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  Poľadovica na ceste sa podpísala pod do-
pravnú nehodu, ktorá sa v uplynulú stredu 
ráno stala na ceste medzi obcami Hrabovčík 
a Rovné. 

Kolízia troch áut na klzkej cesteKolízia troch áut na klzkej ceste

  Došlo ku kolízii kamióna a dvoch osobných áut, z 
ktorých jedno skončilo v priekope pri ceste. Podľa 
dostupných informácií cesta medzi spomínanými 
obcami nebola práve najlepšia. Vozovku pokrývala 
poľadovica, na ktorej sa autá šmýkali. 
  Pri kolízii troch áut sa našťastie nikto nezranil. 
Odniesli si to iba pokrčené plechy. Kamión odišiel 
po svojich, havarované osobné autá museli odviezť 
odťahové služby a potrebný nebol ani zásah hasičov. 

 (ps)

   Dva dvanásťtonové zvitky plechu do Poľska nedoviezol. Poľský 
kamión havaroval v Okrúhlom v okrese Svidník. 

   V uplynulý piatok nadránom sa ťažký nákladiak vyhýbal oprotiidúcemu. 
Šofér manéver nezvládol a na ceste medzi Giraltovcami a Svidníkom zišiel 
do priekopy. Poškodil betónový mostík vedúci do dvora rodinného domu a 
takisto aj bránu. Zvitky plechu z košických železiarní musel do Poľska previezť 
náhradný kamión. Hrozivo vyzerajúca nehoda v obci Okrúhle sa zaobišla bez 

V Okrúhlom sa kamión vyvrátil rovno pred vstup do dvora
zranení, vodič vyšiel z kabíny po svojich. Havarovaný kamión však zablokoval 
vstup do dvora. Brat majiteľa tvrdil, že mali obrovské šťastie. Tento šofér pritom 
nie je prvý, ktorý bratskej dvojici poškodil oplotenie domu.  
   „Z dvora sa nedá dostať. To už je druhý kamión v priebehu roka. Nám tu už 
ide normálne o život, lebo my tu bývame, ja aj brat a hocikedy ja tu na mostíku 
aj auto parkujem i vystupujem z neho, no a keby v tom momente išiel, tak nás 
pozabíja,“ rozhorčoval sa brat majiteľa domu. Kamión spred domu odstránili 
až neskoro v noci.                                                                                    (ps)  

   Len 130 kilometrov od Svidníka, pri 
poľskom meste Rzeszow, sa sústre-
ďujú stovky, priam tisícky amerických 
vojakov. Chystajú sa na prípadnú 
operáciu NATO v súvislosti s krízou 
medzi Ruskom a Ukrajinou. 
   Do Poľska americkí vojaci prilietavali 
celý minulý týždeň a nielen na vojen-
ských lietadlách, ale i na civilných. 
Celkovo ich pôvodne do Rzeszowa 
a Podkarpatského vojvodstva malo 
prísť 1 700, americký prezident Joe 

Biden rozhodol, že do Poľska, kon-
krétne do Rzeszowa, Mielca a Debice 
pošle ďalších 3 000 vojakov. 
   Svoju hlavnú základňu americkí 

vojaci majú pri letisku v Rzeszowe - 
Jasionke, kde zabrali napríklad veľkú 
kongresovú arénu. Druhú základňu 
majú na menšom letisku v meste 

Mielec. 
   Vedie ich legendár-
ny brigádny generál, 
ktorý vlani ako po-
sledný vojak americ-
kej armády opúšťal 
Afganistan. 

   Úlohou amerických vojakov je podľa 
medializovaných informácií nateraz 
pomáhať pri odchode amerických 
občanov z Ukrajiny, ktorí tak majú 
urobiť cez tri hraničné priechody. 
Jeden z nich je od Svidníka vzdialený 
138 kilometrov. 
   Okrem celkovo 4 700 amerických 
vojakov do Rzeszowa prišlo aj 350 
britských vojakov. 

(ps)  

Tisícky amerických vojakov na letisku pri poľskom Rzeszowe
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   Bez pár dní štvrťrok. Toľko stál na pešej zóne v centre Svidníka 
veľký vianočný strom. Miestnym prinášal radosť a hoci už pár 
týždňov nesvietil, musel počkať. 

Vianočný strom vydržal takmer tri mesiace

   Vlani v polovici novembra ho do 
špeciálneho podstavca osadili. Cez 
sviatky patril k lákadlám pestrej 
vianočnej výzdoby. Na odvoz musel 
čakať. Chlapi z Technických služieb 
mesta Svidník mali čo robiť so sne-
hom. „Tie priority musia byť také, aké 
sú,“ stručne okomentoval Ján Iľov z 
Technických služieb mesta Svidník. 
   Minulý týždeň však vianočný strom 
po takmer troch mesiacoch defi nitív-
ne padol k zemi. Pre pilčíka Jozefa 

Ferkanina z Technických služieb 
mesta Svidník je to už jednoduché. 
Vianočné stromy reže každoročne. 
„Na Technických službách, chválabo-
hu, pracujem už 30 rokov, takže áno, 
každý rok ho režem,“ usmial sa Jozef 
Ferkanin a dodal, že ho každý rok 
reže dokonca dvakrát. „Prvýkrát, keď 
ho pripravujeme na prevoz na pešiu 
zónu, no a druhýkrát po sviatkoch,“ 
vysvetlil skúsený pilčík. 
   Vianočný smrek z centra Svidníka 

skončil v mestskej kompostárni, no a 
konečný úžitok z neho budú mať aj 
Svidníčania. Samozrejme, až o pár 

mesiacov. „Bude z neho kompost,“ 
dodal Ján Iľov. 

(ps)

   Postavili ich 21 na celom Slovensku a slúžiť majú pacientom 
i zdravotníkom. Majú pomáhať tlmiť možný nápor pacientov s 
Omikronom na nemocnice. Po týždni je väčšina z nich prázdna. 
Okrem hasičov do mnohých ani nikto iný nevstúpil.  

Stan pred nemocnicou je prázdny, zamestnáva akurát hasičov
   Triážne stany pred nemocnicami stavali hasiči a ich využitie bolo jasné. 
„Efektívnejšie triediť pacientov formou antigénového testovania, diagnosti-
kovaním zdravotného stavu. Hasiči budú zabezpečovať aj následnú údržbu 
stanov,“ konštatovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru 
v Bratislave Katarína Križanová. 
   Jeden zo stanov pritom hasiči postavili aj pred nemocnicou vo Svidníku. To, 
čo hasiči avizovali, to aj plnia. O triážne stany pred nemocnicami sa starajú 
každý deň. „Máme nastavenú kontrolu dvakrát do dňa, po ôsmej hodine ráno 
a večer po 20.00,“ povedal nám Martin Kmec z Okresného riaditeľstva Ha-
sičského a záchranného zboru vo Svidníku a opísal, čo všetko musia hasiči 
dvakrát denne pri triážnom stane robiť. 
   „Dofukovanie stanu, fyzická kontrola stanu, fyzická kontrola ukotvenia stanu, 
či nie je nejaké poškodenie a podobne. O vykurovanie stanu sa starať zatiaľ 
nemusia. „Je tam vykurovací agregát, ktorý, keďže ten stan sa nevyužíva, sa 
zatiaľ nepoužíva,“ doplnil Martin Kmec. 
   Nemocnica arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku neeviduje nápor pacientov, 
triediť ich zvláda vo vnútri. Krivka pozitívnych na severovýchode klesá. „Mo-
mentálne, áno, nepotrebujeme ho, počet pacientov v zdravotníckom zariadení 
sa enormne nezvyšuje. Ale pre istotu ešte si ho tento týždeň necháme a po-
tom sa rozhodneme, čo ďalej,“ skonštatoval minulý týždeň riaditeľ svidníckej 
nemocnice Slavko Rodák.                                                                        (ps)  

   Rozhodnutie o znovuobnovení pre-
vádzkovania Stomatologickej pohoto-
vostnej služby vo Svidníku zatiaľ stále 
nepadlo. V uplynulú nedeľu popoludní 
nám to potvrdil riaditeľ svidníckej ne-
mocnice Slavko Rodák. Pripomeňme, 
že doterajší prevádzkovateľ zubnej po-
hotovosti Miroslav Jánošík sa rozhodol 
ukončiť jej prevádzkovanie k posledné-
mu januárovému dňu. Po upozornení 
svidníckej mestskej poslankyne Ka-
taríny Sivákovej na vzniknutú situáciu 
začal konať práve už spomínaný riaditeľ 

