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  Mesto Svidník delegovalo do rád škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník - za zriaďovateľa 
nových zástupcov. 

Mesto Svidník delegovalo nových zástupcov do rád škôl 

  Od 1. marca 2019 tak majú rady škôl a školských zariadení nových alebo 
staronových členov. V rade školy ZŠ na Komenského ulici budú za zriaďovateľa 
poslanci Ján Vook, Ján Hirčko, Michal Iľkanin a poverená vedením odboru 
školstva Erika Červená. V rade školy ZŠ 8. mája budú poslanci Kamil Beňko, 
Peter Breznoščák, Vladimír Kaliňák a šéf odboru fi nancií Nikolaj Vlčinov. V 
rade školy ZŠ na Karpatskej ulici budú poslanci Michal Goriščák, Adrián Labun, 
Vladimír Žak a vedúci odboru stavebného Karol Richvalský. V rade Základnej 
umeleckej školy na Komenského ulici budú poslanci Vladimír Kaliňák, Pavel 
Olejár, Peter Pilip a vedúca sociálneho odboru Marta Jacková. 
  V rade Materskej školy na Ulici Ľudovíta Štúra budú poslanci Jozef Poperník 
a Martin Ždiňák. V rade Materskej školy na Ulici 8. mája búdu poslanci Katarína 
Siváková a Vladimír Žak. V rade Materskej školy na Ulici gen. Svobodu budú 
poslanci Michal Goriščák a Matúš Majda. 

  V rade Centra voľného času budú poslanci Ján Vook a Katarína Siváková. 
V závere dodajme, že rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny or-
gán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, 
pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy 
a vzdelávania. 
  Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a 
školských zariadení. Za najväčšiu právomoc rady školy je považovaná mož-
nosť odvolať a voliť riaditeľa školy. 
  V základných školách, v špeciálnych základných školách, v materských 
školách, v špeciálnych materských školách, v základných umeleckých 
školách, v školských internátoch a v centrách voľného času sú v rade školy 
zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými 
zamestnancami školy alebo školského zariadenia,  zástupca nepedagogických 
zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy 
alebo školského zariadenia, zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi 
školy alebo školského zariadenia a delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

(ks)          

  Pozorní Svidníčania si v centre mesta, teda priamo na pešej 
zóne všimli novú ozdobu. Je ňou akási brány jari, ktorá je 
novinkou v rámci tohtoročnej jarnej či veľkonočnej výzdoby v 
meste. 

  „Tohtoročná veľkonočná výzdoba na pešej zóne je zakúpená v sume 3 700 
eur a uhradená bude v 6 splátkach po dobu troch rokov. Výzdobu sme kupovali 
z dôvodu využitia pri rôznych akciách počas celého roka. Teraz nám môže 
spestrovať jarné sviatky, neskôr spríjemňovať Dni Svidníka a na konci roka 
priniesť Vianočnú atmosféru, samozrejme s patričnou obmenou doplnkov,“ 
informovala nás PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. 
  Pred rokom v čase pred veľkonočnými sviatkami a počas nich svidnícku pešiu 
zónu zdobil zajac a kraslice. Mesto ich však nekúpilo, ale prenajalo. Požičanie 
zajaca a troch kraslíc vyšlo na 950 eur. „Tým, že ideme do toho po prvýkrát, 
tak sme rozmýšľali nad tým, že ktorý variant bude lepší, či kúpiť a ponechať 
si takúto výzdobu niekoľko rokov alebo naopak, ozvláštniť naše námestie 
každý rok niečím iným. Tento rok sme skúsili práve prenájom a zistíme, ako 
sa ujme medzi ľuďmi,“ povedala pred rokom PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová, no a dnes je jasné, že tentoraz sa nové vedenie Svidníka 
rozhodlo pre kúpu nielen veľkonočnej, ale tzv. multifunkčnej výzdoby, ako už 
Kristína Tchirová v úvode opísala. 
  Navyše tentoraz budú veľkonočné aktivity vo Svidníku súvisiace s ozdobami 
ešte pestrejšie. „Srdečne pozývame širokú verejnosť na pondelkovú (8. apríla) 
aktivitu k zdobeniu stromov na pešej zóne. Deti z materských a základných 
škôl i seniori budú od 14.30 hod. zdobiť vlastnoručne vyrobenými ozdobami 
naše centrum. Týmto spôsobom by sme chceli pešiu zónu oživiť a zároveň 
aj spájať generácie pri spoločných činnostiach. Každý, kto sa rád podelí so 
svojou ozdôbkou, príde ju na pešiu zónu sám zavesiť a strávi s nami príjemné 
chvíle, je vítaný,“ dodala Kristína Tchirová. 

(ps)

Novú a nielen veľkonočnú, ale tzv. multifunkčnú výzdobu má Svidník na splátkyNovú a nielen veľkonočnú, ale tzv. multifunkčnú výzdobu má Svidník na splátky

  Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová zvoláva štvrté 
zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

Poslanci zasadnú do poslaneckých lavíc v stredu 10. apríla 

  Poslanci zasadnú do poslaneckých lavíc v stredu 10. apríla o 14. hodi-
ne. Rokovať budú v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy. Na 
programe majú návrh fi nančného 
vyrovnania medzi mestom Svidník 
a spoločnosťou GAS-MG, spol. 
s r.o. Materiál predloží prednosta 
Mestského úradu Miroslav Novák. 
Poslanci budú hovoriť o výsledku 
kontroly naviac vykonaných prác 
pri stavebno-investičnej akcii „Svid-
ník - Revitalizácia centra mesta.“ 

Schváliť by mali fi nančné vyrovnanie medzi mestom Svidník a spoločnosťou 
GAS-MG, spol. s.r.o. v celkovej výške 30 559,45 eur, hoci spoločnosť má 
vyššie fi nančné nároky. 
  Rovnako prednosta úradu predloží materiál o ukončení zmluvných vzťahov 
projektu zateplenia MŠ Ľudovíta Štúra. Šéf odboru fi nancií Nikolaj Vlčinov 

predloží návrh 1. zmeny rozpočtu mesta 
Svidník na rok 2019. Predseda komisie na 
prerokovanie žiadostí o pridelenie dotácií 
Vladimír Žak predloží návrh na rozdelenie 
dotácií na rok 2019 v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Svidník č. 
5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta Svidník. O týchto témach píšeme v 
samostatných príspevkoch.               (pn) 
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  Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice svidníckych dobrovoľných 
hasičov stále nie je ukončená. Vyplýva to z informácií, ktoré nám 
poskytla PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. 

Svidnícki dobrovoľní hasiči márne čakajú na nové garážové dvere

  Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pozostáva z dvoch objektov 
- prevádzkové priestory svidníckeho Dobrovoľného hasičského 
zboru a garáže Dobrovoľného hasičského zboru. Ide o objekty v 
areáli, kde sídli Územný spolok Slovenského Červeného kríža a 
rekonštrukcia je fi nancovaná zo zdrojov Ministerstva vnútra SR. 
V zmysle zmluvy bol zhotoviteľ povinný dielo dokončiť a odovzdať 
do dvoch mesiacov od prevzatia staveniska, konkrétne do 3. ok-
tóbra 2018. K protokolárnemu odovzdaniu objektu prevádzkových 

priestorov došlo v omeškaní 9. novembra 2018. 
  Odovzdaný dodnes nie sú garáže, na ktorých mali byť namontované nové 
garážové brány. Dôvodom nevykonania tejto časti diela mala byť zmena 
prevedenia garážových brán, čo by malo priamy vplyv na zvýšenie celkovej 

ceny diela. 
  S realizátorom prác preto nové 
vedenie Svidníka podpísalo Dohodu 
o urovnaní. Predmetom dohody je 
nárok mesta ako objednávateľa prác 
na zapletenie zmluvnej pokuty za 
každý aj začatý deň omeškania s do-
končením a odovzdaním diela. Zho-
toviteľ bol povinný dodať predmet 
plnenia v primeranej lehote tak, aby 
odovzdanie garáží sa uskutočnilo do 
31. marca tohto roka. K dokončeniu 
a odovzdaniu garáží však dodnes 
nedošlo. „Zhotoviteľ - spoločnosť 

