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   Sto dní od nástupu primátorky Marcely Ivančovej do 
funkcie uplynulo v sobotu 16. marca. Pozrime sa, čo 
všetko sa za ten čas v spojitosti s výkonom jej funkcie 
a funkcie nového poslaneckého zboru vo Svidníku 
udialo.
* Primátorka si vybrala svojho zástupcu - stal sa ním 
poslanec Michal Goriščák. 
* Zvolená bola päťčlenná Mestská rada - popri viceprimátorovi 
Michalovi Goriščákovi ju tvoria Ján Hirčko, Vladimír Kaliňák, 
Martin Ždiňák a Vladimír Žak.
* Zmenené boli komisie pôsobiace pri Mestskom 
zastupiteľstve. Aktuálne máme vo Svidníku tieto komisie: 
Komisia fi nančná, správy majetku a podnikateľskej činnosti; 
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy a životného 
prostredia; Komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a 
mládež; Komisia sociálna, zdravotná a bytová; Komisia na 
ochranu verejného poriadku a šetrenie sťažností; Komisia 
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu a Komisia na 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov. 
* Mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že primátorka mesta 

   Práve uplynulo sto dní, odkedy som sa ujala funkcie primátorky 
mesta Svidník. Som presvedčená, že tento čas som využila veľmi 
intenzívne a v prospech rozvoja mesta.

   Pripravili sme tri zasadnutia mestské-
ho zastupiteľstva a niekoľko pracovných 
stretnutí poslancov, ktoré sa týkali 
najdôležitejších tém, ktoré boli práve 
aktuálne - rozpočtu mesta, návrhov 
všeobecne záväzných nariadení mesta, 
ale aj plánov do budúcnosti.
   Hneď od prvých dní v úrade sme sa 
zaoberali záležitosťami, ktoré je treba 
dotiahnuť a vyriešiť a ktoré mi zanechal 
môj predchodca. Vo väčšine prípadov 
(napr. práce naviac na rekonštrukcii 
pešej zóny, dokončenie rekonštrukcie 
hasičskej zbrojnice, modrý most atď.) 
sme pred ukončením a vyhodnotením, 
musíme však rešpektovať zákonné 
postupy a lehoty. Je našim zámerom o 
všetkých skutočnostiach a okolnostiach 
informovať poslancov a verejnosť, aby 
sme predišli skresľovaniu informácií 
a najmä poskytli poslancom dostatok 
informácií, aby sa mohli zodpovedne 
rozhodovať.
   Veľa otázok dostávame k organi-
začným zmenám na mestskom úrade 
- tento týždeň sa uskutočnia výberové 
konania na miesta vedúcich jednotli-
vých odborov, po vyhodnotení týchto 
konaní dokončíme zmeny na úrade a, 
samozrejme, zverejníme novú štruktúru. 
Počítame s postupným odchodom za-
mestnancov do dôchodku, neplánujeme 
žiadne početné prepúšťania. Veríme, že 
nové usporiadanie prinesie pozitíva do 
chodu úradu tak, aby to pocítili najmä 
občania.  
   Pár slovami sa chcem zmieniť o 
samotnej budove úradu, o tej časti ad-
ministratívnej budovy, kde sídli mestský 
úrad - je na prvý pohľad zrejmé, že si 
vyžaduje obnovu a rekonštrukciu. Ch-
ceme sa uchádzať o mimorozpočtové 
prostriedky, aby sme zlepšili pracovné 
podmienky zamestnancov úradu, ale 
najmä klientov - občanov, ktorým po-
skytujeme služby.
   Postupne sa detailne oboznamujem so 
stavom nehnuteľného majetku mesta. 
Mám na mysli najmä budovy - okamžite 
sa musíme zaoberať havarijným sta-
vom na amfi teátri, ak chceme umožniť 
organizáciu festivalov a kultúrnych 
podujatí.  V rekonštruovanom dome 
kultúry dávame postupne do užívania 
priestory, ktoré sa nevyužívali. Rozhodla 
som o vykonaní sanačných prác na 
majetku mesta, aby sa nezhoršoval jeho 
stav a hodnota tak, aby sme ho mohli 
ponúknuť prípadným investorom (napr. 
budova telocvične SOUS ) na prenájom, 
prípadne odpredaj.
   Absolvovala som niekoľko stretnutí 
s fi rmami, ktoré majú záujem podnikať 
vo Svidníku a vytvoriť tu nové pracov-
né miesta. Verím, že v krátkom čase 
budeme môcť prezentovať prvé pozi-
tívne výsledky. K podpore vytvárania 
pracovných miest a iným dôležitým 

problémom sme smerovali aj diskusie 
s predstaviteľmi najvyšších orgánov, 
vlády, ale aj miestnych orgánov, hlavne 
v oblasti plnenia akčného plánu rozvoja 
okresu. 
   Ťažkou témou hneď na začiatok 
funkčného obdobia 
bola téma našej pô-
rodnice. Chcem po-
ďakovať všetkým, 
ktorí sa vyjadrili, 
podporovali a ar-
gumentovali, ch-
cem poďakovať 
poslancom MsZ, 
PSK aj NR SR, 
občanom aj primá-
torom susedných 
miest Stropkova a 
Giraltoviec. Z pozí-
cie primátorky mes-
ta som využívala 
všetky dostupné a 
legitímne spôsoby, 
ako celý proces ru-
šenia pôrodnice vo 
Svidníku zastaviť. 
V súčasnosti je na 
stole otázka pri-
delenia urgentu 1. 
typu pre svidnícku 
nemocnicu, aj tu 
vykonávame kroky, aby bol urgentný 
príjem svidníckej nemocnici pridelený. 
   Silnou témou je tiež téma odpadového 
hospodárstva. Tu vzniká niekoľko otá-
zok. Prvá je otázka skládky Šemetkovce 
- ešte stále doznieva otázka, prečo ju 
mesto nekúpilo. Z môjho pohľadu, ak sa 
mala skládka kúpiť, tak sa mala kúpiť v 
riadnom ponukovom konaní, ktoré bolo 
vyhlásené 4.10.2018, čiže pred voľbami. 
Skládka má v súčasnosti nových maji-
teľov. Mesto vypísalo výberové konanie 

na uloženie odpadu, čakáme na výsle-
dok súťaže, ktorá ukáže, kde a za koľko 
budeme odpad vyvážať. Systém odpa-
dového hospodárstva sa mení v celom 
štáte, a mesto Svidník musí reagovať na 
tieto zmeny, ktoré nastali od 1.1.2019. 
Pre určenie ceny za odpad bude veľmi 
dôležitý údaj o miere vytriedenia odpadu 
- to je ten slogan, ktorý občanom mesta 
intenzívne komunikujeme v poslednom 
čase - čím viac vytriedite, tým menej 

vyvezieme, tým 
menej budeme 
platiť. Vedieme v 
súčasnosti, verím, 
že efektívnu kam-
paň a teší nás, že 
sa občania zaují-
majú. Týka sa to 
nás všetkých, je to 
veľká výzva aj do 
budúcnosti. Obča-
nov budeme prie-
bežne informovať, 
ale jednou takou 
nepríjemnou zále-
žitosťou, ktorá nás 
čaká, je rozhod-
nutie o spôsobe 
prevádzkovania 
veľkoobjemových 
kontajneroch na 
území mesta.   
   Razím myšlienku, 
že občania majú 
byť viac „vtiahnu-
tí“ do fungovania 

mesta. Do vecí pozitívnych, ale aj tých, 
ktoré sú nie vždy jednoznačné. Jedným 
zo spôsobov je forma  participatívneho  
rozpočtu. čoraz viac samospráv na Slo-
vensku, ale aj vo svete, používa tento 
nástroj práve na to, aby umožnili svojim 
občanom spolurozhodovať. Rozhodli 
sme sa, že to skúsime aj vo Svidníku. 
V tomto roku s malou sumou 5 000 €, 
najmä aby sme zistili záujem, vyskúšali 
spôsob hodnotenia, hlasovania atď.  a 
teda potrebujeme odskúšať proces. Ak 

to pôjde, v budúcom roku túto formu zin-
tenzívnime. Práve beží obdobie, kedy 
môžu občania prinášať svoje nápady, 
všetky informácie nájdete na stránke 
mesta. Prosím, zapojte sa. 
   Na stránke mesta je taktiež zverejnený 
môj pracovný kalendár - snažím sa ho 
aktualizovať priebežne, aj tento krok 
som sľúbila v kampani, myslím, že aj 
takto si občania mesta môžu vytvoriť ná-
zor na prácu primátorky. Samozrejme, 
sa tým vystavujem verejnej kontrole, 
ale s tým každý, kto vykonáva verejnú 
funkciu, musí počítať.
   Sto dní, veľa či málo ?  Viem, že oča-
kávania sú veľké a beriem každý jeden 
podnet veľmi zodpovedne. V jednej 
diskusii som si vypočula vety, ktoré 
mám kdesi v podvedomí zafi xované - 
jednoduché a populárne rozhodnutia 
vie robiť každý. Buď ale pripravená aj na 
tie nepopulárne a ťažké. Tam sa ukáže, 
ako svoju prácu zvládaš. 
Do kampane som išla so sloganom - 
slušnosť, rozvaha, pracovitosť. Prosím, 
objektívne posúďte, ako sa mi ho darí 
napĺňať. A pokojne mi to povedzte, hoci 
aj na chodníku... Priznávam, nie som 
veľmi fejsbukový hráč, som presved-
čená, že korektná diskusia vyžaduje 
fakty a argumentáciu. Ale, samozrejme 
viem, že sociálne siete majú veľkú 
moc. Aj pozitívnu aj negatívnu. Nie sú 
však o zodpovednosti. Ja osobne viac 
preferujem komunikáciu priamo, preto 
v krátkom čase plánujem na úrade 
deň otvorených dverí. Tým len chcem 
zdôrazniť fakt, že dvere pre občanov 
máme otvorené vždy a chystám najmä 
to, čo som v kampani sľúbila - verejnú 
diskusiu s občanmi. 
   Vynaložím všetko úsilie pre rozvoj 
nášho mesta a verím, že sa nám spoloč-
ne -  občania, poslanci a primátorka - po-
darí rozvíjať naše mesto, v ktorom spolu 
s vami žijem. Teším sa na každý podnet, 
nápad, výzvu a vzájomné stretnutia.                                                                                                                                      
                               Marcela Ivančová, 
                               primátorka mesta

Primátorka Svidníka Marcela Ivančová hodnotí svojich prvých sto dní na radnici

poberá zákonom stanovený plat bez navýšenia. 
* Poslanci schválili vyplatenie trinástych platov v podobe 
odmien pre zamestnancov mestského úradu.  
* Primátorka mesta odvolala Vladimíra Šandalu z funkcie 
riaditeľa Kancelárie primátora a rovnako odvolala aj 
všetkých vedúcich odborov Mestského úradu. Neskôr boli 
vyhlásené výberové konania na nových vedúcich odborov, 
pričom novým odborom má byť Odbor regionálneho 
rozvoja. 
* Za nového prednostu Mestského úradu primátorka 
vymenovala doterajšieho mestského právnika Miroslava 
Nováka. 
* Prijaté boli tri všeobecne záväzné nariadenia mesta 
Svidník týkajúce sa školstva. Okrem iného sa nimi zvýšili 
poplatky rodičov za stravu detí v školách a škôlkach. 
* Schválený bol viacročný rozpočet mesta na roky 2019-
2021. 
* Poslanci zvýšili primátorke fi nančný limit na vykonávanie 
zmien v rozpočte z doterajších tisíc na 50-tisíc eur a zvýšili 
jej kompetencie aj pri nakladaní s mestským majetkom.          

(ps)

Čo sa udialo počas prvých 100 dní?
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   Mesto Svidník momentálne nevie, koľko automatov, 
videohier či iných výherných hracích prístrojov je na 
území mesta. „Presné počty terminálov videohier 
umiestnených na území mesta Svidník nám 
budú známe až na základe hlásenia jednotlivých 
prevádzkovateľov. V zmysle zákona o hazardných 
hrách prvé hlásenie sú povinní podať k 30. aprílu 2019. 
Predpokladaný počet je 5 videohier,“ informovala nás 
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, podľa 
ktorej má počet prevádzok vo Svidníku, v ktorých sa 

   Vo Svidníku je nová prevádzka ponúkajúca výherné hracie 
prístroje. Táto informácia mnohých Svidníčanov zaskočila, keďže 
nie tak dávno sme tu mali petíciu za zákaz hazardu v meste. 

