomínanej čerpacej stanici 
Orlen pri hraničnom priechode Vyšný Komárnik - Barwinek. 
„Samozrejme. Plnú nádrž,“ usmial sa Svidníčan a pridal sa aj ďalší. „Za 
to, čo som ušetril na nafte a benzíne, idem nakúpiť potraviny, takže 
automaticky sa to oplatí.“ 
  Mnohí ľudia z pohraničia prišli hneď v utorok 1. februára nielen na čerpacie 
stanice, ale aj do predajní potravín. Stretli sme ich v Biedronke pri OBI v meste 
Miejsce Piastowe, no najviac ľudí z pohraničia nakupovalo v Biedronke v mes-

tečku Dukla. „Chcela som vyskúšať, či skutočne platí to, že je lacnejšie 
a bez DPH,“ vysvetlila Anna Kyjovská z Ladomirovej, no a taká skúšobný a 
porovnávací nákup sme urobili aj my. 
  Chlieb, mlieko, maslo, vajíčka a múku sme v pondelok nakúpili v jednom z 
reťazcov vo Svidníku. Nákup nás vyšiel na osem eur a jedenásť centov. No 
a rovnaký nákup v Poľsku, len pár kilometrov od slovenskej hranice, teda v 
Biedronke v Dukle, nás vyšiel na päť eur a 88 centov. A to sme kúpili polkilové 
maslo. Ušetrili sme 2 eurá a 23 centov. 
  Oplatilo sa nám platiť v hotovosti eurom. Kurz v predajni bol výhodnejší než 
v zmenárni či pri platbe kartou. Pri platbách kartou banky zväčša uplatňovali 
kurz 4,41 za jedno euro, v poľských zmenárňach bol kurz 4,50 a predajňa 
Biedronka prepočítavala ceny kurzom 4,63 zlotých za jedno euro. Záujem 
o kúpu potravín v Poľsku bol značný. Videli sme autá nielen so svidníckymi 
či stropkovskými evidenčnými číslami, ale aj autá z Prešova, Vranova nad 
Topľou, Humenného či z Trebišova.
  Pre objektivitu treba dodať, že zníženiu cien potravín i benzínu či nafty kvôli 
zníženým sadzbám DPH v Poľsku podľa domácich predchádzalo mierne zvý-
šenie cien. Aj preto sú teraz pri nakupovaní spokojnejší našinci, než miestni. 
Tak či onak sa nám, Slovákom, nákupy u susedov oplatia. Téme tankovania 
v Poľsku sa venujeme aj v samostatnom príspevku.                                (ps)

Mnohí ľudia z pohraničia prišli hneď v utorok 1. februára nielen na čerpacie 
stanice, ale aj do predajní potravín. Pred Biedronkou sme stretli aj Vladimíra 
Pasnišina ml. a Mikuláša Kyjovského z Ladomirovej 

Plnú nádrž si bol v Poľsku natankovať aj Dušan Petnuch zo 
Svidníka. Čas v Poľsku využil aj na nákup potravín...

Porovnávali sme ceny potravín u nás na Slovensku a v Poľsku. 
Na tomto nákupe sme ušetrili 2 eurá a 23 centov



hovorkyňa Finančného riaditeľstva v Bratislave Martina Rybanská. Zvýšený 
pohyb príslušníkov 
finančnej správy v 
blízkosti hraničných 
priechodov s Poľ-
skom minulý týždeň 
nikto nepotvrdil, no 
vylúčené to nebolo. 
„Nech dajú aj u nás 
lacnejšie, tak nebu-
deme toľko brať. 
Nebudeme tu cho-
diť,“ stručne a jasne 
to celé okomentoval 
jeden z tankujúcich 
Slovákov, ktorý do 
Vranova viezol v kufri 
auta asi sedem veľ-
kých bandasiek s 
naftou.
  Finančná správa 
navyše upozorňuje, 
že podobné obme-
dzenia sa aj v rámci 
Európskej únie týka-
jú i ďalšieho tovaru. 
Doviezť si môžeme 
napríklad maximálne 
800 cigariet, či 110 litrov piva.                                                                                                 (ps)
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  Lacnejšie tankovanie v Poľsku láka Slovákov. Píšeme o tom aj 
v samostatnom príspevku a mnohí si už stihli urobiť aj zásoby. 
Domov sa nevracajú len s plnou nádržou, ale i s kanistrami v 
kufri. Tam však treba poznať naše zákony. Finančná správa môže 
pri hraniciach striehnuť práve na motoristov.

Pri dovoze benzínu a nafty z Poľska si treba dávať pozor - aké sú pravidlá?

  Na poľských čerpacích staniciach to už v utorok 1. februára, teda v prvý 
deň lacnejších pohonných hmôt, videli jasne. „Od rána máme Slováka za 
Slovákom.“ 
  Takto to bolo aj na benzínke pri hraničnom priechode Vyšný Komárnik 
- Barwinek. „Natankoval som plnú a takisto aj do dvoch bandasiek,“ 
hovoril každý druhú tankujúci a nečudo, ceny benzínu a nafty sú v Poľsku 
omnoho lacnejšie než u nás. A hoci je Slovensko i Poľsko v Európskej únii a 
platí voľný pohyb tovaru a osôb, aj tankovanie a dovoz pohonných látok má 
svoje pravidlá. Ak natankujeme plnú, žiadnu povinnosť voči štátu nemáme. 
  „To však neplatí, ak fyzická osoba na súkromné účely prepraví na 
naše územie minerálny olej, ktorým sú pohonné látky v inej než bežnej 
nádrži dopravného prostriedku alebo v prenosnej nádrži väčšej ako 
desať litrov,“ vysvetlila hovorkyňa Finančného riaditeľstva v Bratislave 
Martina Rybanská, a to znamená, že ak spoza hraníc dovezieme napríklad 
v bandaske viac ako 10 litrov nafty či benzínu, mali by sme podať daňové 
priznanie a zaplatiť spotrebnú daň. 
  „Za nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote zákonom hrozí 
fyzickej osobe pokuta od 30 eur do 16 000 eur,“ podotkla Martina Rybanská 
a dodala, že ak nás za hranicou na Slovensku chytia s viacerými bandaskami v 
kufri, je dobré mať doklad z poľskej pumpy, aby ste vedeli dokázať pôvod alebo 
spôsob nadobudnutia. Aj tu nám colníci, teda príslušníci Finančnej správy 
môžu napariť pokutu. „Od 100 eur do 100 000 eur, v blokovom konaní je col-
ný úrad oprávnený uložiť pokutu až do výšky 165 eur,“ skonštatovala ešte 

  Nemocnica vo Svidníku, ktorá patrí do siete nemocníc Svet 
zdravia, si 2. februára 2022 pripomenula 75. výročie založenia 
nemocnice vo svojom regióne. História nemocnice Svidník za-
čína ukončením druhej svetovej vojny. 

Milé prekvapenie pre personál nemocnice

  Do vojnou zničeného regiónu prichádza prvý lekár Miron Pribula, ktorý 
ako mladý lekár sa púšťa do riešenia ťažkej a zložitej povojnovej zdravotnej 
situácie. Veľkú pozornosť vo svojich začiatkoch venuje boju proti infekčným 
chorobám, svrabu, zavšivaveniu, zníženiu perinatálnej a dojčeneckej úmrt-
nosti. Pracovné podmienky boli veľmi skromné. Veľmi zlý zdravotný stav 
obyvateľstva a najmä veľa úrazov po výbuchoch mín si vyžadovalo zriadenie 
nemocničného lôžkového zariadenia.
  Počas frontových dní generál Ludvík Svoboda zabezpečoval pre civilné 
obyvateľstvo potraviny, vo vojenských kuchyniach sa dal najesť zúboženým, 
vyhladovaným deťom. V povojnových rokoch prikázal na našom území 
opravovať rozbité mosty a cesty, odminovávať úrodné polia, obnovovať život 
pod Duklou.
  Na podnet Ludvíka Svobodu začali na prelome rokov 1945 - 1946 česko-
slovenskí vojaci s výstavbou barakovej nemocnice, ktorá bola do užívania 
odovzdaná 2. februára 1947, čim boli položené prvé základy zdravotníctva v 
okrese. Prvá baraková nemocnica bola chirurgický monoprimariát s 50 lôžkami 
a 12 zamestnancami. Bola tu prvá operačná sála, laboratórium, kuchyňa, 