JGroupe, s.r.o. Fintice závažným spôsobom porušil svoje zmluvné povinnosti. 
1. apríla tohto roka bol zhotoviteľovi odoslaný list - Výzva na úhradu zmluvnej 
pokuty. Mesto Svidník vyzvalo zhotoviteľa zaplatiť výšku zmluvnej pokuty do 
3 dní od doručenia listu (dňom vyhotovenia listu je zhotoviteľ v omeškaní 
188 dní, t. j. 1 731, 20 €). Márne uplynutie lehoty, nesprávna úhrada výšky 
zmluvnej pokuty alebo iná pasivita zo strany zhotoviteľa bude bez ďalších 
výziev alebo oznámení vybavená podaním žaloby na miestne príslušný súd 
a odstúpením od zmluvy. V prípade zaplatenia zmluvnej pokuty bude mesto 
Svidník pokračovať v dokončení rekonštrukcie garáží, teda v zakúpení a 
namontovaní dverí,“ konštatovala PR manažérka mesta Svidník. 
  Zaujímavosťou na celom tomto prípade je fakt, že zhotoviteľ - spoločnosť 
JGroupe, s.r.o. Fintice je tým istým zhotoviteľom, ktorý realizoval aj práce na 
natretí tzv. modrého mosta na Ulici Ľ. Štúra za 26-tisíc eur a dodnes nie je 
ukončený tak, ako mal byť.                                                                       (ps) 

Politická inzercia 
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  Návrh fi nančného vyrovnania medzi mestom Svidník a spo-
ločnosťou GAS - MG, spol. s.r.o. Svidník, ktorá realizovala 
rekonštrukciu Parku Ludvíka Svobodu vo Svidníku budú na 
svojom tohtotýždňovom zasadnutí schvaľovať svidnícki mestskí 
poslanci. 

Koľko mesto vyplatí spoločnosti GAS-MG 
za práce naviac pri rekonštrukcii Parku L. Svobodu?

  Tento materiál im predloží prednosta Mestského úradu vo Svidníku Miroslav 
Novák, ktorý ho vypracoval spolu s vedúcimi odborov fi nancií a výstavby 
Nikolajom Vlčinovom a Karolom Richvalským. Podľa návrhu uznesenia by 
mestskí poslanci mali schváliť fi nančné vyrovnanie medzi mestom Svidník a 
spoločnosťou GAS-MG, spol. s.r.o. v celkovej výške 30 559,45 eur, a to za 
rekonštrukciu miestnej komunikácie (chodníka) na Ul. Bardejovskej za 23 
601,92 eur a za výstavbu múrika pri OD „Vašuta“ za 6 957,53 eur. Svidnícky 
mestský parlament by mal zároveň na vedomie zobrať informáciu, že ostatné 
fi nančné nároky spoločnosti GAS-MG, spol. s.r.o. súvisiace s realizáciou 
diela „Svidník - revitalizácia centra mesta v celkovej výške 60 005,20 eur sú z 
dôvodu závažných pochybení zmluvných strán sporné a z tohto dôvodu bude 
o nich rozhodované na vecne a miestne príslušnom súde.
  Vráťme sa však na začiatok celého problému, lepšie povedané na začiatok 
rekonštrukcie Parku Ludvíka Svobodu vo Svidníku. V zmluve medzi mestom 
a spoločnosťou GAS-MG, spol. s r.o. sa táto spoločnosť ako „zhotoviteľ 
zaviazala zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo, a 
to * podľa schváleného 
projektu stavby doda-
ného objednávateľom 
a * podľa podmienok 
dohodnutých v zmluve. 
K zmenám došlo v no-
vembri, keď zhotoviteľ 
listom z 21. novembra 
minulého roku oznámil 
objednávateľovi, že „v 
súvislosti s realizáciou 
stavebných prác na akcii 
„Revitalizácia centra mesta Svidník“ vznikli práce v súvislosti so 
zabezpečením prác, ktoré neboli zahrnuté v projektovej doku-
mentácii, resp. neboli v rozpočte a bolo ich potrebné zrealizovať. 
„Požiadavky boli odkonzultované so stavebný dozorom stavby, 
zástupcami objednávateľa a boli odsúhlasené s Agentúrou regio-
nálneho rozvoja PSK, ktorá zabezpečovala verejné obstarávanie 
na zhotoviteľa stavby. 
  V prílohe vám zasielam rozpočet stavby prác odsúhlasený 
dozorom a Agentúrou regionálneho rozvoja PSK za účelom 
následnej náhrady,“ napísala v liste mestu spoločnosť GAS-MG. 
Jednoducho povedané, táto spoločnosť žiadala preplatenie prác 
naviac, o ktorých sme už na našich stránkach písali, no rozpo-
čet, resp. výška peňažných prostriedkov nebola objednávateľom uhradená 
z dôvodu zisťovania skutkových okolností prípadu, právneho posúdenia a 
prebiehajúcej kontroly. Po vykonaní kontroly hlavným kontrolórom mesta 
Svidník a zabezpečení dôkazných prostriedkov sa objasnil skutkový stav, ktorý 
vykazuje závažné nedostatky v procese kontrahovania naviac vykonaných 
prác. Toto zase konštatuje v dôvodovej správe k materiálu predkladanému 
na stoly mestských poslancov prednosta Mestského úradu vo Svidníku 
Miroslav Novák. 
  Podľa doručených faktúr požaduje zhotoviteľ uhradiť naviac vykonané práce 
v celkovej čiastke 60 005,20 €. Miroslav Novák však zdôrazňuje zmluvné 
fakty, ktoré opisujú, ako sa malo pri jednotlivých prácach postupovať. „V cene 
za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s 
vykonaním diela, ďalej práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príka-
zu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, 
objednávateľ neuhradí, a zároveň cena za dielo môže byť zmenená len 
dohodou zmluvných strán vo forme samostatného podpísaného dodatku k 
tejto zmluve, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom 
obstarávaní,“ zdôraznil Miroslav Novák a spomenul ešte jeden fakt zo zmluvy. 
„Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako 
podklad pre vyhotovenie dodatkov k zmluve v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní.“ 

  Prednosta svidníckeho Mestského úradu Miroslav Novák ďalej konštatuje, 
že iba niektoré tzv. práce naviac sú kryté dodatočne vyhotovenými objed-
návkami.   
  Súhrne sú tieto čiastkové diela kryté dodatočne vyhotovenými objednáv-
kami len v sume 30 483,93 €. „Objednávky, ktoré objednávateľ vyhotovil, sú 
v rozpore so Zmluvou o dielo zo dňa 4.5.2018, resp. zmluvne dohodnutým 
mechanizmom uzatvárania dodatkov o zmene rozsahu diela a celkovej ceny 
diela. Zmluvné strany konali právne nekorektným a nezodpovedným spô-
sobom, ktorý vytvoril náročnú právnu situáciu, v ktorej nie je jasné, v akom 
rozsahu určiť bezdôvodné obohatenie. Aj keď zhotoviteľ vykonal práce naviac, 
ich presný rozsah a cenu je možné určiť len znaleckým posudkom. Ostatné 
fi nančné nároky na základe doručených faktúr v sume 25 441,27 eur  (táto 
suma nezahŕňa fi nančnú požiadavku, od ktorej zhotoviteľ upustil) boli podľa 
vyjadrenia zhotoviteľa vykonané na základe ústnych objednávok, ktoré nie 
sú žiadnym spôsobom zachytené alebo inak poznateľné pre tretie subjekty,“ 
skonštatoval prednosta Mestského úradu vo Svidníku.
  Spoločnosť GAS-MG, spol. s r.o. však žiada aj úhradu ďalších prác, ktoré 
však podľa mesta nie sú súčasťou revitalizácie Parku Ludvíka Svobodu. Ide 
o vykonanie prác pri rekonštrukcii miestnej komunikácii na Ul. Bardejovskej 
a výstavbe múrika pri OD „Vašuta.“ 
  Podľa prednostu Miroslava Nováka ide o samostatné stavebno-investičné 
akcie, ktoré boli kontrahované na sumu spolu 31 312,45 eur a zhruba ide o 
sumu, ktorú mesto spoločnosti GAS-MG, spol. s r.o. aj chce vyplatiť. Navyše 
spomínaná fi rma požadovala sumu 62 560,80 € v prípade, ak sa zabezpečí 
zneškodnenie odpadu spôsobom uloženia na skládku. K zadaniu objednávky a 
zabezpečeniu zneškodnenia odpadu však nedošlo. Mesto Svidník ako pôvod-
ca odpadu vyzvalo zhotoviteľa, aby s odpadom nemanipuloval a nevykonával 
žiadne úkony súvisiace so zabezpečením jeho zneškodnenia. „Z dôvodu 
opatrnosti a vysokým fi nančným požiadavkám zhotoviteľa sme pristúpili k 
samostatnému riešeniu. Odpad bitúmenových zmesí sme vyriešili spôsobom, 