Vo Svidníku otvorili novú herňu, mesto o nej ofi ciálne nevie

   Keď mesto skonštatovalo, že 
nebola úspešná kvôli tomu, že z 
dôvodu neúplnosti údajov nebol na 
petícii dostatok podpisov, aktivisti v 
roku 2017 pred voľbami do orgánov 
samosprávnych krajov avizovali, že v 
jari 2018 spustia novú petíciu. Nestalo 
sa tak, a práve naopak. Na pokraji 
jari 2019 tu máme ďalšiu prevádzku 
ponúkajúcu hazardné hry. Mesto 
Svidník však o nej ofi ciálne nevie. 
   „Žiadateľ o prevádzkovanie 
videohry žiada Ministerstvo fi nancií 
SR o udelenie licencie, nie mesto. 
Na pleciach mesta je vyjadrenie 
sa k umiestneniu prevádzky a 
preskúmanie lokality. Ku dnešného 
dňu sme neobdŕžali žiadne písomné 
oznámenie o zriadení prevádzky 

v danom objekte „Komerčný 
dom VLNA“ a teda sme ani 
nevydali stanovisko k predmetnej 
prevádzke,“ zdôraznila pre naše 
noviny PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová, podľa ktorej mestu 

Svidník bolo len elektronickou poštou 
doručené oznámenie o otváracích 
hodinách v herni v objekte budovy 
na Ul. Centrálnej, súpisné č. 451. 
„Oznámenie zaslala fi rma, ktorá má 
záujem prevádzkovať hazardné hry 
v komerčnom dome. V predmetnej 
veci mesto Svidník koná podľa 
platnej legislatívy a prípad šetríme,“ 
dodala Kristína Tchirová. Spomínaná 

firma pritom na sociálnej sieti 
propaguje, že prevádzka nazvaná 
Epicentrum zábavy, mimochodom v 
blízkosti Obchodného centra MAKOS 
a teda na začiatku pešej zóny v 
smere od autobusovej stanice, je 
otvorená. Ako dopadne šetrenie, sa, 
samozrejme, budeme zaujímať a 
na našich stránkach o záveroch aj 
informovať.                                   (ps)

prevádzkujú hazardné hry, klesajúcu tendenciu. „V roku 
2017 bolo na území mesta Svidník umiestnených 
9 výherných prístrojov, 48 terminálov videohier v 
8 prevádzkach. V roku 2018 boli na území mesta 
Svidník umiestnené 4 výherné prístroje, 68 terminálov 
videohier v 6 prevádzkach,“ konštatovala Kristína 
Tchirová, a preto si musíme počkať na čas po 30. 
aprílovom dni, kedy bude jasná, aká je vlastne skutočná 
realita s hazardnými hrami vo Svidníku, a to nielen v 
kontexte s otvorením novej herne.                            (ps) 

Ako je to s hazardnými hrami vo Svidníku?

Michal IĽKANIN
   Poslanec Michal Iľkanin je nová-

č ikom vo 
s v i d n í c -
kom po -
slaneckom 
zbore. Pr-
vých 100 
dní novej 
primátorky 
h o d n o t í 
takto: „Od 
nástupu do 
funkcie to 
primátor-
ka nema-
la vôbec 

jednoduché. Tých 100 dní by som 
označil ako "upratovacích," pretože 
bolo nutné sa v prvom rade obozná-
miť s problémami úradu a funkcie sa 
ujať s tzv. "čistým stolom." Súdim, že 
primátorka ešte bude mať čo robiť, 
aby mesto viedla smerom, ktorý si 
vytýčila.“ Michal Iľkanin pre naše 
noviny zhodnotil aj 100 dní nového 
poslaneckého zboru. „Schvaľovanie 
rozpočtu prinieslo množstvo infor-
mácií, s ktorými sme pracovali a 
dôležitým boli napríklad schválené 
zmeny v oblasti školstva. Taktiež 
vznik poslaneckého klubu Pre Svidník 
načrtol ideovú zhodu medzi členmi 
klubu a tým sme jasne deklarovali, že 
spolupráca, konsenzus a vzájomná 
úcta musí byť to, čo bude naše mesto 
hnať vpred.“ 

Peter BREZNOŠČÁK 
   Poslanec Peter Breznoščák je v 
mestskom parlamente druhé volebné 
obdobie. 100 dní Marcely Ivančovej 
vo funkcii primátorky videl takto: 
„Pozorujem veľkú snahu primátorky o 
korektné vzťahy medzi ňou a poslan-

cami MsZ. Pociťujem zlepšenie atmo-
sféry pri stretnutiach medzi vedením a 
poslancami, ktorých bolo za tých sto 
dní pomerne dosť. Dôležité informácie 
o aktuálnych problémoch mesta sa už 
nemusíme dozvedať iba z miestnych 
novín. Pri príprave zákona roka - 
mestského rozpočtu na rok 2019 
boli dôsledne pripravené podklady, 
ktorým, ako som už spomínal, pred-

chádza lo 
množstvo 
s t re tnut í . 
100 dní vo 
funkci i  je 
veľmi krát-
k a  d o b a 
a až čas 
ukáže, ako 
spo ločne 
prispejeme 
k rozvoju 
v  n a š o m 
meste.“ Na 
margo pô-

sobenia nového poslaneckého zboru 
Peter Breznoščák zopakoval, čo už 
všetko poslanci absolvovali, preroko-
vali a schválili, nuž a dodal ešte jednu 
vetu: „Najťažšie rozhodnutia nás ešte 
len čakajú.“ 

Vladimír KALIŇÁK
   Poslanec Vladimír Kaliňák patrí 
medzi najskúsenejších mestských 
poslancov. V rozhovore pre naše 
noviny povedal, že prvých 100 dní 
tohto funkčného obdobia mestskej 
samosprávy vníma pre Svidník veľmi 
nádejne. „Aj preto, lebo: pozitívna 
energia, inovatívne prístupy pri uspo-
kojovaní potrieb Svidníčanov, odhod-
lanie vysporiadať neriešené problémy 
v našom meste z predchádzajúceho 
obdobia a hlavne schopnosť efek-

tívne využiť súčasné i budúce výzvy 
skĺbená s empatiou vlastnou pre pani 
primátorku, vytvárajú pevný základ 
pre napĺňa-
nie jej am-
biciózneho 
vo lebného 
programu.“ 
V podobnom 
duchu posla-
nec Vladimír 
Kaliňák vní-
ma aj nový 
m e s t s k ý 
poslanecký 
zbor.  „Na-
priek určitým 
negatívnym 
prejavom v poslaneckom zbore vní-
mam omnoho viac kladných stránok 
v pôsobení členov mestského parla-
mentu. Spôsob a úroveň pôsobenia 
volených zástupcov mesta zodpove-
dá ich individuálnym schopnostiam, 
naturelu a doterajším skúsenostiam. 
Nehľadal by som prekvapenia, ale 
skôr poukázal na omnoho dôleži-
tejšiu skutočnosť. Občania dokážu 
rýchlo identifi kovať, kto k potrebám 
nášho mesta pristupuje zodpovedne 
a myslí to naozaj vážne. Vedia mimo-
riadne citlivo odlíšiť presadzovanie 
verejného záujmu od presadzovania 
osobných záujmov, alebo úprimnosť 
od účelovosti v pôsobení volených 
zástupcov. Preto pevne verím v 
úprimnú snahu drvivej väčšiny vole-
ných zástupcov mesta presadzovať 
progresívny rozvoj Svidníka,“ dodal 
Vladimír Kaliňák. 

Ján HIRČKO
   Poslanec Ján Hirčko je v mestskom 
parlamente druhé volebné obdobie a 
aj on pre naše noviny hodnotil prvých 

100 dní novej primátorky. „Ako posla-
nec vnímam veľmi pozitívne hlavne 
spôsob, akým sa úplne zmenila ko-
munikácia a hlavne spolupráca medzi 
primátorom a poslancami. Kým v 
minulosti sa obom stranám, z rôznych 
dôvodov, spolupracovať nepodarilo, 
dnes to tak skutočne je. Množstvo 
pracovných stretnutí, sfunkčnenie 
odborných komisií, zmeny na úra-
de, ktoré boli predmetom sváru, 
do budúcnosti určite prinesú lepšiu 
atmosféru na prácu pre naše mesto. 
Prvých 100 dní ale v globále vnímam 
viac ako riešenie problémov, ktoré 
nám tu zanechalo staré vedenie, ako 
prácu do budúcna. Musíme sa s tým 
vysporiadať tak primátorka, ako aj po-
slanci...“ Nuž 
a rovnako aj 
Ján Hirčko 
reagoval aj 
na č innosť 
mestského 
p o s l a n e c -
kého zboru. 
„ Z  m ô j h o 
podhľadu je 
zastupite ľ-
stvo ve ľmi 
dob re  vy -
s k l a d a n é . 
Prišiel nový 
vietor, ktorý 
je hneď cítiť, ale sú v ňom aj ostrieľaní 
borci, čo je do budúcna veľmi dobré. 
Určité názorové postoje k niektorým 
otázkam, ktoré sa už aj na minulom 
zasadnutí ukázali, sú ale pre ďalšie 
fungovanie len a len prospešné. 
V demokratickej spoločnosti to tak 
presne ma byť,“ uzavrel poslanec 
Ján Hirčko. 

(ps)

Mestskí poslanci hodnotia 100 dní primátorky i poslaneckého zboru
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  Ešte ho oficiálne neodovzdali a už ho opäť rozkopali. 
Presnejšie jeho časť. Park Ludvíka Svobodu v centre Svidníka 
rekonštruovali vlani a dnes opäť pripomína stavenisko. 
Robotníci s krompáčmi a lopatami minulý týždeň vytŕčali z jám 
na novozrekonštruovaných trávnikoch.

Rozkopaná časť nedávno dokončeného Parku L. Svobodu pri Dome kultúry

  Takéto niečo už vo Svidníku veľmi dobre poznajú. Pred štyrmi rokmi počas 
výmeny teplovodných rozvodov jedna z fi riem do výkopov dala aj svoje optické 
káble. Ani nie o rok druhá fi rma rozkopala mesto pre ten istý dôvod. „Mohli 
mať možnosť všetci prakticky, keď sa rozkopávalo, pri jednom robiť všetci. 
Ibaže, tak sa stalo, ako sa stalo, bohužiaľ,“ povedal pred časom jeden zo 
Svidníčanov. 
  Rovnakú možnosť mohol mať ďalší poskytovateľ internetových služieb aj 
vlani. Svidník rekonštruoval park Ludvíka Svobodu v centre mesta a aj plochu 
v okolí Domu kultúry rozkopali. Majiteľa stavebnej fi rmy GAS-MG Michala 
Gondeka, ktorá práce na rekonštrukcii parku realizovala, sme sa preto 
pýtali, či sa nedalo, aby počas ich prác aj fi rma pracujúca pre poskytovateľa 
internetových služieb realizovala svoje práce? „Nikto nás o to nepožiadal, 
nikto nás s tým neoslovil,“ vyhlásil Michal Gondek a PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová oponovala: „Snažili sme sa komunikovať s vtedajším 
zhotoviteľom stavby, aby sa nejako súlad prác dal dokopy, no, bohužiaľ, nebolo 
nám vyjdené v ústrety.“ 
  Michal Gondek však trvá na svojom, a preto sme sa ho pýtali, že keby ho 
požiadali, ako by zareagoval: „Mohli robiť. My sme stavbu začali v máji a v 
tejto časti stavby sme robili niekedy v novembri alebo v októbri, a dovtedy 

mohli robiť.“ Aj tieto slová však PR manažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová odmietla: „V tom čase zhotoviteľ stavby povedal, že on nechce 
pustiť iný subjekt na svoj pozemok, to znamená, že fi rma musela počkať. 
Podľa zmluvy nemáme právo ho nejako akoby znásilňovať a dávať tam iných 
dodávateľov.“
 S výkopovými prácami začali krátko po tom, čo majiteľ fi rmy realizujúcej 
rekonštrukciu parku oznámil mestu, že sa môže začať preberacie konanie. 
„Mestu je oznámené, že stavba je ukončená,“ vysvetlil Michal Gondek. Preto 
mohla iná fi rma začať kopať tak, aby stihla svoj dohodnutý termín, ktorým 
je koniec marca. Realita je preto taká, že ešte sa trávnik ani len nestihol 
zazelenať a už je opäť rozkopaný. Pripomína to také menšie kocúrkovo. „To, 
kedy nejaký zhotoviteľ stavby požiada, my nevieme ovplyvniť. Riešime stále 
situáciu promptne, v tom danom okamihu,“ ozrejmila Kristína Tchirová. 
  Mesto takto reagovalo na to, či sa výkopové práce jednotlivých poskytovateľov 
internetových služieb 
nedali zosúladiť. A preto 
teraz platí - akurát čo 
jedno dokončili, druhé 
začali. 
  Stačilo pritom viac 
komunikácie a najmä 
ochoty, na rozkopávky 
by už potom ľudia dávno 
zabudli. 