práčovňa a röntgen.
  Na počesť svojho zakladateľa dodnes nesie jeho meno: NEMOCNICA ARM. 
GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK. „Vyjadrujem svoju obrovskú vďaku, 
vzdávam hold nielen našim významným osobnostiam a tým, ktorí tu 
nechali kus svojho života, ale aj všetkým, ktorí aktuálne pracujú na 
rozvoji nemocnice Svidník. 
  Želám tejto nemocnici a jej zamestnancom veľa úspechov, veľa zapále-
ných lekárov a sestier hladných po vedomostiach, zručnostiach a ochote 
poskytovať ich v tejto nemocnici, veľa spokojných pacientov, ktorí budú 
s dôverou otvárať dvere nemocnice Svidník. ĎAKUJEM obyvateľom 
regiónu Svidník, Stropkov a Giraltovce za Vašu doterajšiu podporu a 
dôveru“ poprial riaditeľ nemocnice Svidník Slavko Rodák.
  Pri tejto príležitosti 75. výročia založenia nemocnice vo Svidníku, študenti 
Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána odovzdali riaditeľovi 
nemocnice Slavkovi Rodákovi pre všetkých zamestnancov nemocnice gra-
tuláciu k výročiu a poďakovanie za odvádzanú prácu. Milým prekvapením 
boli študentmi upečené bábovky, ktoré putovali na pracoviská nemocnice.

(pn) 

  V Bardejove svietia menej, prevádzku verejného osvetlenia obmedzujú a 
podobné opatrenia robia aj iné samosprávy. Dôvodom je rapídny nárast cien 
elektrickej energie a PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová priznala, 
že je to fenomén, ktorý neobišiel ani Svidník. „Pozorne sme sledovali vývoj 
na trhoch, cenu energie sme súťažili formou elektronického trhoviska 
a cenu sa podarilo pre mesto Svidník zastabilizovať na cca 112 eur/ 1 
MWh za silovú zložku,“ informovala primátorka Svidníka Marcela Ivančová, 
podľa ktorej mesto Svidník vníma, že iné mestá majú cenu za silovú zložku 
vyššiu ako my, čo ich prinútilo obmedziť verejné osvetlenie, prípadne iné 
služby. „Vedenie mesta Svidník naďalej v súvislosti s energiami situáciu 
monitoruje,“ dodala primátorka. Presné odpovede na otázky, či aj v meste 
Svidník nebude potrebné obmedzovať prevádzku verejného osvetlenia, sme 
sa však nedozvedeli. V každom prípade súčasné verejné osvetlenie v meste 
umožňuje jeho reguláciu. 

(ps)

Budeme vo Svidníku svietiť menej?
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  Na letisku mu ako malému chlapcovi vysvetľovali, ako fun-
guje lietadlo a ako je možné, že letí. Neskôr ako mladík umýval 
lietadlá a za odmenu ho zobrali preletieť sa ponad región. Nuž 
a rozhodnutie študovať na leteckej škole, bolo pre neho najlep-
ším rozhodnutím v živote. Hovoríme o 24-ročnom Svidníčanovi 
Miloslavovi Horkovičovi, ktorý dnes pracuje v profesionálnom 
letectve ako letecký mechanik. Baví ho opravovať a riešiť závady 
na lietadlách.

Svidníčan Miloslav Horkovič pracuje v profesionálnom letectve ako letecký mechanik 
Vďaka práci videl nielen zaujímavé krajiny, 
ale nezabudne let ponad Sudán priamo počas povstania v krajine

 AKO MLADÝ CHLAPEC UMÝVAL LIETADLÁ   
  Miloslav Horkovič vyštudoval Základnú školu na Karpatskej ulici vo Svidníku. 
Na strednú školu ho však „odvialo“ do Trenčína a tu vyštudoval letecko-
-technickú školu. Už od detstva mu letectvo učarovalo. „K letectvu som sa 
dostal úplnou náhodou ako 10-ročný chalan cez maminu kolegyňu z 
práce. Párkrát ma zviezli na lietadle a hneď som si to zamiloval a začal 
som chodiť pravidelne na letisko,“ začal svoje rozprávanie letecký me-
chanik Miloslav Horkovič a dodal: „Na letisku mi ako malému chlapcovi 
vysvetľovali, ako funguje lietadlo a ako je možné, že letí a čo sa deje s 
lietadlom počas letu. Za to ďakujem Aeroklubu Duklianskych hrdinov, 
že som mal možnosť vyskúšať si to. 
  Ako mladý chlapec som umýval lietadlá a staral 
sa o ne, aby boli čisté. Potom ma za odmenu brali 
preletieť sa. To sa mi dosť páčilo. Samozrejme, som 
pomáhal aj pri obyčajných prácach v aeroklube. 
No boli sme tam veľmi dobrá partia ľudí, ktorých 
spájalo letectvo.“
  Miloslav Horkovič hovorí, že študovať na leteckej 
škole bolo asi najlepšie rozhodnutie. Na škole získal 
veľa vedomostí a zručnosti v oblasti letectva. „Učili 
ma ľudia z praxe, bývalí piloti a technici, buď z 
civilného alebo vojenského letectva. Navyše som 
na škole mal skúšky z lietadlových modulov, ktoré 
sú potrebné na získanie licencie leteckého mecha-
nika. S niektorými spolužiakmi som bol a ešte som 
kolega. Veľmi veľa mojich spolužiakov pracuje v 
letectve,“ doplnil Miloslav Horkovič.

PO ŠKOLE POMOCNÝ MECHANIK
  Po škole sa zamestnal ako pomocný letecký mechanik 
na ťažkej údržbe lietadiel na letisku v Ostrave v Českej 
republike. Ťažká údržba je, keď na letisko príde lietadlo 
na údržbu a je tam nejaký čas, kým sa všetky kontroly a 

predpísané práce nespravia. „Zvyčajne tam takéto lietadlá boli približne tri 
mesiace. Každá takáto údržba končila testovacím letom. Na tejto ťažkej 
údržbe som pracoval skoro dva roky. Potom som začal pracovať pre 
aerolinku na letisku v Prahe. Bolo to dosť odlišné oproti ťažkej údržbe, 
kde lietadlo stálo nejaký čas a pracovalo sa na ňom. V aerolinke je typ 
práce iný a ten sa volá „line maintenance“. To znamená, že lietadlo 
lieta buď pravidelné linky alebo charter lety a údržba sa robí vtedy, keď 
lietadlo stojí,“ ozrejmil letecký mechanik Miloslav Horkovič.

V PROFESIONÁLNOM LETECTVE 5 ROKOV
  Svidníčan Miloslav Horkovič v tom, že chce byť letecký mechanik, mal jasno 
už od detstva. Mechanikom chcel byť, už keď pomáhal pri údržbe lietadiel vo 
Svidníku na letisku. „Veľmi ma to bavilo. Naučil som sa tam dosť zruč-
nosti. A momentálne som v letectve už 13 rokov a v profesionálnom 
letectve už 5 rokov.“
  Jeho hlavnou úlohou je udržiavať lietadlá v 100% stave. „Keď prídem do 
práce, tak mám, napríklad štyri lietadlá, ktoré lietajú linku a tie sa mi za 
jednu zmenu vedia vrátiť aj dvakrát, ak to je v letnej sezóne. V letnej 
sezóne je oveľa viac letov, ako v zimnej, hlavne kvôli dovolenkovým 
destináciám. Takže mám prílety lietadiel, na ktorých je predpísaná 

údržba. Napríklad, na každom lietadle sa musí 
robiť kontrola každých 24 hodín. 
  Keď lietadlo pristane, skontrolujem ho, či nenáj-
dem nejaké poškodenia, napríklad na kolesách 
alebo na trupe a opýtam sa posádky, či sa im niečo 
nestalo počas letu. Ak áno, tak postupujem podľa 
manuálu. A riešim závady.“ 

Svidníčan Miloslav Horkovič v tom, že chce byť letecký mechanik, mal 
jasno už od detstva. Mechanikom chcel byť, už keď pomáhal pri údržbe 
lietadiel vo Svidníku na letisku. Dnes pracuje v profesionálnom letectve  
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VIDEL KUS SVETA  
  Vďaka tejto práci uvidel aj kus sveta. Ako technik totiž zvykne lietať na tech-
nické doprovody alebo na lety ETOPS. Technické doprovody sú lety, kde je 
potrebný technik. Ak niekde lietadlo stojí alebo letí viac ako 24 hodín, tak je 
potrebná údržba. Lety ETOPS sú, ak má lietadlo najbližšie letisko na dolet 
maximálne 180 minút. Zvyčajne to sú lety cez Atlanticky oceán alebo Afriku. 
„Pri každom takom doprovode letím ako posádka lietadla. Takže som 
oblečený v uniforme, napríklad ako piloti. Zvyknem sedieť v kokpite, ale 
to tretie miesto nie je veľmi pohodlné. 
  Niekedy sedím aj podľa obsadenia ľudí v kabíne lietadla a niekedy mi 
ostane miesto už len v kokpite. Vďaka práci som sa už stihol pozrieť do 
niektorých zaujímavých krajín, napríklad lietali sme so škandinávskymi 
vojakmi. Naberali sme z Nórska, Švédska, Fínska a Holandska a leteli 
sme s nimi cez technickú zastávku na letisku Tbilisi v Gruzínsku až do 
Afganistanu. V Afganistane sme pristávali na letisku Kábul a Mazar el 
Sharif,“ povedal letecký mechanik Miloslav Horkovič.