ktorý primárne odporúča 
aj legislatíva, tzn. recyklá-
cia a následné opätovné 
použitie do výroby. Takto 
navrhované a vykonané 
riešenie prinieslo výraznú 
fi nančnú úsporu,“ podo-
tkol Miroslav Novák. 
  Keď to celé uzavrieme, 
nové vedenie Svidníka 
s majiteľom spoločnos-
ti GAS-MG, spol. s r.o. 
Michalom Gondekom o 
požadovaných finanč-
ných nárokoch, rozsa-
hu vykonaných prác a 
spôsobe ich zmluvného 

dojednávania rokovalo viackrát. Požiadavka znie na 52 191,94 eur (práce 
súvisiace s revitalizáciou) + 30 559,45 € (práce mimo revitalizácie), spolu: 
82 751,39 eur. „Odporúčame zhotoviteľovi zaplatiť len fi nančné nároky za 
vykonanie diela „rekonštrukcia miestnych komunikácii - Ul. Bardejovská“ v 
sume 23 601,92 eur a fi nančné nároky za vykonanie diela „múrik pri mäsiarni“ 
v sume 6 957,53 eur. Ostatné fi nančné nároky zhotoviteľa sú mestom Svidník 
odmietnuté z dôvodu právne nekonformného správania zmluvných strán a 
zadávania dodatočných objednávok, ktoré mali pravdepodobne domnelo 
simulovať právne úkony platne dohodnutých záväzkov k rozšíreniu diela a 
navýšenia jeho celkovej ceny. 
  Pre úplnosť dodávame, že primátor mesta Svidník Ján Holodňák v čase 
podpísania objednávok konal v rozpore s vtedy platnými Zásadami o hospodá-
rení a nakladaní s majetkom mesta Svidník, v rozpore so zákonom o majetku 
obcí a platnými princípmi fi nančnej disciplíny, keď vykonal právne úkony nad 
fi nančný limit 1000 €. S vysokou pravdepodobnosťou predpokladáme, že 
zhotoviteľom požadované fi nančné nároky budú posudzované a rozhodované 
na vecne a miestne príslušnom súde,“ uzavrel v materiáli predkladanom na 
rokovanie mestského poslaneckého zboru vo Svidníku prednosta Mestské-
ho úradu Miroslav Novák. Ako teda napokon rozhodnú poslanci, uvidíme v 
stredu 10. apríla. 

(ps) 
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  Áno, titulok tohto článku je pravdivý! Členovia populárnej svid-
níckej kapely Piňazi De? Sa skutočne ocitli vo väzení, konkrétne 
v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci. 
Neposlal ich tam však súd za spáchaný trestný čin, práve na-
opak. Do väzenia si ich jednoducho pozvali. 

Členovia svidníckej kapely Piňazi De? sa ocitli vo väzení

  Stalo sa tak ešte v sobotu 16. marca, teda v deň konania prvého kola pre-
zidentských volieb. Ako na svojej webovej stránke informuje Zbor väzenskej 
a justičnej stráže, medzi odsúdených zavítala „obľúbená rocková rusnácka 
kapela Piňazi De? zo Svidníka. Aktivity sa zúčastnilo 153 odsúdených, čo 
svedčí o veľkom záujme a popularite kapely.“
  Zbor väzenskej a justičnej stráže na svojej webovej stránke ďalej uviedol, že 
aj sami členovia kapely hovoria, že na hudobnej scéne pôsobia úplnou náho-

dou. Frontman a spevák Martin Gibej pôvodne pracoval ako automechanik, 
no chcel sa naučiť hrať na hudobnom nástroji. Zapáčili sa mu bicie a gitara. 
Piesňami s originálnymi recesistickými textami a podmanivými melódiami zo 
známych hitov a úprimným vystupovaním si hneď na začiatku získali všetkých 
poslucháčov. Repertoár kapely sa skladá z pretextovaných známych ruských 
a anglických skladieb, no najpodmanivejšie sú texty a melódie z ich vlastnej 
tvorby. Práve v dnešnej uponáhľanej dobe majú takéto texty čo povedať po-
slucháčovi, ktorý hľadá zábavu, oddych a relax pri stretnutí s priateľmi.
„Hráme ako chceme a ako vieme,“ to je ich heslo - konštatuje Zbor väzenskej a 
justičnej stráže. „A že to vedia, potvrdili hneď prvou východniarskou hymnou Z 
teho kraja. Pokračovali skladbami Ja nesavietskij, Za štkm sut piňazi a Kaťuša, 
ktoré predviedli divákom v tvrdej rockovej verzii. Pieseň Včielka Maja síce 
zložil líder kapely ešte na strednej škole, no jej chytľavý refrén sa odsúdeným 
veľmi páčil a pripojili sa spevom i aplauzom. Prostredníctvom ďalšieho hitu 
Priložte kar tu a zapojením publika sa dobrá nálada umocňovala.“
  Pripomeňme, že populárna svidnícka kapela Piňazi De? Spolupracuje s 

Folklórnym súborom Makovica a aj podľa článku na webovej stránke Zboru 
väzenskej a justičnej stráže sa táto spolupráca naozaj oplatila. „Makovicky 
divky Martina Miščíková a Barbora Dupejová obohatili koncert nielen svojim 
nádherným spevom. A naozaj dokonalý hudobný výkon predviedli i ostatní 
členovia kapely Peter Bubák (bicie), Lukáš Čižmár (gitara) a Martin Blaško 
(gitara).“
  Podľa názoru Zboru väzenskej a justičnej stráže možno nezabudnuteľný 
koncert zaradiť medzi najlepšie hudobné vystúpenia v Ústave na výkon trestu 
odňatia slobody v Košiciach - Šaci. Dôkazom toho boli mohutné a dlhotrvajúce 
potlesky po každej skladbe a standing ovation na záver. „Skupine Piňazi De? 
patrí veľká vďaka za predstavenie, ktorým pripravili publiku nezabudnuteľné 
chvíle, za ich úprimné texty, a hlavne za ochotu predstaviť sa pred netradičným 
publikom odsúdených,“ dodal v závere článku na svojej webovej stránke Zbor 
väzenskej a justičnej stráže. 

  Líder kapely Piňazi De? Martin „Matky“ Gibej v rozhovore 
pre naše noviny zdôraznil, že pre všetkých z kapely to bol 
silný zážitok. „Na prvý dojem nám nebolo všetko jedno. 
Najviac sme sa obávali, ako to všetko prijmú naše spe-
váčky, no napokon všetko dopadlo super,“ povedal nám 
líder kapely Piňazi De?, podľa ktorého väzenské publikum 
vytvorilo skvelú a srdečnú atmosféru. „Bolo jasne vidieť, 
že sú radí, že sme im prišli zahrať,“ dodal Martin „Matyk“ 
Gibej, ktorý po koncertu spolu s ostatnými členmi kapely 
absolvoval aj prehliadku celej väznice. „Bolo vidieť, že tam 
majú režim, čisté prostredie, o ktoré sa starajú samotní 
väzni, videli sme aktivity v tvorivých dielňach, všetci k nám 
boli veľmi milí a priateľskí, tak sme radi.“ 

(zvjs, ps)

Svidnícki mestskí poslanci rozdelia 95 tisíc eur 
  Svidnícki poslanci na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva v stredu tento týždeň rozdelia 95 tisíc eur športovcom, cirk-
vám, telesne postihnutým, zväzom či rôznym organizáciám.   

  Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle zákona o rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Svidník o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta prerozdelí 95 tisíc eur. 
Materiál predloží predseda komisie na prerokovanie žiadosti o pridelenie 
dotácií Vladimír Žak.  
  Mestská rada predložený materiál odporúča mestskému zastupiteľstvu 
prerokovať a schváliť rozdelenie fi nančných prostriedkov podľa návrhu ko-
misie. Zároveň mestská rada odporúča vypracovať a predložiť na rokovanie 
mestskému zastupiteľstvu vo Svidníku v priebehu roka 2019 nový návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník o poskytovaní dotácií z 
rozpočtu mesta Svidník. 
  Vo februári mestské zastupiteľstvo vo Svidníku schválilo rozpočet mesta na 
rok 2019, v ktorom je naplánovaných 100 tisíc eur na dotácie pre fyzické a 

právnické osoby. V lehote do 30. septembra minulého roku bolo podaných 
34 žiadostí v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svidník. 
  13. marca zasadala komisia na prerokovanie žiadostí o pridelenie dotácií na 
rok 2019. Komisia skonštatovala, že bolo podaných 34 žiadostí o pridelenie 
dotácií. Po prerokovaní jednotlivých žiadostí komisia odporučila mestskému 
zastupiteľstvu vo Svidníku schváliť prerozdelenie fi nančných prostriedkov vo 
výške 95 tisíc eur tak, ako je uvedené v tabuľkovom prehľade. Pri žiadosti 
Spoločnosti priateľov detí, mládeže a rodín bolo zistene, že potrebné fi nančné 
prostriedky už boli schválené v rozpočte mesta z inej kapitoly a Dobrovoľný 
hasičský zbor je fi nancovaný z programovej položky rozpočtu Ochrana pred 
požiarmi. Z tohto dôvodu komisia navrhuje týmto dvom žiadostiam nevyho-
vieť. Konečné slovo pri rozdelení dotácií budú mať mestskí poslanci. Najviac 
z koláča určeného na dotácie si chcú ukrojiť športovci. Futbalisti pýtajú 50 
tisíc eur, návrh komisie je 35 tisíc eur. Volejbalisti pýtajú 60 tisíc eur, návrh 
komisie je 35 tisíc eur. Hokejbalisti pýtajú 27 tisíc eur, návrh komisie je 4 900 
eur.                                                                                                           (pn)
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  Prvé stretnutie partnerov cezhraničného slovensko-poľského 
projektu „Vesmír na dlani 2017“, sa uskutočnilo v dňoch 28. - 31. 
marca 2019 na vysunutom astronomickom pracovisku - hvez-
dárni Roztoky. 

Prišli si vychutnať čistotu „roztockého“ hviezdneho neba

Na astrofotografi ckom workshope „Kolofota 2019“ sa stretlo vyše 30 záujemcov 
o astrofotografi u a iné druhy prírodnej fotografi e. Okrem prezentácie historic-
kých a teoretických základov astro a mikrofotografi e, tri bezoblačné noci dali 
možnosť účastníkom ukázať aj praktické zručnosti a naplno si vychutnať čistotu 
„roztockého“ hviezdneho neba. Počas štyroch dní sa o svoje poznatky delilo 
trinásť lektorov. Peter Mikloš, pracovník Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, 

oboznámil poslucháčov v krátkosti s projektom „Vesmír na dlani 2017“. Róbert 
Adam, pracovník Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, uviedol prítomných 
do problematiky astrofotografi e historickým prehľadom rozvoja tejto oblasti 
fotografi e. Prvý večer prednášok uzavrel  Igor Kudzej, riaditeľ Vihorlatskej 
hvezdárne v Humennom, svojím referátom o unikátnej databáze prehliadok 
hviezdneho neba na sklenených fotografi ckých platniach. 
  Druhý deň pokračovalo podujatie prednáškou Karola Petríka, ktorý poslu-
cháčov zoznámil s teoretickými základmi astrofotografi e. Príspevok Matúša 
Kamenca o pozorovaniach premenných hviezd fotoaparátom, poukázal aj na 
vedecké využitie fotografi ckých snímkou pri výskume premenných hviezd. 
Pavol Ďuriš referoval o „Projekte +8mag“ o hľadaní tmavej oblohy doma aj 
vo svete pre potreby astrofotografi e. Prehľad súťaží pre astrofotografov pri-

pravil Pavol Rapavý. Grzegorz Sęk oboznámil prítomných 
so zásadami pozorovania a fotografovania Slnka, čo bolo 
doplnené aj praktickým pozorovaním našej dennej hviezdy. 
Svoje skúsenosti s fotografovaním nočnej oblohy spolu s 
pestrou paletou prístrojovej techniky prezentoval Štefan 
Gojdič, externý pracovník VH v Humennom. 
  Sobota, 30. marca, bola venovaná ďalším odvetviam prí-
rodnej fotografi e, od mikrofotografi e hmyzu (Marek Harman) 
cez detailnú fotografi u rôznych fyzikálnych javov v prírode 
(Daniela Rapavá) až po využitie stereoskopickej projekcie 
vo fotografi i (Robert Bury). Na záver sa účastníci venovali 
získavania praktických zručností v spomenutých oblastiach 
fotografi e a výmene skúseností. Workshop bol ukončený v 
nedeľu záverečnou diskusiou. Celkovo sa na Kolofote 2019 
zúčastnilo 34 účastníkov zo Slovenska a Poľska, ktorí pracujú 
v inštitúciách, kde fotoaparát je stále dôležitým pracovným 
nástrojom. 
  Slovensko-poľský projekt “VESMÍR NA DLANI 2017“ sa 
konal vďaka podpore z Programu Interreg V-A Poľsko - Slo-
vensko 2014 - 2020 INT/EK/KAR/II/B/0138. 

Mária Pajzinková, riaditeľka POS vo Svidníku 

  Svidnícki mestskí poslanci budú v stredu tento týždeň roz-
hodovať aj v otázke budúcnosti projektu „Zvýšenie hrubej 
zaškolenosti detí MŠ na Ulici Ľudovíta Štúra vo Svidníku - SO 
01 pavilón I.“

Rozhodnú v otázke projektu materskej školy 

  Po podpísaní zmluvy a ukončení verejného obstarávania uzatvorilo mesto 
Svidník so spoločnosťou Metrostav a.s. zmluvu o dielo. Cena diela bola 
zmluvnými stranami dohodnutá v celkovej výške 658 869, 92 eur. Rozdiel 
dohodnutej ceny diela a celkových oprávnených výdavkov projektu, vrátane 
spolufi nancovania, znáša mesto Svidník z vlastného rozpočtu, čo predstavuje 
sumu 151 570 eur. 
  „Po stretnutí so zhotoviteľom diela spoločnosťou Metrostav, a.s. nám bolo 
oznámené, že projektová dokumentácia diela je v niektorých častiach neak-
tuálna a spracovaná nedostatočne. Tieto skutočnosti si objektívne vyžiadajú 
zmeny v rozpočte, tzn. upraviť projekt a rozpočet tak, že položky v sume 20 
000 eur sa nahradia novými položkami v sume 50 000 eur. Predpokladá sa, 
že celková suma diela sa navýši o 30 000 eur. Problémom v realizácii diela 

je aj úpravu vstupu na stavenisko so žeriavom a nadrozmerným nákladom 
a statické posúdenie budovy, na ktorej má byť zhotovená nadstavba. Tieto 
čiastkové realizačné práce nie sú zahrnuté vo výkaze a výmere prác a nie sú 
upravené ani v zmluve o dielo,“ píše sa v predkladanom materiáli. 
  Mesto takisto predpokladá, že realizovaním projektu „Zvýšenie hrubej 
zaškolenosti detí MŠ na Ulici Ľudovíta Štúra vo Svidníku - SO 01 pavilón 
I“ nebude naplnený primárny merateľný ukazovateľ - kapacita podporenej 
školskej infraštruktúry MŠ v počte 180. Teda nebudeme mať v materskej škole 
dostatok deti a tu vzniká reálna hrozba, že môžeme v budúcnosti peniaze 
vracať. Nenaplnenie merateľného ukazovateľa zakladá skutkovú podstatu 
porušenia zmluvných povinní, tzv. „nezrovnalosti.“ 
  Prijímateľ, teda mesto Svidník, je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP 
vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na 
realizáciu aktivít projektu zaviazal v zmluve alebo nie je schopný dosiahnuť 
cieľ projektu. Právna istota a fi nančná opatrnosť vzhľadom na negatívne 
dopady zistených pochybení v dokumentácii projektu a objektívne nenapl-
nenie merných ukazovateľov projektu sú dostatočne silných argumentom 
pre ukončenie relevantných zmluvných vzťahov. Mesto však bude musieť 
refundovať vopred vynaložené náklady zhotoviteľa na prípravu zhotovenia 
diela. Uvádzame ich v tabuľke. 
  Či sa napokon bude alebo nebude realizovať spomínaný projekt, rozhodnú mest-
skí poslanci v stredu tento týždeň.                                                           (pn) 
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  Začiatkom marca začalo mesto Stropkov realizovať projekt 
zníženia energetickej náročnosti budovy MsÚ. Ide o najvýznam-
nejšiu tohtoročnú investičnú akciu samosprávy hradenú zo 
štrukturálnych fondov EÚ. 