(ps)

  Nezverejnenie personálneho auditu Mestského úradu vo 
Svidníku z roku 2013 v minulosti kritizovali viacerí vtedajší 
mestskí poslanci. Bola medzi nimi aj dnešná primátorka Svidníka 
Marcela Ivančová a mnohí ďalší. 

Personálny audit zatiaľ nezverejnila ani nová primátorka

  Vtedajší primátor Ján Holodňák však tvrdil, že personálny audit nie je možné 
zverejniť, lebo obsahuje osobné údaje. Poslanci však mali opačný názor a 
pridal sa k nim aj hlavný kontrolór mesta Svidník Ivan Sagan. Ten z Personálno-
organizačného auditu na zasadnutí svidníckeho mestského parlamentu v 
marci 2017 vybral niektoré pasáže. „Zaujali má niektoré odporúčania uvedené 
na strane 8: - zlepšiť mzdové ohodnotenie zamestnancov a uplatňovať 
diferencovaný spôsob odmeňovania - veľká časť preverovaných zamestnancov 
poukazuje na chýbajúcu motiváciu zo strany zamestnávateľa, - zvýšiť záujem 
zo strany primátora a prednostu o prácu podriadených a lepšie spoznať 
a rešpektovať pracovné náplne zamestnancov - nedostatky v základných 
personálnych dokumentoch a možné následné riziko v pracovno-právnych 
sporoch, - zmeniť organizačnú štruktúru úradu a rovnomerne prerozdeliť 
prácu medzi zamestnancov, časté poukazovanie na pracovnú nevyťaženosť 
mnohých zamestnancov, - pravidelné pracovné porady nesústreďovať len na 
rozdeľovanie úloh, ale aj spoločné hľadanie ich najoptimálnejšieho riešenia - 

zaviesť systém tímového riešenia úloh s účelne zloženým tímom zamestnancov 
a tým minimalizovať procesné bariéry,“ citoval z auditu hlavný kontrolór mesta 
Svidník Ivan Sagan. Ing. Vereš podľa Ivana Sagana vo svojom audite navrhoval 
určité organizačné zmeny. „Bol to jeho subjektívny návrh ktorý si terajšie 
vedenie neosvojilo,“ vyhlásil v marci 2017 hlavný kontrolór. Na jeho slová 
reagoval vtedajší primátor. „Čo sa týka auditu p. Vereša, brali sme ho veľmi 
zodpovedne a za toto obdobie sme prijali rad opatrení, ktoré sa realizovali,“ 
povedal Ján Holodňák.
  Spomínaný Personálno-organizačný audit nebol dodnes zverejnený, hoci dvaja 
primátorskí kandidáti - Pavel Olejár a Marcela Ivančová - sa k tomu vyjadrovali 
napríklad aj počas predvolebného diskusného fóra Podduklianskych noviniek 
v Trojici (nielen) o radnici a vyslovili názor, že audit by bolo potrebné zverejniť. 
Marcela Ivančová je dnes primátorkou Svidníka, a preto sme sa jej pýtali, či a 
kedy personálny audit zverejní. „V súčasnosti sa intenzívne pracuje na zmene 
štruktúry úradu, ktorá v sebe zahŕňa aj poznatky získané z personálneho auditu. 
Rada by som počkala na výsledky výberových konaní na pozície vedúcich 
odborov, aby sme zapracovanie konzultovali práve s nimi,“ takto zareagovala 
primátorka Marcela Ivančová na naše otázky. Na to, či vôbec, kedy a v akej 
podobe bude personálnym audit svidníckeho Mestského úradu zverejnený, si 
tak musíme počkať. Otázne pritom je, či to ešte vôbec má význam...       (ps) 
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Prezidentské voľby v okrese Svidník vyhral Štefan Harabin pred Marošom Šefčovičom
   Do druhého kola prezidentských volieb postúpili Zuzana Čaputová, 
ktorá získala 40,57 percenta hlasov a Maroš Šefčovič so ziskom 
18,66 percenta hlasov. Volebná účasť dosiahla 48,74 percenta, čo 
je 2 158 859 voličov. 

   V okrese Svidník bolo vytvorených 78 okrskov, v 
zoznamoch voličov bolo zapísaných 25 789 obča-
nov, obálky boli vydané 11 655 voličom a odovzda-
ných bolo rovnako 11 655 obálok. Účasť v okrese 
Svidník tak dosiahla 45,19 %.

VÝSLEDKY: 
   Belejovce: 21 zapísaných voličov - 8 voličom 
boli vydané obálky; 38,09 účasť v percentách; a 
nasleduje poradie na prvých priečkach: Harabin 
3, Čaputová 2, Mikloško, Šefčovič, Zábojník po 1; 
Beňadikovce: 164-89; 54,26; Harabin 25, Šefčo-
vič 20, Kotleba 18, Čaputová 9; Bodružal: 45.20; 
44,44 %; Harabin 13, Šefčovič 4, Bugár, Čaputová, 
Zábojník po 1; Cernina: 449-184; 40,97 %; Harabin 
74, Šefčovič 52, Čaputová 19; Cigla: 63-38; 60,31 
%; Šefčovič 10, Bugár 6, Harabin 5; Dlhoňa: 64-24; 
37,50; Šefčovič 10, Kotleba 6, Harabin 3; Dobrosla-
va: 42-21; 50,00; Harabin 9, Čaputová 4, Kotleba, 
Šefčovič po 3; Dubová: 183-93; 50,81; Šefčovič 
30, Harabin 28, Čaputová 11; Dukovce: 229-140; 
61,13; Čaputová 37, Bugár 31, Šefčovič 22; Fijaš: 
119-65; 54,62; Harabin 20, Čaputová 17, Šefčovič 
11; Havranec: 17-13; 76,47; Čaputová 5, Harabin 
4, Bugár, Šefčovič, Zuzula po 1; Hrabovčík: 262-
154; 58,77; Harabin 49, Kotleba 29, Šefčovič 23; 
Hunkovce: 272-104; 38,23; Harabin 31, Šefčovič 
23, Čaputová 18; Jurkova Voľa: 74-42; 56,75; Ha-
rabin 15, Čaputová 7, Šefčovič 7; Kalnište: 424-182;  
42,92; Šefčovič 58, Harabin 38, Čaputová, Kotleba 
po 25; Kapišová: 338-133; 39,34; Šefčovič 29, 
Čaputová 26, Harabin, Kotleba po 24; Kečkovce: 
191-70; 36,64; Harabin 19, Šefčovič 14, Bugár 13; 
Kobylnice: 84-47; 55,95; Šefčovič 22, Kotleba 10, 
Čaputová 4; Korejovce: 62-39; 62,90; Čaputová 12, 

Bugár 10, Harabin 8; Kračúnovce: 946-494; 52,21; 
Čaputová 144, Harabin 86, Šefčovič 84; Krajná 
Bystrá: 303-74; 24,42; Bugár 20, Šefčovič 15, Ča-
putová 13; Krajná Poľana: 157-64; 40,76; Harabin 
19, Šefčovič 18, Čaputová 12; Krajná Porúbka: 
46-22; 47,82; Harabin 7, Čaputová, Šefčovič po 5, 
Zábojník 5; Krajné Čierno: 70-49; 70,00; Čaputová 
12, Harabin, Šefčovič po 11; Kružlová: 483-194; 
40,16; Bugár 67, Harabin 43, Šefčovič 35; Kuková: 
581-266; 45,78; Čaputová 81, Šefčovič 69, Kotleba 
35; Kurimka: 318-164; 51,57; Šefčovič 58, Harabin 
46, Čaputová 25; Ladomirová: 765-250; 32,67; 
Harabin 93, Čaputová 41, Šefčovič 34; Lúčka: 
425-195; 45,88; Čaputová a Kotleba po 44, Mikloško 
43, Šefčovič 33; Lužany pri Topli: 201-124; 61,69; 
Šefčovič 54, Čaputová 27, Harabin 15; Matovce: 
106-52;49,05; Šefčovič 13, Kotleba 10, Harabin 9; 
Medvedie: 44-32; 72,72; Harabin 11, Chmelár 6, 
Čaputová, Šefčovič po 4; Mestisko: 382-186; 48,69; 
Šefčovič 70, Harabin 41, Čaputová 30; Mičakovce: 
113-64; 56,63; Harabin 18, Šefčovič 14, Bugár 12; 
Miroľa: 59-35; 59,32; Harabin 10, Šefčovič 9, Ča-
putová 6; Mlynárovce: 182-105; 57,69; Šefčovič 
37, Harabin 27, Kotleba 18; Nižná Jedľová: 85-50; 
58,82; Harabin 13, Šefčovič 11, Čaputová 8; Nižná 
Pisaná: 74-40; 54,05; Harabin 17, Šefčovič 8, Kotle-
ba 4; Nižný Komárnik: 123-65; 52,84; Šefčovič 28, 
Harabin 17, Čaputová 6; Nižný Mirošov: 209-82; 
39,23; Harabin 24, Kotleba 17, Čaputová 13; Nižný 
Orlík: 243-140; 57,61; Harabin 50, Šefčovič 35, 
Čaputová 17; Nová Polianka: 49-31; 63,26; Harabin 
15, Šefčovič 5, Krajniak 3; Okrúhle: 487-206; 42,29; 
Šefčovič 53, Harabin 49, Čaputová 42; Príkra: 
16-15; 93,75; Šefčovič 5, Čaputová, Krajniak po 3, 

Harabin, Švec, Tauchmannová, Zábojník po 1; Pstri-
ná:57-28; 49,12; Harabin 12, Šefčovič 7, Čaputová 
3; Radoma: 345-156; 45,21;Čaputová 41, Šefčovič 
37, Kotleba 35; Rakovčík: 113-63; 55,75; Šefčovič 
20, Harabin 13, Čaputová 7; Rovné: 401-190; 47,38; 
Harabin 72, Šefčovič 48, Čaputová, Kotleba po 19; 
Roztoky: 270-103; 38,14; Bugár 27, Harabin 25, 
Čaputová 21; Soboš: 127-79; 62,20; Šefčovič 32, 
Harabin 23, Čaputová 9; Stročín: 414-185; 44,68; 
Harabin 72, Čaputová 38, Šefčovič 37; Svidnička: 
129-74; 57,36; Šefčovič 23, Harabin 14, Kotleba 
13; Šarbov: 28-27; 96,42; Šefčovič 8, Čaputová 6, 
Harabin 5; Šarišský Štiavnik: 224-115; 51,33; Hara-
bin 33, Bugár 31, Šefčovič 16; Šemetkovce: 78-34; 
43,58; Harabin, Kotleba po 9, Chmelár 6, Šefčovič 
4; Štefurov: 100-45; 45,00; Kotleba 16, Šefčovič 
9, Harabin 6; Vagrinec: 97-60; 61,85; Šefčovič 19, 
Harabin 15, Čaputová, Mikloško po 6; Valkovce: 
179-107; 59,77; Kotleba 30, Šefčovič 23, Harabin 
18; Vápeník: 48-36; 75,00; Čaputová 10, Šefčovič 
9, Harabin, Kotleba po 6; Vyšná Jedľová: 152-98; 
64,47; Harabin 38, Šefčovič 29, Kotleba 11; Vyšná 
Pisaná: 62-42; 67,74; Harabin 19, Šefčovič 8, Kraj-
niak 4; Vyšný Komárnik: 67-37; 55,22; Čaputová 
11, Harabin 10, Šefčovič 9; Vyšný Mirošov: 464-
204; 43,96; Harabin 92, Šefčovič 44, Čaputová 27; 
Vyšný Orlík: 314-165; 52,54; Harabin 81, Šefčovič 
37, Kotleba 14; Železník: 377-176; 46,68; Šefčovič 
51, Čaputová 35, Harabin 33; Želmanovce: 271-
147; 54,24; Šefčovič 50, Čaputová 33, Harabin 27. 

