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  O rozbehnutí korčuliarskeho výcviku, ktorý je jednou z podmie-
nok poskytnutia fi nančnej dotácie Slovenského zväzu ľadového 
hokeja na výstavbu zimného štadióna vo Svidníku, sme už na 
našich stránkach písali.

Kto sú ambasádori športových aktivít, ktorí učia malé deti korčuľovať?

  Začal sa predminulý týždeň a podľa informácií od PR manažérky mesta 
Svidník Kristíny Tchirovej potrvá najbližších minimálne osem týždňov.
„Do korčuliarskeho výcviku sa zapojili všetky základné školy a mater-
ské školy. Veľmi sa tešíme z úspechu prvého týždňa, ktorí viedli dvaja 
ambasádori,“ podotkla Kristína Tchirová. Podľa nej ambasádori športu sú 
Slovenským zväzom ľadového hokeja certifi kovaní vyškolení tréneri. 
„Obidvaja podstúpili samotné školenie aj ukážku práce s deťmi v iných 
mestách,“ zdôraznila PR manažérka mesta Svidník.
  Zmluva s jedným z dvoch ambasádorov, teda trénerov korčuliarskeho výcviku 
je zverejnená v centrálnom registri zmlúv. „Z dôvodu prehľadného a jed-
noduchého spôsobu účtovania sme zvolili spôsob refundácie nákladov 
práve Technickým službám mesta Svidník, ktoré sú správcami Zimného 
štadióna vo Svidníku a zároveň uzavreli dohody s ambasádormi. Jeden 
z ambasádorov si zvolil spôsob platby formou faktúry,“ potvrdila pre 
naše noviny Kristína Tchirová, no žiadne konkrétne mená ambasádorov 
neuviedla. Jedným z dvoch ambasádorov je podľa dostupných informácií 
jeden zo zamestnancov Technických služieb mesta Svidník a druhým, ktorý 
si zvolil spôsob platby formou faktúry je podľa zverejnenej zmluvy Stanislav 
Hvozda parobok.sk. 
  Je to najmladší poslanec Mestského zastupiteľstva vo Svidníku a technické 
služby mesta Svidník s ním uzavreli zmluvu ako so Samostatne zárobkovou 
činnou osobou. Stanislav Hvozda parobok.sk je ako podnikateľský subjekt 
zapísaný v živnostenskom registri a zmluvou o výkone činnosti ambasádora 
športových aktivít sa zaväzuje vykonávať činnosť ambasádora športových 
aktivít za odmenu v prospech organizácie, ktorá s ním zmluvu uzavrela a za 
podmienok tejto zmluvy. 
  Podľa zmluvy ambasádor športových aktivít vykonáva nasledovnú činnosť: 
- organizovanie školského korčuliarskeho programu pre 1. stupeň základných 

škôl a predškolské triedy materských škôl (2 hod. denne) - výučba základov 
korčuľovania, podnietenie vášne k športovaniu, vytváranie pozitívnej skúse-
nosti a radosti z pohybu, - dozor pre športové voľnočasové aktivity v rámci 
popoludňajších aktivít družiny základnej školy (2 hod. denne) - dozorovanie 
športových aktivít, príprava športovísk a pomôcok pre voľnočasové športovanie 
detí, vytvorenie bezpečného prostredia pre všestranný rozvoj detí.
  Zmluvu s ambasádorom športových aktivít Stanislavom Hvozdom parobok.sk 
technické služby mesta Svidník uzavreli na dobu určitú počas výkonu činnosti 
ambasádora športových aktivít, ktorá je dohodnutá na obdobie od 1. februára 
2023 do 30. novembra 2024 s celkovou odmenou 12 870 eur. 
  Čas výkonu činnosti ambasádora športových aktivít v priebehu 24 hodín 
nesmie presiahnuť 4 hodiny a rozsah činnosti ambasádora športových aktivít 
je zmluvne dohodnutý na 20 hodín týždenne. 
  Odmena za činnosť ambasádora športových aktivít je so Stanislavom 
Hvozdom parobok.sk dohodnutá vo výške 585,00 eur za mesiac. Zmluvné 
strany berú na vedomie, že hodinová odmena musí byť minimálne vo výške 
hodinovej minimálnej mzdy podľa osobitného predpisu v príslušnom kalen-
dárnom roku.
  PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová pre naše noviny ešte odpo-
vedala na otázku, ako a na základe čoho boli dvaja ambasádori športových 
aktivít vybraní.
  „Obaja ambasádori boli vyberaní na základe osobných a fyzických 
predpokladov a na základe ich variabilného pracovného času, ktorý 
bol potrebný pre túto prácu.“                                                                (ps)

  V septembri 2022 došlo k opakovaným krádežiam v jednom z 
rodinných domov v obci Rovné. 

Opakovane kradli v dome 

  Vyšetrovaním bolo preukázané, že skutkov sa dopustili dvaja mladíci vo 
veku 22 a 16 rokov, taktiež pochádzajúci z uvedenej obce. Chlapci vošli do 
rodinného domu tak, že pretlačili uzamknuté vchodové dvere. Vzali televízor 
aj s diaľkovým ovládačom a odišli preč. Neskôr ešte tohto istého dňa sa do 
domu vrátili a odniesli si  hifi  vežu s reproduktormi a opäť odišli preč. Tieto 
návštevy sa im asi tak zapáčili, že do domu sa o niekoľko dní opäť vrátili, teraz 
sa im na ruky „prilepilo“ 7 fl iaš alkoholu rôznych značiek. 
  Majiteľ vzniknuté škody vyčíslil na viac ako 800 eur. Na základe získanej 
dôkaznej situácie bolo týmto miestnym chlapcom vznesené obvinenie z trest-
ného činu porušovanie domovej slobody a trestného činu krádeže. Obvinení 
sú stíhaní na slobode.                                                                           (krpz)

  Dobré veci - veľké projekty sa rodia najskôr za rokovacím stolom. Pracovné 
stretnutie v Rzeszowe medzi Powiatom Rzeszowskim a mestom Svidník sa 
uskutočnilo v utorok 7. 
februára. 
  Poliaci sú v projektoch 
lídri, robia ich veľa a na 
vysokej úrovni. „Výmena 
skúseností i príprava 
nových spoločných 
zámerov - o tom boli 
stretnutia s partnermi 
na poľskej strane. Ďa-
kujeme Powiat Rzes-
zowski a pán starosta 
Jozef Jodlowski a David 
Lasek a Barbara Inglot, Karpatský Euroregión,“ povedala primátorka mesta 
Svidník Marcela Ivančová. 
  Mesto Svidník pracuje na tom, aby sme vedeli byť pripravení a zapojili sa 
hneď ako dostaneme šancu. Mesto chce v rámci projektov opravovať amfi te-
áter a zrekonštruovať cestu na letisko. Podľa vedenia mesta si veľké projekty 
vyžadujú veľa rokovaní a veľa príprav. 

(ms)

Pracovné stretnutie v Rzeszowe

Jedným z ambasadorov športových aktivít je aj mestský poslanec 
Stanislav Hvozda. Technické služby s ním uzavreli zmluvu ako so 
Samostatne zárobkovou činnou osobou
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   Infektologická ambulancia a ambulancia tropickej medicíny od 
20. februára 2023 budú opäť sprístupnené pre svojich pacientov. 
Lekárom ambulancií je MUDr. Martin Kolibáb.

   V rámci infektologickej ambulan-
cie pre verejnosť ponúka nemocni-
ca Svidník tieto služby:
   - poskytnutie zdravotnej starostlivos-
ti pacientom s možným postihnutým 
infekčnou chorobou - diagnostikou, 
poskytovaním komplexnej liečebno-
-preventívnej starostlivosti, ambu-
lantným sledovaním jeho stavu v 
období rekonvalescencie, prípadne 
po prechode choroby do chronicity.
   - lekár ambulancie rozhoduje nielen 
o liečbe, ale aj o potrebnej izolácii 
pacienta (doma, alebo na infekčnom 
oddelení), sleduje zdravotný stav 
doma izolovaných pacientov.
   - monitorovanie zdravotného stavu, 
prípadne odporúčanie doživotnej 
antiinfekčnej terapie, vrátane tzv. 
primárnej a sekundárnej profylaxie
starostlivosť o pacientov/klientov so 
všetkými typmi nákaz, vrátane nákaz 
špecifi ckých pre tropické alebo iné 
endemické oblasti, ktoré však môžu 
byť zavlečené aj do oblasti mierneho 
pásma
   - lekár ambulancie zabezpečuje 
v rámci lôžkovej časti nemocnice 

Svidník ako aj pre iné ambulancie  
konziliárne vyšetrenia, pričom po-
máha ošetrujúci lekárom  s diferen-
ciálnou diagnostikou pri podozrení 
na infekčné ochorenia, odporúča 
diagnostický postup, resp. prípadnú 
antimikrobiálnu liečbu
   - poskytuje služby antirabického 
centra (služby/starostlivosť o pacien-
tov, ktorí boli pohryzení napr. líškou, či 
inou dravou zverou, ako aj domácimi  
zvieratami, ako sú mačky a psy).
   Veľkú časť ambulantných pacientov 
tvoria pacienti s lymskou boreliózou, 
resp. podozrenie na ňu, pacienti s 
hereptickými infekciami, pacienti s 
komplikáciami, resp. následkami po 
prekonaní infekčnej choroby, klienti 
pred cestou do oblastí so zvýšeným 
rizikom nákazy a pacienti s niektorými 
parazitózami - poskytnutie komplex-
nej zdravotnej starostlivosti.
   V rámci ambulancie tropickej me-
dicíny ponúka nemocnica Svidník 
tieto služby:
   - špecializovaná starostlivosť a 
poradenstvo nielen s očkovaním 
do tropických krajín, ale aj riešenie 

všetkých zdravotných problémov 
súvisiacich  s cestovaním,
   - vyšetrenie cestujúcich pred a po 
ceste do cudziny (turistický, pracovný, 
študijný pobyt),
   - poradenská činnosť pre cestovate-
ľov do trópov a subtrópov, očkovanie 
cestovateľov,
   - celková prípravu osôb na ich 
cestovanie do cieľových miest  s 
nepriaznivými hygienicko-epidemio-
logickými podmienkami tak, aby sa 
zdravotné riziko minimalizovalo  na 
čo najmenšiu možnú mieru 
   - zdravotné prehliadky migrantov na 
základe žiadosti z cudzineckej polície, 
problematika migrantov, importova-
ným tropickým chorobám,
   - vstupné prehliadky pre cudzin-
cov pred dlhodobým pobytom na 
Slovensku,
   - lekárske prehliadky pred dlhodo-
bým pobytom v cudzine,  
   - prevencia malárie, predpis antima-
larickej profylaxie,
   - ponuka očkovania (Hepatitída 
A, Hepatitída B, Hepatitída A + B, 
Brušný týfus, Meningokoková me-
ningitída A,C,W-135,Y, Meningokoka 
meningitida B, Besnota, Kliešťová 
meningoencefalitída,  a iné.). 

