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  Čaká nás volebná sobota. Prvé kolo prezidentských volieb 
bude 16. marca. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska 
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať 30. 
marca druhé kolo. Postupujú doň dvaja najúspešnejší kandidáti 
z prvého kola. Hlasovať sa bude od 7.00 do 22.00 hodiny.

Čaká nás volebná sobota, volíme si v poradí piateho prezidenta  

  V prvom kole marcových prezidentských volieb môže hlasovať 4 450 000 voličov. 
Z toho 2 310 000 sú ženy a 2 140 000 muži. Pre 17 500 ľudí to budú vôbec prvé 
voľby, v ktorých môžu odovzdať svoj hlas. Prezidenta môže prvýkrát voliť aj 280 
000 ľudí, pre ktorých to ale nie sú úplne prvé voľby, keďže už mohli hlasovať v 
iných. Vyplýva to z údajov, ktoré poskytol Štatistický úrad SR. 
  Voliť budeme v poradí už 5 prezidenta. V abecednom poradí kandidujú Béla 
Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabin, Eduard Chmelár, Marian 
Kotleba, Milan Krajniak, František Mikloško, Maroš Šefčovič, Róbert Švec, 
Bohumila Tauchmannová, Juraj Zábojník a Ivan Zuzula. Na hlasovacom lístku 
však nájdete aj mená dvoch kandidátov, ktorí sa vzdali a to Józsefa Menyhárta 
a Roberta Mistríka. 
  Uplynulý týždeň vedúci Odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu 
vo Svidníku Martin Miščík prevzal 30 tisíc hlasovacích lístkov pre voličov okresu 
Svidník. 

Právo voliť
  Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, 
ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej 
republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou 
práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov 
ochrany verejného zdravia.

Hlasovací preukaz
  Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania 
volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, 
v ktorého zozname voličov je zapísaný, mohol požiadať obec svojho trvalého 
pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydala 
hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní 
hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu 
voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 Spôsob hlasovania
  Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej 
volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol 
voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym 
preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. 
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname 
voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky obce.
  Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 
rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň 
konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením 
slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží 
čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine (DOCX, 34 kB), ktorého vzor je 
uverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo mu 
ho v deň konania volieb poskytne okrsková volebná komisia (podpis na vyhlásení 
nemusí byť úradne osvedčený). Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše 
do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a 
čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom 
okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú 
odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí 
volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. 
  Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného 
na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková 
volebná komisia hlasovanie neumožní.
   V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na 
hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol 
odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. 
Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok 
neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej 
schránky.
   Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený 
hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky 
na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
  Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo 
preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť 

okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného 
na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a 
zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže 
byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného 
priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí 
o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy 
a priebehu volieb.
   Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej 
schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen 
okrskovej volebnej komisie.
  Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä 
zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú 
volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to 
len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná 
komisia zriadená.
  Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej 
schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích 
lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.   

 (pn)

   Minulý týždeň bola uzávierka 
podávania žiadostí do výberového 
konania na mená nových vedúcich 
jednotlivých odborov Mestského 
úradu vo Svidníku a hneď sa aj ko-
nalo otváranie obálok a kontrola, či 
podané žiadosti spĺňajú náležitosti a 
podmienky pre účasť vo výberovom 
konaní. 
   „Na výzvu o prihlásenie sa do 
výberového konania na pozíciu 
„Vedúci odboru“ sme prijali 5 
obálok. Po jednej obálke na od-
bory: Výstavby a správy majetku, 
Sociálnych služieb a správnych 
činností a Financií a dve obálky 
na odbor Regionálneho rozvoja,“ 
konštatovala ešte pred otváraním 
obálok PR manažérka mesta Svid-
ník Kristína Tchirová. 
   Komisia zložená zo 7 členov, 
ktorá prehodnotila splnenie kritérií 
jednotlivých uchádzačov zasadla v 
uplynulý štvrtok. Podľa dostupných 
informácií v nej boli aj traja mestskí 
poslanci či zástupca odborovej or-
ganizácie pôsobiacej na Mestskom 

Martin Miščík z Okresného úradu vo Svidníku a 
30-tisíc hlasovacích lístkov pre celý okres

Kto chce riadiť odbory na mestskom úrade?
úrade vo Svidníku. „Uchádzači 
budú o splnení kritérií a stanove-
ní dátumu výberového konania 
najneskôr 7 dní pred jeho usku-
točnením informovaní. Výberové 
konanie je plánované na polovicu 
mesiaca marec,“ dodala Kristína 
Tchirová. 
   Podľa neofi ciálnych informácií si 
svoje žiadosti podali dvaja dlhoroční 
vedúci odborov mestského úradu, 
dnes poverení vedením týchto od-
borov - na Odbor fi nancií Nikolaj Vl-
činov a na Odbor sociálnych služieb 
a správnych činností Marta Jacková. 
Na odbor výstavby a správy majetku 
si podľa našich informácií mal podať 
žiadosť súčasný poverený vedením 
tohto odboru Karol Richvalský a o 
miesto vedúceho nového Odboru 
regionálneho rozvoja sa uchádzajú 
dvaja záujemcovia, podľa neofi ciál-
nych informácií sú nimi údajne Ján 
Polovčík a František Schrenk. Tieto 
mená nám však nikto z kompetent-
ných ofi ciálne nepotvrdil. 

(ps) 
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   Hlavná budova Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku bola v 
uplynulých veterných dňoch nebezpečná. Zo strechy hrozivo 
viseli plechy a pri vchode opadávala omietka. Kultúrna usta-
novizeň musí popri ochrane a obnove pamiatok napríklad v 
skanzene, dbať aj na bezpečnosť v centre mesta. 

Opravujú strechu hlavnej budovy SNM-Múzea ukrajinskej kultúry 

   Pohľad na poškodené časti strechy 
Múzea ukrajinskej kultúry nemohol na 
nikoho pôsobiť bezpečne a pokojne. 
„Toto keby niekoho nedajbože chy-
tilo tu po tej pešej zóne, tak nech 
pán Boh varuje následky,“ povedal 
zástupca stavebnej fi rmy.  
   O zatekajúcej streche múzejníci vedeli 
už dlhšie. Na jej opravu sa chystali, no 
uplynulé dni a ďalšie poškodenia tri-
dsaťročnej strechy ich plány poriadne 

naštrbili. „Predpokladali sme, že hlav-
ný problém je v tejto prednej časti. 
Minulý týždeň sa však odkryla aj boč-
ná strana a vidíme, že celé opláštenie 
je vlastne prehnité,“ povedal riaditeľ 
SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svid-
níku Jaroslav Džoganík.  „Oni v pod-
state tam urobili tie zberné koše na 
vodu, no a zatekalo to, a tým pádom 
sa to šírilo po všetkých bokoch,“ 
dodal zástupca stavebnej fi rmy. „Pod 

plech sa 
dostáva 
voda a 
prehní-

vajú drevené trámy,“ skonštatoval 
riaditeľ múzea.  
   Problémy potom majú na najvyššom 
poschodí budovy, kde je hlavná expozí-
cia Múzea ukrajinskej kultúry. K poško-
deniu zbierkových predmetov našťastie 
nedošlo. Zatiaľ. „Ale nie je to riešenie, 
že budeme nad zbierkové predmety 
podkladať vedrá,“ doplnil riaditeľ 
múzea. Havarijný stav, lebo takto sa 
dá stav hlavnej budovy múzea označiť, 
práve začali uplynulý týždeň odstraňo-
vať. „Je to akútne. Vidíte sami, že to 
padá samo už svojou váhou, čiže tu 
môže dôjsť kedykoľvek k úrazu, stačí 
silnejší vietor a je hneď problém,“ 
doplnil zástupca stavebnej fi rmy. Každý 
vietor vlastne prináša veľké riziko. Keď-
že budova múzea stojí priamo v centre 
mesta na pešej zóne, stavbári musia v 
prvom rade dbať na bezpečnosť ľudí. 
„Ohradíme to, zabezpečíme to nor-

málne, výstražné tabličky sa dajú, 
dá sa oplotenie, aby sa zabránilo, 
žeby tu niekto vôbec vošiel do tohto 
priestoru, pretože bude manipulácia 
zhora zo strechy so všelijakými 
materiálmi, aby nedošlo k úrazu,“ 
informoval zástupca stavebnej fi rmy. 
„Zatiaľ odkryjeme túto čelnú stranu, 
vymeníme plech, spevníme, pred-
pokladáme, že sa vymení tak tretina 
krytiny, no a ostatné uvidíme, aké 
prekvapenia nás ešte pod strechou 
čakajú,“ skonštatoval riaditeľ múzea 
Jaroslav Džoganík. Nebezpečne to 
však vyzeralo aj pri samotnom vstupe 
do múzea. Potvrdzovala to odpadnutá 
omietka. Stenu začali opravovať, no 
riaditeľ múzea vie, že budova si pýta 
komplexnejšiu rekonštrukciu. Zatiaľ 
robia to, čo je najnutnejšie a je priamou 
hrozbou. Robotníci majú na to mesiac.                                                                                                                                          
                                                         (ps)

Jaroslav Džoganík (vpravo) a zástupca 
stavebnej fi rmy realizujúcej práce

   V priebeh tohto roka by mali vo Svidníku stavať 
hneď dva obchodné domy. Jeden na priestranstve 
medzi Billou a nemocnicou a druhý na ploche po 
niekdajších rómskych bytovkách na Goldberge-
rovej ulici v centre Svidníka. Zaujímali sme sa, v 
akom stave je plánovaná výstavba Kaufl andu me-
dzi Billou a nemocnicou. „V súčasnosti prebieha 
stavebné konanie. Mesto Svidník sa nemôže 
bližšie vyjadrovať k obchodným zámerom súk-
romnej spoločnosti. Veríme, že stavba sa začne 
v dohľadnej dobe v meste Svidník a prinesie 
kvalitné služby pre občanov. Predpokladáme, 
že stavebné konanie by mohlo byť ukončené v 
najbližších týždňoch a podľa jeho výsledku sa 
bude odvíjať realizovateľnosť stavby,“ povedala 
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, 
ktorej sme sa pýtali aj na aktuálny stav príprav vý-
stavby obchodného centra na už spomínanej Gol-
dbergerovej ulici. „Stavba je práve v územnom 
konaní, dokumentujú sa všetky potrebné náleži-
tosti a výsledok konania ukáže, kedy bude toto 
obchodné centrum v našom meste. Súčasťou 
predmetu územného konania je aj napojenie na 
už existujúcu komunikáciu,“ informovala Kristína 
Tchirová.                                                         (ps)

Kedy postavia Kaufl and?
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  Svidnícka primátorka začala zverejňovať svoj pracovný 
program. Marcela Ivančová tak plní jeden z prísľubov z 
predvolebnej kampane. 