LET DO AFGANISTANU
  Miloslav Horkovič posledný let do Afganistanu letel pár mesiacov pred po-
vstaním v krajine a priamo na letisko Kábul. Ďalší zaujímavý let mal do Kene, 
kde leteli do mesta Mombasa a let bol ponad Sudán priamo počas povstania 
v krajine a nebolo možné mať ako núdzové letisko Khartom v Sudáne. Taktiež 
sa dostal do ďalších krajín, ako je Srí Lanka, Egypt, Saudská Arábia, Mali, 
Španielsko, Portugalsko, Azorské ostrovy či Dominikánska republika. 
„Zažil som už rôzne situácie a rôzne závady. Napríklad, pri pristáti na 
letisku Hambantota na Srí Lanke, kde sme chytili vtáka pri pristáti, ale 
našťastie to bolo len do trupu lietadla a vták nezasiahol motor alebo 
nejaké vážne časti lietadla. 
  Ďalší dobrý zážitok bol, keď nám vypadol signál na GPS pri prelete nad 
Iránom. Nad Iránom sú bežne rušičky signálu, ale trvá to len pár minút a 
signál zase nabehne. A tiež napríklad pri pristáti na letisku Kábul v Afga-
nistane sa pri pristáti musí klesať len v priestoroch, ktoré sú na to určené. 
Potom to klesanie je dosť prudké a v ostrej zatáčke. To klesanie býva 

Svidníčan Miloslav Horkovič pracuje v profesionálnom letectve ako letecký mechanik 
medzi balónmi, ktoré sú niekedy aj vo výške niekoľko tisíc stôp. 
  Dokonca sa mi pri jednom lete podarilo prelietať ponad Svidník vo 
výške 13 500 metrov,“ pospomínal Miloslav Horkovič. 

LETY DO REZORTOV A VOĽNO
  Niekedy sú to len krátke zastávky na letisku, napríklad na tankovanie alebo 
výmenu posádky. Ale niekedy v tej krajine aj ostanú na pár hodín. Zvyčajne 
to je kvôli tomu, že musí byť odpočinok medzi letmi. „Takto sa mi podarilo 
pozrieť si mesto Bamako v štáte Mali alebo mesto Hambantonta na Srí 
Lanke. Veľakrát, napríklad pri ceste z letiska na hotel alebo z hotela na 
letisko sme mali ozbrojenú eskortu. Pred našim autom išlo auto s vojakmi 
a v aute s nami sedel vojak. To bolo veľmi zaujímavé. 
  Dosť často sme lietali do rezortov v Egypte, kde sa niekedy lietadlo za-
parkuje a letí sa ďalší deň naspäť do Prahy pravidelnou linkou a o týždeň 
sa po to lietadlo letí naspäť. Takže niekedy tých dní pri mori je viacej.“
 

NA LIETADLÁCH HO BAVÍ VŠETKO
 Určite byť pilotom je super a pekné, ale Miloslava Horkoviča baví tá práca, 
ktorú má. „Určite by som to nemenil. Baví ma opravovať a riešiť závady na 
lietadlách. Na letectve ma asi najviac baví všetko. Či je to malé športové 
letectvo alebo veľké dopravné. Niekedy, keď nie som pár dní na letisku, 
začínam byť nervózny. 
  V letectve sú dôležití práve ľudia, ktorí sa tomu venujú. Napríklad, na 
letisku vo Svidníku je úžasná partia ľudí v aeroklube. Dali mi dosť dobrý 
základ do života a naučili ma veľmi veľa o lietadlách a letectve. Preto, 
keď som mal iba 14 rokov, už som vedel, že chcem byť letecký mecha-
nik. Letectvo nie je o lietadlách, ale o ľuďoch,“ dodal Miloslav Horkovič, 
ktorý na Svidník nedá dopustiť a veľmi rád sa do mesta, kde vyrástol a získal 
prvý kontakt s letectvom, vracia. „Svidník mám veľmi rád a rád sa domov 
vraciam stále. Letieť až na svidnícke letisko sa mi síce ešte nepodarilo. 
Ale dúfam, že sa mi to niekedy podarí. Ale lietal som do Košíc ešte, keď 
sme tam mali pravidelnú linku,“ uzavrel Miloslav Horkovič.

 (pn, foto: archív M. Horkovič) 

Miloslav Horkovič posledný let do Afganistanu letel pár mesiacov pred 
povstaním v krajine a priamo na letisko Kábul. Ďalší zaujímavý let mal 
do Kene, kde leteli do mesta Mombasa a let bol ponad Sudán priamo 
počas povstania v krajine a nebolo možné mať ako núdzové letisko 
Khartom v Sudáne... 
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  Poľovník Ivan Džupin zo Svidníka na sociálnej sieti upozornil na pohybujú-
ceho sa mladého medveďa. 
  Stopy medveďa objavil v 
blízkosti záhradkárskej ob-
lasti Jedľovka, konkrétne pri 
areáli výkupu kovošrotu. 
  „Stopy sú zaznamenané 
priamo v areáli okolo vy-
kúpeného kovového šrotu. 
  Navštívil aj strážneho psa 
a stádo búrskych kôz. Za-
tiaľ všetko je OK. Uvidíme 
ako sa bude situácia vyví-
jať ďalej,“ potvrdil majiteľ 
prevádzky kovošrotu Ján 
Ivančo. 
  V každom prípade, oboz-
retnosť je na mieste.    

   
          (pn)  

Stopy mladého medveďa 

  Po neplánovanom januárovom zasadnutí sa Mestské zastupiteľstvo vo Svid-
níku zíde opäť vo februári. Bude to, podľa slov prednostu Mestského úradu vo 
Svidníku Miroslava Nováka, plánované zasadnutie. „Mestské zastupiteľstvo 
je plánované v poslednom februárovom týždni, predpokladaný termín 
je 23. február,“ potvrdil Miroslav Novák. 
  Podľa jeho ďalších slov sa svidnícky mestský parlament bude venovať kon-
trole plnenia uznesení, zmene rozpočtu na tento rok, zmluvným prevodom, 
návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2022 o určení 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Svidník, ale aj rozdeleniu dotácií na rok 2022. (ps)

Svidnícky mestský parlament sa zíde koncom februára 

  Pred slovenskými nemocnicami už stoja špeciálne stany. Minulý 
týždeň ich po celom Slovensku stavali hasiči. Zdravotníkom 
budú zabezpečovať i celé zázemie. Aj takto vyzerá príprava na 
očakávaný nápor pacientov s omikronom na nemocnice.