O zubnej pohotovosti sa ešte nerozhodlo O zubnej pohotovosti sa ešte nerozhodlo 
nemocnice. Vyhlásil, že nemocnica zistí 
možnosti a skúsi prevziať prevádzko-
vanie zubnej pohotovosti pod seba. 
Všetky potrebné podklady už Slavko 
Rodák k dispozícii má, aktuálne stále 
prebiehajú rokovania so stomatológmi, 
či a za akých podmienok budú ochotní 
pracovať v zubnej pohotovosti počas 
víkendov a štátnych sviatkov. Presný 
termín znovuobnovenia jej činnosti sa 
preto stále s určitosťou povedať nedá. 
Nateraz platí, že najbližšia zubná poho-
tovosť je v Prešove.                      (ps)

   Počas uplynulého víkendu príslušníci Finančnej správy v slovensko-poľskom 
pohraničí vykonávali náhodné kontroly zamerané na dovoz benzínu a nafty z 
Poľska na Slovensko a výnimkou nebolo ani okolie Svidníka.  
   Aj v rámci Európskej únie totiž platí pravidlo, že bez povinnosti podávať 
daňové priznanie a platiť spotrebnú daň môžeme na Slovensko okrem plnej 
nádrže doviezť maximálne 10 litrov benzínu či nafty. No a práve to, či Slováci 
nedovážajú viac lacnejšieho poľského benzínu, príslušníci Finančnej správy 
kontrolovali.                                                                                               (ps)  

Kontrolovali dovoz benzínu a nafty

   Epidemiologická situácia v okresoch Svidník a Stropkov sa zlepšuje. V uplynu-
lom týždni bolo v okrese Svidník potvrdené ochorenie Covid-19 607 a v okrese 
Stropkov  263 osobám. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom je podľa slov 
regionálnej hygieničky Heleny Hrebeňakovej v okrese Svidník zlepšenie o štvrtinu 
a v okrese Stropkov o polovicu. „Znepokojujúca je naďalej vysoká pozitivita testov. 
Vo Svidníku je pozitívnych 60 % z vykonaných testov, v Stropkove polovica,“ pove-
dala Helena Hrebeňaková. Podľa slov námestníka riaditeľa svidníckej nemocnice 
Mareka Pytliaka v uplynulú nedeľu bolo na Internom covidovom oddelení hospi-
talizovaných 23 pacientov a na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny 
bol jeden pacient napojený na umelej pľúcnej ventilácii. „Zaznamenávame akurát 
mierne vyšší počet ošetrení,“ dodal Marek Pytliak.                                         (ps) 

Situácia sa pomaličky zlepšuje 
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  Juraj Molitoris je 67-ročný Giraltovčan a pokojne ho môžeme 
označiť za jedného z najväčších fanúšikov čerstvej olympijskej 
víťazky v slalome Petry Vlhovej. A nečudo, pretože tak ako fandí 
on, fandí len málokto. Presvedčte sa o tom spolu s nami.

Dôchodca Juraj Molitoris z Giraltoviec patrí medzi 
najväčších fanúšikov olympijskej víťazky Petry Vlhovej 

  Dôchodca, ktorý má celú obývačku vyzdobenú fotkami a suvenírmi spojenými 
s Petrou a slogany umiestnil aj na balkón, olympioničke po nie veľmi úspešnom 
výsledku v obrovskom slalome na olympiáde v Číne odkazoval: „Nevadí, 
ešte pred sebou máš viacero pretekov!” No a zdá sa, že dôchodcovi z 
Giraltoviec to vyšlo, keďže Petra Vlhová v uplynulú stredu 9. februára získala 
v slalome zlatú olympijskú medailu.
  Takého fanúšika, ako má Petra Vlhová v Jurajovi Molitorisovi, by chcel mať 
každý. Počas prenosu obrovského slalomu si kľakol pred televízor a fandil so 
zopnutými rukami. Rovnako aj pri jej dvoch jazdách v slalome. 
„Je to naše zlatíčko zlatičkové. Veril som, že na medailu si ešte siahne,” 
prízvukoval Giraltovčan, v ktorom sa miešali trochu protichodné pocity, pretože 
počas dvomi pretekmi Petry Vlhovej uplynulo 15 rokov, odkedy ho opustila 
manželka. „V tento deň mi je stále smutno, lebo moju ženu nič nahradiť 
nedokáže,” podotkol Juraj, ktorý hneď po pretekoch telefonoval na mestský 
úrad v Liptovskom Mikuláši, kde ho ako skalného fanúšika tiež poznajú.
„Volám tam po každých pretekoch, aby som sa 
podelil o svoje pocity. Poznajú ma takmer ako 
domáceho,” prezradil činorodý muž, ktorý má dve 
dcéry žijúce v Anglicku. „Ony sú u mňa na prvom 
mieste, ale Petra je ako keby moja ďalšia dcéra. 

Hlavné je, že sa nezranila. Jej príslovečná bojovnosť, pokora a snaha 
pomohli k tomu, aby si na tú zlatú medailu siahla,“ podotkol dôchodca.
  Mimochodom, Juraj Molitoris z Giraltoviec má so skvelou lyžiarkou a jej ro-
dinou blízky vzťah. Pred veľkými pretekmi vždy vyzdobí balkón svojho domu 
bannermi a transparentmi s Petrinou podobizňou a povzbudzujúcimi sloganmi. 
A inak tomu nie je ani teraz, počas zimnej olympiády v Pekingu. Petru, ako 
sme už uviedli, nenazve Petru inak len „naše slovenské zlatíčko zlatíčkové“ 
Fotografi ami a suvenírmi má skrášlenú obývačku aj pivnicu svojho domu. 
„Najviac si cením jeden z Petriných dresov z MS v Aare 2019, kde získala 
zlatú medailu v obrovskom slalome. Vlastnoručne mi ho podpísala,“ teší 
sa dôchodca, ktorý sa zoznámil so skvelou lyžiarkou a s jej rodinou práve 
počas osláv zlata v Liptovskom Mikuláši. „Chcel som jej poslať ďakovný 
list. Na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši mi však povedali, nech 
prídem osobne, lebo sa chystajú oslavy. Tak som vycestoval,“ vysvetlil 
muž, ktorý každé preteky prežíva tak intenzívne, že si pred nimi musí zobrať 
tabletku proti vysokému krvnému tlaku, lebo už prekonal infarkt.
  Najskôr sa zoznámil s Petrinou mamou. „Navštívil som ju vo fotolabe v 
Mikuláši, kde pracovala. Hneď sme si potykali. Vravím jej, ja som Juraj 
a ona na to - keď ty si Juraj, ja som Zuzka. O chvíľu sa zjavil brat Boris, 
takže som sa zoznámil aj s ním. Potom som išiel na námestie s transpa-

rentmi. To oslovilo otca Igora, s ktorým 
som si tiež potriasol rukou a on ma zobral 
za Petrou,“ vysvetľoval ešte Juraj Molitoris, 
ktorý vraví o rodine Vlhovcov, že sú veľmi milí 
a charizmatickí.
  Poslali mu Petrinu knihu, dres i podpísaný 
transparent s venovaním aj pre sučku Conny. 
Tá bola tiež Petrinou fanúšičkou. Keď Juraj 
zakričal Petra, Conny, ktorá už skonala, od 
radosti štekala. 
  „Naučila sa to, keď som pozeral preteky, 
kľačal som pred televízorom a spínal ruky. 
Vravel som, Conny, Petra vyhrala! Teš sa. 
Psík začal radostne brechať. Odvtedy to so 
mnou prežíval vždy. To isté chcem naučiť 
svojho nového psíka,“ ozrejmil ultrafanúšik 

Petry Vlhovej, ktorý presne vie i to, čo si na našej megaúspešnej športovkyni 
najviac váži. 
  „Na Petre si veľmi cením, že je to bojovníčka, ale je zároveň charizma-
tická a úprimná. Veľmi ju obdivujem. Doba je ťažká. Politici aj ľudia sa 
hádajú. Peťka je jediná, ktorá nás spája. Prajem jej čo najviac medailí. Ale 
nechcem zabudnúť na ostatných našich športovcov. Všetkým želám veľa 
úspechov,“ uzavrel Juraj Molitoris z Giraltoviec, ktorý sa už istotne aj teraz 
chystá na to, aby mohol vycestovať do Liptovského Mikuláša, keď sa Petra 
Vlhová vráti z ďalekej Číny a bude s fanúšikmi oslavovať olympijský úspech. 

(pn)

Takého fanúšika, ako má Petra Vlhová v Jurajovi Molitorisovi, by 
chcel mať každý. Počas prenosu obrovského slalomu si kľakol pred 
televízor a fandil so zopnutými rukami... 
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  V prvú februárovú sobotu sa v obci Medvedie už tradične konal 
ďalší ročník amatérskeho zimného triatlonu - Zimný triatlonu 
ROKA 2022.  Piaty ročník tohto športového podujatia sa odohral 
pri vynikajúcich snehových podmienkach a niesol sa opäť v 
skvelej športovej atmosfére. 