Služby ponúkame: 

   - pre individuálne osoby, 
   - pre bežnú populáciu - doplnkové 
očkovanie nehradené z prostriedkov 
verejného zdravotníctva, 
   - pre cudzineckú políciu,  zariadenia, 
agentúry, inštitúcie. 

ORDINAČNÉ HODINY
INFEKTOLOGICKÁ AMBULANCA
PONDELOK  7.00 - 12.30 hod.
UTOROK       7.00 - 12.30 hod.
STREDA        7.00 - 12.30 hod.
ŠTVRTOK      7.00 - 12.30 hod.

AMBULANCIA TROPICKEJ 
MEDICÍNY

PONDELOK   13.00 - 15.00 hod.
UTOROK       13.00 - 15.00 hod.
STREDA        13.00 - 15.00 hod.
ŠTVRTOK      13.00 - 15.00 hod.

KONTAKT - 
POLOHA V NEMOCNICI

   Nemocnica arm. generála L. Svo-
bodu Svidník, a.s., prízemie bloku 
„D“, so samostatným vstupom mimo 
hlavný vstup nemocnice. Z hlavného 
schodiska do lôžkového pavilónu „A“ 
pri Hniezde záchrany odbočíte vpra-
vo. Telefón: 054/7860 389

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE: 
   Pre imobilných a v nemocnici hos-
pitalizovaných pacientov je možný 
aj vstup cez prechodovú chodbu  na 
prízemí pavilónu A, popri výťahoch.

Infektologická ambulancia a ambulancia tropickej medicíny opäť fungujú 

   ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA z dôvodu 
uvoľnenia priestorov pre potreby Infektolo-
gickej ambulancie bude presťahovaná od 20. 
februára 2023 do bloku E, 2. poschodie (oproti 
Neurologickej ambulancii MUDr. Hlivjakovej).
   V rámci ortopedickej ambulancie ponúka 
nemocnica Svidník tieto služby:
- odborné vyšetrenia 
- indikujeme konkrétne diagnostické (labora-
tórne, USG, RTG, CT a iné) vyšetrenia,
Terapeutické výkony spočívajú v ordinácii 
liečby medikamentóznej - perorálnej alebo 
parenterálnej, aplikácii fi xačných obväzov a 
ortéz, drobných chirurgických výkonov ako 
sú punkcie, aplikácie intraartikulárnych a 
paravertebrálnych injekcií, incízií, obstreky, 
preväzy a pod. V indikovaných prípadoch sú 
pacienti odosielaní k hospitalizácii na lôžkové 
oddelenie
Diagnostika a liečba  ochorení a úrazov po-
hybového ústrojenstva.

ORDINAČNÉ HODINY
PONDELOK   7.00 - 12.30, 13:00 - 15:30
UTOROK       7.00 - 12.30, 13:00 - 15:30
STREDA       7.00 - 12.30, 13:00 - 15:30
PIATOK     7.00 - 12.30, 13:00 - 15:30

KONTAKT - 
POLOHA V NEMOCNICI: 

   Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svid-
ník, a.s., blok „E“,2. poschodie. Na chodbe 
ako je ORL ambulancia (MUDr. Kucerová), 
Neurologická amb. (MUDr. Hlivjaková). Te-
lefón: 054/7860 395

Presťahovaná 
Ortopedická ambulancia 

   Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja dopl-
nilo členov jednotlivých svojich komisií. Poslanci boli do 
komisií zvolení už skôr, minulý týždeň krajský parlament 
na svojom zasadnutí zvolil za členov komisií neposlancov.

Štyria zástupcovia okresu Svidník 
v komisiách krajského parlamentu

   Zastúpenie v komisiách pôsobia-
cich pri Zastupiteľstve PSK má aj 
okres Svidník. 

   Za členku Komisie regionálneho 
rozvoja a cestovného ruchu bola 
zvolená Jana Micenková, ktorá 
dlhé roky pôsobila na Mestskom 
úrade vo Svidníku. 

   Za člena Komisie sociálnych 
vecí a rodiny bol zvolený riaditeľ 
Územného spolku SČK vo Svid-
níku a zároveň svidnícky mestský 
poslanec Slavomír Sakalík. 
   Viceprimátora Svidníka Michala 
Goriščáka zvolili za člena Komisie 
školstva, mládeže, telesnej výcho-
vy a športu. 
   Primára Chirurgického oddelenia 
v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu 
vo Svidníku Igora Leška zvolili za 
člena Komisie zdravotníctva. 

   Za členov jednotlivých komisií 
boli zvolení s účinnosťou od 1. 
marca tohto roku.                   (ps)
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  Víťaz Vyvolených spred niekoľkých rokov Svidníčan Erik Hilár 
Lakatošovie sa vrátil domov z väzenia. Ešte pred Vianocami sa 
spoza mreží dostal na slobodu. Vo väzení strávil niekoľko me-
siacov, pretože v čase podmienečného trestu spáchal priestupky 
a trest si musel, ako sa hovorí, odsedieť natvrdo.  

Erik Hilár Lakatošovie sa vrátil domov z väzenia, 
opäť sa venuje práci redaktora 

  Ako sám hovorí, šupli ho do stredného stupňa stráženia a ocitol sa tak medzi 
zákernými vrahmi. Musel sa naučiť s nimi nielen vychádzať a komunikovať, 
ale nebolo to to najhoršie, čo tam zažil. Pravdepodobne stres a podlomené 
zdravie sa podpísali aj pod mozgovú príhodu. 
  Načrime však do minulosti. Erik Hilár Lakatošovie sa stal známym ako víťaz 
televíznej zábavnej šou Vyvolení, v ktorej vyhral rozprávkové peniaze. Známy 
sa stal aj ako redaktor rómskej televízie. 

OTVORENE O VÄZENÍ
  Erik Hilár Lakatošovie pre Podduklianske novinky porozprával o tom, ako sa 
ocitol medzi vrahmi a čo všetko za mrežami zažil. „V ružomberskej väznici 
som bol 15 mesiacov, celkovo som dostal 20 mesiacov. Podmienečne 
ma prepustili za dobré správanie. 5 mesiacov mi odpustili za dobré 
správanie, lebo som robil prednášky pre väzňov. Bol som v strednom 
stupni stráženia, kde boli delikventi najhrubšieho zrna. Bolo to tam ťažké, 
človek si musí zvyknúť. Ale ja som si nezvykol. 
  Našiel som si len prostriedok, ako s tými ľuďmi komunikovať, lebo 
tam boli vrahovia, pedofi li a všetko možné. Kopec delikventov. Pred 
Vianocami ma pustili na podmienku. Do basy som sa dostal preto, lebo 
som nahlas púšťal hudbu,“ povedal Erik Hilár Lakatošovie a dodal: „Najprv 
som sa vo väzení bál. Ten pocit, keď som prišiel medzi vrahov a keď ma 
dali na izbu medzi vrahov, myslel som, že sa zbláznim. Aj som dostal 
mozgovú príhodu a bol som v nemocnici pre väzňov v Trenčíne.“ 

ZAČÍNA OD NULY
  Dnes sa opäť venuje práci redaktora. Po prepustení z väzenia začína, ako 
sa hovorí, od piky. Od nuly. „Po prepustení z väznice som prišiel domov a 
začal som opäť pracovať, začal som od nuly. Spadol mi celý web a začal 
som všetko budovať nanovo. Opäť pracujem pre televíziu, pracujem s 

ľuďmi. V PRESS TV sa venujeme prevažne ľudským prípadom. Naprí-
klad, teraz som robil reportáž o chlapčekovi, ktorý údajne mal zomrieť 
na podchladenie a podvýživu. Ale rodičia to dali von. Otec vravel, že 
chlapček mal v tele bacil. Musíme však byť objektívni,“ ozrejmil Erik Hilár 
Lakatošovie svoju prácu. 
  Pomaličky rozbieha aj nové projekty, ale chodieva na komerčné akcie kvôli 
reklamám, aby doslova mal z čoho žiť. Pripravuje nový projekt Tabu Justice. 
„Budem sa venovať tým, ktorí boli nespravodlivo odsúdení alebo niečo 
zažili vo väznici,“ doplnil Erik Hilár Lakatošovie. Budú doslova spovedať 
odsúdených, ktorí sa stali obeťami slovenskej justície. 