Aj pred svidníckou nemocnicou postavili veľký červený triážny stan 

  Hasičov v uplynulý štvrtok pri nemocniciach videli na celom Slovensku. 
Nehasili požiar a ani nelikvidovali nebezpečné látky. „Hasiči zabezpečili 
výstavbu 21 triážnych stanov, vďaka ktorým sa podarí efektívnejšie 
triediť pacientov formou antigénového testovania, diagnostikovaním 
zdravotného stavu priamo na mieste či zisťovaním osobnej a cestovateľ-
skej anamnézy,“ informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného 
zboru v Bratislave Katarína Križanová.
  Hasiči zo záchrannej brigády Ministerstva vnútra v Humennom a z Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku jeden zo stanov 
postavili pred nemocnicou vo Svidníku. „Stan je prioritne určený na testo-
vanie akútnych pacientov prichádzajúcich do nemocnice. 
Pacient príde sem, urobí sa mu antigénový test, ak bude negatívny, 
bude odoslaný na ambulanciu bielej medicíny, ak bude pozitívny, tak, 
samozrejme, v závislosti od príznakov, sa bude postupovať,“ vysvetlil 
pre naše noviny námestník riaditeľ Nemocnice vo Svidníku Marek pytliak. 
„V stane sú lavičky, kde pacient vlastne počká na výsledok testu, a tu 
je červená trasa, tam je biela trasa,“ ukazoval nám Marek Pytliak situáciu 
pri vstupe do nemocnice, ktorú vlastne poznáme už dva roky. 

„Nie je to poľná nemocnica, nebudú tam žiadne lôžka, bude to len triáž 
pacientov, ktorí by mali byť akútne ošetrení v nemocnici.“ Aj vo Svid-
níku síce hasiči stan postavili, no podľa slov námestníka riaditeľa ho zatiaľ 
využívať nebudú. 
  „Ak sa počty pacientov pozitívnych s príznakmi navýšia tak, že začnú 
preťažovať akútne ambulancie, v tom prípade sa presúva triáž do ta-
kéhoto stanu, a tým pádom nebude v budove nemocnice dochádzať k 
miešaniu negatívnych pacientov s pozitívnymi,“ ozrejmil situáciu Marek 
Pytliak a hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru v Bratislave 
Katarína Križanová ešte dodala: „Hasiči budú zabezpečovať aj následnú 
údržbu stanov v podobe vykurovania, dofukovania, dopĺňania PHM vo 
vykurovacích agregátoch, drobných opráv a podobne.“ 

(ps)

Hasiči zo záchrannej brigády Ministerstva vnútra v Humennom a z 
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku 
jeden zo stanov postavili pred nemocnicou vo Svidníku

MAREK PYTLIAK: „Ak sa počty pacientov pozitívnych s príznakmi 
navýšia tak, že začnú preťažovať akútne ambulancie, v tom prípade 
sa presúva triáž do takéhoto stanu...“

   Covidová situácia v okresoch Svidník a Stropkov sa líši. Kým v 
susednom okrese Stropkov postupne klesá počet pozitívnych, hoci 
veľmi pomaly, v okrese Svidník počty pozitívnych stále stúpajú.

Pozitivita covidových testov je stále veľmi vysoká

   Ako nás informovala riaditeľka Regio-
nálneho úradu verejného zdravotníctva 
so sídlom vo Svidníku Helena Hrebe-
ňaková, v okrese Svidník v mesiaci 
január 2022 zaevidovali 1 395 pozitívne 
testovaných na ochorenie Covid 19- V 
susednom okrese Stropkov bolo v 
januári pozitívnych ešte viac - 1 524. 
V uplynulú nedeľu popoludní nám 

regionálna hygienička Helena Hre-
beňaková poskytla informáciu, že za 
uplynulý týždeň v okrese Stropkov 
pribudlo 543 pozitívne testovaných a 
v okrese Svidník 757, pričom výsledky 
ľudí testovaných v sobotu a v nedeľu 
ešte v prevažnej miere neboli známe, 
teda vzorky ešte neboli vyšetrené v 
laboratóriách.                                 (ps)
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  Združenie miest a obcí Slovenska v stredu uplynulý týždeň ini-
ciovalo protestné zhromaždenie, ktorého cieľom bolo poukázať 
na hrozby konkrétnej legislatívy, ktorá výrazne ovplyvní činnosť 
miest a obcí, ich ekonomiku a bude mať negatívne dopady na 
kvalitu života ľudí v mestách a obciach.

Na protestnom zhromaždení aj starostovia z nášho regiónu 

  Na protestnom zhromaždení, sa zúčastnili predstavitelia 61 regionálnych 
združení z každého kúta Slovenska. Tento formát zvolili preto, aby sme 
upozornili na to, že uvedené legislatívne zmeny sa negatívne dotknú každej 
samosprávy na Slovensku. Snahou je prispieť k riešeniu problémov a presa-
deniu oprávnených požiadaviek miest a obcí. 
  Starostovia a primátori na mieste upozornili, že ak zo strany exekutívy a 
legislatívy nebudú svedkami konkrétnych zmien, v ďalšom kroku sú pripravení 
sa k verejnému protestu pripojiť i zástupcovia členských miest a obcí, ktorí 
tvoria 96% slovenských územných samospráv.  
  Na základe vlastných skúseností otvorene konštatovali, že legislatívny 
postup je neraz v nesúlade s legislatívnymi pravidlami, sociálny dialóg je 
sprevádzaný ľahkovážnym prístupom zo strany kompetentných a vláda a 
parlament prichádzajú so zákonmi, ktoré sú pre miestnu územnú samosprávu 
a jej obyvateľov nebezpečné.
  Preto žiadali o vytvorenie korektného vzťahu a nie formálnej diskusie. 
Požadovali stiahnutie stavebného zákona z rokovania parlamentu, zrušenie 
aktuálne platného, a nedávno novelizovaného fi nancovania neverejných 
škôl a školských zariadení a taktiež žiadali o zmenu spôsobu fi nancovania 
sociálnych služieb.
  Združenie miest a obcí Slovenska so svojou tridsaťročnou históriou a svo-

jou členskou základňou, ktorú tvorí 96 % územnej samosprávy Slovenskej 
republiky, chce byť súčasťou riešení a nie zdrojom napätia. Tridsať rokov 
fungovania považuje za dostatočnú záruku toho, že vie byť zodpovedným 
partnerom pre akúkoľvek vládu. 
  V závere dodajme, že starostky, starostovia a okresná predsedníčka strany 
HLAS - sociálna demokracia vo Svidníku Alena Nováková boli podporiť pro-
testné zhromaždenie ZMOS-u, ktorého cieľom, ako sme už spomínali bolo 
poukázať na hrozby konkrétnej legislatívy, ktorá výrazne ovplyvní činnosť 
miest a obcí.

 (pn)

  Na to, či sa zmodernizuje aj samotná kinosála a či sa v nej bude 
sedieť pohodlnejšie, si ešte nejaký ten čas musíme počkať. 
Mesto síce podalo projekt v rámci podpory kultúry po pandemic-
kom období, no na jeho vyhodnotenie ešte treba čakať. 

Útulnejšie vstupné priestory svidníckeho Domu kultúry 

  Ak svidnícky projekt uspeje, počíta sa napríklad aj s úpravou nie práve 
najpohodlnejšieho sedenia, keďže jednotlivé rady sedadiel sú teraz veľmi 
blízko seba. Jeden rad sedadiel by sa v rámci rekonštrukcie mal odstrániť a 
v kinosále sa tak bude sedieť pohodlnejšie. Ako sme však uviedli, na to, či sa 
tak stane, si ešte musíme počkať.
  Nateraz samospráva zútulnila vstupné priestory Domu kultúry. „Dom kul-
túry sa podarilo dovybaviť tak, aby mohol využívať celý svoj potenciál, 
ktorý ponúka. Priestory na chodbách sa dajú využiť na banketové akcie, 
ako ďalší priestor k spoločenským podujatiam, či pre účely výstav,“ 
povedala nám zámer mesta jeho PR manažérka Kristína Tchirová a doplnila, 
že „zakúpené boli kreslá, konferenčné stolíky, komody, skrine - regály, 
vešiaky a doplnky v celkovej hodnote asi 3 500 eur.“ Ak do svidníckeho 
Domu kultúry zájdete napríklad do kina, ktoré už premieta, presvedčíte sa, 
že jeho vstupné priestory sú skutočne útulnejšie. 

(ps)

  Stavebné konanie na stavbu, ktorá nesie názov Modernizácia 
ihriska pri ZŠ na Ul. 8. mája vo Svidníku, je stále prerušené. 
Dôvodom sú vznesené požiadavky orgánov a úradov, ktoré do 
celého procesu vstupujú zo zákona.

Mesto stále čaká na hlukovú štúdiu - dá ihrisku pri ZŠ 8. mája zelenú?

  PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová nás informovala, že prvou 
je požiadavka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo 
Svidníku na vypracovanie hlukovej štúdie a druhou je požiadavka Okresného 
dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR vo 
Svidníku na vyriešenie problematiky parkovania v uvedenej lokalite. Ako po-
vedala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, vypracovanie hlukovej 
štúdie, resp. objednanie odborne spôsobilej osoby, ktorá je ochotná hlukovú 
štúdiu pre túto vypracovať, má svoje špecifi ká, ktoré sa prejavili hlavne v ča-
sovej náročnosti celého administratívneho procesu. „V súčasnosti má mesto 
Svidník odborne spôsobilú osobu objednanú. Začatie prác na hlukovej 

štúdii sa začnú v priebehu najbližších dní. V prípade, ak stavebné ko-
nanie neovplyvní žiadna neočakávaná udalosť alebo účastník konania, 
predpokladáme začatie stavebných prác na ihrisku v 1. štvrťroku roka 
2022,“ skonštatovala začiatkom roka Kristína Tchirová a my dodajme, že celá 
stavba má stáť vyše 500-tisíc eur a vzniknúť má nové moderné multifunkčné 
ihrisko s umelým trávnikov, bežeckým oválom a ďalšími priestormi pre športy 
patriacej do kategórie atletických, ako je napríklad vrh guľou, či skok do diaľky.
  Podľa aktualizovaných informácií od Kristíny Tchirovej by hluková štúdia mala 
byť dodaná počas februára. „Po jej doručení budeme naďalej pokračovať v 
stavebnom konaní. Po vydaní stavebného povolenia a nadobudnutí prá-
voplatnosti stavebného povolenia pristúpime k odovzdaniu staveniska 
a začatiu stavebných prác. Veríme, že modernizované ihrisko budeme 
môcť odovzdať do užívania najneskôr na začiatku nového školského 
roka,“ dodala Kristína Tchirová. 

 (ps)

Návštevníci svidníckeho kina sa môžu 
tešiť z takýchto zútulnených priestorov... 

Starostovia prišli podporiť protestné 
zhromaždenie ZMOS-u
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  Hnedé škvrny na pokožke si zvyčajne všímame u starších ľudí, 
keď sa na koži objavujú vo väčšom množstve a sú farebne výraz-
nejšie. Práve preto sú pigmentové škvrny známe aj ako starecké 
škvrny. V dnešnej dobe však čoraz viac trápia aj mladšie vekové 
skupiny. O tomto probléme hovoríme s dermatovenerologičkou 
HANOU ZELENKOVOU.  

S dermatovenerologičkou Hanou Zelenkovou o tom, 
kedy vznikajú starecké pigmentové škvrny a ako im predchádzať 
„Koža si pamätá každé ožiarenie a časom nám to zráta....“ 

  Najčastejším dôvodom tvorby a vôbec vzniku pigmentových škvŕn je 
nadmerná tvorba melanínu. Melanín je pigment, ktorý určuje farbu pleti a 
je produkovaný kožnými bunkami nazvanými melanocyty. Veľkosť a tvar 
pigmentových škvŕn sa môže výrazne líšiť. Medzi najčastejšie miesta vzniku 
patria tvár, dekolt a ruky. Vznik pigmentových škvŕn môže byť ovplyvnený 
genetickou predispozíciou, ale vo väčšine prípadov to môžeme my sami 
ovplyvniť a predísť ich vzniku. Z toho dôvodu je vhodné a správne, aby sme 
poznali typ svojej pleti.   
  Dermatovenerologička Hana Zelenková odporúča starať sa o kožu už v 
mladosti. Ako hovorí: „Nedá sa čakať, 
že keď sa celý život ku koži správame 
„macošsky“, že pri problémoch a koz-
metických prejavoch, akým sú napríklad 
aj starecké škvrny, pomôže zázračný 
prípravok. Prevencia to je podstatné! A 
aj taký klobúčik, čiapka so šiltom alebo 
ochranné oblečenie sú výbornou pre-
venciou. A na druhej strane - nerozumné 
užívanie a módne návštevy soláriá sú 
najmä pre mladú kožu rizikom. Koža si 
pamätá každé ožiarenie a časom nám 
to zráta....“ 
  A čo spomínaná odborníčka radí ľuďom s 
predispozíciou zvýšenej tvorby pigmento-
vých  škvŕn? „Je potrebné si uvedomiť, že 
po 30 roku života sa začína  fyziologický 
proces starnutia a k tomu patrí aj zmena 
v pigmentáciách kože. Ale  napríklad u 
osôb, ktoré celý život pracujú na slnku 
(poľnohospodári, rybári, námorníci -  na 
Slovensku pltníci, robotníci na  stavbách 
a podobne) a nikdy neužívali žiadne 
ochranné prípravky na ochranu pred slnkom - UV žiarením - je proces star-
nutia  a tvorby pigmentácií urýchlený. Takže, samozrejme, užívať ochranné 
prípravky - krémy, mlieka, dnes je ich na trhu veľké množstvo.“

ZA TVORBU ŠKVŔN MÔŽU AJ NIEKTORÉ LIEKY 
  Väčší výskyt melanínu v tele môže ovplyvniť niekoľko rôznych faktorov. Medzi 
ne patria napríklad užívanie niektorých liekov, tehotenstvo, endokrinné ocho-
renia, či slnko. „U žien nepríjemné a kozmeticky výrazné hyperpigmentácie 
spôsobujú najmä  hormonálne  lieky - antikoncepcia, alebo po pôrode ide o 
prejavy nazývané  chloasma. Tie, ktoré majú tvar ako mapy sa nazývajú aj 
melasma. Pigmentácie  môžu vzniknúť aj ako následok niektorých zákrokov, 
alebo poranení či ochorení,  hovoríme potom o „pozápalových“ pigmentáciách. 
Pri mnohých ochoreniach (onkologických) alebo po operáciách sa používa 
tzv. substitučná hormonálna liečba. Tá sa môže prejaviť práve pigmentáciami 
alebo celkovo zmenou farby pokožky.  
   Môžu to byť ale aj niektoré lieky užívané, napríklad pri zápalových ochore-
niach (antibiotiká), pri vysokom tlaku, na liečbu niektorých kožných ochorení 
a podobne. Niektoré lieky sú tzv. fototoxické. Preto je dôležité, aby si každý 
pacient pred užitím odporúčaného lieku dobre prečítal informácie, ktoré sú 
priložené. Veľa informácií dá aj lekárnik a, samozrejme, ošetrujúci lekár. Pig-
mentové škvrny si ale veľa žien spôsobí aj inak - nechtiac. Často napríklad 
aj nesprávnym používaním parfumov a éterických olejov,“ vysvetľuje Hana 
Zelenková. 

OŠETRENIE KVALITNÝMI KOZMETICKÝMI 
PRÍPRAVKAMI SA VYPLÁCA 

  Keď pokožku vystavujeme nadmernému slnečnému žiareniu, vy-
voláva to zvýšenú tvorbu melanínu a tým sa zvyšuje aj riziko vzniku 
tzv. hyperpigmentácie. Hyperpigmentácia (tzv. pigmentové škvrny) 
je charakterizovaná ako porucha tvorby alebo distribúcie pigmentu, 
t.j. melanínu, pri ktorej dochádza ku stmavnutiu kože. „U niektorých 
osôb sa na tvorbe pigmentácií na koži podpíše aj, napríklad nadmerná   
konzumácia alkoholu, tabakismus - nadmerné fajčenie, nevhodná a 
nevyvážená  strava (veľmi pikantné jedla). V tomto smere - pre tvorbu 
pigmenácií - sú problémom ochorenia pečene, nadobličiek, štítnej 
žľazy a niekedy aj u pacientov s cukrovkou a  onkologické ochorenia,“ 
informuje primárka Dermatovenerologického oddelenia sanatórneho 
typu vo Svidníku Hana Zelenková. 
  Hnedé škvrny podľa jej slov, ale nemusia vždy obsahovať melanín (to 
je látka v koži, zodpovedná za pigmentáciu), ale môže ísť, napríklad 
iba o zhrubnutie rohovinovej vrstvy kože - keratózu, ktorá vyzerá veľmi 
podobne ako bradavička. Tá má takisto hnedú farbu, ale prejavy sú na 
pohľad troška drsné. A aj liečebné ovplyvnenie je iné. A ako môžeme 

predísť nadmernému vystavovaniu sa našej pokožke voči slnečnému žiareniu? 
Dermatovenerologička radí, aby sme používali krémy s ochranným faktorom. 
Pokiaľ má niekto veľmi citlivú pleť (napríklad fototyp I a II), tak, samozrejme, 
krémy s vyšším ochranným číslom. Aj bežné ošetrenie pleti, napríklad večer, 
robiť s kvalitnými prípravkami. „Ako vždy hovorím - koža je naše zrkadlo! A 
nezabúdať - kožu je treba chrániť nielen v lete. Samozrejme, aj cez zimu na  
horách, pri lyžovačke alebo výletoch. Teraz sú k dispozícii aj výživové do-
plnky, ktoré kožu „chránia“ aj  zvnútra a v kombinácii s ochrannými krémami  
predstavujú účinnú ochranu,“ dodáva Hana Zelenková.  