   Giraltovce: 3 183-1 303; 40,93; Čaputová 362, 
Šefčovič 344, Harabin 188;

(ps)

   Zuzana Čaputová zvíťazila v 71 zo 79 
okresov Slovenska. V siedmich okre-

soch zvíťazil Šefčovič. Ide o Čadcu, 
Sabinov, Stropkov, Vranov nad Topľou, 

Medzilaborce, Sninu a Sobrance. Vo 
Svidníku bol prvý Štefan Harabin. 
   Zuzana Čaputová na celom Sloven-
sku získala 870 415 hlasov, Maroš 
Šefčovič získal 400 379 hlasov.
   V okrese Svidník bolo vytvorených 78 
okrskov, v zoznamoch voličov bolo za-

písaných 25 789 občanov, obálky boli 
vydané 11 655 voličom a odovzdaných 
bolo rovnako 11 655 obálok. Účasť v 
okrese Svidník tak dosiahla 45,19 %. 
   Voľby v okrese Svidník vyhral Štefan 
Harabin pred Marošom Šefčovičom a 
Zuzanou Čaputovou.                   (ps)

Ako sme volili prezidenta - prezidentku v obciach okresu Svidník?

1 084 hlasov

898 hlasov

795 hlasov

316 hlasov

182 hlasov

157 hlasov

125 hlasov

84 hlasov 

26 hlasov

12 hlasov

10 hlasov

8 hlasov

5 hlasov

2 980 hlasov

2 839 hlasov

2 271 hlasov

1 284 hlasov 

579 hlasov

488 hlasov

459 hlasov

379 hlasov 

96 hlasov

70 hlasov

49 hlasov

39 hlasov

38 hlasov

VÝSLEDKY V OKRESE SVIDNÍK: VÝSLEDKY V MESTE SVIDNÍK:    Ďakujem všetkým voličom v okresoch 
Svidník a Stropkov, ktorí prišli voliť a osobitne 
tým, ktorí dal svoj hlas kandidátke Zuzane 
Čaputovej. Nesmierne si to vážime!

Jozef Ľos-Božik ml., 
predseda Progresívneho Slovenska 

v okresoch Svidník a Stropkov
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  Hovorí o krásnom detstve vo Svidníku, kde sa narodila, 
o entuziazme počas vysokoškolských štúdií, o radosti z 
výstav svojich obrazov i o vzťahu ľudí k umeniu ako takému. 
Svidníčanka Zuzana Kaliňaková sa v rozhovore pre naše noviny 
vyznáva z toho, čo robí, čo ju baví a čo ju robí šťastnou. 

Svidníčanka Zuzana Kaliňaková sa so svojimi obrazmi 
dostala do mnohých a nielen európskych krajín

  „Vo Svidníku, kde som sa narodila, som prežila krásne detstvo. Nasledovalo 
štúdium na Gymnáziu duklianskych hrdinov, kde som už tajne snívala o štúdiu 
na umeleckej škole. Vďaka mojim rodičom a môjmu súkromnému učiteľovi 
Doc. Petrovi Kocákovi, PhD., akademickému maliarovi, neostalo pri snívaní. 
Už o rok som sa dostala na Fakultu umení v Košiciach k Mgr. art Zbyňkovi 
Prokopovi na grafi ku. Spomínam na tieto roky veľmi rada. Všetci sme boli 
plní entuziazmu. 
  Žili sme len umením v škole, aj mimo školy. Do druhého ročníka som prestúpila 
na Vysokú školu výtvarných umení. Študovala som v ateliéri Prof. Vladimíra 
Popoviča a v ateliéri Prof. Dušana Kállaya. Bolo to výborné štúdium a obom 
profesorom vďačím za mnoho. Hneď po štúdiu som odišla na rok do Írska a 
odtiaľ do Rakúska, kde som žila štyri roky,“ opísala svoje začiatky a štúdiá 
Zuzana Kaliňaková, ktorá už štyri roky žije v Prešove, kde má aj stály ateliér. 
Usmieva sa, keď hovorí, že vždy rada maľovala či kreslila. „Robilo ma to 
šťastnou a tak som pri tom ostala.“ 

***
DIELA V MNOHÝCH GALÉRIÁCH 

  Jej diela sú dnes vystavené v mnohých galériách, ale nachádzajú sa aj v 

súkromných zbierkach. So svojimi obrazmi sa Zuzana Kaliňaková dostala 
už do mnohých a nielen európskych krajín. „Asi najväčšiu radosť som mala 
z výstavy v Madride v Ateneo de Madrid / Sala Prado. Bol to neskutočný 
zážitok. Cesta do rozpáleného júlového Madridu v dodávke bez klimatizácie 
a výstava v centre mesta bola poriadny zážitok. Večerný Madrid je šialene 
energický!“ zdôraznila Zuzana Kaliňaková, pre ktorú i výstavy v holandskom 
Rotterdame, írskom Kilkenny, talianskych Benátkach, ale i v Chorvátsku, 
Slovinsku či Rakúsku sa spájajú s množstvom dobrodružných spomienok, 
priateľstiev a zážitkov. 
  Jej nateraz ostatná cesta do Mexika, kde mala výstavu a kde bola pozvaná na 
prvé medzinárodné sympózium, bola ale niečo, čo ešte nezažila. „Ale to by bolo 
na román,“ usmiala sa sympatická umelkyňa, ktorej diela sú dnes zastúpené v 
stálych zbierkach múzeí i privátnych zberateľov. A niektoré z nich spomenula 
aj v našom rozhovore. „Spomeniem napríklad Private Collection, California, 
(USA), Colection Électricité de Francé, Marseille, (Francúzsko), Collezione 
FAVA, Trento, (Taliansko) a je ich omnoho, omnoho viac. Napadá mi ešte jedna 
príhoda. Keď k jednému môjmu zberateľovi prišli pracovníci Sothebys (známa 
aukčná spoločnosť ) spisovať jeho zbierku malieb a opýtali sa na moju maľbu 
otázkou. „Kto je ten, čo visí vedľa Rothka?“ opäť sa usmiala mladá umelkyňa, 
ktorej na Slovensku chýba vzťah verejnosti k umeniu ako takému.
   „Chýbajú mi skutoční zberatelia, milovníci umenia a potreba umenia v živote 
bežných ľudí. Každý človek si môže dovoliť kúpiť obraz. Je to investícia pre 
dušu a v porovnaní s dovolenkou či autom, ho môžete aj po rokoch predať, 
ak nie za vyššiu hodnotu, tak prinajmenšom rovnakú. A to je už čo povedať. 
Moji zberatelia nie sú len z vysokých vrstiev. Patrí medzi nich kováč, kaderník, 
i malé dievčatko, ktoré si sporilo, aby na Vianoce pre rodinu kúpilo obraz.“ 

***
UMENIE PRE ŇU ZNAMENÁ VŠETKO 

  Umenie pre Zuzanu Kaliňakovú znamená všetko. Je to pre ňu najväčší 
pocit slobody, keď ako hovorí, zabudne na čas, na seba. „Nepotrebujem jesť 

Galerija Slovenj Gradec

Ateneo Sala del Prado Madrid

Zuzana Kaliňaková v New Yorku 
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Svidníčanka Zuzana Kaliňaková sa so svojimi obrazmi 
dostala do mnohých a nielen európskych krajín
ani spať. Inšpiráciu vidím všade. Svet je plný krásy a dobra, ktoré žiari, či 
ho vidíme, alebo nie. Rada cestujem. Zaznamenávam dojmy, farby miest, 
detailov, ale mám aj série obrazov, ktoré sú ponorom do môjho vnútorného 
sveta,“ vyznala sa Zuzana Kaliňaková, ktorá aktuálne vystavuje pod názvom 
Happy v Caraffovej väznici v Prešove. „Oslovila ma PhDr. Janette Langová, 
či by som nechcela mať výstavu v Galérii Caraffova väznica. Veľmi ma to 
potešilo, keďže je to po rokoch výstav v zahraničí konečne výstava u nás. 
Výstavu som koncipovala výberom diel zo štyroch výstav, takže si návštevníci 
môžu utvoriť predstavu o mojej tvorbe v priebehu šiestich rokov. Nejde ale o 
klasickú maľbu. Tú tam nenájdete. Ide v prevažnej miere o autorskú techniku 
práce s papierom, ale lepšie vidieť ako počuť.“ 
  Zuzana Kaliňaková v rozhovore pre našu noviny spomenula aj svoju rodinu. 
Jej mama je dlhoročná učiteľka v Materskej škole, otec známy bývalý muzikant. 
„Moja rodina je fantastická. Podporuje ma a teší sa spolu so mnou. Neviem, či 
som úspešná, sú omnoho úspešnejší umelci ako ja. Nerobím to pre úspech. 
To je len občasný vedľajší produkt,“ so smiechom reagovala a my sme sa jej 
opýtali aj na to, či chystá aj ďalšie výstavy na Slovensku, keďže tá v Prešove, 
ktorú sme spomenuli, skončila práve v uplynulý piatok 15. marca. „Ďalšiu 
výstavu na Slovensku momentálne neplánujem, aj keď je možné, že výstava 
„Happy“ poputuje do mesta Stropkov, ktoré ma o výstavu požiadalo. Uvidíme, 

čo prinesie budúcnosť.   
  Ja sa ničomu nebránim. Vo Svidníku som mala už dve výstavy, a to v 
Podduklianskom osvetovom stredisku, za čo sa chcem poďakovať PhDr. Márii 
Pajzinkovej a pani Helene Petríkovej. Je možné, že v budúcnosti budú ďalšie,“ 
tak trochu tajuplne uzavrela náš rozhovor svidnícka rodáčka, umelkyňa žijúca 
a pôsobiaca v Prešove Zuzana Kaliňaková. 

(ks)Galéria Caraffova väznica

Pozvánka na výstavu
 Zuzana Kalinakova Happy

  Most na Festivalovej ulici začnú opravovať už čoskoro. Vyplýva 
to z informácií, ktoré nám poskytla PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová. 

  Ako sme už na našich stránkach informovali pred týždňom, o 
miesta nových vedúcich odborov Mestského úradu vo Svidníku 
prejavili záujem piati uchádzači. 

Výberové konania na miesta vedúcich budú bez kamier

  Podľa našich informácií sú nimi doterajší poverení vedúci odborov Nikolaj 
Vlčinov, Karol Richvalský a Marta Jacková a k nim treba podľa dostupných 
informácií prirátať dvojicu Ján Polovčík a František Schrenk. Títo dvaja 
posledne menovaní páni sa prihlásili do výberového konania na obsadenie 
funkcie vedúceho nového Odboru regionálneho rozvoja Mestského úradu 
vo Svidníku. Hoci vedenie Svidníka prostredníctvom PR manažérky Kristíny 
Tchirovej nami uvedené mená uchádzačov o miesta vedúcich nepotvrdilo, 
zároveň ich ani nikto nevyvrátil. Je preto viac než pravdepodobné, že 
spomínaní dvaja páni - Ján Polovčík a František Schrenk - sa pobijú o už 
spomínané miesto vedúceho nového Odboru regionálneho rozvoja, dlhoročný 
vedúci, dnes poverený vedúci Nikolaj Vlčinov ako jediný zabojuje o miesto 
vedúceho Odboru fi nancií, dlhoročná vedúca, dnes poverená vedúca Marta 
Jacková ako jediná zabojuje o miesto vedúcej Odboru sociálnych služieb 
a správnych činností a dnes poverený vedúci Karol Richvalský ako jediný 
zabojuje o miesto vedúceho Odboru výstavby. „Termín konania výberových 
konaní na pozície vedúcich odborov je stanovený na stredu 20. marca 2019 
o 13:00 hodine,“ informovala nás v závere minulého týždňa PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová.

  Za predošlého vedenia Svidníka sa stalo, že výberové konanie na obsadenie 
funkcie náčelníka Mestskej polície či na riaditeľa Centra voľného času sa 
konalo pred kamerami. Zaujímalo nás preto, či k takémuto kroku pristúpi aj 
súčasné vedenie mesta? „Výberové konanie nebude nahrávané,“ odpovedala 
Kristína Tchirová. 