O SITUÁCII V OSADÁCH 
  Nedalo nám neopýtať sa na situáciu v rómskych osadách, kam často smerujú 
jeho kroky. Častokrát aj tu vídať priepastné rozdiely. Niekde deti sprevádza 
zlato a zlaté prstene už od kolísky, inde trú biedu a doslova nemajú čo do 

Erik Hilár Lakatošovie pre Podduklian-
ske novinky porozprával o tom, ako 
sa ocitol medzi vrahmi a čo všetko za 
mrežami zažil. Dnes sa opäť venuje 
práci redaktora...
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úst. Podľa Erika je situácia v osadách naozaj rôznorodá. Vinu kladie najmä 
nízkej vzdelanosti a systému. 
 „Niekde sú Rómovia tak mentálnejšie zaostalí, že potom si s nimi robia 
starostovia čo chcú. Nemajú vysporiadané pozemky a nikde ich nechcú 
zamestnávať. Je to o našom systéme, za to nemôžu oni, za to môžeme 
my. My žijeme v štáte, kde pre nás je dôležité získať niečo a nie aby 
po nás niečo ostalo. Rómovia si za to môžu, ale veľkú zodpovednosť 

nesie naša vláda. Život 
v osadách je rôzny. 
Napríklad v Richnave, 
kde som nedávno na-
krúcal, sú ľudia bohatí 
aj chudobní,“ povedal 
Erik Hilár Lakatošovie. 
  Rómom chýba najmä 
práca. Hovorí, že špina-
vého zaostalého Róma 
nechcú zamestnať . 
Často však býva aj to, 
že ak ho aj zamestnajú, 
tak ho potom aj zneužijú. 
Pracujú načierno niekde 
v Česku, často nedosta-
nú zaplatené, cestujú 
vlakmi domov načierno 
a doslova sa niekedy ne-
vedia ani domov dostať. 
Aj teraz sa Erik stretol 
s takýmto prípadom. 
„Vypiekli s nimi, pre-
tože robili a nedali im 
peniaze.“ 
  Všetko je však individu-

álne a s dobou sa menia aj ľudia v osadách. Niektorí začínajú kráčať s dobou. 
„Ja si myslím, že chýba nám vzdelanosť Rómov. Akonáhle budú Rómovia 
vzdelaní, znamená to, že sme urobili pokrok,“ dodal Erik. 
  Vzdelanie je podľa neho naozaj prvoradé. „Ja som sa učil, aj keď môj otec 
pil a bil moju mamu. Škola ma bavila, aj sa mi učitelia venovali. Nie všade 
to však tak bolo. Nie všade sa venujú rómskym žiakom. Chválabohu, 
existujú asistenti, ktorí pomáhajú. Ostalo nám však niekoľko dedín, 

Erik Hilár Lakatošovie sa vrátil domov z väzenia, 
opäť sa venuje práci redaktora 

kde sú Rómovia na okraji. Máme málo osvety, málo propagácie. Hlavne 
zdravotníctvo a vzdelanie sú pre Rómov dôležité.“

ŽIJE V BARDEJOVE
  Aktuálne Erik Hilár Lakatošovie žije v susednom historickom meste Bardejov. 
„Raz je dobre, raz je zle. Bývam v Bardejove, na Svidník mám však ťažké 
srdce. Aj keď je to moja kolíska domova. Som stále v jednom kole. Za-
čínam pracovať na tom novom projekte Tabu Justice. Pripravujem ľudí, 
ktorí prichádzajú z basy. Som stále v práci, robím aj z domu. Mám kopec 
ľudí, ktorí mi píšu a chcú, aby som s niečím pomohol.“
  Erik Hilár Lakatošovie s úsmevom hovorí o sebe, že keďže už mal päťde-
siatku, nemôže si extra „vyskakovať“ a priznáva, že aj preto, že má zdravie 
už podlomené. Chce však pracovať a nechce mať s porušovaním zákona už 
nič spoločné. Preto na akcie chodí len pracovne. Jedným z jeho predsavzatí 
je aj to, že chcel by schudnúť. „Mám veľký problém schudnúť. Nejem cez 
deň a večer sa napraskám,“ úsmevne dodal Erik.
  A keďže spomíname jedlo, Erika môžete aktuálne vidieť aj v televíznej relácii 
o varení Bez servítky. 

(ks, foto: archív Erik Hilár Lakatošovie)  

Erik Hilár Lakatošovie chodieva 
na rôzne komerčné akcie..

  Na zelenej streche na najstaršej Materskej škole na Ul. Ľ. Štúra 
vo Svidníku sa práve začína pracovať. V týchto dňoch privážajú 
materiál ako je prané riečne kamenivo frakcie 16-32 mm, ktoré 
sa použije na pás o šírke 500 mm pozdĺž atiky a okolo odvetrá-
vacích komínov.

Zelená strecha na najstaršej materskej škole skutočnosťou

  V roku 2023 sú naplánované investície vo výške 205,16 tis. eur na rekon-
štrukciu strechy Materskej školy na Ul. Ľ. Štúra 
z úspešnej výzvy. Navrhnutý typ zelenej strechy, 
bude zadržiavať dažďovú vodu.

Zateplenie škôlky
  Tento rok 2023 bude „veľký“ pre túto škôlku. 
Mesto Svidník získalo projekt aj na zateplenie 
Pavilónu. V sume takmer 290 000 eur zateplia 
obvodové steny, vymenia sa okná a dvere a ešte 
sa zateplí strecha nad prístreškom.
  Zelená infraštruktúra je osvedčeným nástrojom, 
ktorým sa z prírody získavajú ekologické, eko-
nomické a sociálne prínosy a sme veľmi radi, že 
tento typ ekologického opatrenia budeme mať 
na mestskej budove. Zelená strecha na materskej škole bude mať vo svojej 
lokalite vplyv na biodiverzitu, vytvorí vhodné prostredie pre vtáky, motýle a 

ďalší užitočný hmyz a zároveň je potvrdený vplyv na znižovanie horúčav 
vo svojom prostredí. Zelená strecha je pritom výborný spôsob ako zadržať 
dažďovú vodu, ktorá by zbytočne išla do kanalizácie.

Čo znamená zelená strecha?
  Extenzívny typ zelenej strechy bude zaberať 664 m² a bude mať hrúbku 
do 120 mm. V pláne je 5 až 7 druhov rozchodníkov, vrátane drenážnej a 

akumulačnej vrstvy.
  Celkové výška plánovaných investícií predsta-
vuje 245 tisíc eur. Na vybudovanie zelenej stre-
chy na pavilóne školy získalo mesto príspevok 
z Ministerstva životného prostredia SR, a to viac 
ako 166 tisíc eur. Zastupiteľstvo zároveň schvá-
lilo päťpercentné spolufi nancovanie projektu.
  Vybudovanie zelenej strechy vníma mesto 
Svidník ako prínos pre životné prostredie, ale 
aj pre kvalitu života obyvateľov nášho mesta. 
  S takýmto citlivým prístupom sa stále viac 
venujeme budovaniu chodníkov z polopriepust-
ných materiálov, podporujeme šport v meste, 
budujeme zimnú športovú halu, ihrisko pri ZŠ 

8. mája a sadíme kvetinové záhony i nové stromy. 
Kristína Tchirová, hovorkyňa mesta Svidník
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  Úrady práce poskytujú rôzne druhy nástrojov aktívnej politiky 
trhu práce na podporu nezamestnaných uchádzačov o zamest-
nanie a zamestnávateľov.  

Úspešný projekt „NESTRAŤ PRÁCU - VZDELÁVAJ SA“ pokračuje 

  V roku 2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repub-
liky pripravilo národný projekt, ktorý rozširuje okruh podporovaných osôb aj 
o pracujúcich občanov, zamestnancov, živnostníkov, 
ženy na materskej alebo rodičovskej dovolenke. 
  Inovatívny národný projekt „Nestrať prácu - vzdelávaj 
sa“, je teda určený pre tzv. záujemcov o zamestnanie, 
ktorí sa popri svojom zamestnaní chcú ďalej vzdelá-
vať a rozvíjať svoje zručnosti v súlade s potrebami 
trhu práce. Úrady práce im zaplatia kurzy, ktorými si 
záujemcovia môžu prehĺbiť svoje vzdelanie, zlepšiť 
svoje uplatnenie na trhu práce a kariérne rásť. Vďaka 
tomuto projektu si môžu ľudia začať plniť svoje ambície 
a kariérne sny a absolvovať vzdelávacie kurzy, ktoré by 
inak boli pre nich fi nančne nákladné. Oblasti podpory vzdelávania sú široké. 
Najžiadanejšími sú kurzy súvisiace s profesiou vodiča motorových vozidiel, 
zváračské kurzy, alebo špecializované počítačové kurzy. 
Podporu tu nájdu aj remeselné kurzy manikúry, pedikúry, ale aj kurzy v oblasti 

zvyšovania jazykových znalostí. Zameranie projektu vzdelávania môže byť aj 
v menej rozšírených oblastiach, ako napríklad v oblasti inštalácie elektrických 
a fotovoltických zariadení, kybernetickej bezpečnosti, či enviromentálneho 
rozvoja a odpadového hospodárstva. 
  Záujemcovia o vzdelávanie sa musia v prípade záujmu pred absolvovaním 
kurzu zaevidovať elektronicky alebo na ktoromkoľvek úrade práce do evidencie 

záujemcov o zamestnanie. Po schválení poskytnutia 
príspevku na vzdelávanie absolvujú vybraný kurz a 
po jeho úspešnom ukončení im úrady práce preplatia 
kurzovné náklady v plnej výške, maximálne však do 
1 848 eur. 
  Žiadosti o poskytnutie príspevku si môžu záujem-
covia o zamestnanie podávať na úradoch práce 
už v týchto dňoch, pričom predpokladaný termín 
ukončenia vybraného kurzu, uvedený v prihláške 
potvrdenej vzdelávacou inštitúciou, musí byť najne-
skôr do 16.10.2023.

  Všetky potrebné informácie o statuse záujemcu o zamestnanie a o projekte 
„Nestrať prácu - vzdelávaj sa“ nájdu občania na webovom sídle Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny a na každom úrade práce.

ÚPSVR v Bardejove

  Dvadsaťštyri stredných škôl zriaďovaných Prešovským sa-
mosprávnym krajom má ambíciu debarierizovať svoje objekty. 
Zjednodušia tým prístup k vzdelávaniu aj pre žiakov so zdravot-
ným znevýhodnením. 