Svidnícka primátorka 
už zverejňuje svoj program

  Na webovej stránke mesta www.svidnik.sk minulý zverejnili minulotýždňový 
program. Dá sa z neho vyčítať, že napríklad v pondelok 4. marca primátorka 
absolvovala pracovné stretnutie s potencionálnym investorom a obhliadku 
nehnuteľností, v utorok 5. marca sa zúčastnila na rokovaní Republikovej rady 
ZMOS, v stredu 6. marca prijala prvého občana mesta Svidník v roku 2019, 
rokovala s odborovou organizáciou a mala aj pracovné stretnutie s poslancami 
mestského zastupiteľstva. Štvrtok 7. marca patril pracovnému stretnutiu 
primátorky so správcami dochádzkového systému Fingera, pracovnému 
rokovaniu k letisku i prijatiu opatrovateliek mesta pri príležitosti MDŽ, nuž a 
v duchu MDŽ sa niesol aj pracovný program primátorky Marcely Ivančovej 
v piatok 8. marca, keď sa stretla so ženami v rôznych organizáciách pri 
príležitosti MDŽ a takisto sa zúčastnila aj na kultúrnom programe v Dome 
kultúry pri príležitosti MDŽ. Podľa zverejneného pracovného programu 
primátorky mesta sa Marcela Ivančová v sobotu 9. marca zúčastnila na 
podujatí Expedičná kamera a v nedeľu 10. marca na divadelnej premiére v 
Stropkove.                                                                                                (ps)

  Bolo dlhoročnou tradíciou, že sme vždy na začiatku roka na 
našich stránkach predstavili prvého Svidníčana narodeného 
v novom roku vo svidníckej nemocnici. Tohto roku sa 
všetko zmenilo, keďže Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 
v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku bolo jej 
prevádzkovateľom, spoločnosťou Svet zdravia, zrušené. 

Primátorka privítala prvú Svidníčanku narodenú v roku 2019 - volá sa Ema

  Keďže mamičky zo Svidníka, Stropkova a okolitých obcí rodia v iných mestách, 
na stránkach našich novín nedokážeme zverejniť mená novorodeniatok ani 
v rámci spoločenskej kroniky, v ktorej v mesačnom intervale uverejňujeme 
aj mená zosnulých, či tých, ktorí uzavreli manželstvo. Rodičia totiž svoje 
ratolesti narodené v iných pôrodniciach prihlasujú na matrikách v mestách, 
v ktorých prišli na svet. Napriek tomu sa mestu Svidník podarilo vypátrať 
prvého Svidníčana narodeného v novom roku 2019. PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová v rozhovore pre naše noviny k tomu povedala: 
„Napriek tomu, že naše detičky sa teraz už rodia len v nemocniciach mimo 
mesta Svidník, sú to občania nášho 
mesta, preto zachovanie tradície 
blahoželania rodičom prvých 
narodených detí chceme naďalej 
udržiava.“ Primátorka Svidníka 
Marcela Ivančová sa pridala tiež a v 
rozhovore pre naše noviny povedala: 
„Na jednej strane je mi ľúto, že 
nemáme prvého Svidníčana v roku 
2019 narodeného vo Svidníku, 
ale na strane druhej som rada, že 
mesto sa naďalej rozrastá a rodia sa 
nové detičky. Stále verím, že tento 
stav je len dočasný a „narodený 
vo Svidníku“ časom budú mať 
naše deti opäť vo svojich rodných 
listoch.“
  Ako sme už uviedli, mestu Svidník 
sa prvého Svidníčana narodeného v 
tomto roku 2019 podarilo „vypátrať.“ 
„Prvý Svidníčan roku 2019 bol 
prijatý v obradnej miestnosti mesta 
Svidník v stredu 6. marca 2019 
a jeho rodičia boli obdarovaní 
darčekom pre dieťatko, fi nančným darom v hodnote 200 € a mamička kyticou 
kvetov. Primátorka mesta popriala šťastným rodičom spokojnú rodinu, zdravie 
a veľa lásky na celý život,“ informovala nás PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová. 
  Pri tomto prijatí však médiá neboli prítomné, no v minulosti to bolo úplne 
bežné. Dokumentovali sme návštevu primátora priamo v pôrodnici, kde 
blahoželal rodičom prvého Svidníčana, či prvej Svidníčanky. Tentoraz to však 
bolo inak. Meno prvého Svidníčana narodeného v novom roku 2019, ani jeho 
fotografi u či fotografi u rodičov alebo z prijatia primátorkou mesta Marcelou 
Ivančovou sme vám spočiatku nemohli poskytnúť. Dôvod je z jednej strany 
síce jednoduchý, no na svidnícke pomery aj vzhľadom na dlhoročnú tradíciu 
a prax netradičný. „Rodičia využili svoje právo ochrany osobných údajov a 
žiadali uchovanie anonymity ich aj ich dieťaťa, rovnako si nepriali obrazový 
záznam, ktorý by bol zverejnený,“ vysvetlila nám vo štvrtok predpoludním 

PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, podľa ktorej mesto takúto 
požiadavku akceptovalo, a to i napriek tomu, že na prijatie a ocenenie prvého 
Svidníčania boli použité verejné fi nančné zdroje... Raz darmo, taký je zákon, 
také sú predpisy a práva, ktoré aj samospráva musí dodržiavať. 
Expert na samosprávu a hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal 
Kaliňák v rozhovore pre naše noviny na margo tohto prípade a v kontexte s 
GDPR, teda smernicou o ochrane osobných údajov zdôraznil, že GDPR je 
diagnóza, s ktorou sa musíme naučiť žiť. Dodáva, že snahou miest a obcí je 
zabezpečiť transparentnosť a pritom neporušiť GDPR. „Úlohou miest a obcí je 
podporovať verejnú kontrolu a pritom rešpektovať GDPR. Ambíciou samospráv 
je rozvíjať občiansku participáciu a pritom chrániť GDPR. GDPR je v praxi 
ochrana osobných údajov, ktorá priamo ovplyvňuje procesy rozhodovania, 
spôsoby komunikácie, nástroje kontroly a tiež formy informovania. GDPR nie 
je diagnóza, napriek tomu sa s tým musíme naučiť žiť,“ vyhlásil Michal Kaliňák, 
podľa ktorého je práve preto dôležité hľadať mieru zdravého úsudku v tom, čo 
a v akých situáciách je výlučne ochranou osobných údajov a o ktoré je dobré 
sa podeliť s komunitou. „Veď predsa úspech žiaka na olympiáde, športovcov 

na zápolení, významné životné 
jubileum, či radosť z narodenia 
nového obyvateľa sú predsa pekné 
veci, ktoré netreba tajiť, ale práve 
naopak. Je dobré sa o ne podeliť s 
ľuďmi v meste, aby sa pri mnohých 
trápeniach a problémoch zdieľali 
úspechy s radosťou,“ zdôraznil 
hovorca Združenia miest a obcí 
Slovenska Michal Kaliňák.
  V uplynulý štvrtok popoludní, teda 
v ten istý deň, ako sme sa o prijatie 
prvého Svidníčana narodeného v 
roku 2019 zaujímali, nám napokon 
PR manažérka mesta Svidník jednu 
fotografiu a meno s priezviskom 
poskytla. „Komunikovali sme s 
rodičmi prvonarodeného dieťaťa 
a ich postoj k zverejňovaniu sa 
čiastočne zmenil. 
  Prvý narodený občan mesta Svidník 
roku 2019 je Ema Andrejková,“ 
napísala nám PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová a poskytla 

nám fotografi u pamätnej knihy mesta, ktorú uverejňujeme.                     (ps) 
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  Novou sudkyňou Okresného súdu Bratislava II. je Svidníčanka. 
Je ňou Mária Adamečková, ktorú za sudkyňu bez časového 
obmedzenia spolu s ďalšími devätnástimi sudcami pred pár 
dňami vymenoval prezident republiky Andrej Kiska. 

Svidníčanka Mária Adamečková je novou sudkyňou Okresného súdu Bratislava II.

  „Vymenovanie za sudkyňu vnímam ako záväzok voči našej spoločnosti 
svojimi rozhodnutiami prispievať k presadzovaniu zákonnosti a spravodlivosti v 
našej krajine. Túto funkciu som prijala s veľkým rešpektom a pokorou a verím, 
že nestranným, nezávislým a zákonným rozhodovaním dokážem prispieť k 
zvýšeniu dôvery ľudí v spravodlivosť a tiež k lepšiemu fungovaniu celej našej 
spoločnosti,“ povedala v rozhovore pre Podduklianske novinky krátko po 
vymenovaní za sudkyňu Mária Adamečková, ktorá vo Svidníku absolvovala 
Základnú školu na Karpatskej ulici, ako sama hovorí, v tom čase známu skôr 
ako IV. základná škola, no a následne Gymnázium Duklianskych hrdinov. 
Právnické vzdelanie získala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, 
následne vykonala rigoróznu skúšku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach, kde získala titul JUDr. A prečo si po Trnave a Košiciach sympatická 
Svidníčanka vybrala Bratislavu a vôbec súdnictvo? „Od skončenia školy až 
doteraz som bola činná v advokácii. Už počas vysokej školy som začala 
pracovať v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde som po skončení vysokej 
školy ostala pôsobiť ako advokátsky koncipient. Následne som zložila 
advokátske skúšky a bola som zapísaná do zoznamu advokátov vedeného 

Slovenskou advokátskou komorou, na základe čoho som začala vykonávať 
advokáciu ako samostatný advokát.“ Mária Adamečková zároveň dodala, že 
bolo pre ňu prirodzené ostať v Bratislave. „Mala som už vytvorené pracovné, 
ale aj osobné zázemie, rozbiehajúcu kanceláriu, klientov a podobne.“ 
  Slovenské súdnictvo prechádza rôznymi obdobia, napríklad aj v kontexte s 
aktuálnou témou voľby nových sudcov Ústavného súdu. Aj preto nás voľba 
Márie Adamečkovej stať sa sudkyňou zaujala a pýtali sme sa jej aj na to, ako 
vidí svoje poslanie v slovenskom súdnictve. „Všade naokolo počúvame, ako to 
u nás nefunguje, aké máme nefunkčné školstvo, zdravotníctvo, políciu, justíciu. 
Ľudia sa sťahujú preč zo Slovenska, lebo cudzia krajina im vie ponúknuť 
lepšie podmienky, ako majú doma. Ja si myslím, že sa nestačí iba sťažovať, 
že by sme nemali utekať, ale ostať a snažiť sa tieto veci zmeniť. V advokácii 
som sa snažila chrániť práva a záujmy klientov a presadzovať spravodlivosť, 
avšak posledné a rozhodné slovo mal vždy sudca,“ usmiala sa nová sudkyňa 
Okresného súdu Bratislava II. Svidníčanka Mária Adamečková.
  V rozhovore s ňou sme nevynechali ani Svidník, odkiaľ pochádza. „Svidník 
je mojim rodným mestom a domovom, kam sa veľmi rada vrátim vždy, keď 
mám čas. Mám tu rodinu, kamarátov a miesta so spomienkami, na ktoré sa 
nezabúda. Svidník je pre mňa veľmi pekné mesto a myslím si, že aj veľmi 
dobré miesto pre pokojný život. Som hrdá na to, že som zo Svidníka a každý 
kto ma pozná vie, odkiaľ pochádzam (a aj to, kde sa Svidník nachádza, keďže 
každému kreslím mapu Slovenska s tým, že predsa nie je možné, aby niekto 
nevedel, kde je Svidník,“ znovu sa usmiala čerstvá sudkyňa a pokračovala 
vo svojom zamyslení sa nad Svidníkom. „Trochu mi je ľúto, že veľa mojich 
rovesníkov už odišlo alebo v poslednom čase začalo premýšľať nad tým, že 
sa zo Svidníka odsťahuje. Myslím si, že Svidník má čo ponúknuť tak svojim 
obyvateľom, ako aj príležitostným návštevníkom, a preto verím, že sa novému 
vedeniu mesta podarí naše malé mestečko urobiť pre svojich obyvateľom 

zaujímavým natoľko, že vďaka počtu požadovaných pôrodov nám ešte aj tú 
pôrodnicu znova otvoria.“ 
  Ako sme už uviedli, Mária Adamečková ihneď po vymenovaní prezidentom 
republiky za sudkyňu bez časového obmedzenia začala pôsobiť na Okresnom 
súde Bratislava II. V našom rozhovore potvrdila, že ihneď po vymenovaní 
vhupla rovno do pracovného kolotoča v hlavnom meste a nám nedalo neopýtať 
sa na to, či neuvažovala aj o pôsobení na Okresnom súde vo Svidníku? „V 
momentálnej situácii si to úplne neviem predstaviť, ale ako sa hovorí, nikdy 
nehovor nikdy,“ tak trochu tajuplne, no zároveň diplomaticky uzavrela náš 
rozhovor Mária Adamečková. 