(ps) 

Most by mali začať opravovať v apríli

  „Zmluva na stavbu „Odstránenie 
havarijného stavu mosta na Ul. 
Fest ivalová“ so spoločnosťou 
EUROVIA SK, a.s., je podpísaná a 
predpoklad začatia prác je na apríl 
tohto roka,“ potvrdila Kristína Tchirová 
s tým, že fi nancie na rekonštrukciu 

mosta vo výške 500-tisíc eur mesto 
získalo z Regionálneho príspevku v 
rámci Akčného plánu rozvoja okresu 
Svidník. „Most sa bude rekonštruovať 
spolu s opravou miestnej komunikácie 
a priľahlých chodníkov,“ dodala 
Kristína Tchirová.                        (ps) 
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inzercia 

  Mimoriadna situácia nastala vo štvrtok uplynulý týždeň v obci Hunkovce. Situácia 
miestami pripomínala zábery ako z akčného fi lmu. Desiatky evakuovaných, množstvo 
pyrotechnikov a ďalších policajtov, ale i hasiči zo záchrannej brigády. Do pozoru všetkých 
postavila nebezpečná vojnová munícia. Vykopal ju bager a bola poškodená. Hrozila 
explózia a preto museli kompetentní konať.  

Pre nebezpečnú vojnovú muníciu museli evakuovať ľudí z Hunkoviec  

  Všetko sa začalo v stredu 13. 
marca, keď pri výkopových prácach 
pri vytváraní prístupu k ťaženiu 
dreva bola nájdená munícia z druhej 
svetovej vojny. Bagrista ju, nevediac, 
že ide o nebezpečnú muníciu, vybral 
zo zeme. Zakrátko volal policajtov, tí 
privolali pyrotechnikov, ktorí potvrdili, 
že bagrista vykopal sovietsku raketu 
s označením M31. „Takzvaná ľudovo 
Váňuša. Ako náhrada za Kaťušu, 
pretože mala väčšiu trhavú náplň 
a tým aj ničivý účinok. Veľká meter 
76, vážila 91 a pol kilogramu, z toho 
trhavá časť vážila tridsať kilogramov,“ 
i n fo rmova l  k ra j ský  po l i ca jný 
pyrotechnik z Prešova. 
  V stredu podvečer s ňou už 
pyrotechnici nedokázali nič urobiť. 
Do Hunkoviec neďaleko Svidníka 
sa preto vrátili vo štvrtok ráno. A už 
aj s posilami z hasičskej záchrannej 
brigády. „Boli sme privolaní asistovať 
pri výkope trhacej jamy na odpal tejto 
nájdenej munície,“ ozrejmil veliteľ 
Záchrannej brigády Hasičského a 
Záchranného zboru SR v Humennom 
Marián Pouchan. „Munícia sa 
nachádzala si sto metrov od dediny 
a mala poškodený zapaľovač,“ 
dodal krajský policajný pyrotechnik 

z Prešova. „Pri preprave by hrozilo 
nebezpečenstvo, že by mohlo 
dôjsť k samovoľnému výbuchu,“  
to už sú slová pyrotechnického 
inšpektora Ministerstva vnútra SR 
Jána Pustelníka.  
  Celá situácia sa zdramatizovala, keď 
policajní pyrotechnici skonštatovali, že 
muníciu len tak jednoducho zlikvidovať 
nemôžu. Uzavrieť preto museli celú 
ulicu a evakuovať desiatky ľudí. 
„Okolo 130 ľudí bude treba evakuovať. 
Ja som dostal za úlohu otvoriť sálu, 
aby ľudia, ktorí budú evakuovaní sa 
zdržiavali v sále,“ informoval starosta 
obce Mikuláš Horvat. „Perimeter 
úletu črepín pri možnom výbuchu 
je okolo jedného kilometra a preto 
sa uzatvára bezpečnostný okruh asi 
jeden kilometer do okolia,“ doplnil 
pyrotechnický inšpektor Ministerstva 
vnútra SR. 
  A tak, kto mohol, šiel k príbuzným v 
inej časti obce. Ostatných umiestnili v 
priestoroch obecného úradu. Policajti 
ľudí evakuovali a uzavreli cestu. 
  A neskôr už mohli pyrotechnici začať 
s prenosom nebezpečnej rakety. 
Deväť pyrotechnikov ministerstva 
vnútra ju prenášalo na nosidlách 
upevnenú a nieslo asi hodinu v 

ťažko dostupnom teréne. 
Chlapi sa striedali každých 
dvadsať metrov. Muníciu 
niesli kilometer do kopca 
cez rozbahnený terén, čo 
bolo dosť náročné. Hasiči 
zo Záchrannej brigády 
zat ia ľ  vyh ĺbi l i  jamu a 
pyrotechnici mohli pripraviť 
odstrel. 
  „Do jamy h ĺbokej asi 
štyri metre bola munícia 
následne uložená a na ňu 
bola navezená zemina. 
Bol to tlmený výbuch, aby 
škodlivý následok výbuchu 
bol čo najmenší“ doplnil 
pyrotechnik. „Vznikol kráter 
približne päť metrov široký 
a rozlet črepín bol do 50 
metrov,“ skonštatoval po 
výbuchu pyrotechnický 
inšpektor Ministerstva 

vnútra SR.  
  Ľudia sa napokon mohli vrátiť domov. 
Pyrotechnici z lesa zniesli už len črepiny. 
Mimoriadna situácia bola ukončená. Podľa 
miestnych sa však niečo podobné dá aj 74 rokov 
od vojny stále očakávať.                            (pn) 
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  Piaty ročník súťaže Domestos pre školy sa dočkal svojho fi nále. Ocenenie 
si prebralo päť základných a štyri materské školy z celého Slovenska. 
Mimoriadny úspech zaznamenali školy a škôlky z Prešovského kraja. 
  Víťazom súťaže sa stala Základná škola s materskou školou Udavské, ktorá 
dosiahla  najväčší počet bodov na žiaka z celého Slovenska. Tie získala vďaka 
hlasovaniu, zbieraniu bodov za nákup a plneniu súťažných úloh so svojimi 
žiakmi. Súťaž dáva šancu veľkým aj malým školám. Do Giraltoviec tak putuje 
na úpravu školských toaliet 1700 eur. 

(pn)

  Ako úspešný zhodnotil projekt rekonštrukcie verejného 
osvetlenia vo Svidníku hlavný kontrolór mesta Ivan Sagan. 
Skonštatoval to v správe o svojej kontrolnej činnosti za druhý 
polrok minulého roka. 

Giraltovce získali peniaze na úpravu školských toaliet 

Obnova verejného osvetlenia prináša úsporu

  „Pri kontrole efektívnosti projektu 
„Obnova verejného osvetlenia“ 
môžem skonštatovať, že projekt 
rekonštrukcie verejného osvetlenia 
môžeme hodnotiť ako úspešný. 
Zaznamenal sme nasledovné zistenia: 
celková spotreba elektrickej energie 
na verejné osvetlenie poklesla z 359 
422,00 kWh v roku 2014 na hodnotu 
184 630,00 kWh v roku 2017, t.j. o 205 
186 kWh. V hodnotovom vyjadrení to 
predstavuje úsporu 13 627,06 € ( z 19 
743,70 € na 6 116,64 €).
   Distribučné náklady sa za hodnotené 

obdobie znížili o 15 245,85 € (z 34 
202,20 na 18 956,35 €). Celková 
fakturovaná úspora predstavuje 
hodnotu 34 532,71 € s DPH (zo 65 
179,38 € na 30 646,67 €). 
  Keď k tejto úspore pripočítame 
deklarovanú úsporu na údržbu (cca 
17 tisíc €), potom celková ročná 
úspora predstavuje hodnotu 47,6 tisíc 
€ a návratnosť investície je cca 16 
rokov,“ skonštatoval hlavný kontrolór 
mesta Svidník Ivan Sagan. 

 (ps)

  Mestu Svidník bolo vo februári  tohto roka doručené oznámenie 
o odstúpení od zmluvy na zakúpenie kompostérov pre rodinné 
domy. Zmluva bola podpísaná 12. júna 2018 a od tohto termínu 
prebiehala niekoľkokrát súťaž na obstaranie kompostérov. 
Bohužiaľ, ani jedno kolo tejto súťaže neviedlo k úspešnému 
ukončeniu a teda k nákupu kompostérov. 

Mesto Svidník kompostéry pre domácnosti nedostane 

  Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný 
program Kvalita životného prostredia schválil žiadosť o NFP vo výške skoro 
104 tisíc eur mestu Svidník na účel zaobstarania kompostérov. V tom čase 
išlo o 861 domácnosti, ktoré žijú v domoch. Posledná možná lehota na nákup 
uplynula 21. januára 2019 a keďže verejné obstarávanie nebolo úspešné, 
riadiaci orgán v súlade so zmluvou pristúpil k vypovedaniu zmluvy. 
  „Je nám to veľmi ľúto, aj vzhľadom na fakt, že mesto Svidník v súčasnosti 
vedie kampaň za zníženie množstva skládkovaného odpadu a práve bio-odpad 
tvorí viac ako tretinu odpadu vyvážaného na skládku. 
  Aj napriek tomu, že sa minulému vedeniu nepodarilo nakúpiť kompostéry pre 
rodinné domy, budeme naďalej sledovať výzvy a ak bude opätovne možnosť 
uchádzať sa o príspevok štátu na ich zakúpenie, budeme sa o tento príspevok 
určite uchádzať,“ konštatovala primátorka Svidníka Marcela Ivančová.
  Veríme, že  táto správa neodradí obyvateľov mesta od myšlienky triedenia 
odpadov a znižovania množstva skládkovaného odpadu. Budeme naďalej 

pracovať na informovanosti občanov v triedení odpadu, vzdelávať obyvateľov 
ako čo najefektívnejšie separovať a podľa možností aj kompostovať.

Kristína Tchirová, 
PR manažérka mesta Svidník 

  Právo na prístup k zdravotne bezpečnej pitnej vode je jedno 
zo základných práv človeka a hlavný atribút zdravého životného 
prostredia. Význam Svetového dňa vody spočíva aj v tom, že 
v súčasnosti žije na svete 2,1 miliardy ľudí v domácnostiach 
bez zdravotne bezpečnej pitnej vody a približne 4 miliardy 
ľudí pociťuje vážny nedostatok vody aspoň počas 1 mesiaca 
v roku. 

21. marec - Svetový deň vody 

  Hlavná téma tohtoročného Svetového dňa vody „Nenechať nikoho bokom“ 
vychádza z Agendy 2030, ktorá prisľubuje svetu zabezpečiť do roku 2030 
„vodu pre všetkých“ v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Cieľom je 
poukázať, ako je možné vysporiadať sa s vodnou krízou zdôraznením dôvodov, 
prečo je stále toľko ľudí odkázaných na život bez bezpečnej vody. 
„Bezpečná voda“ je zjednodušený výraz pre „bezpečné hospodárenie s 
vodou“, ktoré zahŕňa dostupnosť vody na určitom mieste, v prípade potreby 
a bez kontaminácie. 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku pri príležitosti 
Svetového dňa vody oznamuje všetkým záujemcom, že dňa 21. marca 
2019 - vo štvrtok bude bezplatne poskytovať orientačné vyšetrenie vody 

a odborné poradenstvo v 
oblasti zdravotnej bezpečnosti 
pitnej vody, kvality pitnej 
vody,  ochrany vodných 
zdrojov, úpravy pitnej vody, 
starostlivosti o studňu a pod. 
Bezplatné vyšetrenie sa týka 
vzoriek vody z individuálnych 
vodných zdrojov - studní, a 
bude zamerané na 2 vybrané 
základné ukazovatele kvality pitnej vody - dusičnany a dusitany.  
  Pre vyšetrenie je potrebné odobrať vodu v množstve minimálne 0,2 litra do 
čistej, vypláchnutej fľaše (nemusí byť sterilná) a  priniesť vzorku vody v čase 
od  8,00 do 13,00 hod. na RÚVZ so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 
79, 089 01 Svidník.
  Zároveň sa záujemcom bude poskytovať v uvedený deň poradenstvo a 
konzultácie pracovníčkami oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia 
RÚVZ Svidník osobne alebo telefonicky na tel. č.: 054 /788 00 27. 