ZABERÁ AJ DOMÁCA STAROSTLIVOSŤ 
  Čo robiť v prípade, ak už pigmentové škvrny máme? „Existuje celá škála 
prípravkov a postupov, ktoré sa v praxi uplatňujú. Samozrejme, nemožno 
zabudnúť aj na recepty našich starých materí - napríklad potieranie jablčným 
octom, cmarom, citrónovou šťavou a pod. Ale dnes je na trhu veľké množstvo 
kozmetických krémov a roztokov, ktoré sa s menším alebo väčším efektom 
uplatnia pri prvých, nevýrazných zmenách. 
  Pokiaľ základné teda domáce ošetrenie nepomáha, na rade  je  lekár a odpo-
rúčanie buď rôznych typov pílingov (najčastejšie sa používajú ovocné  kyseliny 
alebo kyselina trichloroctová v rôznych koncentráciách), mikrodermabrázie, 
mikroihličkovanie, liečba tekutým dusíkom, laserové ošetrenie. Každý postup 
má  svoje presné pravidla a rozhoduje o ňom lekár. Ale najdôležitejšia je predsa 
len  prevencia,“ uzatvára Hana Zelenková svoje odporúčania. 

 Jana Savčáková 
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

    SPOMIENKA

Odišiel ako si to osud prial, 
v našich srdciach ostáva žiaľ.

So smútkom v srdci oznamujeme, že nás vo veku 
73 rokov, dňa 24. januára 2022 navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec a dedko.
IGOR KIMÁK  

  Ďakujeme všetkým, ktorí mu pomáhali na jeho posled-
nej ceste. 
  Vičnaja jemu pamjať!

Smútiaca rodina

ULIČKA NOČNÝCH MÔR
PIATOK 11. FEBRUÁRA O 19. HODINE 

  Na to, aby sa odrazil z existenciálneho dna 
začne využívať novonadobudnuté vedomosti a 
schopnosti, ktoré však zneužije na to, aby si získal 
a ovládol bohatú elitu newyorskej spoločnosti 40. 
rokov. S cnostnou Molly (Rooney Mara), vždy plne 
lojálnou po svojom boku, Stanton plánuje podviesť 
nebezpečného magnáta (Richard Jenkins) a to aj 
s pomocou tajomnej psychiatričky v podaní Cate 
Blanchett, ktorá sa stane aj jeho najnebezpečnejším 
súperom na ceste k bohatstvu a sláve.
 USA, triler, dráma, 148 minút, slovenské titulky, 
vstupné: 5 eur 

VEZMI SI MA
SOBOTA 12. FEBRUÁRA O 19. HODINE 

  Ona je slávna popová speváčka, on je obyčajný 
učiteľ matematiky. Vzali sa bez toho, aby sa pred-
tým poznali za veľmi bizarných okolností.
  Slávna speváčka Kat Valdez (Jennifer Lopez) sa 
chystá na svadbu s kolegom Bastianom (Maluma). 
Obrad má prebehnúť vo veľkom štýle, pred zrakmi 
tisícok divákov v koncertnej hale a ďalších miliónov 
online a pri televízii. Krátko predtým, než ju rampa 
vyvezie na pódium „k oltáru“, ale Kat zistí, že ju 
milovaný Bastian tak trochu podviedol. Poníže-
ná speváčka v tej chvíli urobí úplne nečakaný a 
šokujúci krok. Rozhodne sa vydať za chlapíka, 
ktorý v dave pod pódiom zviera ceduľu s nápisom 
„Vezmi si ma“.     
  Rok výroby: 2022, USA, romantický, komédia, 
slovenské titulky, 112 minút, vstupné: 5 eur   

Tá rána v srdci bolí a nikdy sa nezahojí.
Aj keď nie si medzi nami, 

v srdciach žiješ stále s nami.
9. februára 2022 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy 

opustil náš drahý ocko, dedko a pradedko
PETER GREŠLÍK 

  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
 S láskou a úctou spomínajú smútiaca manželka Helena, 
dcéry Helenka, Milka a Ľubka sa rodinami 

   V druhý februárový deň, teda 2.2.2022 pri príležitosti 75. výro-
čia otvorenia prvej barakovej nemocnice vo Svidníku vyjadruje 
Oblastný výbor SZPB Svidník arm. gen. L. Svobodovi poďakova-
nie za jeho významnú zásluhu pri vybudovaní a vybavení prvej 
svidníckej nemocnice, ktorá nesie jeho meno. 

Ďakovali generálovi Ludvíkovi Svobodovi za nemocnicu a pomoc regiónu

   Zároveň vyjadruje poďakovanie  
za jeho nezištnú pomoc vojnou 
zbedačenému obyvateľstvu regiónu 
pod Duklou. 
   Pri tejto príležitosti mu členovia Ob-
lastného výboru Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov vzdali 

vďaku položením kytice a zapálením 
sviečok pri jeho soche v parku nesú-
com jeho meno. Obyvatelia regiónu 
pod Duklou nikdy nezabudnú na arm. 
gen. L. Svobodu. 
   Vďaka, pán generál! 

Milan Maguľák
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   Ani svoju piatu účasť vo fi ná-
le Slovenského pohára nepre-
menili volejbalisti Svidníka na 
zisk cennej trofeje. V uplynulú 
nedeľu 6. februára popoludní 
nastúpili v Komárne v Niké 
Superfi nále Slovenského po-
hára o Trofej Štefana Pipu proti 
domácim hráčom.

   Komárno v sobotu v semifi nále 
porazilo Myjavu, Svidníčania mali 
voľno, keďže do fi nále postúpili bez 
semifi nálového zápasu priamo. 
   V komárňanskej športovej hale 
bol za favorita Niké Superfi nále po-
važovaný domáci tím, no aj tréner 
TJ Slávia Svidník Rastislav Paňko 
(na malej fotografi i) po fi nále priznal, 
že jeho zverenci prišli do Komárna 
vyhrať. Tomu, že svoju ambíciu chcú 
naplniť do bodky, však nasvedčovali 
len prvý set a do istej miery aj druhý. 
   V tom prvom Svidníčania pred-
vádzali vynikajúcu hru a hoci im 
chýbali Fedorenko i Kozák, o ktorých 
odchode zo Svidníka sme už na na-
šich stránkach písali, dokonale trápili 
favorita. Prvý set vyhrali vlastne bez 
väčších problémov, no a v druhom 
sete Svidníčania stiahli nebezpečne 

vyzerajúci náskok domá-
cich a zdalo sa, že to bude 
dramatická koncovka a aj 
bola, no iba chvíľu. Domá-
ci volejbalisti ho napokon 
pomerne ľahko získali pre 
seba. Ďalšie dva sety už na 
palubovke jasne prevládala 
skúsenosť. 

Svidnícki treťoligisti v príprave

   Tá bola jed-
noznačne na 
strane domá-
cich, hoci svid-
nícki mladí hráči 
zoskupení okolo 
skúsených Ľu-
boša Macka a 
Martina Sopka 

VOLEJBAL NIKÉ SUPERFINÁLE SLOVENSKÉHO POHÁRA O TROFEJ ŠTEFANA PIPU

  Už to vraj dlho nepotrvá a v bazéne pri Základnej škole na Ulici 
8. mája vo Svidníku sa budeme môcť aj kúpať. Podľa informácií, 
ktoré nám poskytla PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchi-
rová, stavebné práce fi nišujú.