(ps)

Mária Adamečková ihneď po vymenovaní prezidentom republiky za 
sudkyňu bez časového obmedzenia začala pôsobiť na Okresnom súde 
Bratislava II. 

Mária Adamečková (v strede) ocenená v rámci 
Dukelského behu mieru v roku 2017    Tragédia sa stala v uplynulú stredu 6. marca v obci Kapišová. 

V čase od 10. do 12. hodiny za doposiaľ nezistených okolností 
došlo k usmrteniu 19-ročného mladíka Juraja. 

Tragédia v Kapišovej - 
mladík sa pravdepodobne zastrelil! 

   Našli ho v dome bez známok života 
s rozsiahlym devastačným poranením 
hlavy spôsobeným strelnou zbraňou. Vy-
šetrovateľ nariadil vykonanie prehliadky 
a pitvy, urobí ju súdny znalec z odboru 
zdravotníctvo - farmácia, odvetvie súdne 
lekárstvo v Prešove.
„Polícia zisťuje presné okolnosti 

a príčinu usmrtenia. Vyšetrovateľ 
Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru vo Svidníku v prípade začal 
trestné stíhanie za zločin nedovole-
ného ozbrojovania a obchodovania so 
zbraňami a prečin usmrtenia,“ uviedla 
pre médiá prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Ligdayová.             (pn)
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   Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Stropkove vedie  trestné stíhanie 
pre prečin blíženie na zdraví.
   Za doposiaľ nezistených okolností 5. marca 2019 krátko pred siedmou hodinou ráno v jednej z fi riem 
v Stropkove, došlo počas vykonávania kontroly a pravidelnej údržby na pracovnom stroji k úrazu 48 
ročnej zamestnankyne. Žena vyberala súčiastku z pracovného zariadenia, pričom utrpela dilaceračné 
stratové poranenie prsta ľavej ruky. Predpokladaná doba liečenia je 6 týždňov. Pracovníčka bola 
podrobená dychovej skúške, tá bola negatívna.                                                                        (krpz)

   Potvrdil tým, že mu neunikli nové 
aktivity mesta Svidník pri propagácii 
triedenia a znižovania množstva od-
padu. V spomínanej škôlke mu bola 
predstavená práca s deťmi v oblasti 
ekológie. Učiteľky boli obdarované 
kvetmi pri príležitosti Medzinárodné-
ho dňa žien, ale okrem toho spolu 
s deťmi dostali praktické darčeky, 
ako sú tašky na separovanie, ekolo-
gické látkové tašky a ďalšie drobné 
darčeky. 
   V následnom rozhovore s primá-
torkou Svidníka Marcelou Ivančovou 
v jej kancelárii bolo otvorených hneď 
niekoľko tém. Primátorka s ministrom 
aj za účasti štátneho tajomníka Minis-

terstva životného prostredia Norberta 
Kurillu a viceprimátora Svidníka 
Michala Goriščáka hovorila napríklad 
o stave pripravenosti  budovania rých-
lostnej cesty R4. Primátorka Ivančová 
apelovala na nevyhnutnú potrebu 
urýchlenia výstavby: „Vybudovanie 
rýchlostnej cesty je pre mesto ale 
aj celý región životne dôležité. Sme 
presvedčení, že cesta nám pomôže 
získať a udržať pracovné miesta 
v regióne. Tým, ktorí dochádzajú 
za prácou urýchli presun a hlavne 
zvýši sa bezpečnosť premávky. 
Myslíme, že to presvedčí aj mla-
dých ľudí , aby ostali v regióne a 
využívali výhody života v malom, 

pokojnom a bezpečnom meste,“ 
zdôraznila primátorka Svidníka, 
ktorá ministra požiadala aj o pomoc 
pri možnosti zriadenia urgentu vo 
svidníckej nemocnici. Táto téma bude 
v krátkom čase v medzirezortnom 
pripomienkovaní, ministrovi boli pre-
dostreté argumenty na jeho podporu. 
Asi najviac primátorka s ministrom 
diskutovala o environmentálnych 
témach. Išlo hlavne o aktuálne vypí-
sané výzvy, ktoré by v enviro oblasti 
mohlo mesto využiť. Spomínali sa 
mechanizmy na zber bioodpadu v 
meste, kompostéry pre domácnosti, 
či váhy na zberové vozidlá. Minis-
terstvo životného prostredia bude v 
meste Svidník organizovať enviro 
akciu pri príležitosti Dňa zeme. Tá sa 
uskutoční 27. 4. 2019 v športovej hale 
a prinesie hudobný 
program, súťaže, rôz-

ne aktivity a tiež množstvo predmetov 
na podporu ekologického správania 
sa verejnosti. „Som veľmi rada, že 
naše eko aktivity sa dostávajú do 
pozornosti  svidníckej verejnosti, 
ale dokážeme pritiahnuť aj podpo-
rovateľov a práve Ministerstvo ŽP 
nás potešilo, že si vybralo Svidník 
pre svoju akciu. Verím, že aj taký-
mito zábavnejšími formami sa nám 
podarí dosiahnuť ciele, ktoré sme 
si predsavzali,“ dodala po rokovania 
s ministrom životného prostredia pri-
mátorka Marcela Ivančová. Na záver 
svojej návštevy vo Svidníku László 
Sólymos pozdravil ženy na slávnost-
nej akadémii pri príležitosti MDŽ, kde 
odovzdaním kytice kvetov primátorke 
symbolicky odovzdal kvetiny všetkým 
svidníckym ženám.               (kt, ps)

Žena sa v práci zranila 

Minister životného prostredia László Sólymos medzi úradníčkami, 
škôlkarmi i na oslavách MDŽ   Na krátku, ani nie trojhodinovú návštevu do Svidníka v uplynulý 

piatok zavítal minister životného prostredia SR László Sólymos. 
Najprv pozdravil zamestnankyne Mestského úradu vo Svidníku, 
ktoré mali slávnostné stretnutie pri príležitosti MDŽ a krátko na 
to zavítal do Materskej školy na Ulici Ľ. Štúra vo Svidníku. 

Minister so svojim sprievodom potešil aj detičky 
v Materskej škole na Ul. Ľ. Štúra vo Svidníku

Ružami László Sólymos obdaroval zamestn-
kanyne svidníckeho Mestského úradu

Minister s primátorkou na oslavách MDŽ 
vo svidníckom Dome kultúry
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   Už niekoľko rokov niektorým členom Folklórneho súboru  
Makovica blúdila hlavami myšlienka usporiadať slávnostný 
ples pod vlastnou záštitou. Nie však len výhradne pre aktuálne 
pôsobiacich členov v kolektíve, ale pre všetkých, ktorí majú 
Makovicu radi... pre všetkých bývalých členov, kolegov, rodičov, 
fanúšikov, podporovateľov, ale aj pre širokú verejnosť s chuťou 
pretancovať celú noc.

Premiérový ročník Plesu priateľov FS Makovica uzavrel fašiangy v kraji pod Duklou 

   A tak sa v posledný fašiangový 
piatok, 1. marca 2019 na Motoreste 
Polianka uskutočnil prvý „Ples pria-
teľov FS Makovica.“ Prvotné organi-
začné obavy ohľadom záujmu o ples 
opadli už po prvých 5 dňoch, kedy 
sa predalo/rezervovalo pripravených 

100 vstupeniek. To organizačný tím 
posmelilo a pridalo sa ďalších 30 
lístkov, ktoré sa rozchytali do konca 
nasledujúceho týždňa.
Takmer všetkých 130 hostí ihneď 
zaplnilo tanečný parket po úvodnom 
otváracom príhovore organizačného 

vedúceho FS Makovica Miroslava 
Štoffu. A nastolený trend všetkým 
plesajúcim vydržal až do skorých ran-
ných hodín. Je pravda, že miestami 
už nebolo takmer kde tancovať, ale 
ako by to malo byť na plese plnom 
priaznivcov folklóru?! Práve táto 
tanečná chtivosť, spolu s výbornou 
muzikou ĽH Stropkoviani vytvorila 
nezabudnuteľnú atmosféru, kedy 
dostali zabrať viaceré podrážky (a 
miestami aj kolená).
   Veľké poďakovanie chcú organizá-
tori  vyjadriť všetkým sponzorom a 
partnerom „Plesu priateľov FS Mako-
vica,“ lebo bez ich pomoci by sa to ne-

podarilo: Mráž s.r.o., SLUŽBYT s.r.o., 
Pneupex s.r.o., Timing s.r.o., Motorest 
Polianka, kozmetický salón Tatiana, 
Atelier - tattoo piercing coffee, JACO 
security, CocoWood – dizajnový 
nábytok, Vermex LOKAL, Redekon 
fashion - obleky na mieru, MABEL – 
záhradne centrum, AquaRelax pri ZŠ 
8. mája vo Svidníku, OO Rusínskej 
obrody vo Svidníku, Pizza Zuzana, 
ANMIL s.r.o. - pálenica Jurkova Voľa, 
Venti20 - caffé bar, Pekáreň Šandal, 
Oli Džupinovej, Martinovi Babejovi, 
mestskému poslancovi Kamilovi 
Beňkovi a poslancovi PSK Jánovi 
Hirčkovi.                                    (mš) 
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DEŇ HVEZDÁRNÍ 
Posledná nedeľa zimy na Slovensku a okolitých európskych štátoch zvykne 
patriť prezentácii astronomických pracovísk. 
Tento deň s názvom Deň hvezdární a planetárií tento rok pripadol na dátum 17. 
marca 2019. K tejto príležitosti hvezdáreň v Roztokoch organizuje pozorovanie 
Slnka a objektov nočnej oblohy pre verejnosť s odborným výkladom v sobotu 
16. marca 2019. Začiatok pozorovania Slnka bude o 14.00 hod. Pozorovanie 
objektov nočnej oblohy začne o 18.30 hod. Od 14.00 hod. bude prebiehať 
blok prednášok a premietanie fi lmov s astronomickou tematikou. (Pozn.: 
Pozorovanie bude možné len v prípade priaznivého počasia.)