V Stropkove rekonštruujú exteriér budovy Mestského úradu 
  Prešovský samosprávny kraj zastúpený predsedom Milanom 
Majerským v prvý aprílový deň vyhlásil výberové konanie na 
obsadenie funkcie riaditeľov viacerých stredných škôl v Pre-
šovskom kraji. 

Hľadajú nového riaditeľa svidníckej Strednej priemyselnej školy

  Okrem iných budú nového riaditeľa 
vyberať aj v Strednej priemyselnej 
škole vo Svidníku, kde je dlhoročným 
riaditeľom mestský poslanec Pavel 
Olejár. V susednom okrese Strop-
kov budú vyberať nového riaditeľa 
Gymnázia na Konštantínovej ulici a 
takisto aj nového riaditeľa Strednej 
odbornej školy služieb na Hlavnej ulici 
v Stropkove. 
  Výberové konania budú realizo-
vať rady školy. V prípade súhlasu 
predsedu PSK Milana Majerského s 
návrhom rady školy budú následne 
riaditelia menovaní do funkcií.
  Medzi kvalifi kačnými predpokladmi 
je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 
najmenej 5 rokov pedagogickej čin-
nosti a vykonanie I. atestácie. Medzi 
inými požiadavkami je spôsobilosť 
na právne úkony v plnom rozsahu, 
bezúhonnosť, zdravotná spôsobi-

losť (telesná spôsobilosť a duševná 
spôsobilosť potrebná na výkon pe-
dagogickej činnosti alebo odbornej 
činnosti), organizačné schopnosti, 
znalosť príslušnej legislatívy, ovláda-
nie štátneho jazyka a aktívna znalosť 
cudzieho jazyka je vítaná.
  Uzávierka prihlášok spolu s ďalšími 
požadovanými dokladmi je 23. apríla, 
pričom písomnú žiadosť o účasť vo 
výberovom konaní spolu s požado-
vanými dokladmi je potrebné doručiť 
na adresu Úradu Prešovského sa-
mosprávneho kraja, Odbor školstva, 
Námestie mieru 2, Prešov v obálke s 
označením NEOTVÁRAŤ „Výberové 
konanie + názov a sídlo školy.“
  Termín a miesto výberového konania 
bude prihláseným uchádzačom, ktorí 
splnia požadované kvalifi kačné pred-
poklady, oznámený predsedom rady 
školy.                                          (ps) 

  Celková výška oprávnených ná-
kladov projektu presiahne 730 tis. 
eur. „Mestský úrad sídli v dvoch 
prepojených budovách - jedna 
bola dokončená v 50-tych rokoch, 
druhá na prelome 80-tych a 90-tych 
rokoch minulého storočia. Až na 
menšie úpravy sú ich exteriérové 
časti v podstate v pôvodnom sta-
ve a preto bola ich rekonštrukcia 
už nevyhnutná,“ uviedol primátor 
Ondrej Brendza. 
  Cieľom realizovaného projektu je 
realizácia stavebných úprav tak, aby 
bola dosiahnutá úspora energie pri 
prevádzkovaní objektov, odstránenie 
porúch vyvolaných tepelnými mostmi 
a po rekonštrukcii bude na omnoho 
vyššej úrovni aj vizuálna podoba 
úradu. 
  Postupne budú obe budovy zateple-
né, prebehne aj výmena okien a tepel-

ná izolácia striech, v rámci zníženia 
nákladov na energie bude vymenená 
aj časť interiérového osvetlenia. 
Komplexnou rekonštrukciou prejde 
aj technológia kotolne. „Realizácia 
jednotlivých stavebných prác je 
naplánovaná na marec až septem-
ber tohto roka. 
  Vzhľadom na rozsiahle úpravy i 
stavebný ruch sa pripravujeme na 
menšie obmedzenia v práci úradu, 
ale určite prijmeme také opatrenia, 
aby to v žiadnom prípade nemalo 
vplyv na rozsah a kvalitu služieb 
poskytovaných verejnosti,“ doplnil 
primátor. Samospráva očakáva, že po 
ukončení projektu dosiahne úsporu 
nákladov na energie na vykurovanie 
až okolo 80 percent.  

Peter Novák, 
hovorca mesta Stropkov 

  Mesto Svidník na začiatku tohto roka iniciovalo záujem o priame 
zapojenie verejnosti do nakladania s verejnými prostriedkami. 
Celosvetovou uznávanou formou je Participatívny rozpočet, 
ktorý práve testujeme v podmienkach Svidníka.

Deti nakreslili takmer stovku obrázkov, vyhrali zeleninové hriadky  

  Širokej verejnosti by sme chceli ukázať, že proces môže byť pomerne jedno-
duchý, ale osoh z dobrého nápadu môže mať mnoho ľudí. Primátorka Marcela 
Ivančová vyzvala deti v materských a základných školách, aby kreslili, čo by 
chceli v našom meste skrášliť, zlepšiť, upraviť i vybudovať.
Detičky sa činili a na mestský úrad nám bolo do 31. marca doručených 92 
obrázkov od jednotlivcov i kolektívov z 8 škôl. Mnoho obrázkom malo veľmi 
podnetné nápady. Pracovnú skupinu tvorenú z vedenia mesta i vedúcich 
pracovníkov úradu zaujali napr. oddychové zóny, cyklochodníky, ihriská pre 
psíkov, čitáreň v prírode, pumptrack ihrisko, dažďová záhrada a ďalšie. Boli 
aj také, ktoré pobavili a zistili sme, že najviac žiadanou atrakciou je žirafa 
:-), asi by sme mali nejakú do Svidníka dostať, aby sa splnil jeden veľký sen 
deťom.:-)
  Detičky by chceli aj mnoho vecí, ktoré sú vysoko fi nančne náročné, napr. 
zoo, dino park, farma, fabrika, železnica, interiérové ihrisko, lunapark i pô-
rodnicu...

  S prínosným nápadom prišiel kolektív detičiek a učiteliek z Materskej 
školy na Ul. gen. Svobodu. Deti z triedy „čerešničiek“ pod vedením 
svojich učiteliek nakreslili obrázok s vyvýšenými zeleninovými hriadkami 
na pestovanie zeleniny priamo pri škôlke, nakreslili výsadbu okrasných 
stromov a kríkov a mini ovocných stromčekov, tiež nové prvky pre po-
hybovú aktivitu detí v MŠ.
  Gratulujeme šikovným detičkám Zojke Márii Capkovej, Natálke Cupero-
vej a Dorotke Pajkošovej i učiteľkám Jane Sadivovej a Helene Pajkošovej 
za výborný nápad a práve tento ich sa bude realizovať. Budúci štvrtok, 11. 
apríla bude stretnutie na presné určenie si typu sadeničiek a k spôsobu 
realizácie. Materská škola v rámci participácie pripravuje aj zapojenie sa 
vlastného personálu, rodičov i detičiek do samotnej realizácie. 
  Obrázky sme zavesili do presklených tabúľ v centre mesta, aby si každý 
mohol pozrieť kreativitu detí vo svidníckych školách. 
  Občanom, ktorí váhajú zapojiť sa do Participatívneho rozpočtu, by sme 
chceli práve aj touto formou ukázať ako sa dá participovať na rozvoji 
nášho mesta a v najbližších dňoch sa chystáme na inšpiráciu zverejňovať 
uskutočnené projekty v iných mestách.                                            (kt)
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  V závere marca sme mali možnosť navštíviť Vojenské historické múzeum vo Svidní-
ku, ktoré dokumentuje priebeh ťažkých bojov, ktoré sa na severovýchode Slovenska 
odohrávali v prvej aj druhej svetovej vojne. 