 (rúvz)

POZVÁNKA NA SCHÔDZU RYBÁROV  
  Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu vo Svidníku pozýva 
členov organizácie na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 
24. marca o 9. hodine v Dome kultúry vo Svidníku s týmto programom: 
1. Otvorenie, 2. Voľby pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej 
komisie, 3. Správa mandátovej komisie, 4. Správa o činnosti organizácie za 
rok 2018, 5. Správa o zarybnení, úlovkoch za rok 2018 a plán zarybnenia 
na rok 2019, 6. Vyhodnotenie rozpočtu a účtovnej závierky za rok 2018, 
rozpočet a plán činnosti na rok 2019, 7. Správa kontrolnej komisie za rok 
2018, 8. Diskusia, 9. Prestáva spojená s občerstvením, 10. Losovanie zliav 
na povolenky a vecné ceny, 11. Návrh na uznesenie, 12. Záver. 

Jozef Baslár, predseda a Ján Giňovský, tajomník  
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  Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s 
hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami 
voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami organizuje 
v roku 2019 už tridsiatyštvrtý ročník výtvarnej súťaže Vesmír 
očami detí. 

Vyhodnotili výtvarnú súťaž Vesmír očami detí  

  Pre okresy Svidník a Stropkov okresné kolo zabezpečuje Podduklianske 
osvetové stredisko vo Svidníku, vysunuté astronomické pracovisko Roztoky. 
Spomedzi oslovených škôl sa do súťaže zapojilo 35 základných, materských 
a základných umeleckých škôl z okresov Svidník a Stropkov s počtom prác 
308.
  Odborná porota v zložení s predsedom Pavlom Mochnackým, členmi 
poroty Katarínou Grúsovou a Vladimírom Makarom vybrali v jednotlivých 
kategóriách päť rovnocenných prác, ktoré postupujú do celoslovenského 
kola v Hurbanove.

Postupujúci v jednotlivých kategóriách:
  1. kategória: Liliana Vaňková (MŠ Ľ. Štúra Svidník), Matúš Timaník (MŠ 
8. mája Svidník), Niko Juha (MŠ Giraltovce), Eliška Tomková (MŠ Stročín), 
Andrej Jevočin (MŠ Matice Slovenskej Stropkov), 2. kategória: Timea 
Tkáčová (ZŠ Giraltovce), Štefan Šivák (ZŠ Giraltovce), Denisa Pohlodková 
(ZŠ Vyšný Orlík), Samuel Sivák (ZŠ Ladomirová), Sara Fedoročková (ZŠ 
Karpatská Svidník), 3. kategória: Petra Grundzová (ZŠ Kružlová), Viktória 
Džavoronková (ZŠ Karpatská Svidník), Timea Kračinovská (ZŠ Kračúnovce), 
Žofi a Kandaliková (CZŠ sv Petra a Pavla Stropkov), Jakub Petriľák (CZŠ sv. 
Petra a Pavla Stropkov), 4. kategória: Veronika Pavlíková (ZUŠ Svidník), 

Tamara Hnatová (ZUŠ Svidník), Vanesa Paligová (ZUŠ Svidník), Šimon Pado 
(ZUŠ F. Veselého Stropkov), Lara Špilárová (ZUŠ F. Veselého Stropkov), 5. 
kategória: Ivana Halčíková (ZUŠ Svidník), Viliam Namešpetra (ZUŠ Svidník), 
Patrik Durkoš (SZUŠ Stropkov), Adela Tkačivská (SZUŠ Stropkov), Katarína 
Pusáková (ZUŠ F. Veselého Stropkov). 
Víťazom srdečne blahoželáme. Výstava v priestoroch POS vo Svidníku potrvá 
do 15. apríla 2019.                             Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

  V priestoroch Podduklianskej knižnice vo Svidníku sa 7. marca 
uskutočnila prezentácia publikácie Vojenského historického 
ústavu (ďalej len „VHÚ“) „Slovensko a Slováci vo víre prvej 
svetovej vojny“, s podtitulom „Vojenské dejiny Slovenska 
1914 - 1919 (Slovom a obrazom)“, autorov Miloslava Čaploviča 
a Jany Zaťkovej. 

Prezentácia publikácie ,,Slovensko a Slováci vo víre prvej svetovej vojny“

  Podujatie zorganizoval VHÚ v spolupráci s Podduklianskou knižnicou vo 
Svidníku. Po slávnostnom otvorení a príhovore riaditeľa knižnice Kamila Beňka 
vystúpil s prejavom riaditeľ VHÚ a spoluautor publikácie Miloslav Čaplovič, 
ktorý priblížil zúčastneným prezentovanú publikáciu. Vo svojom prejave okrem 
iného ocenil spoluprácu so spoluautorkou publikácie Janou Zaťkovou, ktorá sa 
prezentácie nezúčastnila. Kniha „Slovensko a Slováci vo víre prvej svetovej 
vojny“ poskytuje čitateľovi obraz Slovenska v období prvej svetovej vojny od 
jej vypuknutia až po boje o Slovensko v roku 1919. 
  V jednotlivých kapitolách sa autori zaoberajú príčinami vypuknutia 1. svetovej 
vojny  v Európe, situáciou na Slovensku počas ťažkých vojnových rokov, 
činnosťou Slovákov v rakúsko-uhorskej armáde a československých légiách 
na bojiskách prvej svetovej vojny, vznikom Československa a bojovými 
akciami o slovenské územie v roku 1919. Na akcii bol okrem spomínanej 
knihy prezentovaný aj krátky dokumentárny fi lm z dielne VHÚ o živote jednej z 

najvýznamnejších osobností 
novodobých dejín Slovenska, 
diplomata, politika, letca, 
b r i g á d n e h o  g e n e r á l a 
ozbrojených síl Francúzska, 
ale aj astronóma a fotografa 
Milana Rastislava Štefánika 
(21.7.1880 - 4.5.1919). 
  Na podujatí sa zúčastnili 
pozvaní hostia a záujemcovia 
o túto problematiku. Po 
skončen í  s l ávnos tne j 
p r e z e n t á c i e  p r o g r a m 
pokračoval diskusiou o 
oboch prezentovaných 
dielach.

 (vhú)  
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  Stropkov si v týchto dňoch pripomína okrúhle výročie prvej 
písomnej zmienky. Hoci život v meste sa traduje od 11. storočia, 
prvýkrát sa Stropkov spomína až 12. marca 1404, kedy uhorský 
kráľ Žigmund zálohoval majetky, vrátane Stropkova, rodu 
Balických. 

Stropkov oslavuje 615. výročie prvej písomnej zmienky
Vydali pamätnú mincu a predstavili novú mestskú pečať   

  Tento významný dátum si samospráva začala ofi ciálne pripomínať až 
vlani, kedy sa pri tejto príležitosti konalo slávnostné zasadnutie mestského 
zastupiteľstva spojené s oceňovaním osobností a kolektívov, ktoré sa 

významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta. Tohtoročné oslavy vyvrcholili 
v nedeľu 17. marca. „Prvú písomnú zmienku vnímame ako narodeniny, sviatok 
mesta a jeho obyvateľov. Aj keď Stropkov bol určite založený pred 12. marcom 
1404, až vtedy sa prvýkrát spomína v dostupných písomných prameňoch. 
Tento dátum si chceme pripomenúť dôstojným spôsobom,“ uviedol primátor 
Ondrej Brendza. 
  Vzhľadom na to, že oceňovanie osobností sa v Stropkove koná raz za dva 
roky, tentoraz bol pri príležitosti 615. výročia mesta naplánovaný slávnostný 
galaprogram. V ňom odprezentoval mestský historik informácie o prvej 
písomnej zmienke, spolu s jej fotodokumentáciou, ktoré má mesto k dispozícii. 
V kultúrnom programe vystúpili žiaci tunajších základných umeleckých škôl, 
historická hudba Igrici a Poddukelský umelecký ľudový súbor. „Všetkým 
návštevníkom podujatia bola venovaná pamätná minca vydaná pri tejto 
príležitosti. Ďalším prekvapením bolo predstavenie mestskej pečate, ktorá 
vychádza z historického originálu z roku 1570. Používaná bude na dekorovanie 
listín odovzdávaných pri slávnostných príležitostiach,“ priblížil primátor. 
  Pozvanie na podujatie prijali starostovia a primátori okolitých miest a obcí, 
zástupcovia štátnej správy a podnikateľského sektora, primátori partnerských 
miest a pozvaná je aj široká verejnosť. V rámci slávnosti boli primátorom 
partnerských miest odovzdané pamätné listy s novou mestskou pečaťou. 
V pondelok 18. marca sa uskutoční podpis zmluvy s novým partnerským 
mestom Stropkova, ukrajinským Novovolynskom, ktorú mestskí poslanci 
schválili v decembri minulého roka. 

 Peter Novák, hovorca mesta Stropkov

  AMFO je najstaršia celoštátna súťaž svojho druhu na 
Slovensku. Je to trojstupňová postupová súťaž a výstava 
amatérskej fotografi e, ktorá nie je tematicky vymedzená a koná 
sa každoročne. 

Prihláste sa do najstaršej celoštátnej súťaže AMFO 

  Hlavným poslaním súťaže je vytvoriť podmienky na porovnanie a zhodnotenie 
výsledkov súčasnej tvorby neprofesionálnych fotografov. Vernisáž výstavy 
a vyhodnotenie výsledkov regionálneho kola sa uskutoční 5.  apríla 2019 v 
priestoroch spoločenskej sály Kultúrneho strediska v Stropkove. Prihlásiť sa 
môžete elektronicky na stránke NOC Bratislava do 20. marca 2019.
  Prešovský samosprávny kraj, Podduklianske osvetové stredisko a Mesto 
Stropkov zverejnili propozície regionálnej súťaže AMFO 2019. Súťaž je určená  

trom vekovým skupinám: deťom, mládeži, dospelým. 
Ciele súťaže 

  Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a 
umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom pozvania, realizácie a 
prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografi ckej tvorby. 
Súťaž napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov, zároveň vytvára aj 
priestor pre rozvoj umeleckej tvorivosti i technickej zdatnosti žiakov, mládeže i 
dospelých z rôznych regiónov Slovenska, vytvára možnosť pre prezentáciu diel 
rôzneho tematického i žánrového zamerania, vytvára priestor pre porovnanie 
ich umeleckej i technickej úrovne. 
  Súťaž AMFO umožňuje rozvíjať umelecký talent, i technické danosti 
účastníkov - mladých tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému 

využívaniu voľného času v intenciách 
súčasného spôsobu života. Súčasťou 
súťaže a výstavy je vzdelávací a 
rozborový seminár. 
  Podmienkou účasti na regionálnej 
súťaži je doručenie súťažných prác 
a záväzného vstupného formuláru 
(prihlášky) potvrdeného podpisom 
najneskôr do 27. marca 2019: 
  Fotograf ie  a mul t imediá lne 
prezentácie z okresu Svidník doručte 
na POS vo Svidníku, z okresu 
Stropkov na odbor školstva a kultúry, 
MsÚ v Stropkove. - osobne, - poštou 
na adresu: POS, Sovietskych hrdinov 
160/74, 089 01 Svidník. 
  V prípade nejasností kontaktujte 
odbornú pracovníčku pre fi lmovú a 
fotografi ckú tvorbu POS vo Svidníku 
Katarínu Grúsovú tel. 054/75 21 068, 
e-mail: kathi@centrum.sk a mesto 
Stropkov odbor školstva a kultúry 
Anežka Madzinová tel. 054/48 68 
892, e-mail: anezka.madzinova@
stropkov.sk

 (pos)  

inzercia 
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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 13. marca 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie 
svidníckej nemocnice v rámci Valentínskej kvapky krvi darovať krv 36 
bezpríspevkových darcov: 
  Ľuboš Šimko (18), Miloš Hnát (60), Ľuba Kasardová (42), Ján Hlavinka (80), 
Ľuboš Skasko (4), Stanislav Olijar (29), Maroš Cimbala (78), Slávka Simčáková 
(6), Martin Smolko (44), Peter Gula (40), Silvia Vatehová (8), Jozef Poperník 
(81), Jana Ľos-Božíková (31), Michal Homza (2), Ľuboš Kosár (32), Róbert 
Kočiš (11), Erik Vrabeľ (38), Jana Franková (9), Peter Franko (27), Marta 
Hvizdová (39), Dana Jaroščáková (27), Miroslav Miga (39), Michal Čisar (22), 
Ladislav Golenovský (7), Peter Hubáč (43), Róbert Paňko (8), Slavomír Petra 
(42), Peter Homoľ (38), Miroslav Vanat (13), Miroslav Matkobiš (4), Radoslav 
Goldir (4), Renáta Ivančová (58), Alexandra Hutňanová (26), Michal Kimák 
(4), Aneta Vašková (6), Simona Hrišová (6). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

  Vo Vyšnom Mirošove sa nedávno konal jubilejný 15. ročník Rómskeho 
plesu. Zabávalo sa na ňom 64 ľudí, prevažne z obce, a do tanca im vyhrávala 
hudobná skupina Gipsy Vancoš z Kružlovej. 
  Organizátori plesu, ktorými boli aj niektorí obecní poslanci, aj touto cestou 
ďakujú štedrým darcom, ktorí na Rómskom plese vo Vyšnom Mirošove 
prispeli do tomboly. Okrem iných ďakujú poslancom PSK Jánovi Hirčkovi a 
Jánovi Vookovi, viceprimátorovi Svidníka Michalovi Goriščákovi, podnikateľovi 
Tomášovi Matkobišovi a ďalším. 