Jednoduchší prístup k vzdelávaniu aj pre imobilných žiakov

  Investičné akcie sa majú realizovať cez fi nančné prostriedky z Výzvy Plánu 
obnovy a odolnosti SR. Zámery za vyše 3 milióny eur už odobrili krajskí po-
slanci rovnako i fi nancovanie projektových dokumentácií.  
  Do výzvy rezortu školstva  zameranej na debarierizáciu školských budov sa 
zapája 24 župných stredných škôl. Medzi vybranými strednými školami zapoje-
nými do projektu debarierizácie je aj SOŠ polytechnická a služieb vo Svidníku.
  V rámci zámerov ide prevažne o vybudovanie bezbariérových vstupov do 
školských budov, vrátane parkovania, exteriérových rámp a automatických 
vstupných dverí. Úpravy majú zabezpečiť bezproblémový pohyb imobilných 
medzi poschodiami, obstaranie schodiskových plošín, prípadne výťahov, ale 
i rekonštrukcií sociálnych zariadení a šatní pre znevýhodnených.

(psk, pn)

  Nové dopravné značky na parkoviskách sa objavujú už aj vo 
Svidníku a v mnohých ľuďoch vyvolávajú otázniky. Pýtali sme 
sa preto PR manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej, čo tieto 
nové d opravné značky vlastne znamenajú?

Nové značky na svidníckych parkoviskách
  „Mesto Svidník pristúpilo k úprave 
značenia na základe vyhlášky z roku 
2020, ktorá je platná pre celé Slovensko. 
V našom meste sme touto vyhláškou 

začali prideľovať do-
pravné značenia Zákaz 
zastavenia a Vyhradené 
parkovanie na základe 
individuálneho posú-
denia. 
  Značky už neobsahujú 
evidenčné číslo vozidla 
z dôvodu, že občan, 
ktorému je pridelená, 
má o nej vedomosť. V 
prípade, že dôjde k zmene skutočnosti u žiadateľa je 
rodina povinná túto skutočnosť nahlásiť,“ reagovala PR 
manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.
  Dodajme, že nové dopravné značke hovoriace o zákaze 
zastavenia na vyhradenom parkovacom mieste sú napríklad 
na Ulici Mládeže vo Svidníku. 

 (ps)
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  Tak ako každý rok, ani tento sa nezaobišiel bez lyžiarskeho 
výcviku. Užili sme si ho o to viac, pretože sa zapojilo viac žiakov 
ako obvykle. Dva roky čakania konečne stáli zato.  

Komenčáci na lyžiach vo Vernári

  Žiaci siedmeho a deviateho ročníka dostali počas jedného týždňa neuveriteľné 
množstvo možností a skúseností, za ktoré sme nesmierne vďační. Zážitky sme 
zbierali od 30. januára do 3. februára 2023. Ocitli sme sa uprostred krásnej 
prírody obce Vernár, kde sa hneď pod čarovným lesíkom lyžovalo za krásneho 
slnečného počasia. Poniektorí z nás sa mohli v lyžovaní zdokonaliť, iní zase 
vďaka našim inštruktorom (učiteľom) prekonali svoj strach, neistotu a naučili 
sa opäť niečo nové. Aby nám to naši učitelia pomohli viac priblížiť a zjedno-
dušiť učenie, ponúkli nám po večeroch príjemné prednášky, či inštruktážne 
videá, ktoré nám objasnili bezpečnosť, správnosť a etiku lyžovania na svahu. 
   A aký by to bol lyžiarsky, keby sme neprebudili aj našu súťaživosť?! Vymysleli 
sme si súťaž v slalome, kde sme sa rozdelili na kategóriu dievčat a chlapcov a 
pre väčšiu zábavu sme pridali aj kategóriu skokani roka. Po celkovom sčítaní 
bodov a zostavení poradia sme dosiahli ohromné výsledky, z ktorých sme 
boli aj sami prekvapení. 
  Tak, a s týmito skvelými zážitkami a novými skúsenosťami sme sa pobrali 

domov. Určite bude načo spomínať. Poďakovanie patrí všetkým učiteľom, 
ktorí nám pomohli prežiť suprový týždeň na lyžovačke.

Žiaci 9.b ZŠ Komenského 

  Chránenú dielnu na letisku už mesto Svidník nebude mať. 
Vyplynulo to z informácií, ktoré nám poskytla PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová.

Letisko bude prevádzkovať aeroklub

  O situáciu a budúcnosť letiska sme sa pýtali po úmrtí dlhoročného pracov-
níka, ktorý na letisku zabezpečoval jeho prevádzku v rámci chránenej dielne 
mesta Svidník, Emila Sluka. „Áno, pán Sluk bol zamestnancom mesta 
Svidník v chránenej dielni na letisku. Po jeho úmrtí už táto pracovná 
pozícia nebude ďalej obsadená,“ informovala nás PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová a dodala, že o prevádzku svidníckeho letiska sa bude 
starať naďalej Aeroklub Duklianskych hrdinov Svidník, občianske združenie.
  Pripomeňme, že letisko vo Svidníku má štatút verejného, vnútroštátneho 
letiska a jeho prevádzkovateľom podľa údajov na internetovej stránke mesta 
sú ofi ciálne Technické služby mesta Svidník.
  Letisko Svidník je v prevádzke od roku 1990. Má vybudovanú vzletovú a 
pristávaciu dráhu (VPD) o rozmeroch 1 200 x 30 metrov. Letisko Svidník je 
vo vlastníctve mesta Svidník. Je určené na vzlety a pristátia civilných lietadiel 

a predovšetkým na športovú činnosť lietadiel všeobecného letectva a výcvik 
pilotov. Letisko je vybavené hangármi na parkovanie lietadlovej techniky a 
drobnú údržbu.                                                                                          (ps)

  Desať cestných projektových zámerov plánuje spustiť Pre-
šovský samosprávny kraj (PSK) už v blízkej budúcnosti. Krajskí 
poslanci schválili na pondelkovom (13. február) zastupiteľstve 
predloženie žiadostí o nenávratný fi nančný príspevok (NFP) na 
ich realizáciu. Projekty by mali byť pritom fi nancované z cezhra-
ničného programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027.

Plánujú opraviť cesty pri obcami Vagrinec, Vyšná Jedľová a Svidnička    

  Z nášho regiónu je naplánovaná rekonštrukcia cesty III. triedy pred obcou 
Vagrinec (okr. Svidník) s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 2,3 mi-

lióna eur. Spolufi nancovanie PSK by malo byť 8%, max. vo výške 184-tisíc eur.
Žiadosť o NFP pôjde aj na projekt eliminácie bezpečnostných rizík na ceste 
III. triedy Svidník - Vyšná Jedľová s predpokladaným rozpočtovým nákladom 
max. 2,8 milióna eur. Spolufi nancovanie PSK na úrovni 8% by malo byť do 
výšky max. 224-tisíc eur.
  Medzi ďalšie zámery patrí odstránenie bodovej závady na ceste II. triedy 
pred obcou Svidnička (okr. Svidník) s predpokladaným rozpočtovým nákla-
dom max. 1,4 milióna eur. Spolufi nancovanie PSK by malo byť 8%, max. vo 
výške 112-tisíc eur.
  Prešovský samosprávny kraj sa plánuje uchádzať o fi nancie v rámci programu 
Interreg Poľsko - Slovensko 2021 -2027 vo výzve Klíma a vo výzve Cesty. 
Pomer fi nancovania projektov pritom predstavuje 80% zo zdrojov EÚ, 12% 
zo štátneho rozpočtu a 8% z vlastných zdrojov.                               (psk, pn)

  Pri absolvovaní procedúr na rehabilitácii vo Svidníku som bola veľmi spokojná 
so starostlivosťou a správaním celého kolektívu rehabilitačných pracovníkov, 
ktorý sa venuje pacientom na profesionálnej úrovni. Obdivujem ich ako sú 
všetci zohratí, aj v tom, ako usporadúvajú pacientov pri procedúrach, aby 
dlho nečakali.
  A týmto chcem poďakovať aj MUDr. Mihalkaninovej, ktorá mi odporučila 
procedúry, ktoré som absolvovala.

Ďakujem.
Spokojná pacientka Viera Jačaninová  

P O Ď A K O V A N I E
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Kto daroval krv? 
  V pondelok 13. a v stredu 15. februára 2023 prišlo na Hematologicko-trans-
fúzne oddelenie svidníckej nemocnice v rámci Valentínskej kvapky krvi darovať 
krv 70 bezpríspevkových darcov: 
  Pavol Džopko (prvodarca), Annamária Harajdová (prvodarca), Oliver Reiter 
(prvodarca), Simona Sejková (prvodarca), Nikola Hudáková (prvodarca), 
Iveta Jurková (prvodarca), Simona Hvozdová (prvodarca), Branislav Bajcura 
(prvodarca), Sofi a Birošová (prvodarca), Miriam Babejová (prvodarca), Do-
minika Sidlárová (prvodarca), Karolína Panová (prvodarca), Ema Vanátová 
(prvodarca), Miroslav Vanát (28), Marek Bobák (26), Štefan Čobirka (53), 
Miroslav Matkobiš (20), Tamara Suchaničová (3), Alena Vanátová (43), Lívia 
Čeremugová (3), Mário Cuper (3), Emma Jacková (3), Michal Patrik Berik 
(2), Dušan Jenča (48), Dušan Jenča (10), Michal Kamenický (2), Mariana 
Zoščáková (41), Anna Petrísková (4), Šimon Dovičák (2), Boris Danko (3), 
Daniel Mišenko (6), Oliver Malačina (2), Dávid HienNguyen Viet (2), Ľudmila 
Reiterová (5), Timotej Sadiv (3), Jozef Rozdilský (38), Jakub Barančík (7), 
Radovan Tarabčak (prvodarca), Milena Tarabčáková (prvodarca), Alexandra 
Tarabčáková (2), Jana Jobková (prvodarca), Zuzana Olčaková (prvodarca), 
Slavomíra Kaliňaková (prvodarca), Peter Kaliňak (10), Mikuláš Baka (13), 
Marta Gereková (5), Pavol Melník (41), Viktor Cipka (12), Lenka Zeherová 
(50), Adela Adamečková (3), Marie Adamečková (3), Eva Klebanová (14), 
Dávid Ušala (21), Nikola Mazurová (6), Alojz Servanský (43), Lukáš Medvec 
(5), Martina Centeková (5), Marta Digoňová (4), Marián Mikitka (13), Nikola 
Prokopovičová (3), Anna Želinská (3), Jana Huňaryová (2), Marcela Mašlejová 
(4), Valér Simko (28), Jana Kardan (3), Peter Homza (72), Martin Paňko (7), 
Viliam Vašuta (36), Igor Zribko (6), Vladislav Slimák (12).  

Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

  Tematická výzdoba, drobné darčeky či sladké prekvapenia. 
To všetko čakalo v tomto valentínskom období na darcov, ktorí 
prišli darovať krv na hematologicko-transfúziologické oddelenie 
vo svidníckej nemocnici. 

Darcovia krvi vo svidníckej nemocnici zažili netradičný valentínsky odber

  Prvodarcovia spoznali aj svoje krvné skupiny a všetci sa spoločne zapojili 
do zábavného valentínskeho prieskumu, ktorý prezradí, „čo spája ľudí s rov-
nakými krvnými skupinami.“
  Som tvoj typ? Na prvý pohľad „zoznamková“ otázka, ktorá v tomto prípade 
za sebou skrýva viac. Zdravotníci na hematologicko-transfúziologických 
oddeleniach sa častokrát stretávajú s tým, že darcovia nevedia, akú majú 
krvnú skupinu.
  V prípade vážnej autonehody, náhlej straty množstva krvi či rôznych iných 
zdravotných komplikáciách a nepredvídateľných situáciách je však podstatné, 
aby človek poznal svoju krvnú skupinu. Rovnako dôležité je poznať aj jej Rh 
faktor. Môže to totiž v rozhodujúcich situáciách pomôcť zachrániť život nám aj 
našim blízkym. Práve preto v nemocnici spojili netradičný valentínsky zážitok 
so spoznávaním krvných skupín.
  Tento výnimočný odber krvi, pri ktorom darcovia pomôžu pacientom, ktorí to 
najviac potrebujú a sami si pomôcť nevedia, môžu na svidníckej transfúzke 
darcovia zažiť znova 20. a 22. februára od 6.00 do 9.00 hod.  

(bk)

  Dom sv. Jozefa vo Svidníku poskytuje pomoc ľuďom v núdzi, no hlavne 
ľuďom bez domova. V súčasnej dobe realizuje pomoc v útulku pre 20 osôb 
a v nocľahárni pre 4 osoby. 
  Počas 25 rokov činnosti sa tak pomohlo viac ako 400 
ľuďom, prevažne zo Svidníka a blízkeho okolia. Dnešná 
doba nám prináša veľa ľudí v staršom veku a ľudí s rôzny-
mi ťažkými zdravotnými problémami. Práve táto komunita ľudí, ktorí nie sú 
schopní sa o seba plnohodnotne postarať, nás núti reagovať zmenou prístupu. 
  Donedávna sme hľadali možnosti, ako zamestnať klientov, aby mohli svoj 
voľný čas využiť zmysluplne. Ešte náš zakladateľ d.o. Peter Gombita nastavil 
model Ora et Labora, teda Modli sa a pracuj. Táto komplementárna dvojica 
aktivít prináša úrodu, no zmena človeka trvá najmenej priemerne 3 roky. Pri 
mládeži napr. práca s palivovým drevom ich nielen zamestnávala, či učila ich 
zabezpečiť si vlastnými rukami a čestne vlastné tepelné pohodlie, no zároveň 
pomohla zabezpečiť nižšie náklady na starostlivosť o teplo v celom azylovom 
dome. So starnúcou klientelou však postupne dochádzali pracovné sily a tak 
sme sa rozhodli preorientovať na výrobu tepla pomocou plynového kotla. V 
tej najnevhodnejšej dobe, keď ceny plynu rapídne narástli. 
  Pri rekonštrukcii kotolne na plynovú prevádzku nám fi nančnou čiastkou 1900 
€ pomohlo Mesto Svidník, začo im touto cestou úprimne ďakujeme.
  Aj touto cestou by sme chceli požiadať vás, ktorých táto služba ľuďom zau-
jala, alebo ktorým sme v minulosti pomohli, o príspevok 2% z vašej zaplatenej 
dane. Bližšie informácie sú na našej stránke www.spodmar.sk.

Pomôžte nám pomáhať iným.

SPOLOČNOSŤ PRIATEĽOV DETÍ, MLÁDEŽE A RODÍN 
Podávame vám pomocnú ruku
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  V nedeľu 12. februára sme si pripomenuli Svetový deň man-
želstva. Svetový deň manželstva sa oslavuje druhú nedeľu vo 
februári. Myšlienka oslavovať tento deň sa zrodila v meste Baton 
Rouge, Louisiana v roku 1981. Pripomíname si krásu, vernosť, 
obeť a radosť v manželskom živote. Čo odhalilo Sčítanie oby-
vateľov domov a bytov 2021 o manželstve? Ako sme na tom 
v obciach SR so stavom manželským, kde naopak preferujú 
slobodu? Prinášame odpovede, ktoré SODB 2021 poskytlo. 

Pripomenuli sme si Svetový deň manželstva, obec Belejovce sobášnym skokanom  

MANŽELSKÝCH PÁROV UBÚDA 
  Za posledných 10 rokov podiel ženatých, resp. vydatých na území Sloven-
skej republiky mierne klesol. V roku 2011 bývalo v SR 2 214 767 ženatých/
vydatých obyvateľov, čo predstavuje podiel 41,48 %. Pri poslednom sčítaní 
v roku 2021 bol počet obyvateľov spadajúcich do rodinného stavu ženatý/
vydaté 2 182 365 obyvateľov (40,05 % zo všetkých 
obyvateľov SR). 
  Podiel ženatých/vydatých obyvateľov teda za po-
sledných 10 rokov klesol o 1,43 percentuálneho bodu 
(zo 41,48 % v roku 2011 na 40,05 % v roku 2021).

V PREŠOVSKOM KRAJI SA OBYVATELIA SO-
BÁŠIA NAJVIAC 

  Sobáše majú radi v Prešovskom kraji. Z hľadis-
ka podielu ženatých/vydatých k celkovému počtu 
obyvateľov daného kraja sme počas SODB 2021 
zaznamenali najvyšší podiel ženatých/vydatých  
práve v Prešovskom kraji (42,83 %) a najnižší v 
Banskobystrickom kraji (37,29 %). 

V BRATISLAVSKOM KRAJI NA MANŽELSTVO ZANEVRELI 
  Situácia sa diametrálne zmenila v Bratislavskom kraji. Počas SODB 2011 
bol najvyšší podiel ženatých/vydatých v Bratislavskom kraji (42,59 %). Dnes 
je to len (38,56% ) obyvateľov, ktorí vyznávajú manželstvo. 

V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI 
NEHOLDOVALI MANŽELSTVU NIKDY

  Nechuť k manželstvu si naopak zachovali v Banskobystrickom kraji. Podiel 
ženatých/vydatých obyvateľov bol v Banskobystrickom kraji v roku 2011 (38,18 
%) a v roku 2021 bol  (37,29 %). 
  V porovnaní krajských miest má najnižší podiel ženatých/vydatých mesto Bra-
tislava (38,14 %), naopak, najvyšší podiel vykazuje mesto Prešov (43,10 %). 
Ako je to so stavom manželským v obciach SR 
  Manželstvo sa nepáči obyvateľom obce Červeňany, len (11,76 %) obyvate-
ľov holduje stavu manželskému. Podobná situácia je v obciach Sása (okres 
Revúca) (12,37 %) a Poproč (okres Rimavská Sobota) (13,04 %). 
Naopak, najvyšší podiel obyvateľov „s obrúčkou na ruke“ nájdeme v obciach 
Potôčky (55,71 %); Gruzovce (55,30 %) a Štefurov (55,24 %). 

      SOBÁŠNI SKOKANI 
                             - MESTO SABINOV A OBEC BELEJOVCE 
  Na obecnej úrovni sa skokanom v sobášnosti stala malá obec Belejovce v 
okrese Svidník. Kým v roku 2011 tu žilo iba 21,74 % obyvateľov so štatútom 

ženatý/vydatá (5 obyvateľov z 23), v súčasnosti je to 
už 54,17 % (13 obyvateľov z 24). 
  Spomedzi obcí zo štatútom mesta zaznamenali 
najvyšší nárast podielu ženatých/ vydatých v meste 
Sabinov. Kým v roku 2011 ich podiel tvoril 39,85 % 
zo všetkých obyvateľov, v roku 2021 už dosahuje 
44,88 %.  

NAJVÝRAZNEJŠIE ZMENY 
OPROTI ROKU 2011 V KOCKE 

  V rámci krajov Slovenskej republiky sme od roku 
2011 zaznamenali nárast podielu obyvateľov v rodin-
nom stave ženatý/vydaté iba v Prešovskom kraji, kde 
podiel ženatých/vydatých vzrástol za posledných 10 

rokov o 1,16 percentuálneho bodu. 
  Vo všetkých ostatných krajoch Slovenskej republiky sme oproti roku 2011 
zaznamenali pokles podielu ženatých/vydatých obyvateľov. Najvýraznejší 
pokles zaznamenal Bratislavský kraj, kde pokles ženatých/vydatých klesol o 
3,48 percentuálneho bodu (zo 42,59 % v roku 2011 na 39,11 % v roku 2021).      