Študenti navštívili vojenské múzeum 

  Nachádzajú sa tu autentické fotografi e z bojov, osobné pamiatky, rôzne druhy zbraní a nálezy z bojísk 
o Dukliansky priesmyk. 
  Sme študenti 2. ročníka a tieto dejiny spoznávame na hodinách dejepisu. Teraz to bolo celkom inak. 
Na úvod sme si pozreli krátky fi lm a po ňom expozíciu s názvom  Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 
1914 -1945. To všetko so sprievodným slovom. Nechýbalo ani množstvo otázok, ktoré sme sprievodcovi 
počas prehliadky položili. Ten veľmi ochotne a fundovane na naše otázky odpovedal. Jednotlivé historické 
udalosti nám priblížil zaujímavo a pútavo, za čo mu patrí naše veľké poďakovanie.  Môžeme len potvrdiť, 
že táto návšteva obohatila naše doterajšie poznatky.  Dozvedeli sme sa množstvo informácií, ktoré len 
tak bežne v učebniciach nenájdeme. Sme preto vďační za túto návštevu a veríme, že takýchto akcií bude  
v budúcnosti čo najviac. Už teraz sa na ne tešíme.  

 Študenti 2.A triedy SOŠ technickej vo Svidníku

  Po vlaňajších rozsiahlych opravách ciest a chodníkov to tohto roku zatiaľ na 
nejaké výraznejšie mestské investície do tejto oblasti vo Svidníku nevyzerá. 
Nové vedenie Svidníka sa pasuje s problémami z predchádzajúceho obdobia a 
nejaké väčšie investície istotne prídu, no zatiaľ je o nich predčasné hovoriť. 
Po zime sa na svidníckych miestnych komunikáciách ukázalo mnoho dier, ktoré 
znepríjemňujú život šoférom, ale aj prechádzajúcim cez komunikácie. 
  Tieto výtlky aktuálne opravujú Technické služby mesta Svidník, ktoré si 
prácu rozvrhli tak, aby do Veľkonočných sviatkov boli vyspravené úseky pri 
kostoloch a v lokalitách, ktoré sú najurgentnejšie. „V súčasnosti sa opravujú 
úseky pri OD Makos, Ul. Duchnovičova, Pavlovičova, Pionierska, Polyvkova, 
pracovníci budú postupovať na Ul. Čsl. armády, Festivalovú, 8. mája a ďalej 
podľa stavu vozoviek v celom meste,“ skonštatovala na margo odstraňovania 
výtlkov PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. 

(ps)

  Primárka Hana Zelenková sa 7. až 10. 
septembra 2019 zúčastní v brazílskom 
Sao Paule 14. medzinárodného kongresu 
zameraného na estetickú medicínu. 

Primárka v Brazílii 

Začali plátať výtlky

Po zime sa na svidníckych miestnych komunikáciách ukázalo mnoho 
dier, ktoré znepríjemňujú život šoférom, ale aj prechádzajúcim cez 
komunikácie... 

  Na tomto jedinečnom podujatí sa zúčastnia od-
borníci z Brazílie a celého sveta. Spolu s ňou budú 
prednášať lekári z Argentíny, Izraela, Talianska či 
Uruguaja a mnohých ďalších štátov. Kongres je 
zameraný na pokroky v estetickej vede. 
Hana Zelenková sa vo svojej prednáške bude 

venova ť  t éme 
Kombinovaných 
postupov na boj 
proti starnutiu a 
podporu revita-
lizácie pokožky. 
Okrem tohto kon-
gresu sa počas 
tohto roka sve-
toznáma a na Slo-
vensku uznávaná 
kožná lekárka so 
sídlom vo Svid-
níku zúčastní aj 
mnohých ďalších 
významných kon-

gresov. Ide o Astanu, Bodrum, Miláno, Londýn, 
Madrid, Amsterdam či ďaleký Singapur.

 (dost)

   Druhý apríl bol rezolúciou OSN prijatý ako Svetový deň povedomia o au-
tizme. Práve v tento deň sa zamestnanci a dobrovoľníci nemocnice Svetu 
zdravia Svidník pripojili k celosvetovej kampani a svoju podporu autistom a 

Obliekli sa do modrého ich blízkym vyjadrili modrým oblečením. 
  Počas celého utorkového dňa sme mohli na oddeleniach i chodbách ne-
mocnice Svidník stretávať odhodlancov „Rozsvietiť modrú“ a neostať chladní 
nielen voči kampani. 
  Práve modrá farba - farba komunikácie upriamuje pozornosť na spomínaný 
vývinový stav. Autizmus sa dotýka viac ako 70 miliónov ľudí. Uvedomili sme si 
jeho blízkosť k prostrediu v ktorom pracujeme. Nikto z nás nemôže s istotou 
povedať, že sa ho to netýka. Týmto spôsobom sme chceli poukázať na naše 
presvedčenie, že každý jedinečný a inaký človek ma právo na budúcnosť v 
tolerantnej spoločnosti.
  Autizmus pochádza z gréckeho slova „autos“ (vlastný, sám), čo prenesene 
vyjadruje ich prežívanie, vnímanie.
  Autizmus je stav, ktoré jedincovi bráni správne zatriediť informácie a porozu-
mieť im, ovplyvňuje komunikáciu jedinca s ostatnými, ako aj jeho vnímanie 
okolitého sveta, narušuje duševný vývoj dieťaťa v oblasti komunikácie, sociál-
nej interakcie. Títo jedinci sú zväčša uzavretý, prevláda pasívne správanie, ak 
aktívne, ale zvláštne správanie sa. V mnohých veciach však autisti vynikajú, 
vedia dobre rozlišovať detaily, sú veľmi precízny a dôslední, majú excelentnú 
pamäť na čísla a  umelecký talent.                                                         (bm)
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  Povedali by ste mi, aby som vám porozprávala rozprávku? 
A načo? Veď naša ZŠ a MŠ sa premenila na rozprávkové krá-
ľovstvo. Dá sa povedať, že to boli slová na adresu známeho 
svetového rozprávkara Hansa Christiana Andersena, ktorý tieto 
slová povedal pri návšteve Bratislavy.

  Desať rokov je v živote človeka pomerne krátke obdobie, ale 
pri úžasne rýchlom tempe vývoja informačných technológií a 
prísunu informácií je to dostatočné obdobie na stručné nahliad-
nutie do historiografi e našej edičnej a vydavateľskej činnosti a 
súčasnosti nášho novodobého knihovníckeho časopisu Pod-
dukliansky knihovník, ktorý začal písať svoju históriu začiatkom 
roku 2010 a 22. apríla 2010 slávnostnou prezentáciou jeho prvého 
čísla bol uvedený do života. 

Desať rokov Podduklianskeho knihovníka

  Krstným otcom časopisu sa stal vtedajší šéfredaktor regi-
onálnych Podduklianskych noviniek Pavol Sivák, ktorý toto 
naše periodikum uviedol do života symbolicky písmenkami 
abecedy a poprial mu veľa čitateľov, príspevkov ale aj prispie-
vateľov. Ale vráťme sa trochu k tomu ako sa to všetko začalo, 
pretože vydávanie tohto terajšieho časopisu malo svojich 
predchodcov, na prácu ktorých sme my, mohli nadviazať. 
  História vydávania knihovníckych časopisov v našej knižnici 
sa začala písať rokom 1969 a to prvým časopisom alebo 
lepšie povedané akýmsi pokusom, ktorý však bol vydarený 
a ktorý vyšiel pod názvom Metodický list s podnázvom Na 
pomoc ľudovým knižniciam v okrese, v ktorom boli uverejnené 
relácie do mestského rozhlasu, ale aj informácie pre knihov-
níkov okresu. No až v roku 1973 začala knižnica vydávať 
časopis Knihovnícke rozhľady. 
  Vydávanie časopisu schválila aj Matica slovenská v Marti-
ne. Časopis mal podnázov Časopis na pomoc knihovníkom 
v okrese Svidník. Tento časopis vychádzal nepretržite až 
do roku 1990, v roku 1991 mal prestávku a posledné číslo, 
resp. dvojčíslo, vyšlo v roku 1992. Vychádzal cyklostylom 
vo formáte A4. Za svojej histórie zmenil 3x grafi ckú úpravu 