 Jozef Leško, Hvezdáreň Roztoky

MANŽELSTVO UZAVRELI 
  Kamil Kaliňak (Svidník) a Ing. Martina Babejová (Svidník), Stanislav Ivanč 
(Svidník) a Gabriela Bartiková (Svidník)

NAVŽDY NÁS OPUSTILI 
  Anna Capcarová (1936, Varechovce), Mária Hurná (1936, Breznica), Michal 
Zajaroš (1931, Kručov), Anna Hrabková (1931, Nižná Olšava), Anna Kidalová 
(1929, Mlynárovce), Emília Sedláková (1946, Stropkov), Anna Varcholová 
(1943, Miková), Marta Bodnárová (1953, Stropkov), Anna Kidalová (1919, 
Stropkov), Ján Ilčisko (1931, Svidník), Jozef Kaňuk (1959, Tokajík), Ján Kimák 
(1932, Nižný Orlík), Anna Štenková (1937, Habura), Miroslav Kudla (1970, 
Svidník), Helena Cinová (1970, Vyšný Mirošov), Milan Štefanisko (1959, 
Svidník), Ľuboš Darivčák (1955, Stropkov), Ján Simčak (1956, Svidník), 
Anna Krempaská (1927, Vagrinec), Anna Senajová (1930, Miroľa), Peter 
Chudý (1944, Svidník), Jozef Nemec (1937, Okrúhle), Anna Teľatníková 
(1929, Ladomirová), Jan Ondusko (1959, Lužany pri Topli), Ján Liška (1940, 
Bukovce), Mária Salaková (1930, Stropkov - Bokša), Mária Haninová (1935, 
Hrabovčík), Anna Kocanová (1947, Kalinov), Andrej Jaroš (1934, Čabiny), 
Anton Šalamún (1936, Stropkov), Anna Muliková (1937, Vladiča), Terézia 
Macková (1951, Kolbovce), Peter Horváth (1972, Jaklovce), Anna Dercová 
(1940, Vyšný Orlík). 

ČO PREMIETA KINO DUKLA?
CAPTAIN MARVEL

Piatok 15. marca o 19. hodine
  Stratená minulosť je kľúč. Vojna je len začiatok. Príbeh pred Avengers.
Réžia: Anna Boden, Ryan Fleck  •  Hrajú: Brie Larson, Samuel L. Jackson, 
Jude Law, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lashana Lynch, Lee Pace, 
Gemma Chan, Clark Gregg, DeWanda Wise, Annette Bening, Mckenna Grace, 
Colin Ford, Chuku Modu, Robert Kazinsky, Rune Temte, Pete Ploszek, Ana 
Ayora, Algenis Perez Soto, Clayton Chitty, Emily Ozrey, Patrick Brennan, 
Adam Hartley
  Snímka Captain Marvel sa odohráva v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho 
storočia a je tak úplne novým dobrodružstvom z doteraz nevideného obdobia 
fi lmového sveta Marvel. Film sleduje príbeh Carol Denversové, z ktorej sa 
stala jedna z najmocnejších superhrdinek sveta. Keď Zem dostihne vojna 
medzi dvoma mimozemskými rasami, Denversová sa ocitá s malou skupinou 
spojencov priamo v srdci konfl iktu.

USA, scifi , akcia, dobrodružný, 132 minút, 
slovenské titulky, vstupné: 5 €  

***
ZELENÁ KNIHA

Sobota 16. marca o 19. hodine 
  Réžia: Peter Farrelly  •  Hrajú: Viggo 
Mortensen, Mahershala Ali, Linda 
Cardellini, Don Stark, Brian Stepanek, 
P.J. Byrne, Iqbal Theba, Tom Virtue, 
Ninja N. Devoe, Daniel Greene, Paul 
Sloan, Joe Cortese, Johnny Williams, 
Montrel Miller, Martin Bats Bradford, Jim 
Klock, David Kallaway, Jenna Laurenzo, 
Sebastian Maniscalco, Emily LaGroue, Brian Hayes Currie, Ricky Muse
Green Book je inšpirovaný skutočným príbehom odohrávajúcim sa v 
šesťdesiatych rokoch v Amerike, ktorá nebola prívetivým miestom najmä 
pre pretrvávajúci rasizmus. Tony Lip (Mortensen) je taliansko-americký 
vyhadzovač z robotníckej triedy, ktorý príjme prácu šoféra pre Dr. Dona 
Shirleyho (Mahershala Ali), vysoko vzdelaného pianistu afroamerického 
pôvodu. Dvaja úplne odlišní ľudia sa tak spolu vydávajú na dvojmesačné 
koncertné turné do miest na juhu, kde je rasizmus ešte hlbšie zakorenený. 
No pred nimi samotnými sa otvára cesta k zmysluplnému a jedinečnému 
priateľstvu.

USA, Komédia, dráma, české titulky,  130 minút, vstupné: 5 € 

94. (Podduklianske o)svetové kino 
STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ (ČSFD 78%)

13. marca 2019 o 19. hodine 
v priestoroch POS vo Svidníku 

O fi lme:
  Snímka ukazuje, že domáce násilie nie je 
jednoduché, že to nie je niečo čo príde a odíde. 
Musíte byť stále v strehu. Človek, ktorý vás 
ohrozuje, vás nechce nechať len tak odísť. A ak s 
ním máte syna, stáva sa jeho najväčšou zbraňou. 
Pri boji o opatrovníctvo stojí vaše svedectvo 
proti jemu. A sudkyňa nemusí rozhodnúť vo váš 
prospech.  
Réžia: IXavier Legrand, žáner: dráma, 
Francúzsko, 2017, 93 minút, MP: 15+, vstup: 
3 €/s preukazom FK: 2 € 

  Vládny kabinet rozdelil na svojom minuloročnom výjazdovom 
rokovaní vo Svidníku 1,25 milióna eur. Podporil aj neziskovú 
organizáciu Svet zdravia Akadémia, a to sumou 20-tisíc eur 
určených na zakúpenie lôžok pre pacientov. 

Nové akútne a polohovateľné lôžka 

  Svet zdravia Akadémia obdŕžala tento týždeň päť akútnych a sedem 
elektronických, polohovateľných lôžok. Boli zaradené do užívania vo svidníckej 
nemocnici. Lôžka sú určené na hospitalizáciu pacientov na štandardných 
lôžkových oddeleniach, predovšetkým pre dlhodobú starostlivosť. Sú vybavené 
systémom centrálnej brzdy, majú sklopné bočné zábrany a deliteľnú ložnú 
plochu, ktorá umožňuje ľahšie polohovanie pacienta. Elektrické nastavenie výšky 
pacientovi pomáha pri ľahu a posadeniu sa na posteľ a ošetrujúcemu personálu 
znižuje záťaž na chrbticu vďaka ľahšej manipulácii s pacientom. Postele sú ľahko 
ovládateľné i samotnými pacientmi pomocou ručného ovládača. Súčasťou lôžok 
sú aj pasívne antidekubitné matrace, ktoré zamedzujú preležaninám u dlhodobo 
ležiacich a zabezpečujú dostatočné pohodlie na lôžku.                                (jf)

   V tretí marcový deň zatvorili svidnícke klzisko. Keďže je sezóna na klzisku 
čerstvo ukončená, PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová nám povedala, 
že čísla o návštevnosti a tržbách vygenerované zatiaľ nemajú. „Klzisko bolo 
sprístupnené pre verejnosť od 22.12. do 3. 3., spolu 72 dní. Počas tejto sezóny 
sme spustili novinku, a to korčuľovanie s hokejkou a pukom v nedeľu ráno. Ľa-
dovú plochu využívalo CVČ Svidník i hokejové partie, ktoré si plochu prenajímali. 
Uskutočnili sme dva turnaje a vydarenú akciu Deti na hokej pod patronátom SZĽH. 
Jeden z turnajov bol žiacky ligový turnaj. Hokejový klub Mládež HC 46 Bardejov 
sa s kategóriami mladší žiaci 6. ročník a 5. ročník predstavil v dueloch proti 
Humennému netradične vo Svidníku. Napriek pomerné teplému februáru sme 
urobili všetko preto, aby bola udržaná ľadová plochu nepretržite, len s krátkymi 
odstávkami počas slnečného obedňajšieho času,“ konštatovala PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová.                                                                   (ps) 

Klzisko bolo v prevádzke 72 dní
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  V rámci marca Mesiaca knihy sa Podduklianska knižnica vo 
Svidníku zapojila do 2. ročníka súťaže Kniha roka PSK 2018, 
ktorú vyhlásil Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Knižnica 
P.O.Hviezdoslava v Prešove spolu so šiestimi verejnými  
knižnicami Prešovského kraja v roku 2018. 

Kniha roka PSK 2018

  Podduklianska knižnica do súťaže nominovala v kategórii Beletria knihy: 
Július Paňko: Povnyj mišok pravdy a Alexandra Pagáčová: Básne z neba 
Večnosti a v kategórii Odborná literatúra knihy: Ivan Čižmár - Slavo Hanik: 
Ľudový kroj Rusínov vo fotografi i a Peter Švorc: Od pluhu do senátorského 

kresla. Jurko Lažo a jeho doba 1867-
1929. Slávnostné vyhodnotenie súťaže 
sa uskutočnilo na zahájení Týždňa 
slovenských knižníc 4. marca 2019 v 
historickej radnici mesta Levoča. 
  Teší nás, že práve nami nominované 
knihy boli úspešné a v prvej kategórii 
(Beletria) prvé miesto získala kniha 
Alexandry Pagáčovej: Básne z neba 
Večnosti a v druhej kategórii (Odborná 
literatúra) prvé miesto získala kniha 

Petra Švorca: Od pluhu do senátorského kresla. 
Jurko Lažo a jeho doba 1867-1929 a na  treťom 
mieste sa umiestnila kniha: Ivana Čižmára - 
Slava Hanika: Ľudový kroj Rusínov vo fotografi i. 
Celkovo bolo do súťaže za celý Prešovský kraj 
nominovaných 14 titulov beletrie a 26 titulov 
odbornej literatúry. 
Na slávnostnom vyhodnotení súťaže bol zo všetkých 
hlasujúcich vyžrebovaný 1 výherca, ktorým sa  
zhodou okolnosti stal Tomáš Kekeľ, pochádzajúci 
z nášho okresu, a to z 
Krajnej Bystrej. Srdečne 
blahoželáme víťazom 
s ú ť a ž e ,  v š e t k ý m 

autorom, ktorí boli do tejto súťaže nominovaní 
a ďakujeme aj hlasujúcim, ktorí dali svoj hlas 
nominovaným knihám. Veríme, že víťazné a všetky 
ostatné knihy si nájdu svojich verných čitateľov 
nielen v mesiaci knihy ale aj po celý rok. Všetky 
nominované knihy  tejto súťaže budú prezentované 
na výstave v regionálnych knižniciach Prešovského 
samosprávneho kraja.

Kamil Beňko, 
riaditeľ Podduklianskej knižnice vo Svidníku

  Dejiskom ďalšieho dielu vzdelávacieho programu 
Svet okolo nás bol tentokrát Mexický záliv, karibský raj, 
krajina s bohatou a krutou históriou, krajina kontrastov a 
farieb, jedna z posledných bášt komunizmu...Kuba. 
  Spolu s moderátormi programu naši žiaci Základnej 
školy na Karpatskej ulici vo Svidníku spoznávali Kubu 
krížom krážom, od hlavného mesta Havany cez oblasť 
Viňales až po mesto revolucionárov Santiago de Cuba. 
Videli tabakovú pláž, ručnú výrobu kubánskych cigár, 
priezračné vody Karibského mora. Spoločne sme 
zažili jedinečnú atmosféru energického a farebného 
karnevalu. Dozvedeli sme sa  o spôsobe rozmnožovania 
a kladenia vajec morských korytnačiek. Presvedčili sme 
sa o tom, že na Kube môžeme očakávať neočakávané. 
Už teraz sa tešíme na ďalší diel vzdelávacieho programu 
o Iráne.                                                                   (zš)   

Spoznávali Kubu 
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  Výtvarné spektrum je najstaršou celoštátnou postupovou 
súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Slovenskej 
republike. Vyhlasuje a realizuje sa každoročne. 