(js)    

  Dva milióny eur rozdelí krajská samospráva medzi úspešných 
žiadateľov a podporí tak zmysluplné projekty v regiónoch. Pre-
šovský samosprávny kraj spustil tri grantové programy.

Krajská samospráva podporí zmysluplné projekty v regiónoch, uzávierka je do 31. marca

  Krajskí poslanci rozhodovali na svojom pondelkovom (13.2.) zasadnutí o 
dotačných programoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK).  
  Otvorených bude niekoľko oblastí podpory 
vrátane participatívnej časti grantovej schémy.
„Urobili sme maximum, aby sme napriek 
negatívnym dopadom energetickej krízy 
a enormnému tlaku na rozpočet krajskej 
samosprávy mohli pokračovať v dotačných 
programoch, ktoré pomáhajú celému regió-
nu a viditeľne ho zveľaďujú. 
  Aj keď ide v porovnaní s minulými rokmi 
o menší balík peňazí, veríme, že efekt sa 
dostaví a budeme vedieť naďalej podporiť 
kvalitné a zmysluplné projekty v kraji,“ uvie-
dol predseda PSK Milan Majerský.
  Najväčší balík peňazí schválili pre Výzvu 
poslancov PSK, a to vo výške 1,34 milióna eur. Žiadatelia o dotáciu sa môžu 
zapojiť do výzvy v programe šport, kultúra, sociálne služby či rodinná samo-
správa. Novinkou sú dva programy - podpora životného prostredia a rozvoj 
environmentálneho povedomia a tiež podpora všeobecne prospešných služieb 
v zdravotníctve.
  V programe zameranom na životné prostredie sa môžu žiadatelia uchádzať 
o podporu v oblasti výstavby, rekonštrukcie a modernizácie prvkov zelenej a 
modrej infraštruktúry, vrátane vybavenia. 
  Financie sú určené aj na projekty v oblasti opravy a údržby, nákup materiálno-
-technického vybavenia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry či výchovno-
-vzdelávacích aktivít.  

  Program zameraný na zdravotníctvo ponúka podprogram 
venovaný rekonštrukcii a modernizácii zdravotníckych 
zariadení a vybaveniu, či oprave a údržbe zariadení am-
bulantnej zdravotnej starostlivosti.
  Pre Výzvu predsedu schválili poslanci 400-tisíc eur. 
Uchádzači môžu žiadať o fi nancie v rovnakých programoch. 

Žiadatelia zapojení do súťaže „Dedina roka“ v 
roku 2023 budú podporení v rámci tejto výzvy 
minimálne čiastkou tisíc eur.
Minimálna výška dotácie akékoľvek programu 
v týchto grantových schémach je 500 eur, 
maximálna 5000 eur. 
  Žiadateľ sa musí na projekte spolupodieľať 
20% spolufi nancovaním. Uzávierka žiadostí 
je do 31. marca.
  V grantovom programe bude zapojených 
ďalších 260-tisíc eur pre Výzvu participatívny 
rozpočet, kde o konečných víťazných projek-
toch rozhodne verejnosť SMS hlasovaním. 
Žiadatelia sa môžu zapojiť do výzvy v rámci 

jediného programu, a to všeobecne prospešné a verejnosprospešné projekty. 
  Ten zahŕňa inováciu existujúcej alebo vytvorenie novej verejnej služby vo 
verejnom priestore, revitalizácia verejných priestorov i komunitnú infraštruktúru 
vo verejnom priestore.
  Výška dotácie na jednu žiadosť je 10-tisíc eur, pričom žiadateľ sa musí na 
projekte spolupodieľať 20% zo schválenej sumy. Termín podania žiadostí 
je do 31. marca. Kraj zverejní projekty 25. apríla a verejnosť o nich môže 
rozhodnúť do 10. mája. Z každého z 13 okresov kraja budú podporené dva 
projekty s najvyšším počtom získaných SMS hlasov. Každý hlasujúci bude 
zaradený do žrebovania o vecné ceny.

Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK
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  Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove je hlavným organizátorom 33. 
ročníka vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“. Súťaž fi nančne podporuje 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
  Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku zastrešuje regionálne kolo 
tejto súťaže pre okresy Svidník, Stropkov a Bardejov. Súťaž je určená pre 
žiakov základných a stredných škôl v troch kategóriách nasledovne:
1. kategória: žiaci 4. - 6. ročníka základných škôl a 1. ročníka 8-ročných 
gymnázií, 2. kategória: žiaci 7. - 9. ročníka 
základných škôl, 2. - 4. ročníka 8-ročných 
gymnázií a 1. ročníka 5-ročných gymnázií, 3. 
kategória: žiaci stredných škôl, 5. - 8. ročníka 
8-osemročných gymnázií a 2. - 5. ročníka 
5-ročných gymnázií
Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých 
záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň 
budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: 
všeobecná astronómia, astrofyzika, história 
astronómie, Slnečná sústava, astronomické 
prístroje, kozmonautika.
Priebeh súťaže: Okresné resp. regionálne kolo pozostáva z dvoch, eventu-
álne troch nezávislých častí: 1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 
5 - 10, 2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy, 3. Ústne kolo. 
Termíny: Okresné, resp. regionálne kolo, Podduklianske osvetové stredisko 
vo Svidníku 1. kategória: 22. marca 2023 o 10.00 hod., 2. kategória: 23. marca 
2023 o 10.00 hod., 3. kategória: 24. marca 2023 o 10.00 hod.
Krajské kolo, Hvezdáreň a planetárium v Prešove: 1., 2., 3. kategória - koncom 
apríla 2023, Celoslovenské kolo: 1., 2., 3. kategória - termín bude oznámený 
na krajskom kole. 
Postupový kľúč: Do okresného resp. regionálneho kola postupujú jednotlivci 
umiestnení na 1. - 3. mieste v školskom kole. Nie je to povinné, no odporúča 
sa. Do krajského kola postupujú jednotlivci umiestnení na 1. - 3. mieste v 
okresnom, resp. regionálnom kole. Do celoslovenského kola postupujú jed-
notlivci umiestnení na 1. - 3. mieste v krajskom kole.
Školy môžu žiakov do súťaže nahlásiť do 17. marca 2023 na e-mailovu adresu:
astroroztoky@protonmail.ch. V prihláške je nutné uviesť meno žiaka a 
kategóriu v ktorej bude súťažiť.

Čo vieš o hviezdach? 2023

    SPOMIENKA
Jediné srdce na svete sme mali, 

čo dokázalo nás milovať, 
aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli, 

neozve sa už viackrát. 
20. februára 2023 uplynulo 20 rokov, odkedy nás 

navždy opustil náš milovaný otec a dedko
MICHAL HARVIŠ Z NIŽNÉHO MIROŠOVA   

Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú synovia Jozef a Michal, 
dcéra Viera s rodinami

    SMÚTOČNÉOZNÁMENIE
V neznámy svet odišla si spať, 
zaplakal každý, kto Ťa mal rád. 

Odišla si od nás, my ostali sme v žiali, 
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.

S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci 
oznamujeme, že nás 14. februára 2023 vo veku 

73 rokov navždy opustila naša 
milovaná mamka a babka

ANNA HOROCHONIČOVÁ ZO SVIDNÍKU

  Ďakujeme všetkým, ktorí ju sprevádzali na jej poslednej ceste, za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. 
  S láskou a úctou syn Ľubomír a sestra Ivana s rodinami, sestra a brat 
s rodinami

    SPOMIENKA
Samota nám zviera srdce,

spomienky bolia, slzy sa tisnú do očí,
ťažko sa žije bez tých, ktorých sme tak milovali.

23. februára 2023 uplynie päť rokov, odkedy nás vo veku 
57 rokov navždy opustila naša milovaná manželka, 

mamička, babička, sestra a švagriná
NATAŠA ŠEPITKOVÁ ZO SVIDNÍKA

  Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
  S láskou a úctou manžel Jozef, syn Rastislav s rodinou, syn Jozef s 
priateľkou, brat Miroslav s rodinou a ostatná rodina

  Vo výstavných priestoroch SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 
sprístupnili uplynulý týždeň medzinárodnú výstavu pod názvom Umením proti 
vojne. Múzeum srdečne 
pozýva znalcov a milovní-
kov výtvarného umenia na 
jej prehliadku. 
  Vystavených je okolo 50 
diel rôznej tematiky, tech-
niky a žánrov od renomo-
vaných maliarov z Ukra-
jiny, Poľska, Slovenska, 
Rumunska, Slovinska či 
Nemecka. Výstava potrvá 
do konca marca.

(smm-muk)

Umením proti vojne 

   V uplynulý utorok 14. februára obnovili peknú tradíciu no-
voročného stretnutia vedenia mesta a predstaviteľov cirkví v 
meste Svidník. 

Stretli sa so zástupcami cirkví

   Z dôvodu obmedzení v ostatných 
dvoch rokoch sa stretnutie realizovalo 
po dvojročnej prestávke, ale vo veľmi 
príjemnej atmosfére. 
   Na stretnutie s primátorkou mesta 
Svidník Marcelou Ivančovou pri-
jali pozvanie Radovan Kuzmiak z 
Gréckokatolíckej farnosti Chrámu 
Božej múdrosti, Pavol Fenik z Gréc-
kokatolíckej farnosti Záhradná, Ján 
Sovič z Pravoslávnej farnosti, Peter 
Marčák z Rímskokatolíckej farnosti a 
Martin Fečko z Evanjelickej farnosti v 
Giraltovciach.
   Primátorka Svidníka Marcela 
Ivančová po stretnutí s duchovnými 
povedala: 

„Akokoľvek sa snažíme, nie všetko 
máme vo svojich rukách. Prajem vám 
hojnosť Božích milostí, aby ste mali 
dostatok sily byť oporou pre svojich 
veriacich a pre svojich blízkych, aby 
duchovné spoločenstvo, ktoré vytvá-
rate, bolo pevnou súčasťou mesta 
Svidník a spoločne sme vytvárali dob-
ré miesto pre život všetkých vyznaní 
všetkých generácií.“
   Na stretnutí so zástupcami cirkví 
sa za mesto Svidník zúčastnili aj 
zástupca primátorky Michal Goriščák, 
hlavný kontrolór mesta Svidník Tomáš 
Majda a prednosta Mestského úradu 
vo Svidníku Miroslav Novák. 