obálky a za tie roky sa menila aj jeho textová podoba. Časopis popri najaktu-
álnejších udalostiach zo spoločenského života obsahoval najmä rady, návody 
a poznatky z knihovníckej činnosti a bol pomocníkom v každodennej práci 
knihovníkov. Keďže od posledného čísla prešlo takmer 18 rokov a technika, 
ktorá napredovala míľovými krokmi, nás posunula oveľa ďalej, v súlade s 
dnešnou modernou dobou, sme sa rozhodli pre vydávanie časopisu nielen 
klasickou tlačenou formou, ale hlavne pre jeho elektronickú podobu. Podduk-
liansky knihovník je názov terajšieho nášho časopisu, ktorý je vystavený aj 
na webovej stránke knižnice www.podduklianskakniznica.sk. Počas desiatich 
rokov sme sa venovali rôznym oblastiam knihovníctva, detskému čitateľovi, 
službám a aktivitám knižnice, novým knihám, predstavili sme regionálne 

osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj určitej oblasti spolo-
čenského života a svojím menom sa preslávili nielen doma, 
ale aj za hranicami svojej vlasti, rozličné typy regionálnych 
dokumentov, vysvetlili sme význam cudzích slov, ktoré majú 
súvislosť s knihovníctvom a knižnicou. Na svoje si prišli aj 
tí, ktorí majú radi rôzne krížovky, hádanky, rébusy, ale aj tí, 
ktorí sa radi zasmejú. 
  Našlo sa tam aj niečo z jazykového okienka, aké významné 
medzinárodné dní sme si v jednotlivých mesiacoch roka 
pripomenuli, dali sme inšpiráciu na domáce knižnice a 
mnoho iných informácií. Do niektorých čísiel nám svojimi 
príspevkami prispeli aj naši čitatelia, ktorým touto cestou 
ďakujeme a tešíme sa aj na ďalšiu spoluprácu s nimi. Vždy 
nás poteší, keď sa každé ďalšie číslo vydarí, keď je pre iných 
užitočné a robí svojim tvorcom dobré meno v knihovníckom 
svete. A čo dodať na záver, iba ak to, aby mali tvorcovia a 
prispievatelia časopisu v ďalších rokoch veľa kreatívnych 
nápadov i elánu na ich realizáciu. 

 Nadežda Mičáková, 
Podduklianska knižnica vo Svidníku 

Večer s Hansom Christianom Andersenom vo Vyšnom Orlíku

  Na jeho počesť sa 22. marca podvečer v priestoroch ZŠ uskutočnilo podujatie 
pod názvom „Večer s Andersenom,“ ktorý pripravili pedagogickí pracovníci pre 
deti ZŠ a MŠ z Vyšného Orlíka. Hneď v úvode boli deti oboznámené prostred-
níctvom interaktívnej tabule so životopisom a tvorbou H. Ch. Andersena. 
Nasledovala pieseň „Pán Andersen“ v podaní Dariny Rolinc, ktorú si deti aj v 
tanečnom rytme spoločne vypočuli. Nasledovala prvá časť pohybových hier 
s využitím námetu rozprávky „Dlhý, široký a bystrozraký.“ Jednotlivé družstvá 
detí z MŠ, ako aj ZŠ pod vzájomným, búrlivým povzbudzovaním sa,  súťažili. 
To bola uvoľnená zábava. Nasledovala chutná večera a po nej oddychová 

časť s maľovankami postáv zo známych Andersonových rozprávok, kde bolo 
treba uhádnuť aj ich názvy. Potom nasledovala druhá časť pohybových hier, 
ktorá začala piesňou žiakov ZŠ „Šípková Ruženka.“
  V závere celého večera bolo vyhodnotenie pedagógmi, ale aj deťmi. Veselé, 
vyšantené a spokojné deti odchádzali domov a už teraz sa tešia na ďalšie 
spoločné podujatia  ZŠ a MŠ. Pekné zážitky  a pamätný list ostanú na toto 
podujatie už len krásnou spomienkou. 

 (Milgib) 
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  Aj tento školský rok SPŠ pokračuje v projektových aktivitách 
programu Erasmus+. Program je zameraný na mobilitu jednot-
livcov s názvom „Rozvoj remeselných zručností a umeleckej 
invencie v modernom výtvarnom ponímaní“. 

Dizajnérky si osvojili paličkovanú čipku   

  Prvú etapu stáže absolvovalo 10 študentiek odboru odevný dizajn v dňoch 
11. do 22. marca 2019 v Prahe vo Vyššej odbornej škole textilných remesiel 
a Strednej umeleckej škole textilných remesiel, ktorá slávi v tomto roku už 
100-té výročie od svojho vzniku.
  V priebehu dvoch týždňov sme si my - študentky osvojili základy paličkovanej 
čipky, ktorej techniku môžeme ako dizajnérky využiť pri realizácií čiastkových 
elementov originálneho odevu, doplnkov alebo šperkov. Pracovali sme pod 
vedením skúsených lektoriek, ktoré sa samé venujú paličkovaniu a paličko-
vanie čipky vyučujú nielen na spomínanej škole, ale aj na rôznych kurzoch 
remeselných zručností.
  V rámci vyučovacích hodín sme si vyskúšali výrobu šitej čipky, navštívili 
Ateliér košikárstva, kde sme si vyskúšali výrobu korbáča a Ateliér tlače, kde 
sme si podľa vlastného návrhu ozdobili tašky potlačou.
Po hodinách strávených nad valcom na paličkovanie s paličkami v rukách, 
nám dobre padli návštevy výstav, múzeí a spoznávanie pamätihodnosti mes-
ta, ktorých Praha má neúrekom. Navštívili sme výstavy módnych návrhárok 
Blanky Matragi a Hany Podolskej, textilných a módnych návrhárov Zika a 
Lídy Ascher, Múzeum Alfonza Muchu a Múzeum avantgardy. Z dominánt 

Prahy sme stihli pozrieť Hradčany, katedrálu sv. Víta, Karlov most, Národné 
múzeum, Národné divadlo, Tančiaci dom, Obecný dom, Orloj, Prašnú bránu, 
Staromestské námestie, Petřín a mnohé iné zákutia Starej Prahy.
Výsledné čipkárske výrobky ako aj návštevy sme zdokumentovali fotením. 
Koncom školského roka pripravíme výstavu fotografi í a módnu prehliadku 
odevov,  ktoré budú zdobiť naše originálne čipky. Už teraz Vás na ne pozývame 
a tešíme sa na Vás.                                                           Účastnícky stáže

  Niekoľko rokov trvalo, kým sa mestu podarilo zrekonštruovať 
chodník smerom na Jedľovku. Ide pritom o chodník, ktorý je 
enormne využívaní nielen záhradkármi, ale i bežnými Svidní-
čanmi na prechádzku, či cyklistami. 

Seniorky od odpadkov vyčistili chodník na Jedľovku

  Zrejme i preto, že ide o veľmi využívaný chodník, často popri ňom vidieť 
množstvo odpadkov, jednoducho povedané neporiadku. Toto si všimli aj 
členky svidníckej Miestnej organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými 
chorobami na čele s predsedníčkou Irenou Prusákovou. V uplynulý utorok 
sa preto partia žien - členiek tejto organizácie zišla pri Pamätníku Sovietskej 
armády. V dobre nálade, počas pohodovej prestávky po chodníku smerom 
na Jedľovku zbierali odpadky, ktoré popri ňom ostali možno i po motoristoch 

prechádzajúcich daným úsekom cesty smerom na Bardejov. A výsledok? Štyri 
veľké a plné vrecia odpadkov. Uložili ich pri kontajneri na heliodrome, odkiaľ 
vyzbieraný odpad odviezli pracovníci Technických služieb mesta Svidník. 
Podľa slov členiek svidnícke organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými 
chorobami budú v takýchto „skrášľovacích“ aktivitách spojených s pohybom 
na čerstvom vzduchu pokračovať i v priebehu roka. 

(ps)

inzercia 
inzercia 
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Kto daroval krv?    