Vyhodnotili súťaž amatérskych výtvarníkov - VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019

  Súťaž je určená pre mládež (od 15 rokov) a dospelých. Súťaž nie je žánrovo ani 
tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej 
jej rozmanitosti - v kresbe, grafi ke, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach 
intermediálneho charakteru (fotografi cký záznam akčného umenia, land-artu a 
pod.) Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti jednotlivcov alebo členov klubov 
a spolkov  amatérskych výtvarníkov.
  V tohtoročnej súťaži je zastúpená široká škála výtvarných prejavov, techník, 
nových výtvarných postupov a experimentov. Niektoré práce vyjadrujú 
predovšetkým emócie a náladu, autorom sa otvoril  nový pohľad na maľbu, 
inšpirovaný súčasným domácim a svetovým vývinom. Amatérski výtvarníci 
zachytávajú svoje vizuálne zážitky, sny a nápady vo svojej tvorbe veľmi širokou 
škálou postojov, názorov a spracovaním jednotlivých diel. V maľbe sa vynímajú 
diela Milana Paňka, Jozefa Horkavého, Edwarda O´Toole, Pavla Mochnackého, 
Vladimíra Makaru, Andreja Urama a Jaroslava Patleviča. Grafi ka a maľba zaujala 
porotu najmä v dielach mladých autorov Alexandry Pradidovej, Laury Kostilníkovej 
a Olívie Bujdošovej zo SPŠ vo Svidníku. Svojím špecifi ckým výtvarným prejavom 
zaujali Gabriela Madejová, Marek Zimka a Miroslav Potoma. V úžitkovej tvorbe 
svojimi fujarami a valaškami najviac zaujal Jozef Kmiť. 
  Tohtoročná regionálna výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné 
spektrum 2019 sa prezentuje vo výstavných priestoroch spoločenskej sály 
mesta Stropkov od 22. februára do 15. marca 2019 svojou jedinečnou a 
zaujímavou prehliadkou výtvarnej tvorby amatérskych výtvarníkov svidníckeho 
a stropkovského okresu od 44 autorov so 105 prácami.
Odborná porota v zložení Peter Kocák, Zuzana Kaliňáková a Tomáš Olijár si so 
záujmom prezreli všetky súťažné výtvarné práce a ohodnotili ich nasledovne:

OKRES SVIDNÍK
KATEGÓRIA A: autori od 15 do 25 rokov: MAĽBA: 1. miesto - Laura Kostilníková 
za prácu „Medúza“, 2. miesto - Alexandra Pradidová za práce „Interiér“ a „Les“, 
3. miesto - porota neudelila; KRESBA: 1. miesto - Olívia Bujdošová za prácu  
„Telepatia“, 2. miesto - porota neudelila, 3. miesto - porota neudelila; KATEGÓRIA 
B: autori od 25 do 60 rokov: MAĽBA: 1. miesto - Milan Paňko za práce „Nevinná 
temnota“ a „Egypt“, 2. miesto - Edward O´Toole  za prácu „Dominion“, 3. miesto 

- Vladimír Makara za prácu „Ráno II.“;  KATEGÓRIA C: autori nad 60 rokov: 
MAĽBA: 1. miesto - Jozef Horkavý za práce „Vtáky“ a „Chaos“, 2. miesto - Pavel 
Mochnacký za práce „Námestie I.“ a „Námestie II.“, 2. miesto - Andrej Uram za 
kolekciu olejomalieb, 3. miesto - Jaroslav Patlevič za práce „Vlny“ a „Krajinka 
IV.“; KATEGÓRIA D: autori nad 15 rokov špecifi ckého výtvarného prejavu: 
MAĽBA: 1. miesto - Miroslav Potoma za prácu „Cyklistky vo Vlkolínci“, 2. miesto 
- Marek Zimka za prácu „Zima“, 3. miesto - Gabriela Madejová za prácu „Relax“; 
Úžitková tvorba: 1. miesto - Jozef Kmiť za kolekciu prác „Fujary“ a „Valašky“, 2. 
miesto -  porota neudelila, 3. miesto - porota neudelila.

OKRES STROPKOV
KATEGÓRIA A: autori od 25 do 60 rokov: MAĽBA: 1. miesto - Roman Popik za 
prácu „Zuzka“, 2. miesto - Pavol Bujdoš za práce „Večerný pozdrav zo zimného 
Stropkova I.,II.“, 3. miesto - Anton Križanovský za prácu „Madona s dieťaťom“; 
KATEGÓRIA C: autori nad 60 rokov: MAĽBA: 1. miesto - Jaromír Hybeľ za 
prácu „Roztoky“, 2. miesto - Anton Kočiš OČIŠ za kolekciu prác „Bez názvu I. - IV.“, 
3. miesto - Michal Bujdoš za práce „Stropkov I.“ a „Stropkov II.“, 3. miesto - Peter 
Vateha za prácu „Slastný perpor“; Úžitková tvorba: Mária Glinská za prácu 
„Černoška s amforou“, Martin Iľov za prácu „Pobrežné mesto“, Peter Mušinský 
ml. za prácu Damúza-ON“.                    Katarína Grúsová, POS vo Svidníku 

  Tak, ako po iné roky, aj tento rok si v dňoch 11. až 17. marca 
pripomíname, aká dôležitá a nevyhnutná je pre nás správna 
činnosť mozgu. Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. 
Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí 
na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov.

Čo je Týždeň mozgu?

  K cieľovým úlohám Týždňa mozgu nie je len jeho oslava, ale aj pobádať ľudí, 
aby mysleli na svoje zdravie aj tým spôsobom, že sa budú tiež cielene zaujímať 
o svoj mozog a jeho činnosť. Mozog človeka váži približne 1300 až 1600 g a 
obsahuje veľké množstvo mozgových buniek - neurónov, ktoré sú navzájom 
poprepájané. Človek v priebehu života prichádza o časť neurónových spojení, 
čím sa činnosť mozgu spomaľuje. 
   Keďže mozog potrebujeme 24 hodín a 365 dní v roku, na tieto dôležité veci 
nesmieme zabúdať nielen počas tohto týždňa, ale aj počas celého roka.
Do medzinárodnej akcie Týždeň mozgu sa zapojí aj Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku. Jeho pracovníci pripravili 
pre verejnosť viacero aktivít - od prednášok, vedomostných a kognitívnych 
aktivít, cez meranie kardiovaskulárnych rizikových faktorov až po individuálne 
poradenstvo. Tieto bezplatné aktivity sú určené pre širokú verejnosť. Učiť sa 
o tom, čo je dobré a prospešné pre fungovanie nášho mozgu, by sme sa mali 
už od útleho veku.  
 Práve preto sú aktivity zamerané na všetky vekové kategórie - od detí v 
materských školách, školákov, cez ľudí v produktívnom veku až po generáciu 
seniorov. Prioritou akcie je hovoriť o možnostiach, ako si zachovať dobré 
fungovanie mozgu do vysokého veku. 
  Podobne ako fyzickú silu a svaly aj mozog je potrebné precvičovať - najlepšie 
v každej etape ľudského života. Naučme sa udržiavať mozog v takej kondícii, 
aby bol v stálej pohotovosti. 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku 
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  Prešovský samosprávny kraj, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, 
Obec Nižná Olšava, OO ÚŽS v Stropkove a ZO ÚŽS v Nižnej Olšave pripravujú 
22. ročník regionálnej súťaže v maľovaní veľkonočných vajíčok 7. apríla 2019 
o 15.00 hod. v spoločenskej sále 
KD v Nižnej Olšave. 
  Každý súťažiaci donesie so 
sebou zaujímavo naaranžovaný 
košík, vajíčka, ktoré bude 
zdobiť naživo počas súťaže 
(čo bude mať významný vplyv 
pri  hodnotení  poroty). Počas 
výstavy je  možný predaj 
vajíčok. 
  Každý súťažiaci môže súťažiť len v jednej kategórií! (tradičná alebo netradičná 
technika). Súťažná kolekcia sa nevracia autorom, bude slúžiť za účelom 
propagácie remeselnej tvorby v obci.

Propozície súťaže na web: www.osveta.sk 
  Záujemci o účasť v súťaži hláste sa osobne v POS vo Svidníku, na č. t. 75 
21068,  alebo e-mailom: pos-msv@svitel.sk v termíne do 29. marca 2019

Súťaž v maľovaní veľkonočných vajíčok Kto daroval krv?    
  V stredu 6. marca 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie 
svidníckej nemocnice v rámci Valentínskej kvapky krvi darovať krv 53 
bezpríspevkových darcov: 
  Ján Dančišin (122), Emília Chovancová (54), Marianna Kravčuková (10), Ján 
Petraško (5), Ján Adamečko (58), Pavol Tokár (2), Nikola Slivová (prvodarca), 
Andrea Tokárová (prvodarca), Ľuboš Bzdiľ (14), Miroslav Artim (16), Jozef 
Suvák (prvodarca), Róbert Kudla (29), Andrea Paligová (10), Dušan Mika  (39), 
Štefan Čobirka (41), Ján Rodák (53), Jaroslav Kapa (63), Martin Gula (27), 
Eva Homzová (2), Róbert Bajcura (11), Marcel Zapotocký (prvodarca), Vlasta 
Hromohová (7), Viktor Varchola (45), Klaudia Hladoníková (3), Denis Jesenský 
(prvodarca), Ján Kavuľa (5), Marián Danko (4), Juraj Danko (27), Michal 
Biľ (4), Slavomír Nemec (8),  Vladimír Kaliňák (16), Radoslav Poperník (7), 
Dušan Kuzma (12), Olivia Siňár (2), Adam Škurla (prvodarca), Stella Rusinová 
(prvodarca), Karolína Cichá (prvodarca), Martin Konár (prvodarca), Damián 
Čečko (prvodarca), Adrian Gužo (11), Michal Iľkanin (4), Miloš Vaňušanik (5), 
Michal Hvizd (prvodarca), Martin Štefanisko (6), Filip Fek (2), Radoslav Božík 
(2), Milan Eštok (prvodarca), Jozef Mráz (2), Martin Sabol (25), Martin Slivka 
(22), Ján Slivka (5), Laura Zajarošová (3), Erika Kocáková (prvodarca). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku  

   8. marec už tradične oslavujeme ako medzinárodný deň 
žien.  Je to príležitosť spomenúť si na naše ženy, 
matky, priateľky, babičky. Všetkých nás teší, že tento 
deň si pripomíname čoraz viac. Poslanec NR SR 
Mikuláš Krajkovič v tento sviatočný deň, v piatok 
8. marca navštívil niektoré školské a predškolské 
zariadenia, aby v súlade z dlhoročnou tradíciou 
zablahoželal učiteľkám, pedagogickým aj nepeda-
gogickým zamestnankyniam škôl a predškolských 
zariadení v meste Svidník ku sviatku dňa žien. Pri 
tejto príležitosti sa poslanec Národnej rady SR stre-
tol aj s členkami ženských dôchodcovských organi-
zácií, aby aj ženám, seniorkám venoval symbolickú 
kytičku na znak úcty pred ich celoživotnou prácou 
a výchovou svojich detí a vnúčat. „Práve na vás, 
ženách, leží najväčšia ťarcha vo výchove detí 
,ale i v chode a riadení domácnosti. Preto by som 
si prial, aby sme si ženy uctievali nielen v tento 
deň, nanajvýš ešte v Deň  matiek, ale po celý 
rok,“ povedal okrem iného vo svojom príhovore 

   Medzinárodný deň sa vo veľ-
kom oslavoval aj vo Svidníku. 
8. marec je už navždy spätý s 
oslavou sviatku všetkých žien 
bez rozdielu.