Športovci opäť zdolávali triatlonovú výzvu v obci Medvedie

  Súťažiaci zdolávali trať v rozsahu  beh 4 km → bicykel 7 km → beh na lyžiach 
5 km. Na trať sa postavilo 20 športovcov v mužskej a v ženskej kategórii, v 
štafetách súťažili 14 pretekári. 
  Absolútnym víťazom pretekov sa stal Ján Murdzik z obce Bukovce s najlepším 
časom 59:55 minút, ktorý zvíťazil v mužskej kategórii pred Igorom Štefanom 
z Humenného (1:04:41) a Petrom Novákom zo Stropkova (1:07:28). 
  Medzi ženami prvenstvo z minulého ročníka obhájila Zuzana Hanusová z 
Košíc s časom 1:14:18 pred domácou pretekárkou Stanislavou Buchalovou 
zo Svidníka (1:24:34) a Danou Vojtekovou z Košíc (1:26:23). 
  Z piatich súťažiacich štafi et bola najrýchlejšia domáca štafeta s názvom 
Rýchla trojka v zložení Damián Sabol - Tomáš Jurina - Peter Leško s časom 
1:11:27. Skvelé výkony podali aj pretekári zo Svidníckeho okresu, ktorí boli 
ocenení v kategórii okres. Prvé miesto získal Tomáš Vinjar zo Svidníka 
(1:12:09), za ním sa umiestnil Róbert Palička z Vápeníka (1:17:39) a Ján 
Múdry z Krajnej Bystrej (1:20:09). 

  Vďaka skvelým lokálnym sponzorom si súťažiaci odniesli pekné ceny. Za 
výbornú spoluprácu ďakujeme našim partnerom: obci Medvedie, lyžiarskemu 
stredisku Skimedvedie - Jurajovi Červákovi a Mestu Svidník. Ďakujeme spon-
zorom podujatia: LOKAL - Erik Ducár, MojeMixy - Ingrid Baranová, Pneupex 
- Marián Michálik. Ďakujeme hlavnému sponzorovi podujatia, spoločnosti 
Locktel ltd - Jozef Farkaš a Peter Vaškanin, za niekoľkoročnú spoluprácu pri 
organizovaní Zimného triatlonu ROKA. V tomto ročníku spoločnosť Locktel 
ltd fi nančne zabezpečila tričká pre všetkých súťažiacich a venovala krásne 
bundy s potlačou zimného triatlonu víťazom vo všetkých kategóriách. 
  Ďakujeme primátorke mesta Svidník Marcele Ivančovej, že ako veľká športová 
fanúšička prišla osobne povzbudiť pretekárov zimného triatlonu a pohostila 
všetkých zúčastnených teplým punčom.
  Teší nás záujem športovcov z celého východného Slovenska a najmä 
účastníkov zo svidníckeho okresu. Aj týmto chceme vyzvať a povzbudiť 
miestnych nadšencov zimného športovania, aby si nenechali ujsť budúci 
ročník zimného triatlonu 4.2.2023. Aj tu platí príslovie, že je lepšie raz vidieť 
a zažiť ako stokrát počuť.
  Organizačný tím - občianske združenie ROKA ďakuje priaznivcom triatlonu 
za vynikajúcu atmosféru a športový zážitok.
Toto podujatie mediálne podporili PODDUKLIANSKE NOVINKY. 

 (roka)

Najrýchlejšia štafeta - Rýchla trojka 

Víťazi muži

  Po vyše mesačnej prestávke vo Svidníku minulý týždeň zno-
vu otvorili predajňu diskontného reťazca KIK. Stalo sa tak vo 
štvrtok 10. februára. 

Svidnícky KIK je znovu otvorený

  Ako nás informovala vedúca svidníckej predajne 
KIK Jana Malačinová, jej dočasnému zatvorenie po 
vianočných sviatkoch predchádzal menší výpredaj, 
keďže snahou reťazca bolo podľa možností za do-
stupné ceny vypredať čo najviac tovarov. 
  Následne predajňa, ktoré je vo Svidníku už vyše 
desať rokov, prešla za mesiac kompletnou preme-
nou, teda rekonštrukciou. 
  Dnes má nové vybavenie a množstvo nového a 
podľa vedúcej predajne Jany Malačinovej aj mo-
dernejšieho a kvalitnejšie tovaru. KIK ponúka nielen 
oblečenie, ale aj domáce potreby, hračky a ďalší 
tovar. Minulotýždňové slávnostné otvorenie prinieslo 
strihanie pásky, súťaže pre deti dospelých. 
  Okrem toho, že KIK v prvé dva dni znovuotvorenia 
ponúkol  %-nú zľavu na všetok tovar, ponúkol aj 
šancu vyhrať. „Každý, kto si u nás vo štvrtok a 
v piatok 10. a 11. februára zakúpil tovar za mini-
málne desať eur,  mal šancu zatočiť si kolesom 
šťastia a mohol vyhrať 10 eurovú poukážku na 
ďalší nákup,“ dodala Jana Malačinová.

Počas štvrtka tak pred svidníckym KIK-om vyhrávala hudba, eventová agentú-
ra pôsobiaca nielen na Slovensku, ale i v Poľsku a Česku lákala všetkých na 
rôzne súťaže a atrakcie, pričom jedným z nich bol aj maskot v tvare diskont-
ného reťazca KIK.                                                                                    (ps) 
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  Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku má už krásny 
dôchodcovský vek. V septembri 2022 oslávi krásnych 74 rokov 
od svojho založenia. Zub času sa prejavil aj v priestoroch školy, 
v triedach, v telocvični a podobne. 

Gymnázium po veľkej vnútornej rekonštrukcii

  V mesiacoch november a december tu zrealizovali kompletnú rekonštrukciu 
elektroinštalácie. Staré hliníkové rozvody boli nahradené novými medenými, 
svietidlá boli v triedach a chodbách vymenené a nahradené úspornými. Tieto 
zmeny prispejú v budúcnosti nielen k úspore energií, ale aj fi nančných pros-
triedkov. Súčasťou tejto rekonštrukcie bola aj inštalácia dátových rozvodov, 
to znamená, že do každej miestnosti bol privedený ethernetový kábel, a tak 

celá škola, všetky jej priestory sú pokryté bezdrôtovou wifi  sieťou. V súvislosti 
s touto inštaláciou bol inovovaný aj školský rozhlas. 
  Rekonštrukcia priniesla zmeny aj v triedach a odborných učebniach. Všetky 
staré „zlaté“ klasické čierne či zelené tabule boli nahradené novými modernými 
interaktívnymi tabuľami. Celkové náklady na takto rozsiahlu rekonštrukciu boli 
vo výške takmer 230 000 eur. Obrovské poďakovanie za to patrí zriaďovate-
ľovi - Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý nám na túto rekonštrukciu 

poskytol fi nančné prostriedky. 
  A čo na to študenti? „Posledné mesiace roku 2021 sa niesli v duchu re-
konštrukcie nášho gymnázia, ktorá priniesla množstvo pozitívnych zmien. 
Tie nám uľahčujú, zefektívňujú, no hlavne spríjemňujú čas strávený na tejto 
škole. Pre nás žiakov je určite najväčším prínosom nová elektroinštalácia a 
s tým spojené dostupné internetové pripojenie v celom areáli školy. To nám 
nielen uľahčuje prácu na hodinách, ale aj umožňuje skrátiť si dlhé chvíle počas 
voľných hodín a prestávok. 
  Každá trieda je vybavená modernou interaktívnou tabuľou s množstvom 
funkcií s rôznym využitím. Vďaka nim môžeme na hodinách využívať rôzne 
programy či aplikácie, ktoré sú dostupné na internete. Tie nám pomáhajú 
učivo lepšie pochopiť a ľahšie si ho zapamätať.  
  Nové LED svetlá, ktorými si môžeme regulovať intenzitu osvetlenia v trie-
dach, sa využívajú najmä pri používaní už spomenutých interaktívnych tabúľ. 
Nemôžeme zabudnúť ani na znížené stropy, aj vďaka čomu nám je v našej 
škole teplejšie. Tieto zmeny sú veľkým prínosom nielen pre nás študentov, 
ale určite aj pre našich profesorov a personál.“                                     

(gdh) 

   Ako v prievane a vo vetri sa dlhé roky cítili ľudia kráčajúci po 
schodoch Administratívnej budovy s desiatkami úradov a inšti-
túcií. Zastarané stavebné materiály dosluhujú. Zmodernizovať 
staré dáva zabrať a presviedčajú sa o tom aj vo Svidníku. 