(pn)

Zabávali sa na jubilejnom Rómskom plese

Oznam
  Výbor Základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých vo Svidníku 
oznamuje svojim členom aj nečlenom, že organizuje nákupný zájazd do 
Krosna v Poľsku. Zájazd sa koná 26. marca. Odchod je o 7.30 hod. z 
parkoviska za sporiteľňou vo Svidníku. Záujem nahláste do 22. marca na 
telefónnych číslach: 0907 375 753 M. Kohútová, 0908 502 195 I. Lacíková, 
0911 532 102 M. Maliňáková.
Tešíme sa na Vašu účasť.

 Výbor ZO ÚNSS vo Svidníku 

95. (Podduklianske o)svetové kino
DIEVČA (ČSFD 75%)

27. marca o 19. hodine v priestoroch POS vo Svidníku 

O fi lme:
  Film o dievčati, ktoré sa narodilo v tele chlapca a sníva o tom, že sa stane 
baletkou. Pätnásťročná Lara vždy 
tušila, že sa narodila v nesprávnom 
tele. Po tom, ako podstúpila povinnú 
terapiu a užívala hormonálne lieky na 
zastavenie puberty, netrpezlivo čaká 
na deň, keď bude môcť podstúpiť 
operáciu, po ktorej tak zúfalo túži. 
Doma cíti silnú podporu vďaka 
modernému slobodnému otcovi a 
milujúcemu mladšiemu bratovi. Stále 
však musí čeliť obrovskému stresu 
na tanečnej akadémii a čoraz väčší 
fyzický a citový nátlak si pomaly 
vyberá svoju daň. Tento nesmierne 
súcitný a nádherne natočený fi lm 
Lukasa Dhonta citlivo odhaľuje Larin 
komplexný vnútorný svet.  

Réžia: Lukas Dhont, žáner: 
dráma, Belgicko/Holandsko, 

2018, 105 min, MP: 15+, 
vstup: 3 €/s preukazom FK: 2 €
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  V minulom týždni usporiadalo Centrum voľného času vo Svidníku Okresné 
kolo vo volejbale žiakov a žiačok ZŠ. Žiaci svoj turnaj odohrali v telocvični ZŠ 
8. mája a dievčatá v telocvični ZŠ Komenského. Víťazom turnaja chlapcov 
sa stali hráči ZŠ 8. mája medzi dievčatami si najlepšie počínali hráčky ZŠ 
Komenského. Najlepších v kategórii žiakov ocenil kapitán volejbalistov TJ 

Okresné kolo vo volejbale žiakov a žiačok 
Slávia Svidník Kubo Hriňak. Víťazi oboch turnajov nás budú reprezentovať 
na krajských kolách. Usporiadateľom krajského kola žiakov je CVČ Svidník, 
ktoré sa uskutoční 11. apríla 2019.  Výsledky žiakov ZŠ: 1. ZŠ 8. mája, 2. ZŠ 
Karpatská, 3. ZŠ Komenského; Výsledky žiačok ZŠ: 1. ZŠ Komenského, 2. 
ZŠ 8. mája, 3. Spojená škola.                                                                 (cvč)

   Vyvrcholenie medziokresnej stolnotenisovej súťaže sa už tra-
dične koná turnajom TOP 32 o Pohár predsedu OOSTZ. Nebolo 
tomu ináč ani v tomto roku. V uplynulý piatok sa zišlo v telocvični 
Spojenej školy vo Svidníku 30 hráčov medziokresnej stolnoteni-
sovej ligy na dvanástom ročníku tejto stolnotenisovej akcie. 

Maroš Michalko najmladším víťazom dvanásteho ročníka TOP 32

   V úvode turnaja bolo najprv krátke vyhodnotenie sezóny 20018/2019, kde 
prvým trom najúspešnejším  jednotlivcom v poradí Valér Lukáč, Ján Kosár, Jozef 
Goč a prvým trom družstvám v poradí JMC Lužany pri Topli C, TJ ŠM Staš-
kovce, STO Brusnica boli odovzdané diplomy a poháre. Po vyhodnotení už nič 
nebránilo tomu, aby sa turnaj rozbehol. Tridsať účastníkov bolo vyžrebovaných 
do ôsmych  skupín. Z každej skupiny postupovali prví dvaja do záverečných 
bojov, kde sa už hralo vylučovacím spôsobom. Už v skupinách nebola núdza o 
zaujímavé a prekvapivé výsledky hlavne v zápasoch, keď hrali rebríčkovo vyššie 
postavení hráči s rebríčkovo nižšími. Do 
semifi nále sa nakoniec prebojovali traja 
zástupcovia z JMC Lužany pri Topli a 
jedno zastúpenie mali Staškovce. Prvé 
semifi nále Peter Gojdič (Staškovce) - 
Kristián Cigán (Lužany pri Topli) zvládol 
lepšie Gojdič a stal sa prvým fi nalistom. 
Druhú semifinálovú dvojicu vytvorili 
Lužančania. Nestarnúci Miroslav Sa-
bol a mladý veľmi talentovaný Maroš 
Michalko. V napínavom a dramatickom 
zápase sa do fi nále prebojoval Michal-
ko. Prvý fi nálový set zvládol lepšie Peter 
Gojdič, ale ďalšie tri sety už boli v réžii 
iba pätnásťročného Maroša Michalka, 
ktorý sa stal najmladším víťazom v 
histórií TOP 32. 
   Určite na svoje si prišli aj diváci, lebo 
všetci aktéri stolnotenisového diania 
sa im odmeňovali peknými, bojovnými 
a dramatickými zápasmi. Celý večer 
sa niesol v priateľskej uvoľnenej at-
mosfére a k tomu všetkému bol ešte 
podávaný výborný guľáš, ktorý pripravil 
Miro Sabol.
   Prví traja boli odmenení diplomami 
a pohármi. Víťaz navyše prebral Pu-
tovný pohár, ktorý môže mať doma do 
trinásteho ročníka TOP 32.
   Za realizáciu tohto turnaja poďako-

vanie OOSTZ patrí: Spojenej škole za poskytnuté priestory, ŠŠK Centrál za 
prípravu hracej miestnosti, Stanovi Dubcovi, Mirovi Sabolovi, nemenovanému 
darcovi a všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili o bezproblémový priebeh 
tohto turnaja.                            
   Celkové poradie - dvojhra: 1. Maroš Michalko (JMC Lužany pri Topli), 2. Peter   
Gojdič (TJ ŠM Staškovce), 3. Miroslav Sabol (JMC Lužany pri Topli), 4. Kristián 
Cigán (JMC Lužany pri Topli), 5. - 8. Kurečko, Štefanco, Ľ. Kosár (ŠŠK Centrál 
Svidník), Kočiš (TJ ŠM Staškovce), 9. - 16. Tomko, M. Gdovin (JMC Lužany), 
J. Kosár, Petrík, Antoš (ŠŠK Centrál Svidník), B. Bedruň (STMK Stropkov), J. 
Antoš, Ľ. Antoš (STO Brusnica), 17. - 24. S. Gdovin, Vavrek  (JMC Lužany pri 
Topli), Kosť, Mikuš (ŠŠK Centrál Svidník), Pavlišin (Radoma), Hrušč (TJ ŠM 
Staškovce), Bunda (GS Vyšný Hrabovec), Polivčák (STMK Stropkov), 25. - 30. 
Dudáš, Vasilenko (ŠŠK Centrál Svidník), Rozkoš, Pavlik (JMC Lužany pri Topli), 
Juhás, Dančišin (TJ Radoma). 

Miroslav Kurečko

Hokejbalový klub 
LION Svidník 

ďakuje 
Mestu Svidník 
a poslancom 
Mestského 

zastupiteľstva 
vo Svidníku 

za poskytnutú dotáciu 
pre rok 2018. 
Ďakujeme!

HbK Lion Svidník
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VK MIRAD PU PREŠOV - TJ SLÁVIA SVIDNÍK 2:3 (-16, -20, 21, 15, -19) - stav série 0:1
   V uplynulú sobotu prvými 
zápasmi odštartovalo štvrťfi -
nále play-off Edymax extraligy 
mužov. 

   Šesťdesiat  rokov oslávil 14.3.2019 Mikuláš Vasiľ, stolnotenisový hráč 
ŠŠK Centrál Svidník.  
   OOSTZ Svidník mu touto cestou želá predovšetkým pevné zdravie, lásku, 
šťastie, rodinnú pohodu a ešte veľa, veľa rokov aktívnej činnosti za zelenými 
stolmi. 
   K blahoželaniu sa pripájajú aj stolní tenisti ŠŠK Centrál Svidník. 
                                      Miroslav Kurečko, predseda OOSTZ Svidník  

Najväčšiu drámu priniesol podľa 
očakávania súboj štvrtého s piatym. 
Volejbalisti Prešova v repríze semifi ná-
le Slovenského pohára i minuloročnej 
extraligovej série o bronz prehrali so 

Svidníkom 2:3 a pred odvetou na 
palubovke súpera sa dostali do nároč-
nej pozície. Svidník viedol po dvoch 
jasných setoch 2:0, ale domáci volej-
balisti sa spamätali, vyrovnali na 2:2 
a dostali duel do tajbjrejku. V piatom 
sete vyhrával Prešov 8:3, 10:7 a 13:11, 
ale záver zvládol napokon lepšie 
Svidník a vyhral tajbrejk 21:19 po ese 
Michala Ščerbu. Prešovu nestačilo ani 
23 bodov kapitána Martina Sopka st. 

a 22 litovského univerzála Jaroslava 
Bogdanoviča, najviac bodoval poľský 
univerzál hostí Lukasz Pietrzak (25 b.). 
Hráčom duelu sa stal Ščerba. 
   Zostava Svidníka: Ščerba, Majcher, 
Pietrzak, Ciupa, Matušovský, J. Hri-
ňák, libero S. Paňko (R. Vitko, Oleár-
nik, Markovič, Marjov, Šellong).
   Tréner volejbalistov Svidníka Peter 
Tholt po zápase povedal: „Myslím, 
že to bol parádny zápas. Derby pre 

   Svidnícki hokejbalisti počas uplynu-
lého víkendu v domácej GMT projekt 
Aréne odohrali domáci dvojzápas. V 
sobotu vysoko prehrali so Skalicou, 
no v nedeľu už bodovali naplno. 

HbK Lion Svidník - 
Hokejmarket Skalica 1:7 

(1:1, 0:3, 0:3)
Gól Svidníka: Džupina (Sabol, 
Lúč).
Zostava Svidníka: Kalis, Vachna 
- Džupina, Horváth, Lúč, Renčok, 
Štefan, Balogáč, Sabol, Pankuch, 
Vook, Findura, Gulôik, Raschman, 
Stanislav, Antal.