Oslavy Medzinárodného dňa žien v tradičnom folklórnom duchu

   Svidnícka primátorka Marcela Ivan-

čová sa stretla so zamestnankyňami 
mesta, zavítali medzi seniorky vo 
svidníckych sociálnych zariadeniach 
a slávnostný príhovor predniesla aj 
na slávnostnej akadémii v uplynulý 
piatok 8. marca popoludní vo svid-
níckom Dome kultúry. „Je pre mňa 
naozaj cťou, že tu môžem dnes 
pred vami stáť pri príležitosti 
osláv Medzinárodného dňa žien. 
Je to naozaj veľmi špeciálny pocit 
znásobený tým, že som žena. som 
presvedčená, že každá z vás dnes 
dostala množstvo prianí, lichôtok 
aj pochvál - za to, že ste milujúce 
matky, skvelé manželky, výborné 
kuchárky, či gazdiné, perfektné ko-
legyne, super priateľky, uznávané 
odborníčky, inšpirujúce osobnos-
ti... To všetko dokáže byť jedna 
žena, jedna osoba a omnoho viac 
- srdce rodiny, nositeľka života,“ 
povedala primátorka Marcela Ivan-

čová pred zaplnenou kinosálou svid-
níckeho Domu kultúry. „Milé žienky, 
prajem vám hlavne pevné zdravie, 
aby ste mohli napĺňať svoje životy 
a životy svojich blízkych šťastím, 
pokojom a radosťou. Nech všetky 
vaše dni sú čo najmenej poznačené 
tým menej dobrým - smútkom a bo-

lesťou. Nech každý kvietok, ktorý, 
verím, že nielen dnes, dostanete, 
vyjadruje lásku, obdiv, úctu vašich 
kolegov, známych a hlavne vašich 
blízkych. Milé žienky, prajem vám, 
nám všetko najlepšie,“ dodala 
Marcela Ivančová, po ktorej svidníc-
kym ženám blahoželal aj minister 
životného prostredia László Sólymos 

a primátorke odovzdal kyticu kvetov. 
V kultúrnom programe potom vystú-
pili rusínski speváci ľudových piesní, 
ale napríklad aj Dedinská folklórna 
skupiny Brežinky z Mestiska. Pri 
odchode zo slávnostnej akadémie z 
rúk zástupcov mesta každá zo žien 
dostala kvetinu.

 (pn)

Ženám blahoželal aj poslanec Mikuláš Krajkovič 
poslanec Národnej rady SR Mikuláš Krajkovič.        (rf)
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  19. septembra tohto roku uplynie 200 rokov, keď na Makovici v 
obci Šarišské Čierne sa v rodine gréckokatolíckeho „svjašenika“ 
Ivana Pavloviča a Anny, rodenej Gladišovskej, narodil neskorší 
„slávik Makovice“, Alexander Pavlovič.

Pripomenieme si 200. výročie narodenia „Makovického slávika“ - Alexandra Pavloviča

  Svojich rodičov si však dlho neužil, lebo už ako 5-ročnému mu zomiera 
otec a o päť rokov neskôr i mama. Takto osirotený ostáva v opatere starších 
súrodencov, ktorí mladšiemu bratovi zabezpečili najvyššie, v tom čase, možné 
vzdelanie vo Ľvove, Bardejove, Miškolci, Jagri až po bohoslovecký seminár v 
Trnave. Hoci s takýmto právnicko-fi lozofi cko-cirkevným vzdelaním sa mohol 
uplatniť hocikde vo veľkých mestách, jeho hlboké rusínske cítenie ho však 
ťahalo na Makovicu, medzi svojich biednych rodákov. Toto svoje cítenie vyjadril 
i v jeho prvej básni takto:

Tam, gde Beskydy, Karpaty,
tam, tam moja otčizna,

tam, živet moj otec - maty,
sestra, braťa, rodina.

Ne tišat mňa čuži kraji,
ich rozkošy, vyhody,

mni na mysli hory, haji,
studenkovy, sviži vody.

Ľubľu vas Beskydy mily,
istočnik živych vod,

ľubľu pradedov mohyly,
ľubľu tebja, moj narod.

  A tak verný týmto básnickým slovám Alexander Pavlovič celý svoj plodný 
život prežil pod Makovicou, v obci Beloveža 13 rokov a v centre Makovice, vo 
Svidníku, 36 rokov. Popri svojom hlavnom poslaní „svjaščenika“, Alexander 
Pavlovič každodenne žil i ťažkým životom svojich farníkov, ktorý veľakrát 
prebásnil vo svojej literárnej tvorbe i týmito slovami:

Či ne ide ti do plaču,
jak vidiš nuždu sedľaču.

Ako jednu z ciest na prekonanie tohto ťažkého života videl v odstránení 
negramotnosti tu žijúceho ľudu, na ktorej vtedajšie Rakúsko-Uhorsko nemalo 
záujem. A tak Alexander Pavlovič  sa po príchode do Svidníka hneď od začiatku 
stavia do čela učiteľského a vzdelávacieho procesu, predovšetkým mládeže. 
Neučí len náboženstvo, ale ako všestranne vzdelaný človek i dovtedy neznáme 
predmety ako biológiu, zemepis, fyziku, históriu a iné. K tomu ho viedlo i 
poznanie, že „Rusínom - žebrakom nepomôže ničto, krome školy“.

Nole, už sja ľude raz opamjatajte,
mily, naši dity do školy davajte!

A chotiaj my, bratia, ubohy, chudibny,
ale dity mame k naukam sposobny.
Ditej našich rozum treba rozvivaty,

dity naučity čitaty, pisaty.
Keby našich ditej rozum my rozvili,
što to Rusin može? Ľude by vidily!

  O nutnosti vzdelávať deti nielen básni, ale pre nich aj píše zrozumiteľné 
učebnice. Zriaďuje knižnicu. Z toho, čo zarobí ako farár nakupuje odborné 
knihy, fi nancuje chod školy a fi nančne podporuje nadaných žiakov na ceste 
za ďalším vzdelaním.
  Alexander Pavlovič bol jedným z popredných hlásateľov slovanskej 
vzájomnosti. Na túto tému napísal niekoľko básní a príspevkov do vtedajších 
novín vychádzajúcich na východe i západe Európy. Tak napríklad v poéme 
„Duma ob atamane Podkove“ píše:

Štob reky slavjanskoj žizni
slilys v odno more.

Pusť nam hromko zaihrajet
všeslavjanska vira

štoby my v soglasii žili
so vsemi ľuďmi mira.

  Veľmi si vážil a ctil slovenský národ ako najbližšieho brata, ktorý pomôže 
svojmu rusínskemu bratovi dostať sa z jeho ťažkého osudu. Nadchýnal sa 
učením Ľ. Štúra, J. Kollára,  A. Sládkoviča a J. Záborského. Z Čechov to bol 
predovšetkým F. Palacký ako aj národovcami i iných slovanských národov. 
Úzko spolupracoval a v Beloveži a vo Svidníku sa stretával s národovcami 
vtedajšej doby, najmä s A. Dobrianskym, A. Duchnovičom, A. Fencikom a 
inými. Za svoje panslavistické postoje bol v nemilosti vtedajších župných 

promaďarských úradov.
  Alexander Pavlovič nesmierne miloval svoj rodný kraj, svoju Makovicu a jej 
národ. O tomto kraji a jeho ľuďoch napísal veľa básní. Cez široký okruh svojich 
známych zbieral o Makovici historické materiály a na základe nich napísal i 
významné básnické štúdie ako „Dumka nad Makovicehradom“ alebo „Davnyj 
Svidnik a žiteli jeho“.
  V tejto mojej krátkej úvahe o živote a tvorbe Alexandra Pavloviča nebolo 
možné opísať i ďalšie jeho významné činy a životné cesty. O nich už bolo 
napísaných nemálo vedeckých štúdií. Týmto príspevkom som však chcel dať 
do povedomia čitateľom novín i širokej verejnosti, že k tohtoročným jubileám na 
Slovensku treba zaradiť i toto, pre nás obyvateľov z pod Makovice, významné 
dvesté výročie narodenia Alexandra Pavloviča. Ako prvá z inštitúcií z regiónu 
sa k tomuto výročiu hlási Podduklianska knižnica vo Svidníku, ktorá v mesiaci 
september organizuje odbornú konferenciu o živote a literárnej činnosti 
Alexandra Pavloviča.
  Verím, že k tejto inštitúcii sa postupne prihlásia i ďalšie kultúrno-spoločenské 
organizácie, cirkvi a školy. V tomto duchu by sa mohli niesť i naše svidnícke 
folklórne festivaly a Dni mesta Svidník. Nezastupiteľné miesto v organizovaní 
týchto spomienkových podujatí  by malo mať naše mesto, ktorého „čestné 
občianstvo“ nesie i Alexander Pavlovič.

 Jozef Leľo
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  Taký je Vasov beh (Vasaloppet), hádam najpopulárnejšie a 
najťažšie preteky na svete v diaľkovom behu na lyžiach klasickou 
technikou. Rozhodne najmasovejšie. Ich štart je v Sälen, cieľ v 
deväťdesiat kilometrov vzdialenej More. Tento maratón sa po 
prvý krát konal v roku 1922 na počesť 400. výročia protidánskeho 
povstania, ktoré úspešne viedol neskorší kráľ Gustáv Vasa. 

Michal Hajduk a Michal Kočan na 95. Vasovom behu vo Švédsku 
Víťazom bol každý, kto dobehol

  Aj na tomto ročníku, konajúcom sa v prvú marcovú nedeľu už po 
deväťdesiatypiatykrát, sme mali svoje zastúpenie Svidníčanov, členov klubu 
KST Beskyd Svidník. Päťnásobný účastník tohto prestížneho podujatia 
Michal Hajduk a Michal Kočan, ktorý sa tohto behu zúčastnil po prvýkrát 
svojimi výkonmi nesklamali. Štartovný výstrel zaznel 3. marca ráno o 8. 
hodine. Spoločne na trasu 90km behu vyštartovalo vyše 15 800 bežcov v 
10-tich vlnách, ktorí boli zoradení podľa výkonnosti. V prvých kilometroch sa 
postupovalo pomaly a bolo potrebné  vyhnúť sa prípadnej kolízii pádu, alebo 
zlomeniu palíc. Už od prvých metrov bolo jasné, že to nebude prechádzka 
ružovým sadom. Obzvlášť ťažké snehové podmienky a silný protivietor počas 

celého preteku potrápil aj elitných 
pretekárov. Tomu zodpovedali aj 
výsledné časy v cieli, ktoré boli 
v tomto roku až štyridsať minút 
pomalšie oproti minulému ročníku. 
Počasie spôsobilo veľké problémy 
aj „servismanom“ pri príprave lyží. 
  Pripraviť lyže na čerstvo napadaný 
sneh bolo veľkou alchýmiou pri 
meniacich sa podmienkach počas 
90 kilometrovej trate bolo skoro 
nemožné. Doplatili na to obaja naši 
zástupcovia, aj keď nič nepodcenili 
a svoje tenké drievka zverili do rúk 
odborníkom priamo vo Švédsku. Na 
čerstvom prašane bez zažehlenej 
stopy bežky jednoducho nešli. 
Stratenú energiu si počas behu 
mohli bežci dopĺňať na siedmich 
občerstvovacích staniciach. 
  K dispozícii boli jontóve nápoje, 
bu jóny a  k las ická Švédska 

borievková polievka bläbärsoppa, 
ktorá zasýtila i zahriala, či žemličky 
vasalopsbullar zo sladkého cesta. 
Víťazom pretekov 95. ročníka Vasovho 
behu bol nórsky reprezentant Tore 
Bjorsed Berdal, ktorý dosiahol čas 
04:39:15. 
  Michal Kočan, ktorý štartoval zo 
siedmeho koridoru dobehol v čase 
08:21:05 a Michal Hajduk štartujúci 
zo štvrtého koridoru dobehol v čase 
08:30:00. Súčasťou nášho tímu bol 
aj Svidníčan Miroslav Brudňák, ktorý 
zabezpečoval dopravu a servis obom 
pretekárom. 