Vo svidníckej AB-čke zatepľujú a vynovujú schodištia, no nie všetky 

   Na streche má svidnícka AB-čka, 
lebo inak túto budovu v centre mesta 
nikto nenazve, hrdý symbol - nápis 
DUKLA - BRÁNA DRUŽBY NÁRO-
DOV, no časy najväčšej slávy má 
dávno za sebou. „V interiéri bolo stále 
chladno a prievan,“ priznal viceprimá-
tor Michal Goriščák. 
   Železo-hliníková konštrukcia a fasá-
da osemposchodovej budovy vytvára 

nepríjemný efekt. Kedysi moderné, 
dnes neprijateľné. „Ten stav, nielen 
vizuálny, ale aj stavebno-technic-
ký, už bol absolútne katastrofálny, 
nevyhovujúci,“ pridal sa prednosta 
Mestského úradu vo Svidníku Miro-
slav Novák. 
   V zime zima a v lete horúco. To-
muto chcú dať vo svidníckej AB-čke, 
ktorá je aj sídlom Mestského úradu, 

konečne stopku. V budove preto te-
raz na schodišti prevládajú robotníci. 
Samospráva od roku 2019 svoje sídlo 
vynovuje postupnými krokmi. Aktuál-
ne pracovníkmi vlastného Sociálneho 
podniku mesta Svidník. „Rekonštruk-
cia interiéru prebieha od prízemia v 
súčasnosti po tretie poschodie, po 
ktoré boli vymenené plastové okná,“ 
skonštatoval Michal Goriščák, ktorý 
je primátorkou mesta poverený ria-
dením Sociálneho podniku. 
   Zmodernizovať celú administra-
tívnu budovu sa až tak jednoducho 
nedá. Samospráva totiž nie je jej 
stopercentným vlastníkom. „Mesto 
je približne len 48 percentným podie-
lovým spoluvlastníkom budovy. Čiže 
ďalšia rekonštrukcia je podmienená 

komunikáciou s ostatnými podielový-
mi spoluvlastníkmi,“ ozrejmil mestský 
prednosta Miroslav Novák. 
   V 47-ročnej budove sídlia okrem 
iných aj štátne inštitúcie. Mesto chce 
dať budove modernú tvár, ako sa to s 
rovnakými budovami podarilo vo Vra-
nove či v Martine. Spoločné priestory 
však podľa mestského prednostu vy-
novia len združením peňazí všetkých 
spoluvlastníkov. „Máme predstavu, že 
by to mohlo byť tak, ako to funguje aj v 
iných správach, je nejaký fond opráv, 
môže sa brať nejaký úver, môže sa 
to fi nancovať spoločne, podielne s 
ostatnými spoluvlastníkmi, ale ako 
som už povedal, chce to rokovania a 
jasné dohody,“ skonštatoval Miroslav 
Novák.                                        (ps) 
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  Vo veci trestného činu krádeže začal trestné stíhanie poverený príslušník 
Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Svidníku. Ku skutku došlo v 
dobe od 4. do 8. februára 2022, v objekte budovy  Obecného úradu v obci 
Ladomirová. Neznámy páchateľ vypáčil uzatvorené a riadne zaistené okno 
na prízemí budovy, vošiel dnu, na prvom poschodí vypáčil uzamknuté dvere 
vedúce do miestnosti hudobnej skúšobne. 
  Zo skúšobne ukradol dva mikrofóny a dva stojany na mikróny, odniesol si 
aj  rôzne prepojovacie káble k mikrofónom. Zlodej pre miestny obecný úrad 
spôsobil škodu krádežou ako aj samotným poškodením zariadenia, presne 
vyčíslená doposiaľ nebola. 

(krpz)

  V stredu 9. februára prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 38 bezpríspevkových darcov: 
  Miroslav Bandurič (8), Michal Široký (60), Katarína Gajdošová (43), Martin 
Doruľa (39), Viera Doruľová (prvodarca), Vladimír Pasnišin (6), Zdenko Miga 
(34), Peter Homza (68), Jaroslav Kurila (27), Slávka Pilipová (46), Radovan 
Olčák (3), Barbora Jadvišová (22), Dominik Macko (2), Tomáš Petný (6), 
Darina Štochmalová (26), Tatiana Kseničová (13), Kristína Štefancová (9), 
Marián Lazor (28), Zdenko Varga (2), Jozef Rozdilský  (32), Jozef Spišák (20), 
Marián Matkobiš (58), Tamara Michrinová (3), Nikoleta Kopčáková (prvodar-
ca), Jana Milá (29), Norbert Antoš (2), Pavol Jecuško (2), Denis Jaselský (5), 
Matúš Adamečko (2), Lukáš Murín (4), Samuel Sokol (3), Timotej Lechman 
(prvodarca), Patrik Popovič (prvodarca), Iveta Makarová (33), Peter Makara 
(33), Pavol Líška (5), Irena Pelechačová (2), Richard Karala (prvodarca). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 

Kto daroval krv? 
Ukradol mikrofóny i stojany

  Dovoľte mi, aby sme touto cestou odovzdali z celého srdca úprimné POĎA-
KOVANIE a vyjadrili veľký obdiv všetkým lekárom, zdravotníkom a ostatným 
zamestnancom pracoviska OMIS a Chirurgického oddelenia v Nemocnici 
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku. Zvlášť chceme poďakovať pani primárke 
MUDr. Renáte Diničovej, za jej profesionálny prístup k nášmu synovi, ktorá 
dokázala spolu so svojim personálom, v 
krátkom čase, ho prebrať k životu. 
  Po ťažkej automobilovej nehode ho 
priviezli z fakultnej nemocnice Prešov v 
umelom spánku. 
  Úprimné poďakovanie patrí aj MUDr. 
Igorovi Leškovi, primárovi oddelenia, ktorý 
spolu so svojim tímom mu pomohli v jeho 
ťažkom boji o život. Taký ľudský prístup, aký sme zažili v nemocnici Svidník, 
sme nikde inde nevideli a verte, že z titulu ochorenia sme pár nemocníc na 
Slovensku navštívili. 
  Vo chvíli, keď sa rodičia o svoje dieťa nesmierne boja, ste tu nielen ako 
profesionáli, ale najmä ako ľudia, za čo Vám veľmi pekne ďakujeme. 
Všetkým želáme veľa zdravia, radosti z práce, pokoja v rodine a verím, že 
čoskoro aj reálneho spoločenského ohodnotenia.          

                                                                   Rodina Medvedzova

POĎAKOVANIE

ĎAKUJEME!

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

  COVID-19 ovplyvnil životy nielen starších ľudí, ale aj nás mladších. Avšak, 
napriek pandemickým opatreniam lyžiarske kurzy tento rok dostali zelenú. V 
pondelok, 24. januára 2022 sme my, žiaci II.A triedy Gymnázia DH úspešne 
zahájili prvý deň lyžiarskeho výcviku. Vybrali sme sa do obce Vernár, kde sme 
strávili príjemných päť dní. 
  Po ubytovaní v ho-
teli sme sa prvý deň 
na svahu rozdelili do 
skupín podľa našich 
skúseností s lyžova-
ním. Vďaka výbornému 
počasiu a dobre upra-
veným svahom sme si 
lyžovačku užívali. Tretí 
deň bol oddychový, ale 
... my sme sa vydali 
na cestu za výhľadom 
k miestnej hojdačke a 
absolvovali vychádzku 
do obce Vernár. 
  Na začiatku kurzu si neboli všetci na lyžiach „istí“, no s pomocou inštrukto-
rov - z radu našich pedagógov - sme si koniec kurzu užívali všetci spoločne. 
Túžbou začiatočníkov spočiatku bolo dostať sa na vrchol zjazdovky, čo sa im 
na konci nášho pobytu podarilo a ich odmenou bola krásna panoráma prírody. 
Posledné dni krásneho týždňa sme lyžovali do sýtosti. Lyžovačka v obklopení 
krásnej prírody Slovenského raja poteší každého lyžiara. 
  Ďakujeme vedeniu školy, našim učiteľom a milému personálu hotela za 
uskutočnenie tejto peknej školskej akcie.

 Olívia Leľová, GDH Svidník

Gymnazisti na lyžiach

Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach budeš žiť krásnymi spomienkami.

S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci vám 
oznamujeme, že nás 1. februára 2022 

vo veku nedožitých 70. rokov
náhle navždy opustil môj milovaný manžel

Vladimír  V O J T Í Š E K  z  Kružlovej
Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho poslednej 
ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
  Smútiaca manželka Mária a ostatná rodina

    SPOMIENKA
Tá rána v srdci bolí a nikdy sa nezahojí.