Školský bazén chcú po rekonštrukcii otvoriť v marci 

  Rekonštrukcia šatní, spŕch a sociálnych zariadení v priestoroch krytej pla-
várne podľa slov Kristíny Tchirovej pozostáva z kompletnej výmeny elektroin-
štalácie, osvetlenia, rozvodov vody, odpadu a stavebného riešenia v rozsahu: 
búracie práce, nové omietky, dlažby, stropy, výmena dverí, a pod. Uvedený 
rozsah rekonštrukcie priestorov je ukončený. 
  Vedúci Odboru výstavby Mestského úradu vo Svidníku Viliam Staurovský 
doplnil, že drobné nedorobky budú dokončené po inštalácii rozvodov vzdu-
chotechniky. „Práce realizovali svidnícki dodávatelia - fi rmy: Jaco, s.r.o., 
Dušan Poperník-ENERGOSPOL a Michal Kostelník-MIKOSTAV. Celková 
suma tejto časti rekonštrukcie je približne 145-tisíc eur, ktorá pozostáva 
z dotácie Ministerstva školstva, dotácie PSK a spolufi nancovania mesta,“ 
informoval Viliam Staurovský a doplnil, že v ďalšej etape samospráva plánuje 

realizovať výmenu vzduchotechniky s rekuperáciou. 
  „Po dodaní projektov a rozpočtu vykonáme verejné obstarávania na do-
dávateľa, čím bude rekonštrukcia šatní, spŕch a sociálnych zariadení vo 
fi nále. Drobné úpra-
vy prebiehajú aj vo 
vstupnom priestore 
a v priestore sáun,“ 
skonštatoval vedúci 
Odboru výstavby svid-
níckeho Mestského 
úradu a PR manažérka 
mesta Svidník Kristína 
Tchirová doplnila, že 
otvorenie bazéna sa 
predpokladá v mesiaci 
marec. 

 (ps)

Rieker UJS Komárno - TJ Slávia Svidník 3:1 (-21, 23, 19, 13)
ml., sa za svoj výkon v Niké Super-
fi nále Slovenského pohára o Trofej 
Štefana Pipu v žiadnom prípade 
nemusia hanbiť. 
   Komárno získalo Slovenský pohár 
po druhýkrát a Svidníčania na ten svoj 
prvý zisk cennej trofeje musia ešte ča-
kať.                                                    (ps)
                                   FOTO: svf.sk

   Treťoligoví futbalisti 1. FK Svidník majú za sebou ďalší 
prípravny zápas v rámci zimnej prípravy na odvetnú 
jarnú časť III. ligy. 
   V uplynulú sobotu sa zverenci trénera Vladislava Palšu 
a jeho hrajúceho asistenta Olivera Špilára predstavili na 
umelom trávniku v Bardejove. Nastúpili proti Bardejov-
skej Novej Vsi a vďaka dvom gólom Špilára a P. Kame-
nického po prvom polčase viedli 2:0. Po zmene strán 
Svidníčania pokračovali v pomerne slušnom futbale, no 
v ich obrane sa objavili i chyby a navyše domáci hráči, 
na čo siahli, to skončilo gólom. 
   Treba však uviesť, že Svidníku chýbalo pre zranenia, 
choroby a karanténu osem stabilných hráčov - Makara, 
Ducár, Dzupina, Jucha, T. Čabala, Haňak, Shliakhov a 
Wszola. Tréneri preto museli povolať dorastencov, no 
napriek tomu mali k dispozícii len dvoch náhradníkov, 

ktorí v druhom polčase aj zasiahli do hry. 
   Zostava Svidníka: Vinclér (46. Rusinko) - Bartoš, D. 
Čabala, Luščík, Gajdoš, Sova, Guman, Oravec, Kubis, P. 
Kaminský (46. M. Kamenický), Špilár.
   Podľa najnovších informácií z klubu rozhodnutie o pô-
sobení dvojice japonských hráčov zatiaľ ešte nepadlo, a 
to i napriek tomu, že ani v tomto prípravnom zápase pre 
zranenia nehrali. Počas týchto týždňa by do kádra mali 
pribudnúť ešte ďalší hráči, no ich mená zatiaľ nie sú známe.
   Počas tohto víkendu by mali svidnícki futbalisti odohrať 
ďalší prípravný zápas, tentoraz proti Starej Ľubovni. 27. 
februára by sa už mala hrať prvá súťažná dohrávka. Svid-
ník by mal na domácej pôde hrať proti Raslaviciam, no je 
pravdepodobné, že sa bude hrať na umelom trávniku v 
niektorom z miest na východnom Slovensku.

 (miku, ps)

Bardejovská Nová Ves - 1. FK Svidník 4:2 (0:2)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

O’HARA, Natalia - O’HARA, Lauren: Hortenzia a tieň. 
Bratislava, Verbarium 2021. 34 s.
  Môže človek nechať zmiznúť svoj tieň? 
Dievčatko Hortenzia sa totiž hnevá, že nie 
je ani chvíľku sama. Kamkoľvek sa pohne, 
prenasleduje ju jej vlastný tieň. Všetko 
po nej opakuje a keď sa začne stmievať, 
rastie. Je vysokánsky a zlovestný. 
  Kým však Hortenzia pochopí, že sa ho 
nemusí báť, ba že ho dokonca potrebuje, 
musí čeliť jednému strašidelnému stretnu-
tiu. K jej domu sa totiž blížia zbojníci. Čo 
urobí a kto jej pomôže? Príbeh pre malých 
aj veľkých o tom, že strachy a obavy patria 
k našim prirodzeným pocitom. 

TLUČKOVÁ, Zuzana
  Zuzana Tlučková sa narodila v Košiciach v roku 1962. Prvé skúsenosti s 
fi lmovými kamerami mala ako desaťročná, keď hrala v inscenácii pre deti 
Kvietok sedemlístok. Potom vystupovala aj v populárnej detskej pesničkovej 
relácii Zlatá brána. Gymnázium navštevovala vo svojom rodnom meste v 
rokoch 1976-1980. Hneď po maturite ju prijali do Bratislavy na VŠMU odbor 
herectvo. Vysokú školu ukončila akademickým titulom Mgr. v roku1985. Počas 
štúdia bol rok 1982 rokom s najväčším počtom fi lmov. Po ukončení VŠ začala 
účinkovať v divadlách: Nová scéna v Bratislave, Šúdio L+S. Okrem herectva v 
televízii a v divadle sa venuje i dabingu. Dabovala i slávnu fi lmovú mini sériu 
o rakúskej cisárovnej Sisi. Má dvoch synov Tomáša a Lukáša.

SKÁCEL, Ján (7.2.1922 - 7.11.1989) 
  Český básnik, prozaik a autor poézie pre deti. Vyštudoval fi lozofi u na Ma-
sarykovej univerzite v Brne. Pracoval ako kultúrny referent denníka Rovnost, 
neskôr v redakcii brnenského rozhlasu. Pre jeho tvorbu je príznačný silný vzťah 
k Morave. Jeho témy sa často dotýkajú morálky a problémov s ňou spojených. 
Jeho dielo bolo oceňované predovšetkým v zahraničí. 

- Dedko, požičaj stovku. Vrátim ti z dôchodku. 
- Z akého dôchodku, veď si ešte maličký.

- Z babkinho predsa... 

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.

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
  Jozef Goldír (1954, Svidník), Alžbeta Končárová (1943, Giraltovce), Dominik 
Olčák (1958, Stropkov), Anna Cireková (1940, Stropkov - Bokša), Anna Gojdi-
čová (1935, Duplín), Michal Gajdoš (1927, Stročín), Helena Semufová (1931, 
Kožuchovce), Jolana Čonková (1950, Stropkov), Paraska Fedoročková (1928, 
Svidník), Mária Gajdošová (1932, Stročín), Mária Savková (1933, Stropkov), 
Mgr. Paulína Čiripová (1937, Prešov), Ľudovít Korady (1940, Stropkov), Marta 
Simčáková (1949, Vagrinec), Helena Šafranková (1951, Makovce), Helena 
Cimborová (1941, Svidník), Milan Rajňačok (1951, Šapinec), Jozef Ihnát 
(1941, Komárany), Helena Ducarová (1927, Krajné Čierno), Ján Jurečko 
(1943, Cernina), Terézia Siváková (1966, Vyšný Mirošov), Peter Kaňuk (1958, 
Matovce), Emília Brenišinová (1936, Nižný Orlík), Aurélia Ivanecká (1936, 
Drienov), Mária Babjaková (1927, Jurkova Voľa), Igor Kimák (1949, Svidník), 
Mária Humeníková (1940, Svidník), Mária Ilečková (1942, Dubová),  Michal 
Kosť (1928, Vyšný Orlík), Ambróz Šamko (1966, Stropkov), Anna Korbová 
(1930, Svidník), Helena Žipajová (1944, Svidník), Margita Jurečková (1944, 
Stropkov), Juraj Piso (1939, Medzilaborce), Mária Mikulová (1924, Vyšná 
Olšava),  Jiří Karala (1953, Hunkovce), Michal Gido (1939, Radoma) 

MANŽELSTVO UZAVRELI 
   Ján Adam (Kamenica nad Cirochou) a Simona Siváková (Vyšný Orlík).  