Michal Hajduk

  V posledných februárových dňoch usporiadalo Centrum voľného času  vo 
Svidníku  z poverenia MŠVVaŠ a Okresného úradu Prešov, odboru školstva 
okresné majstrovstvá v basketbale žiakov a žiačok  základných škôl. 
  Turnaje sa uskutočnili v telocvičniach ZŠ 8. mája a  ZŠ Komenského. Turnaje 
mali hladký priebeh, no v niektorých zápasoch to bolo tesne a rozhodol iba 
bod a došlo aj k predlženiu. Víťazom v oboch kategóriách  sa stali žiaci ZŠ 
Karpatská. Víťazi  jednotlivých turnajov získali možnosť reprezentovať okres 

Konalo sa okresné kolo v basketbale žiakov a žiačok 
Svidník na krajskom kole. Aj keď išlo o okresné majstrovstvá tak súťaži  sa 
zúčastnili plneorganizované školy mesta Svidník a jedinou školou, ktorá sa 
zúčastnila z mimo mesta Svidník je základná škola Krajné Poľana. 
  Konečné poradie žiakov: 1. ZŠ Karpatská, 2. ZŠ 8. mája, 3. Krajná 
Poľana; Konečné poradie žiačok: 1. ZŠ Karpatská, 2. ZŠ 8. mája, 3. ZŠ 
Komenského.                                                                                                             

 CVČ Svidník 
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Svidníčania vo štvrťfi nále proti Prešovu
   Úspešný piatok i úspešná 
sobota. Svidnícki extraligoví 
volejbalisti triumfovali v oboch 
domácich zápasoch. 

   Ondavský oblastný stolnotenisový zväz v spolupráci s 
ŠŠK Centrál Svidník a Spojenou školou Svidník usporiada 
záverečný turnaj 32 najúspešnejších stolných tenistov 
štartujúcich v medziokresnej piatej lige o „Putovný pohár 
predsedu OOSTZ.“ Podujatie sa uskutoční 15.3.2019 
(piatok) v telocvični Spojenej školy vo Svidníku. Pre-
zentácia je od 16.00 do 16.30 hod. Priebeh turnaja: prvý 
stupeň skupiny, druhý stupeň KO-systém. Právo štartu dole 
menovaní tridsiati dvaja hráči s podmienkou, že potvrdia 
svoju účasť do 12.3.2018 (utorok) do13.00hod. predsedovi 
zväzu Kurečkovi na tel. č. 0905 977 842. Po tomto termíne 
účasť pre týchto hráčov už bude na turnaji nemožná, lebo 

Blíži sa turnaj TOP 32 

Medziokresná súťaž družstiev
Víťazom JMC Lužany pri Topli C

   Posledné piatkové kolo dalo bodku za dlhodobou stolnoteni-
sovou súťažou. Majstrovský titul si vybojovalo lužanské Céčko. 
Druhé skončili Staškovce a tretia Brusnica vďaka lepším vzá-
jomným zápasom so svidníckym Céčkom. Posledné miesto patrí 
Lužanom D.   

GS Vyšný Hrabovec - 
TJ Radoma 11:7

B.: Goč ml. 4,5; Kaňuk ml., Časár po 
2,5; Kaňuk st. 1,5 - M. Baran 3; Hrušč 2; 
Dančišin, Pavlišin po 1. 

ŠŠK Centrál Svidník D - 
JMC Lužany pri Topli D 11:7

B.: Štefanco 4,5; Antoš 2,5; Lišivka, Dudáš 
po 2 - M. Gdovin 3; Vavrek, Rozkoš po 1,5; 
Sl. Gdovin 1. 

ŠŠK Centrál Svidník C - 
STMK Stropkov B 13:5

B.: J. Kosár 4,5; Kurečko 4; Kosť 2,5; Vasiľ 
2 - Polivčák 2,5; B. Bedruň 1,5; Malina1. 

JMC Lužany pri Topli C - 
STO Brusnica 7:11

B.: Maroš Michalko 3; Cigán, Tomko po 
2 - M. Antoš 4,5; Štefanišin 2,5; Fečko 2; 
J. Antoš 1,5; Ľ. Antoš 0,5. 

STOP Stropkov - 
ŠM TJ Staškovce 5:13

B.: Pašeň, Šafranko po 2; Mulik 1 - Goj-
dič, Kočiš po 4,5; Martin Maliňák 2,5; 

Hrušč 1,5.
TABUĽKA

1. Lužany C  18  15 1   2  227:  97   49
2. Staškovce  18  13 1   4  197:127   45
3. Brusnica  18  12 2   4  196:128   44
4. Centrál C  18  12 2   4  189:135   44
5. Stropkov B  18    9 1   8  178:146   37
6. Stropkov A  18    6 4   8  141:183   34
7. Centrál D  18    6 0 12  146:178   30
8. Hrabovec  18    6 0 12  122:202   30
9. Radoma  18    3 0 15  117:207   24
10. Lužany D  18    2 1 15  107:217   23

(ku)

budú oslovení dole menovaní náhradníci.    
   Zoznam hráčov umiestnených do 32. miesta: J.Kosár, 
Petrík, Antoš, Štefanco, Kurečko, Ľ. Kosár, Mikuš, Kostelník 
( ŠŠK Centrál Svidník), Pašeň, M. Harvilko, Mulik (STOP 
Olšavka), J. Bedruň, B. Bedruň, Malina, Polivčak (STMK 
Stropkov),   Fečko, J. Antoš, Štefanišin (Brusnica), Maroš 
Michalko, K. Cigán, Sabol, Ľ. Tomko, Lukáč, Rozkoš, 
Vavrek (Lužany pri Topli), Maliňák Martin, Hrušč, Kočiš, 
Gojdič (Staškovce), Goč ml. (V. Hrabovec), J. Baran, Hrušč 
(Radoma), náhradníci nasledujúci po poradí: Šafranko, 
Ľ. Antoš, Baláž, Kosť, Vasiľ, Bunda, Sl. Gdovin, Čižmár, 
Pavlišin, M. Gdovin.                                                      (ku)

   V uplynulý piatok 8. marca najprv na 
domácej palubovke porazili Komárno 
3:0. Tréner Svidníčanov Peter Tholt duel 
zhodnotil takto: „Myslím si, že pred 
play-off je dobré, že sme vyhrali. Dnes 
sa mi páčilo moje družstvo najmä v 
obrane v poli s následnou dohrávkou. 
Určite však mali niektorí hráči rezervy 
na servise.“

TJ SLÁVIA SVIDNÍK - 
VK SPARTAK UJS KOMÁRNO 

3:0 (22, 15, 21)

   Zostava Svidníka: J. Hriňák, Ščerba, 
Majcher, Pietrzak, Ciupa, Matušovský, li-
bero Paňko (Oleárnik, R. Vitko, Marjov). 
   No a v sobotu bolo na programe 
posledné 6. kolo nadstavbovej časti 
Edymax extraligy mužov. Dvojice pre 
štvrťfi nále play-off boli známe už skôr a 
tak sobotňajšie zápasy zmenu poradia v 
tabuľke nepriniesli. Vyraďovacie boje sa 
začínajú na budúci víkend. Svidníčania 
doma nastúpili proti Zvolene a zaslúžene 
zvíťazili 3:0. 

TJ SLÁVIA SVIDNÍK - 
MVK ZVOLEN 
3:0 (21, 17, 23)

   Zostava Svidníka: Oleárnik, Ščerba, 
Marjov, Pietrzak, Markovič, Šellong, libero 
Kalužný (R. Vitko, J. Hriňák, Majcher). 

   Tréner Svidníčanov Peter Tholt po zá-
pase povedal: „Dnes dostali príležitosť 
hráči, ktorí musia potvrdzovať svoju 
rolu v mládežníckych kategóriách. 
Príjemne prekvapili a zápas vyhrali aj 
v extralige s pomocou starších hrá-
čov. Myslím si, že kolektívny výkon z 
posledných zápasov, ktorý podávame 
je pre nás veľmi dôležitý smerom k 
play off.“

DVOJICE VO ŠTVRŤFINÁLE 
PLAY-OFF: 

VK Prievidza (1.) - MVK Zvolen (8.), VK 
KDS-Šport Košice (2.) - VK Spartak UJS 
Komárno (7.), VKP Bystrina SPU Nitra 
(3.) - TJ Spartak Myjava (6.), VK MIRAD 
PU Prešov (4.) - TJ Slávia Svidník (5.). 
                                                   (pn, svf)

MŠK Autostyle Kežmarok - 
HbK Lion Svidník 
5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

   V uplynulú sobotu sa hrali zápasy 
18. kola Slovenskej hokejbalovej ex-
traligy mužov. Hokejbalisti Svidníka sa 
predstavili vo východniarskom derby 
pod Tatrakmi, no neuspeli. Domáci 
Kežmarčania sobotňajší duel zvládli 
lepšie a zaslúžene zvíťazili 5:2.
   Góly Svidníka: Horváth (Lúč), Ra-
schman (Štefan).
   Zostava Svidníka: Vachna, Kalis, 
Martin Džupina, Horváth, Štefkovič, 
Lúč, Kostyšák, Štefan, Balogáč, Pan-
kuch, Vook, Findura, Gulík, Raschman, 
Habovčík, Stanislav, Antal. 
   V najbližšiu sobotu by mal mať Svid-
níčania na programe domáce dvojkolo. 
V sobotu 16. marca nastúpia od 13. 
hodiny v domácej GMT projekt Aréne 
proti Skalici a o deň neskôr, teda v 
nedeľu 17. marca o 11. hodine proti 
Ružinovu.                                  (hok)

HOKEJBALHOKEJBAL
V Kežmarku 

Svidníčania neuspeli

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
   Upozorňuje FK 6. ligy OOFZ Svidník, 
že od 1.3.2019 do 10.12.2019 môžu 
cez futbalnet.shop čerpať kredity za 
rok 2019 vo výške 585,70 eur, preroz-
delené podľa zákona o športe.
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že 
z rozhodnutia VV OOFZ zo dňa 
13.2.2019 sa uskutoční Riadna kon-
ferencia OOFZ Svidník 14.3.2019 
(štvrtok) o 17.00 hod. vo Svidníku v 
reštaurácii AB (budova MsÚ), pozván-

ky členom konferencie boli zaslané 
poštou.
   Členovia Konferencie OOFZ: I. Mac-
kanin, I. Hric, F. Hurný, P. Gajdoš, V. 
lčisko,  L. Košč, P. Kokolik, M. Hospo-
dár, J. Viravec, L. Bojčík, J. Špirňák, R. 
Fatľa, M. Sakara, A. Kožlej, P. Pališin, 
S. Baka, zástupca FK: Lúčka, Gribov, 
Bukovce, ŠK Slovan Giraltovce.