Aj keď nie si medzi nami, 
v srdciach žiješ stále s nami.

20. februára 2022 uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný 

manžel, otec a dedko
Jozef ZELIZŇAK z Vyšnej Jedľovej

  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
  S láskou a úctou spomína smútiaca rodina



15. február 2022Podduklianske novinky 8Spravodajstvo

  Od 1. marca 2022 sa stáva účinným zákon o podpore v čase 
skrátenej práce, tzv. kurzarbeit. Preto je potrebné, aby zamest-
návatelia prostredníctvom e-Služieb poskytli Sociálnej poisťovni 
informáciu o type právneho vzťahu ich zamestnancov. Od typu 
právneho vzťahu je odvodená aj zmena pri platení poistného do 
Sociálnej poisťovne a fi nancovanie podpory v čase skrátenej 
práce. 

Sociálna poisťovňa, pobočka Svidník informuje:
Zmena typu právneho vzťahu zamestnanca a platenie poistného na podporu v čase skrátenej práce

  V tejto súvislosti sa Sociálna poisťovňa obracia na 
tých zamestnávateľov, ktorí tak doteraz neurobili, aby 
najneskôr do 25. februára 2022 oznámili typ právneho 
vzťahu každého zamestnanca v záujme korektných 
údajov a platenia poistného v správnej výške podľa 
nového zákona. 
  V súvislosti so zmenami v evidencii zamestnancov v 
e-Službách Sociálna poisťovňa pridala možnosť exportu 
súboru csv obsahujúcich výlučne zoznam zamestnan-
cov-pravidelný príjem za konkrétny mesiac (obdobie) s 
doplneným stĺpcom „kurzarbeit“. 
  Zamestnávateľ má informáciu súvisiacu s kurzarbeitom 
k dispozícii aj v prehľade jeho zamestnancov - v stĺpci s 
názvom „Poistné na fi nancovanie podpory (Kurzarbeit)“. 
Súbor csv slúži na kontrolu stavu príznaku „kurzarbeit“ 
za konkrétny mesiac.
Stĺpec „kurzarbeit“ v csv súbore obsahuje 3 možné 
hodnoty: áno, nie a bez hodnoty.
Hodnota „áno“ znamená: 
  Pre zamestnanca-pravidelný príjem zamestnávateľ 
oznámil typ právneho vzťahu: pracovný pomer alebo 
zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu. Za ta-
kéhoto zamestnanca je potrebné prvýkrát za mesiac 
marec 2022 vykázať v mesačnom výkaze poistného a 
príspevkov aj poistné na fi nancovanie podpory v čase skrátenej práce (0,5 %) 
a uviesť znížené poistné na poistenie v nezamestnanosti (0,5 %).

Hodnota „nie“ znamená: 
  Pre zamestnanca-pravidelný príjem zamestnávateľ oznámil typ právneho 
vzťahu: štátnozamestnanecký pomer alebo iný právny vzťah. Za takéhoto 
zamestnanca sa bude aj od marca 2022 vykazovať v mesačnom výkaze 
poistného a príspevkov neznemená výška poistného na poistenie v neza-
mestnanosti (1%) a nebude sa vykazovať poistné na fi nancovanie podpory 
v čase skrátenej práce.
Prázdny údaj (bez hodnoty) znamená: 

Pre zamestnanca-pravidelný príjem zamestnávateľ 
neoznámil typ právneho vzťahu. Vyzývame zamestnáva-
teľa, aby typ právneho vzťahu zamestnanca-pravidelný 
príjem dodatočne oznámil zaslaním RLFO - zmena, 
vyznačením typu právneho vzťahu v oddiele 5 a to naj-
neskôr do 25. februára 2022. 
Všetkým zamestnancom-pravidelný príjem, ktorí budú 
mať tento údaj prázdny, Sociálna poisťovňa koncom 
februára 2022 automaticky doplní typ právneho vzťahu 
pracovný pomer. Možnosť exportu do súboru sa nachá-
dza po kliknutí na menu „Register“, následne „Register 
zamestnancov“ a zvolení „Obdobia registrácie“. Ide o 
tlačidlo s názvom „CSV KA“.
  V prípade, že zamestnávateľ nám uvedené údaje 
nepredloží v požadovanom termíne Sociálna poisťovňa 
bude vychádzať z predpokladu, že zamestnanci majú 
uzatvorenú pracovnú zmluvu a od 1. marca 2022 bude 
za nich zamestnávateľ platiť poistné na fi nancovanie 
podpory v čase skrátenej práce a  u týchto zamestnancov 
uvádzať na mesačnom výkaze a výkaze poistného a prí-
spevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný 
kalendárny mesiac aj vymeriavací základ zamestnanca 
na fi nancovanie podpory v čase skrátenej práce (zákon 
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistní v znení účinnom 
od 1. marca 2022). 

Milan Piršč, 
riaditeľ pobočky

  Na Spojenej škole vo Svidníku vyučujeme rusínsky jazyk. V 
rámci hodín často využívame aj zážitkové formy. Vytvárajú nám 
skutočné spomienky, zážitky, ktoré pretrvávajú omnoho dlhšie, 
ako len mechanicky naučené vedomosti. 

U rusnackij kuchni: „Varíme s láskou, pečieme srdcom“

  V polovici januára sme so žiakmi druhého stupňa „piekli srdcom“. V 
úvode sme sa porozprávali o živote ľudí v minulosti. O práci, o jedle, o 
prežívaní voľných chvíľ, o zvykoch... 
  KREPLI je tradičné jedlo našich predkov, ktoré sa zachovalo až dodnes. 
Nasýti, osladí mlsné jazýčky, rozvonia celý byt. Keďže je fašiangové 

obdobie a kreple v tomto období radosti a veselosti nechýbali v žiadnej do-
mácnosti, rozhodli sme sa, že nebudú chýbať ani v našej „rusnackij kuchni“. 
Cesto nám zapracovali naše šikovné tety kuchárky. Všetci sme sa s nadšením 
a veľkými očakávaniami i slinkami pustili do práce. Rozdelili sme sa do troch 

skupín. Chlapci predstavovali 
mužov v rodine v minulosti, 
preto sa zabávali rozpráva-
ním vtipov.
  Skupinka dievčat sa ve-
novala stolovaniu - príprave 
stola. Ostatné dievčatá vaľ-
kali cesto, vykrajovali kreple, 
plnili veľmi chutným domácim 
džemom od našej pani riadi-
teľky a posypávali práškovým 
cukrom. Nelenili ani p. uči-
teľky, pretože tie pomáhali 
s vysmážaním na horúcom 
oleji. Práca nám išla od ruky. 
  Šikovný muzikant Tadeáš  
zahral na harmonike rusínske 

ľudové pesničky. Pracovali sme, spievali, žartovali...
  Preniesli sme sa do doby našich predkov. Dievčatá kreple naservírovali 
na taniere a položili na stoly. Podľa zvykov našich prarodičov sme sa pred 
jedlom pomodlili a s chuťou sa pustili do jedenia. To čo naozaj prežijeme, 
vyskúšame, ochutnáme, si zapamätáme najdlhšie a napĺňa nás to pocitom 
radosti, eufórie a šťastia.

Jana Nagajdová a Ingrid Lukáčová 
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
KINGSMAN: PRVÁ MISIA

Piatok 18. februára o 19. hodine 
Prequel k prvému fi lmu Kingsman: Tajná služba za-
sadený do prostredia prvej svetovej vojny. Spoznajte 
začiatky tejto štýlovej, britskej tajnej služby.
Keď sa dá dohromady banda najhorších tyranov a 
zločincov histórie, aby rozpútali zničujúcu vojnu, potom 
jeden muž musí súperiť s časom, aby ich spiknutie 
prekazil.
  Rok výroby: 2020, USA, Veľká Británia, akcia, ko-
média, 130 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur

V LETE TI POVIEM, AKO SA MÁM
Sobota 19. februára o 19. hodine 

PRIATELIA SÚ RODINA, KTORÚ SI VYBERIEŠ.
Hrajú: Tereza Kostková, Petra Vajdová, Soňa Norisová, Dominika Morávková, 
Anna Šišková, Simona Babčáková, Dana Rogoz, Andreea Vasile, Marián 
Miezga, Ján Koleník, Ondřej Sokol, Martin 
Hofmann, Jaroslav Plesl, Pavel Bartos  •  
Réžia: Marta Ferencová
  Spleť vzťahov, reálnych a zároveň vtipných 
situácií, ktoré prináša sám život. Film o pria-
teľoch, ktorých snaženie smeruje k jedinému 
cieľu: „BYŤ ŠŤASTNÝ“.
  Komédia na motívy bestselleru Evity Twar-
dzik, V lete ti poviem, ako sa mám, mapuje 
životy partie štyridsiatnikov, ktorí sa kamarátia 
od detstva a dodnes sa stretávajú už spolu so 
svojimi rodinami. Po rokoch sa ale začínajú 
objavovať tajomstvá, ktoré ich životy navždy 
zmenia.
  Tesne pred Vianocami oznámi Ivane (Tereza 
Kostková), ktorá žije len pre rodinu, jej manžel 
Martin (Marián Miezga) vec, ktorá jej zničí 

sviatky, a o ktorej vie len 
ich spoločná kamarátka 
Adriana (Dana Rogoz), 
rozvodová právnička.   
  Tá sa ako jediná z 
partie nevydala a nemá 
deti. Žije sama, ale udr-
žiava pomer so svojim 
šéfom Filipom (Martin 
Hofmann). Ďalšia z par-

tie Ela (Andreea Vasile) je známa televízna moderátorka, ktorá vedie harmo-
nický život s prekladateľom kníh Andrejom (Ondřej Sokol) a ich desaťročnými 
dvojičkami, kým sa nečakane neobjaví jej bývalá láska Dávid (Ján Koleník). 
Partiu uzatvára majiteľ reštaurácie Vlado (Pavel Bartos), ktorý sa po rozvo-
de s Vierou (Soňa Norisová) druhýkrát oženil s mladšou Broňou (Dominika 
Morávková). Po skúsenostiach z predošlého vzťahu si neželá, aby jeho žena 
pracovala, tak Broňa robí všetko pre to, aby sa o jej pracovných aktivitách 
nedozvedel. Ela jej v tom pomáha. Spleť tajomstiev, koré majú medzi sebou 
nielen páry, ale aj samotní priatelia, sa začne ešte viac zamotávať, keď sa 
na Adrianu obráti premiérova manželka (Petra Vajdová) a chce svojho muža 
(Jaroslav Plesl) opustiť v čase predvolebnej kampane...
  Rok výroby: 2021, Slovensko, romantický, komédia, 111 minút, vstup-
né: 5 eur 

VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 
Nedeľa 20. februára o 15. hodine 

  Keď si ho Emily zaobstarala, bol Cliff ord malé, 
roztomilé a červené šteniatko, z ktorého cez 
noc vyrástol obrovský pes. A keď hovoríme 
obrovský, myslíme tým, že na výšku meria 
skoro tri metre. V malom mestskom byte je 
taký pes veľmi nepraktický. Lenže Emily ho 
zbožňuje a za žiadnu cenu sa ho nevzdá. 
Komédia Veľký červený pes Cliff ord je adap-
táciou rovnomennej populárnej detskej knižky 
Normana Birdwella.
  Emily (Darby Camp) práve nastúpila na novú 
školu, kde sa na ňu všetci spolužiaci pozerajú 
cez prsty, pretože im pripadá divná. Náladu 
jej nemôže zdvihnúť ani to, že sa o ňu počas 
maminej služobnej cesty stará veľmi nezodpo-
vedný strýko Casey (Jack Whitehall), ktorý je 
magnetom na najrôznejšie katastrofy. Možno 
jeho zlá karma spôsobí, že sa Emily cestou do školy ocitne vo zvláštnom stane 
veľmi podivného chovateľa zvierat pána Birdwella (John Cleesa) a okamžite sa 
zamiluje do malého červeného šteňaťa. Emily vie, že by jej mama maznáčika 
nedovolila. Nevie to však šteniatko, ktoré si spomedzi všetkých návštevníkov 
stanu vybralo práve Emily a schová sa v jej školskej taške.
  Emily ho objaví až doma skôr ako ho stihne vrátiť, narastie tento maznáčik, 
ktorému dá meno Cliff ord, do obrovských rozmerov. A pretože sa pán Birdwell 
vyparil aj so svojim stanom plných zvláštnych tvorov, nezostane Emily a Ca-
seymu nič iné ako sa o Cliff orda postarať. Každý, kto mal niekedy šteňa vie, 
že s ním bývajú veľké starosti. A čo potom obrím šteniatko! Je jasné, že na 
Emily čaká najväčšie dobrodružstvo aké kedy zažila a dlho nezažije.
  Rok výroby: 2021, USA, rodinný, komédia, dobrodružný, slovenský 
dabing, vstupné: 5 eur  

  Opäť sa blíži deň, kedy zamilovaní oslavujú svoju lásku. Čo tak ju tentokrát 
osláviť trošku netradične? Pri príležitosti sviatku Valentína, sa naša sieť nemoc-
níc Svet zdravia spoločne so spevákom Bystrík-om rozhodla, že sa chceme 
tiež podieľať na tejto oslave a venovať väčšiu pozornosť láske.  
Rozhodli sme sa spustiť kampaň zameranú práve na páry, ktoré môžu tento 
deň stráviť trošku inak, netradične, na TRANSFÚZKE. V období od 14. do 25. 
februára, sme si pre všetkých zamilovaných rozhodli pripraviť špeciálny deň. 
  Naše Hematologicko-transfúziologické oddelenia, aj pre pandemickú situáciu, 
dlhodobo hlásia nedostatok zásob krvi potrebnej pri operáciách, úrazoch či 
nehodách. Veľmi by sme preto privítali, keby ste vy, zamilované páry, vedeli 
prispieť tou najvzácnejšou tekutinou. Na oplátku u náš prežijete netradičný 
romantický zážitok - nielenže dostanete drobný darček, ale navyše si svoju 
lásku môžete natrvalo v nemocnici uzámknúť zámkom lásky či zvečniť za-
ľúbenou fotografi ou s originálnym šálom. Okrem toho naše transfúzky Svet 
zdravia zabezpečia pre darcov krvi antigénový test zadarmo, deň voľna, ale 
najmä originálnu zamilovanú atmosféru. 
Na darovanie krvi je potrebné sa vopred objednať telefonicky. Ďakujeme! 

Svidník: stredy: 6:00 - 9:00 h., tel. č.: 054/7860 443
Všetky potrebné informácie nájdete aj na webe procare.sk/darujemkrv/

STAČÍ LEN MILOVAŤ, SVOJU KRV DAROVAŤ 
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   V priamom súboji o nasade-
nie do play-off  si v uplynulú 
sobotu zmerali svidnícki vo-
lejbalisti sily s celkom Myjavy. 

   Po fi nálovom zápase Superfi nále 
Slovenského pohára o Trofej Štefana 
Pipu, v ktorom prehrali s Komárnom, 
to bol pre volejbalistov TJ Slávia Svid-
ník návrat na extraligové palubovky. 
V uplynulú sobotu trak hrali v Myjave. 
V štvorsetovom zápase nakoniec vy-
hrali domáci zverenci trénera Martina 
Pipu 3:1, hoci treba zdôrazniť, že hrá-
či Svidníka im boli veľmi nepríjemným 
súperom.
   Zostava TJ Slávia Svidník: R. Vitko 
3, M. Sopko ml. 11, Marjov 10, Gulák 
20, B. Skasko 8, Šellong 7, libero M. 
Vitko (Gula 0, Ľ. Skasko 0, Ľ. Macko 
0). Tréner: R. Paňko.
   Za hráčov zápasu bol z domácich 
vyhlásený Matúš Konc a z hostí mladý 
Branislav Skasko (vľavo na fotografi i).  
   Tréner volejbalistov TJ Slávia 
Svidník Rastislav Paňko po zápase 

Svidnícki treťoligisti v príprave

v Myjave povedal: 
   „Duel s Myjavou bol o chybách. Kto 
urobil viac chýb, ten viedol. V prvých 

dvoch setoch sme 
robili viac chýb ako 

NIKÉ EXTRALIGA / V dramatickom zápase na „Kopaniciach“ prehra
TJ SPrtak Myjava - TJ Slávia Svidník 3:1 (20, 19, -20, 17)

Myjava. V treťom sete urobil Spartak 
sériu chýb, a preto sme set vyhrali. V 
štvrtom sete zasa rozhodli naše chy-
by. Gratulujem súperovi k víťazstvu.“
   V sobotu 19. februára hrajú svidnícki 

Bardejovská Nová Ves - 1. FK Svidník 4:2 (0:2)

SEKRETARIÁT:                 
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, 
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
   VV OOFZ Svidník na svojom zasadnutí 8. februára 2022 schválil zloženie 
odborných komisii OOFZ:
   Revízna komisia: P. Barilla (predseda), V. Vasilenko, J. Fiľarský - členovia
Odvolacia komisia: M. Varganin (predseda), E. Hric, M. Mašlej - členovia
Športovo-technická komisia: M. Kovaľ (predseda), I. Mackanin, J. Burcák,           
M. Holub - členovia, Disciplinárna komisia: D. Horochonič (predseda), D. 
Šmajda, J. Fiľarský - členovia, Komisia rozhodcov a delegátov: A. Perát - 
predseda, K. Micheľ, T. Pacák, L. Vrabeľ, M. Džupin - členovia, Matričná a 
registračná komisia: M. Holub (predseda), P. Piršč (tajomník). 
   Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, 
rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. https://www.olympic.sk/
clanok/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-prispevku-na-moder-
nizaciu-rekonstrukciu-0
  Nevyčerpané prostriedky z výzvy z roku 2019 na modernizáciu, rekonštruk-
ciu a budovanie športovej infraštruktúry prerozdelí Slovenský olympijský 
a športový výbor v novej výzve. Zapojiť sa môžu národné športové zväzy, 
subjekty územnej samosprávy, športové kluby či vlastníci, nájomcovia alebo 

vypožičiavatelia športovej infraštruktúry.
   Žiadosti je možné podávať výhradne elektronicky prostredníctvom elek-
tronického formulára na adrese https://www.olympic.sk/vyzva-sportova-in-
frastruktura.