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 8. februára: 17:00 + Vasiľ, Helena, Vasiľ, Mária, Helena, Streda 9. 
februára: 17:00 + Júlia, Vasiľ, Vladimír, Jozef, Martin, Emília, Jozef, Štvrtok 
10. februára: 7:00 + Peter Omaska, Piatok 11. februára: 17:00 + Ján a Júlia 
Kandraví, Sobota 12. februára: 7:00 + Peter Kuderjavý, Nedeľa 13. februára: 
09:00 Za farnosť.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 8. februára: 6-00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Michal, Mária, 
Helena, Peter, 18.00 + Alexander, Anna, Bartolomej, Streda 9. februára: 
6.30 + Anna Korbová (týždňová lit.), 18.00 * Erik a Martina (Obrátenie, ZBP), 
Štvrtok 10. februára: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Ján, Anna, Ján, 
Anna, Demeter, Jozef a ostatní z rod. Frančákovej, Ruženec za závislých s 
komunitou Cenacolo od 17.15 hod., 18.00 + Michal Humeník, Tichá adorácia 
do 20.00, Piatok 11. februára: 6.30 + Mária, Helena, Terézia (panychída), 
18.00 + Michal, Anna, Ján, Anna, Michal, Mária, Moleben k Bl. Vasiľovi Hop-
kovi, Sobota 12. februára: 8.00 + Júlia Kochanová / + Jozef Goldír (40-dňvá 
lit.), Nedeľa 13. februára: 8.00 * Za farnosť, 9.15 * Slov. liturgia, 10.30 * Ján 
a Štefánia (Obrátenie, Oslobodenie od zla), 18.00 * Jozefína, Matúš, Anna.   

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
   Utorok 8. februára: 18.00 + Helena, Streda 9. februára: 6.30 + Jozef, Alžbeta, 
18.00 + Ján, Štvrtok 10. februára: 6.30 + Ján, 18.00 + Ján, ZBP Anna, po sv. 
omši vyloženie Sviatosti, krátka adorácia, Piatok 11. februára - Panny Márie 
Lurdskej: 6.30 + Anna, Vincent, Terézia, Michal, 18.00 + Ján, Anna, Sobota 
12. februára: 8.00 + Mária, v Domove dôchodcov o 15.30 ZBP Oľga, Nedeľa 
13. februára: 8.00 + Ján, Veronika, Juraj, Paraska, 10.30 + Ján, Ján, Helena, 
18.00 + Mária. 
   Oznamy: Stále platia pandemické opatrenia pre bohoslužby. Pre kostol vo 
Svidníku platí stredné riziko: 25% kapacity kostola pre očkovaných a tých, ktorí 
prekonali Covid 19, fi xné sedenie a státie, povinný respirátor, dezinfekcia rúk. 

PRAVOSLÁVNY CHRÁM
   Od pondelka do piatku: 6.00 sv. liturgia, 17.00 Večierňa. Sobota: 6.00 sv. 
liturgia, 17.00 Večierňa, Nedeľa: 7.00 hod. sv. liturgia, 16.00 Večierňa. 

SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 
   Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa nekonajú 
zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, č. 
2042, ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý štvrtok o 18.00 a 
nedeľu 9.30 hod. 
   Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie 
údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.
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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH 
PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (6.) 

 Infoservis

  V auguste 2022 uplynie 20 rokov, odkedy vychádzajú Podduk-
lianske novinky. Prvé vydanie pod týmto názvom a pod súčas-
ným 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 šiestym dielom celoročného seriálu.

PUDINGY NA LETISKU
  Čokoládové pudingy Kapucín s koncom záručnej lehoty 27. Decembra 2001 
boli na prelome januára a februára 2002 doslova rozosiate po pristávacej 
ploche letiska vo Svidníku. Ďalšia hromada nedotknutých výrobkov bola hneď 
vedľa. Kolorit dopĺňala aj oranžová refl exná vesta, ktorou zrejme neznámy 
dobrodinec poutieral vozidlo, ktorým pudingy na plochu letiska priviezol. Za-
rážalo nás, že plocha letiska nie je zabezpečená tak, aby sa tam nedostali 
vozidlá. Kládli sme si pritom otázku, či sa kedysi pýcha okresného mesta 
nepremení na areál, kam sa budú vyvážať odpady...

SPUSTILI INFO KANÁL
  1. februára 2001 začal pokusne vysielať svidnícky INFO kanál. Služby tento 
kanál zaradil do programovej ponuky TKR, teda televíznych káblových rozvo-
dov. Prostredníctvom INFO kanálu budú postupne dávané aj informácie mesta.

TRANSFORMÁCIA NEMOCNICE
  Začali sa diskusie o transformácií nemocníc, pričom nemocnice III. typu aj 
naďalej ostávali štátne, nemocnice I. typu prejdú pod miestne samosprávy a 
nemocnice II. typu, akou bola aj svidnícka nemocnica, mali prejsť pod VÚC 
alebo sa mali pretransformovať na neziskové organizácie. 
Vtedajší riaditeľ nemocnice vo Svidníku Peter Ziman sa prikláňal k druhej 
možnosti, teda k transformácii na neziskovú organizáciu. Ako sa neskôr 
ukázalo, nestalo sa tak a svidnícka nemocnica prešla pod VÚC, teda pod 
Prešovský samosprávny kraj.

ODVODY BRANCOV
  V každom roku sa odvody vojakov konali dvakrát - v apríli a v októbri. 
Náčelník Okresnej vojenskej správy vo Svidníku Stanislav Paňko informoval, 
že v roku 2002 sa odvodu zúčastňujú branci narodení v roku 1984. Na jarný 
odvod bolo prizvaných 297 brancov a na jesenný ďalších 212. 

(ps)

  Odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 je 
potrebné fi nančnej správe oznámiť štandardným zákonným 
spôsobom, a to buď elektronicky alebo v papierovej forme. 
Emailové odklady fi nančná správa v tomto roku neakceptuje. 
Išlo o opatrenie, ktoré bolo platné iba v minulom roku.  

Emailové odklady daňových 
priznaní v tomto roku neplatia

  Daňovník, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príj-
mov za zdaňovacie obdobie 2021, je povinný toto daňové priznanie podať v 
lehote do 31.3.2022. Ak zákonom stanovený termín nestíhajú, alebo z dôvodu 
pandémie sa dostali do problémov, môžu fi nančnej správe oznámiť predĺženie 
lehoty na splnenie si tejto povinnosti o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov v 
prípade príjmov zo zahraničia.
  Finančná správa však upozorňuje, 
že v tomto roku emailové odklady 
DP zasielaním oznámenia na pod-
nety@fi nancnasprava.sk neplatia. 
Išlo o mimoriadne opatrenie platné 
len pre rok 2021.
  Oznámenie o predĺžení lehoty musí 
byť podané najneskôr do 31.3.2022 
na miestne príslušný daňový úrad 
(ak ho daňovník podáva v papierovej 
forme). Fyzická osoba, ktorá je pod-
nikateľom podľa Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov 
a rovnako aj právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri, má povinnosť 
podať Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 
2021 na predpísanom tlačive do 31.3.2022 elektronicky v zmysle § 13 ods. 
5 zákona č.563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať 
iba na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR, a ktoré je zverej-
nené na portáli fi nančnej správy. Ide o tlačivo, ktoré je označené OZN493v20.
Všetky dôležité informácie k odkladu daňového priznania ako aj konkrétny 
príklady nájdu klienti tiež na portáli fi nančnej správy. 

 (fs)