KR a DZ OOFZ:
   KR pozýva všetkých R a DZ na zim-
ný seminár rozhodcov a delegátov, 
ktorý sa uskutoční 17.3.2019 (nedeľa) 
v Penzióne Poľovníček v Stropkove
   Zraz frekventantov o 8:30 hod. Za-
čiatok seminára od 9:00 hod. Účasť 
na seminári je povinná. 
   KR zároveň pozýva na tento seminár 

nových uchádzačov o rozhodcovský 
dres. 
   Pridaj sa k nám a staň sa futbalovým 
rozhodcom. Koho hľadáme: - chlap-
cov a dievčatá od 15 rokov, - praco-
vitých a zodpovedných športových 
nadšencov. Čo získaš: - bezplatné 
školenie, - možnosť kariérneho ras-
tu, - fi nančné ohodnotenie. Kontakt: 
0904 738 058.
   Úradná správa OOFZ uverejnená 
v okresných týždenníkoch má infor-
matívny charakter a nemusí obsa-
hovať všetky informácie. Kompletná 
a záväzná je Úradná správa OOFZ 
zverejňovaná na stránke: www.svid-
nik.obfz.futbalovekluby.sk

OOFZ Svidník

Úradná správa č. 21 zo dňa 7. marca 2019

III. LIGA
   Treťoligisti svidníckeho Centrálu sa 
predstavili v odvetnej nadstavbovej 
časti  v Kamenici nad Cirochou. Svid-
níčania v domácom prostredí tohto 
súpera zdolali hladko. Na ich stoloch 
dosiahli remízu 

ŠKST Kamenica nad Cirochou - 
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník 

9:9
   B.: Stadtherr 3; Magdziak 2,5; Kurej 
2, Vodila 1,5.

IV. LIGA
   Béčko Centrálu odohralo svoje 
stretnutie v Lemešanoch. Tak ako v 
domácom  stretnutí, tak ani v tomto 
sa im nepodarilo bodovať. 

STK Lemešany B - 
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník B 

11:7
B.: Močilenko 3,5; Kurej 3; Ľ. Kosár 
0,5. 

(ku) 
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Sväté omše, liturgie a zhromaždenia

LEKÁRNE: 
11. marca: Lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
12. marca: Lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
13. marca: Lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
14. marca: Lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch autobusovej stanice)
15. marca: Lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
16. marca: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
17. marca: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA:
16. a 17. marca: MUDr. M. Jánošík - MUDr. Pribulu 148 vo Svidníku.  
Stomatologické pohotovostné služby sú v sobotu od 8.00 do 12.00 hod., v 
nedeľu a počas sviatkov od 9.00 do 11.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR: 
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 
054/786 05 38. 

RIMOVÁ, Andrea: 
Chodba hrôzy. 
Bratislava, 
Motýľ 2018. 287 s.
  Nečakané stretnutie s dávnou 
kamarátkou prinesie Saši pozitívnu 
vlnu zmien a jej sny sú na dosah. 
Úprimné priateľstvo, skvelý muž a 
vyhliadky na spoločnú budúcnosť... 
  Keď Saša pri maminom hrobe 
natrafí na záhadného Hansa, 
prebudí sa v nej zvedavosť. Bola 
to naozaj nehoda? Aké tajomstvo 
ukrýva Hans dlhých tridsať rokov? 
Ako to všetko súvisí s mužom, za 
ktorého sa plánuje vydať? Náhodná 
návšteva u Hansa sa premení na 
nočnú moru. Chodba hrôzy sa stáva 
miestom, kde sa platí za chyby a kde 
nie je čas na ľútosť či odpustenie. 
Iba na záchranu a zúfalý boj o 
prežitie.

Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci 
marec 2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku 

s fi nančnou podporou Fondu na podporu umenia

LEANDER, Zarah (15.3.1907-23.6.1981)
  Zarah Leanderová (vl. Menom Zarah Hedberg), švédska herečka a speváčka 
sa narodila 15.3.1907 v Karistadte. Elegantná Švédka sa svojim temným, 
prefajčeným hlasom a piesňami Aké môžu byť hriechy lásky alebo Viem, že 
raz sa stane zázrak, stala hviezdou 40. rokov a patrila k najlepšie plateným 
fi lmovým herečkám tzv. tretej ríše. Veľký úspech zožala vo viedenskom divadle 
v hudobnej komédii Axel pri nebeskej bráne. Vo svojich fi lmoch stelesňovala 
takmer bez výnimky osud skrachovanej speváčky, ktorá nemá v živote šťastie. 
Hrala vo fi lmoch K novým brehom, La Habarena, Modrá líška a Valčík z 
Obegina. Keď sa počas 2. svetovej vojny vrátila naspäť do Švédska, bolo 
uvádzanie jej fi lmov v Nemecku zakázané. Vo Švédsku ju však považovali 
za nacistickú kolaborantku a nedostávala žiadne úlohy. Po vojne žila znova 
v Nemecku a bola veľmi úspešná ako muzikálová speváčka.

GALLAY, Cyril (13. 3.1857-18.3.1913)
  Narodil sa v rodine notára. Po skončení stredoškolských štúdií v Revúcej 
nastúpil ako učiteľ v Čáčove, kde pôsobil až do penzionovania. Debutoval 
básnickou zbierkou Slzy osudu, ktorá vyšla pričinením českého básnika A. 
Heyduka. Parafrázoval v nej nálady svetobôľu z domácej a cudzej poézie. 
Rytmická rozkolísanosť a lyrická frázovitosť vysunuli zbierku na perifériu 
súvekej slovenskej poézie. Jeho sporadická tvorba pre deti, uverejňovaná v 
časopisoch Zornička a Noviny malých, je poznačená didaktizmom.  Okrem 
toho sa zúčastnil na príprave učebníc. Prekladmi sprístupňoval slovenskému 
čitateľovi významné diela svetovej literatúry (Tisíc a jedna noc, Andersenove 
poviedky). 

- Edita, ty varíš manželovi?
- Len keď ma nahnevá.

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
   Svidník: Pondelok: 18.00 hod., Utorok: 18.00 hod., Streda: 6.30, 18.00 hod.,               
Štvrtok: 6.30, 18.00 hod. (po sv. omši adorácia), Piatok: 6.30, 18.00 (za účasti 
detí), Sobota: 8.00 hod., Domov dôchodcov 15.30 hod., Nemocnica 16.30 hod.,           
Nedeľa: 8.00, 10.30, 18.00 hod., Mestisko: Streda: 16.30 hod., Piatok: 16.30 
hod., Nedeľa: 9.15 hod. Rozpis sv. omší nájdete aj na internetovej stránke www.
svidnik.rimkat.sk 

PRAVOSLÁVNY CHRÁM 
   Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má sv. liturgiu o 10.00 hod. Počas 
týždňa: pondelok, utorok - sv. liturgia o 6.00 hod., Večerňa o 17.00 - slúži prot. 
Pajkoš, streda, štvrtok, piatok, sobota - sv. liturgia o 6.00, Večerňa o 17.00 - slúži 
prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň: sv. liturgia o 6.00 - prot. Ján Pajkoš, Utreňa 
o 8.00, sv. liturgia o 9.30 - prot. Ján Sovič. 

GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
   Pondelok: 6.10 hod.: moleben k bl. Vasiľovi + požehnanie s relikviou, 6.30 hod.: 
* Viera, Milan, Marek, Katarína, Alexander, Oliver, Ella, 17.30 hod.: † Teodor, † 
Andrej ročná, 18.15 hod.: moleben k bl. Vasiľovi + požehnanie s relikviou, Utorok: 
11.30 hod.: Czš, 12.00 hod.: * Martina, Nela, 17.30 hod.: † Mária, Vasiľ, 18.15 
hod.: 11. katechéza neokat. cesty, Streda: 16.00 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 
17.30 hod.: * Mária VPD, 19.00 hod.: stretko mužov, 21.00 hod.: polnočnica, Štvr-
tok: 12.00 hod.: * Anna, 16.45 hod.: Ruženec za závislých, 17.30 hod.: † Mária, 
Jozef, Juraj, 18.15 hod.: veľkopôstný moleben, Piatok: 16.00 hod.: Kláštor sestier 
Baziliánok, 16.45 hod.: Krížová cesta - modlí sa Czš, 17.30 hod.: † Michal, Mária, 
Anna, Mária VPD, 18.15 hod.: Stretko mládeže v pastoračke v cerkvi, 18.15 hod.: 
12. katechéza neokat. cesty, 21.00 hod.: polnočnica, 2. zádušná sobota: 8.00 
hod.: † za zosnulých + hramoty, 14.00 hod.: eRko stretko deti v cerkvi, 16.30 
hod.: neo liturgia, 17.30 hod.: † za zosnulých + hramoty, 2.Nedeľa veľkého pôstu: 
7.00 hod.: Svätý ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Za farské spoločenstvo sl., 9.15 
hod.: Czš, 10.30 hod.: * Vladimír csl., 15.00 hod.: moleben k bl. P.P. Gojdičovi + 
požehnanie s relikviou, 17.30 hod.: * Jozef, Mária, Jozef sl.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ  
   Pondelok 11.3.: 16:40 Veľkopôstny moleben; 17:00 + Peter K., Utorok 12.3.: 
17:00 + Anna (ročná), Streda 13.3.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre 
Zuzanu, Martina, Slávku a Luciu, Štvrtok 14.3.: 7:00 + Karol, Alica, Ján, Anna K., 
Piatok 15.3.: 16:15 Krížová cesta; 17:00 + Jozef, Helena, Mária, Sobota 16.3.: 
7:00 Za zosnulých, panychída s hramotami, Nedeľa 17.3.: 9:00 Za farnosť.

SÁLA KRÁĽOVSTVA JEHOVOVÝCH SVEDKOV 
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konaj na Festivalovej ulici 2042 vo 
Svidníku takto: Štvrtok 14. marca o 18.00 hod.: Náš kresťanský život a služba: 
- Rimanom 15-16 kap., - Pros Jehovu o vytrvalosť a útechu, - Rimanom 15:13 
- Jehova nám dáva nádej, - Čo som sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil o 
Jehovovi?, o 19. hod.: Zborové štúdium Biblie: Jehovov Syn Ježiš, odvážne čelil 
odporu, Nedeľa 17. marca o 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Schvaľuje 
Boh pri uctievaní používanie obrazov a sôch?, Hlavné myšlienky: - Používanie 
obrazov a sôch je rozšírené už dlho, - Treba používať obrazy a sochy?, - Prečo 
Boh Jehova zakázal používať pri uctievaní obrazy a sochy, - Ako dnes kresťania 
„utekajú pred modlárstvom,“ - S radosťou uctievajme živého Boha. 