Dôležité termíny Výzvy 2022/1
Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí: 31.1.2022
Dátum ukončenia predkladania žiadostí: 28.2.2022
Dátum ukončenia vyhodnotenia predložených žiadostí: 15.3.2022
Termín ukončenia realizácie projektu: 31.10.2022

ŠTK OOFZ:
   Upozorňuje kluby na začiatok jarnej časti súťaže 6. ligy dospelých:
6. kolo: 6. marca 2022 o 14.30 hod.: V. Orlík - Rovné, Tisinec - Kuková
10. kolo: 13. marca 2022 o 14.30 hod.: Sitníky - Miňovce
11. kolo: 13. marca 2022 o 14.30 hod.: Lúčka - V. Orlík, Kalnište - Stročín,    
                                                       Radoma - Mestisko, Kuková - Rovné
13. kolo: 20. marca 2022 o 15.00 hod.
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je 
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalo-
vekluby.sk

OOFZ Svidník

Úradná správa č. 19. zo dňa 10. februára 2022     

   Treťoligoví futbalisti 1. FK Svidník pokračujú v zimnej 
príprave na jarnú časť sezóny. V uplynulú sobotu odohrali 
ďalší prípravný zápas - tentoraz v Starej Ľubovni proti 
domácim futbalistom. 
   Domáci klub na Facebooku napísal, že privítali mužstvo, 
ktoré sa po zimnej obmene kádra výrazne posilnilo a v 
zápase predviedlo vynikajúci výkon, kedy po prvom pol-
čase vyhrávali už 1:5. V závere druhého polčasu domáci 
kozmeticky upravili stav stretnutia na 3:6. 
   Z pohľadu Svidníka to bol zápas s vedúcim tímom štvr-
toligovej tabuľky. Svidníčania po veľmi dobrom výkone už 
po prvom polčase vyhrávali vysoko. V tíme sa predstavili 
aj noví hráči, ktorí v jari budú hájiť farby 1. FK Svidník - 
Srdan Pavlovič zo Srbska, Juba Ardishvili z Gruzínska, 
ktorý vo Svidníku už pôsobil pred 2 rokmi, Dávid Ivanecký 
z 1. FC Tatran Prešov. Rokovania aktuálne ešte stále 
prebiehajú s tromi hráčmi, ktorí prichádzajú do úvahy 

na posty v obrane. 
   Do streleckej listiny v Starej Ľubovni sa zapísali dvomi 
gólmi Sova a rovnako aj Guman, no a po jednom pridali 
Špilár a Kubis. 
   Svidník nastúpil v zostave: Milan Vinclér - Ján Ducár, 
Daniel Čabala, Samuel Gajdoš, Ľubo Kubis, Jozef Sova, 
Serdan Pavlovič, Juba Adrishvili, Dávid Ivanecký, Oliver 
Špilár, Rafael Guman a striedali Viliam Rusinko, Anton 
Dzupina, Lukáš Bartoš, Vlado Haňák  a pre zranenie chý-
bali Jozef Oravec, Matej Makara, Timotej Čabala, Kristián 
Hirka (čerstvá posila z 1. FC Tatran Prešov).
   Poliaci Wszola, Jucha a Kasperkovicz si hľadajú nové 
kluby a Rus Shliakov je stále na skúške v Dubnici nad Vá-
hom. Zverencov trénera Vladislava Palšu a jeho hrajúceho 
asistenta Olivera Špilára čaká počas najbližšieho víkendu 
zrejme ešte jeden prípravný zápas. 

(pn, miku)

volejbalisti na domácej palubovke. 
Od 17.00 hod. v ŠPortovej hale na 
Ul. gen. Svobodu ich súperom budú 
volejbalisti VKP Bratislava. 
                                                   (ps) 

   Svidníčania Michal Hajduk a Michal Kočan patria medzi 
známych bežcov na lyžiach v našom regióne. Samozrejme, 
obaja majú civilné povolania a ako bežci na lyžiach sa preto 
radia medzi amatérskych pretekárov. 
   Na svojom konte majú množstvo pretekov, kde svoje 
bežkárske umenie predvádzajú naplno a tohtoročná zima 
im praje tiež. 
   Počas uplynulého víkendu sa napríklad zúčastnili mi-
moriadne známych pretekov v behu na lyžiach v Českej 
republike. Jizerská 50-tka patrí medzi vyhľadávané preteky 
a Michal Hajduk s Michalom Kočanom si ju takisto nene-
chali ujsť. Pred pár týždňami absolvovali aj ďalšie podujatie 
v behu na lyžiach v zahraničí a my preto o nich a o ich 
aktivitách viac na našich stránkach napíšeme o týždeň. 

(ps)

Aktívni bežci na lyžiach Michal Hajduk a Michal KočanAktívni bežci na lyžiach Michal Hajduk a Michal Kočan
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

DAN, Julien: Hviezda, 
ktorá nikdy nezhasne. 
Bratislava, Motýľ 2021. 255 s.
  Slovensko (február 1943) - Major von Lübeck, 
dôstojník nemeckej armády, spolu s ďalšími 
vojakmi prichádzajú do domu Anny a Samuela 
Dobiszových. Ich dvanásťročná dcéra Alžbetka 
sa hrá pred domom v kabátiku bez prišitej Dá-
vidovej hviezdy. Tá sa jej deň predtým pri hre 
odtrhla. Zbytočné sú prosby Anny. Staršiu dcéru 
Kristínu nacisti odvlečú a maličká Alžbetka hr-
dinsky znáša trest za matkinu nezodpovednosť. 
  Ďalšie ráno prídu major von Lübeck s vojakmi 
opäť, odvlečú Annu a Samuela, rozdelia ich 
a pošlú do koncentračného tábora. Alžbetka 
zostáva sama zranená a nevládna v dome, 
ktorý vojaci podpália. Argentína (január 1964), 
Nemecko (október 1964) - Do Buenos Aires prilieta tmavovlasá Holanďanka 
Isabelle Doorová, ktorá navštívi istého pána Wagnera. Po Isabellinom odchode 
z vily pána Wagnera zaznie v jednej z izieb výstrel. Ďalšie Isabelline kroky vedú 
do ordinácie doktora Biringera, ktorý je lekárom v malom mestečku neďaleko 
Mníchova. Vypytuje sa ho na Annu Dobiszovú. Isabelle sa od lekára nič ne-
dozvie a odíde. V pondelok ráno sestrička nájde doktora Biringera mŕtveho v 
jeho posteli. Čo spája týchto dvoch mužov, ktorí zomreli tesne po Isabellinej 
návšteve? Kto je tajomná Holanďanka? Aký je jej vzťah k Anne Dobiszovej?

HANÁK, Ján (17.2.1931-29.8.2015)
  Slovenský výtvarník a scénograf Ján Hanák sa narodil 17. februára 1931 v 
Bánovciach nad Bebravou. Základnú školu a roky svojho dospievania absolvo-
val v Bratislave. Rodinné prostredie, ktoré bolo plné výtvarných a umeleckých 
podnetov a ktoré spolu vytvárali pre svoje štyri deti profesionálny výtvarník 
Bohumil Hanák a tiež Hanákova matka Otília, bolo logickým vyústením toho, že 
sa mladý Hanák spoločne so svojimi súrodencami zaujímali nielen o výtvarné 
umenie, ale aj o divadlo a hudbu. V roku 1946 ako pätnásťročný bez vedomia a 
súhlasu rodičov absolvoval prijímacie talentové skúšky na Oddelenie kreslenia 
a maľovania pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Bol prijatý 
pre svoj talent. V období rokov 1946-1948 študoval na Pedagogickej fakulte 
UK v Bratislava u profesora Gustáva Mallého a Kolomana Sokola a v rokoch 
1951-1955 na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení. Spolupracoval 
tiež s Československou televíziou a televíznym štúdiom v Košiciach. Zomrel 
29. augusta 2015.