(kt)
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Krajské súťaže
Úradná správa č. 19 zo dňa 1. februára 2023        

   Treťoligoví futbalisti 1. FK Svidník 
pokračujú v zimnej príprave na jarnú 
časť najvyššej regionálnej futbalovej 
súťaže. 
   Bez niekoľkých hráčov základnej 
zostavy im to cez týždeň v zápase 
proti účastníkov II. ligy Tatranu Prešov 
nevyšlo podľa predstáv. Po polčase 
0:4 Svidníčania podľahli Prešovča-
nom 1:6. Čestný úspech zverencov 
trénera Vladislava Palšu zaznamenal 
Ivanko Macej.
   Svidníčania na umelom trávniku v 
Prešove nastúpili v zostave: Tyurin 
- Luščík, Maguľák, Gajdoš, Makara, 
Ivanecký, Sabolčík, Ivanko-Macej, 
Kľučár, Hirka, Guman, striedali: Tokár 
a Jánošík. 

(1fk)

Svidníčania v príprave

SEKRETARIÁT:                 
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, 
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

ŠTK OOFZ:
Vyžrebovanie 1. kola Zimného pohára predsedu OOFZ:

   Sitníky - voľno, Chotča - V. Orlík: 26.2.2023 o 14.00 hod. UT Stropkov, 
Lúčka - Stročín:   26.2.2023 o 16.00 hod. UT Stropkov, Kuková - Radoma: 
4.3.2023 o 12.00 hod. UT Stropkov, Rovné - voľno, Tisinec - Miňovce: 4.3.2023 
o 14.00 hod. UT Stropkov, Breznica - voľno, Kalnište - Mestisko: 5.3.2023 o 
12.00 hod. UT Stropkov.
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní
   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

   Stolní tenisti ŠŠK Centrál Svidník odohrali svoje stretnutia 
tretieho kola nadstavbovej časti v domácom prostredí.

   V dvoch sobotňajších zápasoch 17. kola Niké Extraligy mužov 
na seba narazili tímy Svidníka s VKP Bratislava a Komárna s 
Myjavou.

EXTRALIGA / TJ Slávia Svidník - VKP Bratislava 3:1 (21, -20, 18, 18)

   V repríze minulotýždňového semifi -
nále Niké Slovenského pohára odplatili 
Myjavčania prehru Komárnu a v jeho 
domácom prostredí ho zdolali 3:0. Tím 
vedený trénerom Vitalijom Osipovom 
si tak tri kolá pred koncom základnej 
časti zaistil prvú priečku v tabuľke, ktorá 

znamená priamy postup do semifi nále 
play-off  Niké Extraligy mužov.
   Svidnícki hráči na domácej palubovke 
dokonale zaskočil bratislavský VKP a 
zdolali ho bez väčších problémov 3:1.
   Zostava TJ Slávia Svidník: R. Vitko, 
M. Sopko ml., T. Skasko, Bognár, B. 

Skasko, Šellong, libero M. Vitko (Hor-
ňák). Tréner: R. Paňko.
   Hráči zápasu: Martin Sopko ml. (TJ 
Slávia Svidník) - tréner VKP Bratislava 
hráča zápasu neurčil.
   Svidnícky tréner Rastislav Paňko po 
víťaznom zápase proti VKP Bratislôava 
povedal: „Chlapcom chcem pogratu-
lovať k dobrému výkonu. Zápas sme 
mali pod kontrolou s výnimkou druhého 
setu. Tam mal VKP kvalitnejší servis a 

to nás stálo set. Som spokojný.“
   No a bratislavský tréner Robin Pělu-
cha dodal: „Táto prehra ma mrzí, lebo 
sme domácim pomohli k víťazstvu 
našim bezzubým výkonom. Gratulujem 
Svidníku k výhre.“
    Najbližšiu nedeľu 26. februára sa 
svidnícki extraligoví volejbalisti od 
17.30 predstavia na palubovke čer-
stvého víťaza Slovenského pohára vo 
volejbale v Prešove.               (svf, pn)

II. LIGA
   Druholigisti privítali posledný celok 
súťaže MKST Veľké Kapušany. Vstup 
do stretnutia mali obidve družstvá 
vyrovnaný, keď získali po bode za 
vyhratú štvorhru. V ďalšom priebehu 
mali navrch domáci hráči. Po piatich 
výhrach v rade zvýšili svoj náskok na 
6:2. Hostia potom postupne znižovali 
stav až na 7:6. Svidníčania si ďalšími 
dvomi výhrami zabezpečili istú remí-
zu, ale desiaty víťazný bod sa im už 
nepodarilo dosiahnuť. 
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník 

- MKST Veľké Kapušany B 9:9

B.: Vodila 3,5; Močilenko, Kmiť po 
2; Kurej 1,5.

IV. LIGA
   Béčko Centrálu nastúpilo proti 
STK Torysa. Úvodné štvorhry zvládli 
lepšie hostia, ale v dvojhrách už 
prím udávali domáci. Po stoper-
centnej úspešnosti Michala Kmiťa 
a bojovnom výkone celého družstva 
s prehľadom dotiahli stretnutie do 
víťazného konca.

ŠŠK Centrál Spojená škola 
Svidník B - STK Torysa 11:7

B.: Kmiť 4; Kurečko 3; Antoš, Kosár 
po 2.                                           (ku)

   V uplynulú stredu 15. februára sa 
odohralo okresné kolo vo florbale 
žiakov a žiačok  ZŠ. 
Poradie - žiačky 1. ZŠ Karpatská 
2. ZŠ Budovateľská Giraltovce 3. 
Cirkevná ZŠ Svidník.
Poradie - žiaci 1. ZŠ Kračúnovce 2. 
ZŠ Komenskeho 3. ZŠ Karpatská. 
Turnaj sa konal v telocvični ZŠ Bu-
dovateľská v Giraltovciach a organi-
zátorom bolo Centrum voľného času 
vo Svidníku. 

(ps)

Z okresného kola vo fl orbale žiakov a žiačok
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NEZVESTNÁ
PIATOK 24. FEBRUÁRA O 19. HODINE 

  Nezvestná je napínavý thriller z 
dielne tvorcov fi lmu Pátranie, plný 
nečakaných zvratov, ktorý vás 
donúti zamyslieť sa, ako dobre 
poznáte svojich najbližších. Matka 
(Nia Long, 47 metrov pod hladinou 
2, Klub zlomených sŕdc) mladej 
June (Storm Reid, Eufória) zmizne 
počas dovolenky v Kolumbii, kam 
sa vybrala s novým priateľom. 
Keď dcéra začne po nezvestnej matke pátrať, hľadanie jej komplikuje nielen 
úradnícka byrokracia, ale aj vzdialenosť 1600 kilometrov. June zostáva v 
Los Angeles a pri hľadaní stôp šikovne využíva súčasné technológie, aby sa 
matku pokúsila nájsť, kým nie je neskoro. Čím viac však preniká do digitálneho 
sveta, tým viac otázok ostáva... A keď napokon June odhalí tajomstvo o svojej 
matke, zistí, že ju vlastne vôbec nepoznala.
  Rok výroby: 2023, USA, 110 minút, dráma, slovenské titulky, vstupné: 
6 eur 

MEDVEĎ NA KOKSE
SOBOTA 25. FEBRUÁRA O 19. HODINE 

  Divoká čierna komédia, inšpirovaná skutočným príbehom z roku 1985 o 
havárii lietadla drogového pašeráka, stratenom kokaíne a čiernom medveďovi, 
ktorý ho zjedol.
  Rok výroby: 2023, USA, 95 minút, triler, komédia, slovenské titulky, 
vstupné: 6 eur 

KUCIAK: VRAŽDA NOVINÁRA
NEDEĽA 26. FEBRUÁRA O 19. HODINE 

Film o udalosti, ktorá navždy zmenila Slovensko
  Správa o chladnokrvnej vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a 
jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vo februári 2018 otriasla (nielen) celým 

Slovenskom. Prečo museli zomrieť? Zložité a v mnohých ohľadoch šokujúce 
pozadie skutočného príbehu odkrýva koprodukčný dokumentárny fi lm s ná-
zvom Kuciak: Vražda novinára, ktorý natočil oceňovaný režisér Matt Sarnecki. 
Snímka divákom sprostredkuje aj doteraz nezverejnené svedecké výpovede, 
dôkazy, exkluzívne infor-
mácie a materiály, ku kto-
rým slovenská verejnosť 
doposiaľ nemala prístup.
  Jednu chladnú februáro-
vú noc roku 2018 polícia 
vstúpila do domu vo Veľ-
kej Mači na juhozápade 
Slovenska a našla tam 
krvavé miesto činu. Telo 
Jána Kuciaka, 27-roč-
ného investigatívneho 
novinára, ležalo tvárou dolu pri vchodových dverách. Bol dvakrát postrelený 
do hrude. V kuchyni bola jeho snúbenica Martina Kušnírová strelená jeden-
krát do hlavy. Mladý pár mal len niekoľko mesiacov pred svadbou a okolnosti 
nasvedčovali tomu, že ich smrť súvisela s prácou Jána Kuciaka. Čoskoro na 
Slovensku vypukli najväčšie protesty od pádu komunizmu. Ich výsledkom 
bolo odstúpenie vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka, premiéra Ro-
bera Fica a policajného prezidenta Tibora Gašpara z funkcií. Na vyšetrenie 
prípadu bol zriadený medzinárodný vyšetrovací tím. Stopy napokon vedú až 
k Marianovi Kočnerovi, slovenskému podnikateľovi, napojenému na mnohých 
politikov, ktorému sa Kuciak vo svojich článkoch podrobne venoval.
    Film Kuciak: Vražda novinára mal svetovú premiéru na kanadskom festivale 
dokumentárnych fi lmov Hot Docs v Toronte a európsku premiéru na fi lmovom 
festivale v Karlových Varoch, kde vyvolal mimoriadny divácky ohlas. Do slo-
venských kín príde symbolicky na 5. výročie vraždy Jána a Martiny.
  Rok výroby: 2022, USA, Česká republika, Dánsko, 102 minút, doku-
mentárny, vstupné: 6 eur 
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA

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, Pre-
šov, s.r.o.). Spádové územie: Poprad, Medzilaborce, Snina, Stará Ľubovňa, 
Vranov nad Topľou, Svidník, Bardejov, Sabinov, Humenné, Levoča, Kežmarok, 
Stropkov, Prešov
POHOTOVOSŤ LEKÁR: Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: 
Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 054/786 05 38.

LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

KEHL, Thomas a LINKEOVÁ, Mona: Jediná kniha o fi nanciách, 
ktorú by ste mali prečítať. Bratislava, Tatran 2022. 222 s.
  Táto kniha zbaví strachu z fi nancovania aj tých, ktorí 
matematiku veľmi nemusia. Finančné poradenstvo Tho-
masa Kehla je cenným a prepotrebným základom pre 
mladého človeka bez hlbšieho ekonomického vzdelania. 
Bude ho viesť a ukáže mu, ako nadobudnúť bohatstvo 
a zabezpečiť sa na starobu, aby neskôr nemusel citeľ-
ne znižovať svoj životný štandard. Neobstoja žiadne 
výhovorky, ak odmietnete prevziať kontrolu nad svojimi 
fi nanciami. Investovať vlastné peniaze so ziskom nebolo 
nikdy jednoduchšie ako dnes. Bývalý investičný bankár 
Thomas Kehl a novinárka Mona Linkeová ukážu čitateľovi 
cestu, ako využiť akcie a ETF (Exchange Traded Funds) 
na nadobudnutie bohatstva a ako to funguje. Prinášajú 
zrozumiteľný, motivujúci a predovšetkým efektívny program pre každého, kto 
je ochotný vziať starostlivosť o fi nancie do vlastných rúk.

ŠTÚR, Svetozár ml. (12.2.1951-21.5.2021)
  Svetozár Štúr ml. sa narodil 21. februára 1951 v Bratislave. Pochádza z 
významnej štúrovskej rodiny, jeho prapradedom bol Samuel Štúr, brat Ľu-
dovíta Štúra. Jeho otec Svetozár Štúr bol publicista a novinár. Mama bola 
divadelná vedkyňa Nella Štúrová. Po skončení štúdia pracoval ako dirigent 
v Lúčnici, ktorú spoluzakladal jeho otec. Už počas štúdia začal inklinovať k 
scénickej a fi lmovej hudbe. K fi lmovej hudbe priviedla Štúra spolupráca s 
Dušanom Trančíkom na jeho fi lme Víťaz z roku 1978. V tom istom roku tiež 
vytvoril hudbu k fi lmu Štefana Uhera Zlaté časy. Štúrova spolupráca s Uherom 
pokračovala vo fi lmoch Kosenie jastrabej lúky, Pásla kone na betóne, Šiesta 
veta, či Správca skanzenu. Hudobný skladateľ a dirigent Svetozár Štúr ml. 
patril dlhé roky k najvyťaženejším autorom scénickej a fi lmovej hudby na 
Slovensku. Spolupracoval s plejádou popredných fi lmových a divadelných 
režisérov. Vytvoril hudbu k takým známym fi lmom ako Pomocník, Kára plná 
bolesti, či k seriálu Štúrovci.      

BOULLE, Pierre (20.2.1912-31.1.1994)
  Bol francúzsky spisovateľ, ovplyvnený 2. svetovou vojnou. Písal vojnové,  
špionážne a sci-fi  romány. Po vypuknutí druhej svetovej vojny vstúpil do 
francúzskej armády v Indočíne, neskôr sa pripojil k francúzskym slobodným 
vojskám. Slúžil ako tajný agent v Číne, Barme a Indočíne. Po skončení vojny 
sa vrátil ku kaučukovému priemyslu. V roku 1949 sa presťahoval do Paríža, 
kde začal s písaním. Stal sa významným spisovateľom. Vo svojich románoch 
často využíval svoje skúsenosti z vojny. Jeho diela Most cez rieku Kwai a 
Planéta opíc boli sfi lmované. 

- Vy sa doma nekúpete? – pýta sa učiteľka malého ufúľanca.
- Nie, my sa poznávame podľa  hlasu. 

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK 
   Utorok 21. februára: 18.00 + Mechtilda, Streda 22. februára - Popolcová 
streda: 6.30 ZBP Matúš, 18.00 + Milan, Paraska, Juraj, Štvrtok 23. februára: 
6.30 + Michal, Mária, Daniel, 18.00 ZBP rod. Horvátovej, Adorácia, Piatok 24. 
februára: 6.30 ZBP Jozef s rod., 18.00 + Peter, Mária, Sobota 25. februára: 
8.00 + z rod. Hrivňákovej, Gutovej, Nedeľa 26. februára - 1. pôstna nedeľa: 
8.00 + z rod. Štvartákovej, 10.30 ZBP Darina s rod., 18.00 ZBP rod. Majdovej.

OZNAMY:
   V tomto týždni začíname pôstne obdobie Popolcovou stredou. Je to deň 
pokánia v celej Cirkvi, deň pôstu a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V piatok 
a v nedeľu budú pobožnosti krížovej cesty. V piatok o 17.30. V nedeľu o 
14.30. Rozpis spoločenstiev je na výveske. V piatok 24.2 sa budú modliť 
deti. V nedeľu spoločenstvo - Obnova v Duchu Sv. 2. V piatok bude stretnutie 
prvoprijímajúcich deti na fare o 17.00. O 17.30 bude modlitba krížovej cesty 
o 18.00 sv. omša za účasti detí. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 21. februára: 17:00 + Demeter, Mária, Streda 22. februára: 17:00 
Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Annu s rod., Štvrtok 23. februára: 
07:00 + Anna a Mikuláš Kmiťoví, Piatok 24. februára: 17:00 + Mária, Ján, 
Mária, Peter, Ján, Mária, Sobota 25. februára: 07:00 + Michal, Nedeľa 26. 
februára: 09:00 Za farnosť.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 21. februára: 12.00 + Mavis (40 dňová lit.) / + Ján Šesták, 17.00 
Kláštor sestier Baziliánok - Liturgia VPD, 18.00 * Paraskeva s rod., Streda 
22. februára - Zdržanlivosť od mäsa: 7.00 1. a 3. Čas, 18.00 * Michal, Ma-
rek, Jána, * Jozef, Monika, Veronika, Matúš, Ľudmila, Jozef, Liturgia vopred 
posvätených darov, Štvrtok 23. februára: 12.00 6. Čas, * Za ukrajinské deti, 
17,00 Kláštor sestier Baziliánok - Liturgia VPD, 17.15 Ruženec za závislých s 
komunitou Cenacolo, 18.00 * Helena (60 rokov života), 19.00 Biblická škola - 
Umenie duchovného života, Piatok 24. februára - Zdržanlivosť od mäsa: 6.30 
Pôstna utiereň, 18.00 * Anastázia / * rod. Drábová / * Anna, Liturgia vopred 
posvätených darov, Prvá pôstna sobota 25. februára: 8.00 + Ján, Mária, Karol, 
Helena / + Ján Gajdoš, + Mária Vanátová, Prvá pôstna nedeľa 26. februára: 
7.00 Ruženec a modlitba 1. Času, 8.00 * Dominik (odpustenie hriechov, ZBP), 
10.30 * Za farnosť, 17.00 Večiereň, 18.00 * Ivo, Katarína, Filip.   

PRAVOSLÁVNA FARNOSŤ SVIDNÍK
   Od pondelka do piatku: 6.00 sv. liturgia, 17.00 Večierňa. Vo sviatky: 7.30 
Utreňa, 9.00 sv. liturgia, Nedeľa: 7.30 Utreňa, 9.00 sv. liturgia. 

SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 
   Zhromaždenia Jehovových svedkov sa konajú v sále Kráľovstva na Ul. Fes-
tivalovej, č. 2042. Štvrtok 23. februára od 18:00: Položili ste si niekedy otázku, 
či sa Boh osobne o Vás zaujíma? Ak áno, nie ste sami. Keďže na zemi žijú 
miliardy ľudí, je prirodzené, že nám taká otázka napadne. Uvažoval o tom už 
aj kráľ Dávid, keď napísal: „Jehova, čo je človek, že si ho všímaš, čo je syn 
smrteľného človeka, že sa oňho zaujímaš?“ (Žalm 144:3). Preskúmame fakty, 
ktoré presvedčili aj kráľa Dávida o tom, že Boh si váži každého jednotlivca.
Nedeľa 26. februára od 9:30: Zaznie verejná prednáška na tému: Buďme 
čestní vo všetkom, čo hovoríme a robíme. V druhej časti zhromaždenia sa 
zamyslíme nad tým, ako sa môžeme ešte viac zapojiť do pomoci druhým. 
Jedno múdre príslovie hovorí: „Neodopieraj dobro tým, ktorí ho potrebujú, ak 
je v tvojich silách pomôcť im.“ (Príslovia 3:27) Možno nám už chýba energia, 
prostriedky, chuť robiť to čo je dobré, preto si poukážeme na zopár tipov, ako 
môžeme pomáhať napriek náročným situáciám.