HbK Lion Svidník - 
Leaders Ružinov 5:3 

(1:2, 2:1, 2:0)
Góly Svidníka: Džupina (Štefan, Sa-
bol), Štefan (Raschman, Sabol), Antal 
(Štefan, Džupina), Štefan (Džupina), 
Stanislav (Raschman, Sabol).
Zostava Svidníka: Kalis, Vachna - 
Džupina, Horváth, Lúč, Štefan, Balo-
gáč, Sabol, Pankuch, Vook, Findura, 
Gulik, Raschman, Stanislav, Antal.                                                                                                                                           
                                                 (hok)

HOKEJBALHOKEJBAL
Najprv prehra, 

potom výhra

Úradná správa č. 22 zo dňa 14. marca 2019

Krajská súťaž
IV. LIGA

   Béčko Centrálu odohralo svoje 
stretnutie v Zborove. Úvodné štvorhry 
vyšli lepšie Zborovu. Po prvej sérii 
dvojhier bol stav stretnutia 4:2 pre 
domácich. V druhej a tretej sérii sa 
viac darilo Svidníčanom, ktorí v nich 
získali päť bodov z ôsmich a zrovnali 
skóre stretnutia na 7:7. Centrál aj vo 
štvrtej sérii pokračoval na víťaznej 
vlne. Najprv Nemec a Kurej vybojovali 
dôležité dva body, ktoré zabezpečo-
vali pri najhoršom remízu. Domáci 
ešte znížili stav stretnutia na 8:9, 
ale prípadnú remízu už im nedovolil 
Antoš, ktorý vybojoval víťazný de-
siaty bod.        

TJ Magura Zborov - 
ŠŠK Centrál Spojená škola 

Svidník B 8:10
B.: Nemec 4; Kurej, Antoš po 3. 

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, prerozdelené podľa zákona o 
športe.

ŠTK OOFZ:
   Oznamuje FK, že dňa 24.3.2019 o 15.00 hod. sa odohrá 
kvalifi kačné stretnutie Wales - Slovensko a z tohto dôvodu 
nariaďuje odohrať tieto stretnutia takto:
   Dohrávka 14. kola 6. ligy dospelých: Bukovce - Miňovce 
24.3.2019 o 12.30 hod.
   3. kolo Pohára predsedu OOFZ 24.3.2019 o 12.30 hod.: 
Tisinec - Sitníky, Breznica – Stročín.
   V prípade vzájomnej dohody klubov bude akceptovať aj 
iný UHČ bez poplatku.

KR a DZ OOFZ:

Dohrávka 14. kola 6. ligy - 24.3.2019 o 12.30 hod.:
   Bukovce - Miňovce (Ľ. Suchanič, M. Suchanič, Gombár 
- Kaščák)

3. kolo Pohára predsedu OOFZ  24.03.209 
o 12.30 hod.:

   Tisinec - Sitníky (Veselý, D. Špak, Fečo - Fiľarský), Brez-
nica - Stročín (A. Špak, Gonos, Duháň - Holub)

DK OOFZ:
   Prenos trestov do jarnej časti sezóny 2018/2019:
   Tomáš Sabolčik - 1211770 - FK Kalnište - 1 stretnutie 
nepodmienečne 6. liga OOFZ, Peter Mazúrik - 1282773 
- FK Rovné - 1 stretnutie nepodmienečne 6. liga OOFZ, 
Miroslav Malačina - 1200465 - FK Miňovce - 1 stretnutie 
nepodmienečne 6. liga OOFZ
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týžden-
níkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať 
všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa 
OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futba-
lovekluby.sk

OOFZ Svidník

   Športovcom Prešovského samo-
správneho kraja za rok 2018 sa stal 
brankár Tatrana Prešov Igor Čupryna. 
V 16-ročnej histórii krajskej ankety je 
to v poradí už šieste najvyššie umiest-
nenie pre reprezentanta slovenského 
hádzanárskeho majstra. Slávnostné 
vyhlásenie ankety prinieslo viacero 
ocenení pre úspešných športovcov 
a športových kolektívov PSK za 
rok 2018. Krajská samospráva ich 
udelila v rámci galavečera 13. mar-
ca v Divadle Jonáša Záborského v 
Prešove.   
   Odborná komisia na základe výsled-
kov za rok 2018 určila desať najúspeš-
nejších športovcov PSK - jednotlivcov 
v kategórii dospelých bez určenia 
poradia, tri najúspešnejšie športové 
kolektívy v kategórii dospelých a tri v 
mládežníckej kategórii. Ocenení boli 
aj najúspešnejší študenti stredných 
škôl, najúspešnejšia stredná škola, 
znevýhodnený športovec, víťaz inter-
netového hlasovania a udelená bola 
aj Cena predsedu PSK.
   Hádzanársky klub Tatran Prešov 
dominuje hodnoteniu ankety aj medzi 
mládežníckymi kolektívmi. V minulej 
sezóne získali domáce majstrovské 
tituly starší aj mladší dorastenci a 
napodobnili ich takisto aj mladší žiaci. 
Bokom nezostali ani starší žiaci, ktorí 
získali titul vicemajstra. Druhú priečku 
obsadili štandardne úspešní volejbalis-

Srdečné blahoželanie jubilantovi

ti TJ Slávie Svidník a tretie miesto patrí 
Tanečno-športovému klubu Grimmy z 
Prešova, ktorý vlani na 21 tanečných 

divákov a ja chválim mojich cha-
lanov, že sa dostali z tej apatie po 
vyrovnaní Prešova na 2:2. V tajbrej-
ku dokázali otočiť sebavedomým 
výkonom. Gratulujem kolektívnemu 
výkonu celého tímu.“
   Druhý zápas série sa bude hrať v 
sobotu 23. marca vo Svidníku so za-
čiatkom o 18. hodine.           (svf, pn)

súťažiach na Slovensku i v zahraničí 
získal spolu až 232 medailových 
umiestnení.                                   (dj)

Ocenili aj mladých svidníckych volejbalistov
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Sväté omše, liturgie a zhromaždenia

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

s fi nančnou podporou Fondu na podporu umenia

LEKÁRNE: 
18. marca: Lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
19. marca: Lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149;) 
20. marca: Lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
21. marca: Lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
22. marca: Lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
23. marca: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
24. marca: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA:
23. a 24. marca: MDDr. K. Čuhová K. -  Sov. Hrdinov 160/74 vo Svidníku. 
Kontakt: 0908 323 818. 
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.

MIKULČÍKOVÁ, Lívia: Intolerancie s chuťou. 
Viac ako 100 bezlepkových a bezlaktózových receptov.
Lívia Mikulčíková 2018. 236 s. 
  Vitajte vo svete bez lepku, laktózy a 
bielkoviny kravského mlieka. Vyskúšajte 
viac ako 100 skvelých receptov, sladkých, 
slaných, jednoducho a pomerne rýchlo 
pripravených. 
  Život s intoleranciami nemusí byť len cesta 
obmedzení, ale tiež nových, zdravších a 
chutných výziev. Kniha obsahuje recepty 
na každý deň. Od raňajok, hlavné jedlá, 
šaláty, až po chutné dezerty. Jedlá sú 
jednoduché na prípravu, zvládne ich 
určite aj začiatočník. Každé jedlo má 
svoju fotografi u. Vyskúšajte tie najlepšie 
knedlíky na svete, upečte šťavnatú tortu, 
ktorá je na nerozoznanie od klasickej, či 
pripravte fantastické lievance. Prevažná 
väčšina receptov je zdravších s menším obsahom cukru, alebo úplne bez 
rafi novaného cukru. Pri tejto knihe zistíte, že aj bez lepku či laktózy sa to 
naozaj dá. A ešte ako chutne.

KRONER, Jozef (20.3.1924-12.3.1998)
  Jozef Kroner všestranný slovenský herec a umelec sa narodil 20.3.1924 
v Staškove v okrese Čadca. Pôvodným povolaním robotník v strojárňach, 
ktorý sa od detstva venoval ochotníckej činnosti. V r. 1948-56 člen 
profesionálneho divadla v Martine, v r.1956-84 člen činohry SND v Bratislave. 
Aj v prvých slovenských fi lmoch vytváral od r. 1949 i charakterové postavy, 
aj keď mnohokrát starších mužov. Vynikal tiež v komediálnych postavách 
(nezabudnuteľný Kubo), v tragikomédiách aj v dramatických dielach. Svetové 
uznanie mu priniesla jeho najvýznamnejšia tragikomická úloha Tóna Brtku vo 
fi lme J. Kadára a E. Klosa Obchod na korze (1965). Film získal r. 1965 ako 
najlepší zahraničný fi lm Oscara ale jeho prevzatie vtedajší režim nedovolil. 
Stovky divadelných, rozhlasových, fi lmových a televíznych úloh získali hercovi 
nesmiernu popularitu. Je autorom kníh poviedok Herec na udici (1970), Herec 
nielen na udici (1974) a ďalších.

DU GARD, Roger Martin (23.3.1881-22.8.1958)
  Bol francúzsky prozaik a dramatik, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 
za rok 1937. Vyštudoval archeológiu a paleografi u v Paríži, po štúdiách 
však prešiel k literatúre. Autorovým literárnym debutom bol román Stať sa! 
Neskôr napísal knihu Jean Barois. Du Gard väčšinu 1. svetovej vojny prežil 
na frontoch a jeho vojnové skúsenosti sa prejavili i v literárnej tvorbe. Po 
skončení vojny Du Gard krátko pracoval v divadle. Neskôr sa presťahoval na 
statok v Normandii, kde začal pracovať na svojom najvýznamnejšom diele, 
rozsiahlom osemzväzkovom románe Thibaultovci. Medzi jeho ďalšie diela 
patria Poznámky o André Gidovi a Životopisné spomienky. 

- Môj muž je strašný neporiadnik. 
Predstav si, že včera mi trvalo 

takmer hodinu, kým som našla jeho peňaženku! 

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 18. marca: 6.10 hod.: 1. čas, 6.30 hod.: * Tatiana s rodinou, 
17.30 hod.: * Jozef, 18.15 hod.: veľkopôstný moleben, Utorok 19. mar-
ca: 11.30 hod.: Czš, 12.00 hod.: * Jozef s rodinou, 17.30 hod.: * Jozef, 
18.15 hod.: 13. katechéza neokat. cesty, Streda 20. marca: 16.00 hod.: 
Kláštor sestier Baziliánok vpd, 17.30 hod.:  † Jozef   vpd, 21.00 
hod.: polnočnica, Štvrtok 21. marca: 12.00 hod.: * Ladislav, 16.45 hod.:  
Ruženec za závislých, 17.30 hod.: † Anastázia, Jozef, Anna, Jozef, 18.15 
hod.: veľkopôstný moleben, Piatok 22. marca: 16.00 hod.: Kláštor sestier 
Baziliánok vpd, 16.45 hod.: Krížová cesta - charita, 17.30 hod.: † Michal 
vpd, 18.15 hod.: Stretko mládeže v pastoračke v cerkvi, 18.15 hod.: 14. 
katechéza neokat. cesty, 21.00 hod.: polnočnica, 3. zádušná sobota, 23. 
marca: 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, 
3.Nedeľa veľkého pôstu, hlas. 3, 24. marca: 7.00 hod.: Svätý ruženec a 
1. čas, 8.00 hod.: * Za farské spoločenstvo  sl., 9.15 hod.: Czš, * 10.30 
hod.: * Anna csl., 15.00 hod.: večiereň + korunka k bm, 17.30 hod.: * 
Simona sl.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ  
   Pondelok 18.3.: 16:40 Veľkopôstny moleben; 17:00 Za zdravie a Božie 
požehnanie pre Nadeždu s rod., Utorok 19.3.: 17:00 + Jozef, Streda 
20.3.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava, Štvrtok 21.3.: 
7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Vieru s rod., Piatok 22.3.: 16:15 
Krížová cesta; 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla s rod., 
Sobota 23.3.: 7:00 Za zosnulých, panychída s hramotami, Nedeľa 24.3.: 
9:00 Za farnosť; 14:00 modlitba ružencov. 

SÁLA KRÁĽOVSTVA JEHOVOVÝCH SVEDKOV 
   Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konaj na Festivalovej 
ulici 2042 vo Svidníku. V sobotu 23. marca sa však koná od 9.30 do 
16.15 hod. Krajský zjazdový deň Jehovových svedkov v Michalovciach 
(Chemkostav Aréne, Ul. Kuzmanyho 24). Téma: „Nestrácaj odvahu!“ 
KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ? Každý. Nevyberá sa vstupné a nekonajú 
sa žiadne zbierky.