ZIKMUND, Miroslav (14.2.1919-1.12.2021)
  Bol český cestovateľ, spisovateľ, fotograf, dokumentárny režisér a kamera-
man. Spolu s Jiřím Hanzelkom podnikli výpravu do Afriky a Južnej Ameriky, z 
týchto ciest rozhlas odvysielal okolo 700 reportáži. Pri druhej výprave prešli 
Áziu a Oceániu a nazhromaždili množstvo dokumentárneho materiálu. Celé 
dielo napísal spoločne s J. Hanzelkom a týka sa výhradne ich ciest. V roku 
1993 dostali Zikmund a Hanzelka Cenu E. E. Kischa za celoživotné dielo.

- Raz prídu časy, keď v armáde budú slúžiť iba ženy.
- Nezmysel! 

Armáda nemôže  pozostávať zo samých veliteľov.  

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.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 15. februára: 17:00 Za zdravie a Božieho požehnanie pre Drahoslavu 
s rod., Streda 16. februára: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a 
Annu, Štvrtok 17. februára: 7:00 + Michal, Piatok 18. februára: 17:00 + Pa-
raska Fedoročková (40 - dňová), Sobota 19. februára: 7:00 + Za zosnulých, 
panychída s hramotami, Nedeľa 20. februára: 09:00 Za farnosť. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 15. februára: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 * Členov Klubu 
seniorov, 18.00 * Jana s rod. (Obrátenie a odpustenie hriechov), Streda 16. 
februára: 6.30 * Vladimíra s rod. (ZBP a odpustenie hriechov), 18.00 * Miro-
slava s rod. / * Paraskeva (85 rokov života), Štvrtok 17. februára: 6.00 Kláštor 
sestier Baziliánok, 12.00+ Michal, Michal, Paraska, Ruženec za závislých s 
komunitou Cenaocolo od 17.15, 18.00 * Ľuboš s rod. (Obrátenie, ZBP), Mo-
lebenk Bl. Biskupovi Gojdišovi, Piatok 18. februára: 6.30 * Martina, Ghasan, 
Adam, Anna 18.00 * Lenka s rod. (50 rokov žiota), Sobota 19. februára - Prvá 
zádušná sobota: 8.00 + Zosnulí farnosti (panychída s čítaním hramôt), 18.00 
+ Zosnulí farnosti (panychída s čítaním hramôt), Nedeľa 20. februára - Mä-
sopôstna nedeľa - O kristovom súde: 8.00 * Michal, Jaroslav, Nataša, 9.15 * 
Milan, Martin, Lukáš, 10.30 * Za farnosť, 18.00 * rod. Siváková a Rusinková. 

OZNAMY
   Stretnutie pre prvoprijímajúcich detí je v piatok 18.2. od 16.30 v chráme
   Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spo-
ločne poďakovať za návštevu pápeža Františka. Audiencia pre slovenských 
pútnikov bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022.  

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
   Utorok 15. februára: 18.00 ZBP Michal s rod., Streda 16. februára: 6.30 
ZBP Pavol s rod., 18.0 + Ivan, Štvrtok 17. februára: 6.30 + Peter, 18.00 + Ján, 
Veronika, po sv. omši vyloženie Sviatosti, krátka adorácia, Piatok 18. februára: 
6.30 + Peter, 18.00 ZBP Marta, Jana, Štefánia s rod., Sobota 19. februára: 
8.00 + Monika, Pavel, Jozef, 15.30 v Domove dôchodcov + Miloslava, Nedeľa 
20. februára: 8.00 ZBP Monika, Juliana, Jakub, 10.30 + Ján, Irena, 18.00 + 
z rod. Mičekovej, Smoligovej. 

OZNAMY
   Stále platia pandemické opatrenia pre bohoslužby. Pre kostol vo Svidníku 
platí stredné riziko: 25% kapacity kostola pre očkovaných a tých, ktorí pre-
konali Covid 19, fi xné sedenie a státie, povinný respirátor, dezinfekcia rúk. 
Snažíme sa dodržať odstup medzi sebou, okrem rodiny z jednej domácnosti. 
Bohoslužba je so spevom. 
   V piatok bude sv. omša za účasti prvoprijímajúcich detí o 18.00. 

PRAVOSLÁVNY CHRÁM
   O 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 (7.) 

 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 siedmym dielom celoročného seriálu.

NEPODPORILI VEDENIE NEMOCNICE
  Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku neschválilo návrh vedenia svidníckej 
nemocnice, ktorým by odporúčalo Ministerstvu zdravotníctva SR, aby Nemoc-
nicu s poliklinikou vo Svidníku zaradilo do zoznamu neziskových organizácií 
verejnoprospešného typu. 
  Hlasovanie bolo tesné. Za návrh predložený vedením NsP hlasovalo osem 
poslancov - Sabanoš, Feňo, Kosť, Ziman, Kruľ, Antoš, Holodňák a Baja. Proti 
hlasovalo deväť poslancov - Olejár, Cocuľa, Berežňák, Kimák, Albrechtová, 
Čuchta, Džubák, Gondek a Bača, no a hlasovania sa zdržali štyria poslanci - 
Jánošík, Hanák, Dudáš a Mackanič. Predložený návrh tak nebol schválený. 
Následne Mestské zastupiteľstvo schválilo odporúčanie Ministerstvu zdravot-
níctva transformáciu nemocnice prevodom pod VÚC. 
  Za toto uznesenie hlasovalo 13 poslancov - Hanák, Jánošík, Cocuľa, Ole-
jár, Berežňák, Dudáš, Kimák, Albrechtová, Bača, Čuchta, Džubák, Gondek, 
Mackanič. 

  Proti hlasovali piati poslanci - Sa-
banoš, Feňo, Ziman, Kruľ a Baja 
a hlasovania sa zdržali Holodňák, 
Kosť a Antoš.

CHÝBAL IM PSYCHOLÓG
Písali sme o Špeciálnej základnej 
škole internátnej vo Svidníku, 
ktorú v aktuálnom školskom roku 
navštevovalo 184 žiakov, z kto-
rých 72 malo nariadenú ústavnú 
výchovu a štyria žiaci boli na 
týždňovom pobyte. Škola mala 72 
zamestnancov, vrátane učiteľov 
a vychovávateľov. Riaditeľ školy 
Vladimír Kaliňák informoval, že 
škole chýbajú služby vlastného 
psychológa.

II. OBČIANSKY PLES 
VO SVIDNÍKU

  V Hoteli Rubín vo Svidníku sa 
konal II. Občiansky ples. Ples 
otvorili skvelé Eternity, ktorým 
v kultúrnych vložkách asistovali 
Haluškovci a chlapci na bongách. 
Do tanca vyhrávala kapela Epilóg. 
V tombole bolo takmer 40 hodnotných cien. Výbornú atmosféru Občianskeho 
plesu ocenil aj vtedajší primátor Stropkova Ladislav Paňko, ktorý si odbehol z 

plesu konaného v Hoteli Hoges.

ZLODEJKY „ÚRADOVALI“ 
VO SVIDNÍKU A V STROPKOVE 

  Policajti vo Svidníku obvinili šesť žien 
vo veku od 19 do 27 rokov z trestného 
činu krádeže formou spolupáchateľ-
stva. 
  Do Svidníka prišli autobusom a v 
meste vykonali šesť krádeží so škodou 
asi 8 000 Slovenských korún. Obvinené 
ženy sa následne priznali aj k ďalším 
krádežiam v Stropkove, kde spôsobili 
poškodeným škodu asi 33-tisíc Sloven-
ských korún a rovnako aj ku krádeži ko-
vovej pokladničky s hotovosťou 37-tisíc 
Slovenských korún z jednej predajní 
mäsa a údenín v Stropkove. Krádeže 
páchateľky vykonávali tým spôsobom, 
že jedny odpútavali pozornosť preda-
vačiek a druhé kradli. 
  Pri krádežiach sa zameriavali hlavne 
na kabelky a peňaženky predavačiek. 

Využili aj nepozornosť organizátorov a návštevníkov karnevalu v Základnej 
umeleckej škole vo Svidníku a z kancelárie pracovníčky ZUŠ ukradli kabelku 
s osobnými vecami a peňaženkou, v ktorej bolo 3 000 Slovenských korún. 

(ps)