MANŽELSTVO UZAVRELI 
  Ing. Ján Kašovic (Košice Západ) a Ivana Biľová (Svidník), Ľuboš Kimák 
(Svidník) a Olha Melnyk (Ukrajina)

NAVŽDY NÁS OPUSTILI 
  Ján Belák (1938, Kalnište), Mária Kovalčíková (1931, Giraltovce), Agnesa 
Slivková (1935, Vladiča), Dušan Bujdoš (1958, Chotča), Mária Chovancová 
(1933, Svidník), Mária Lučkaničová (1937, Habura), Peter Prokopič (1940, 
Veľkrop), Mária Manduľová (1948, Breznica), Ján Mucha (1953, Stropkov), 
František Haluška (1954, Svidník), Mária Gibová (1939, Vyšný Orlík), Helena 
Hricová (1956, Svidník), Jozef Paľo (1960, Breznica), Ján Kmec (1946, Osi-
kov), Verona Bogdanová (1940, Stropkov), Helena Sadiková (1943, Svidník), 
Mária Kmiťová (1935, Oľšavka), Emil Ferenc (1953, Cigla), Helena Baranová 
(1930, Medzilaborce), Helena Kostinská (1930, Nižný Komárnik), Mária De-
metrová (1951, Veľkrop), Ján Prokopovič (1956, Stropkov), Mária Bošková 
(1933, Myslina), Agnesa Tyčová (1955, Rovné), Ján Sluťák (1947, Stročín), 
Ján Sivák (1943, Roztoky), Andrej Gajdoš (1937, Kečkovce),  Tomáš Biroš 
(1928, Kalnište), Helena Štempecová (1938, Breznica), Anna Knišová (1936, 
Šemetkovce), Andrej Šteňko (1960, Habura), Štefan Špan (1931, Rokytovce), 
Helena Harajdičová (1951, Medzilaborce), Anna Gajdošová (1945, Duplín), 
Anna Timanová (1927, Kružlová), Ján Humeník (1937, Turany nad Ondavou), 
Bernardína Fedorová (1932, Stropkov), Helena Bednariková (1939, Stropkov), 
Mária Havirová (1924, Kračúnovce), Jolana Kisková (1935, Svidník), Helena 
Jurečková (1941, Giraltovce), Mikuláš Dráb (1954, Prešov), Michal Medviď 
(1931, Stročín). 

  V stredu 3. apríla 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 19 bezpríspevkových darcov: 
Michal Burák (34), Martin Hic (25), Ján Troščák (58), Vladislav Kundrát (63), 
Ladislav Hanik (70), Ján Calko (44), Michal Štochmal (4), Andrea Petrová 
(4), Matúš Mňahončák (23), Juliána Kidalová (19), Martin Vanda (21), Jozef 
Pivovarník (6), Nikola Kupcová (10), Katarína Škrabová (10), Matúš Cocuľa 
(10), Jakub Škreptáč (11), Oľga Bujdošová (4), Martin Jenča ( 3 ) ,  M a r t i n  
Drozda (3).  

 Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 
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Úradná správa č. 25 zo dňa 4. apríla 2019
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
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra za mesiac 
marec, ktorá je splatná do 10.4.2019 (streda).

ŠTK OOFZ:
   Schválila žiadosť FK Baňa o zmenu miesta stretnutia 11. kola 7. ligy dospelých V. 
Orlík - Baňa dňa 7.4.2019 o 15.30 hod. - zápas sa odohrá v Bani - vzájomná dohoda 
klubov, poplatok 10,- Eur - Baňa
   Schválila žiadosť TJ Družstevník Breznica o zmenu UHČ stretnutia 16. kola 6. ligy 
dospelých Breznica - Rovné dňa 6.4.2019 (sobota) z 15.30 hod. na 12.00 hod. - vzájomná 

dohoda klubov, poplatok 10,- Eur - Breznica
KR a DZ OOFZ:

17. kolo - 6. liga dospelých - 14.4.2019 o 15.30 hod.:
Kuková - Bukovce (Veselý - Feč), Tisinec - Miňovce (Gombár, Makarová - Fiľarský), Kalniš-
te - Lúčka (Šugár, Dovičák - Holub), Rovné - Lomné (Brendza, Fečo - Mackanin), Breznica 
- Radoma (Ľ. Suchanič, Duhaň - Burcák), Sitníky - Chotča (Džupin - Šafranko). 

12. kolo - 7. liga dospelých - 14.4.2019 o 15.30 hod.:
   Giraltovce - Mestisko (Ličko), Gribov - Baňa (Michalko), Ladomirová - V. Orlík (Go-
nos). 
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter 
a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ 
zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk                OOFZ Svidník

   Svoje majstrovské stretnutia 16. kola II. ligy Východ v uplynulú sobotu 
odohrali mladší a starší žiaci 1. FK Svidník. Tu sú výsledky. 

   Po domácom víťazstve v okresnom derby proti Giraltovciam sa futba-
listi Svidníka v uplynulú sobotu predstavili v Humennom.

III. LIGA Žiaci v kopačkách

STARŠÍ ŽIACI U15
1. FK Svidník - ŠK Nová Ľubovňa 4:0 (0:0)

Góly: Vaškanin 3, Jurčišin. Zostava: Bobák - Rogoš (28. Patkaň), Luščík, Harakaľ, 
Šimco - Bajcura (56. Šamko), Volohda, Pančák, M. Kamenický - Gerek (36. Jurčišin), 
Vaškanin.

MLADŠÍ ŽIACI U13
1. FK Svidník - ŠK Nová Ľubovňa 0:1 (0:0)

Zostava: Marcišin - Olejár, Hnát, Baran - Kamenický, Miháľ, Cina, Slivka - Marko, striedali: 
Macko, Berežňák, Moroz.                                                                                           (tv)

FK Humenné - 1. FK Svidník 2:0 (1:0)

   V zápase mali viac z hry domáci a svoju 
miernu prevahu vedeli pretaviť a do gólov. 
V prvom polčase sa gólovo presadili v 19. 
minúte a keď po zmene strán v 72. minúte 
pridali druhý gól, bolo rozhodnuté. 
   Zostava Svidníka: Mikluš - Lipak (46. 
Goncharevich), Zapotocký, Rohulskyi, Ja-

čisko, Petrik (75. Gduľa), Matkobiš, Ducár, 
Losiev (80. Horbaj), Košč, Nemergut.  
   Najbližšie sa svidnícki futbalisti predstavia 
na domácej pôde. V nedeľu 14. apríla od 
15.30 hod. ich súperom budú futbalisti zo 
Spišskej Novej Vsi. 

(pn)

Medziokresné futbalové súťaže
   Prinášame výsledky medziokresných futbalových súťaží 
okresov Svidník a Stropkov. 

6. liga
Breznica - Rovné 0:0

ŽK: Peter Gula - Tomáš Ferenc, Mi-
chal Vyravec, Tibor Simko
ČK: 0 - Lukáš Ksenič

Bukovce - Chotča 2:1 (0:1)
Góly: Milan Greško, Branislav Šanta 
- Dominik Plavnický
ŽK: Jakub Vachaľ, Kristián Palička, 
Adrián Palička, Tomáš Pavelko - Mar-
cel Džavoronok

Miňovce - Sitníky 1:9 (1:3)
Góly: Daniel Jaselský - Dávid Koval-
čík, Matúš Motyka 3, Marián Durkač, 
Marko Šuca, Denis Polaščik 3 (1 z 
PK),
ŽK: 0

Lúčka - Tisinec 4:2 (2:1)
  Domáci celok sa dobre pripravil na 
súpera a od prvej minúty nedovolil 
žiadny pressing. Strelec Ľubomír 
Argay potvrdil svoju streleckú chuť. 
Vo veľmi slušnom zápase aj veľká 
divácka návšteva videla super zápas. 
Za povzbudenie ďakujeme.
Góly: Ľubomír Argay 4 - Miloš Čepa 
2
ŽK: 0 - Matúš Farbanec

Lomné - Stročín 5:4 (2:3)
  Priemerný vyrovnaný zápas.
Góly: Miroslav Hospodár 4, Marek 
Kytík - Pavol Gajdoš, Denis Hnát, 
Jakub Rodák 2
ŽK: Marián Mušinský - Matej Malen-

ký, Ambróz Čobej
Kuková - Radoma 0:1 (0:1)

Góly: Daniel Zelonkay
ŽK: Matúš Fedor, Martin Daňko, Ľu-
boš Antolík - Dávid Rybársky

Tabuľka
1. Radoma  15 10 3   2  31:10  33
2. Sitníky  14   9 3   2  62:20  30
3. Breznica  15   8 5   2  38:15  29
4. Tisinec  14   9 2   3  41:19  29
5. Lúčka  15   9 1   5  53:31  28
6. Kalnište  14   8 1   5  28:27  25
7. Rovné  15   6 5   4  31:26  23
8. Kuková  15   5 1   9  23:28  16
9. Bukovce  15   5 1   9  24:42  16
10. Stročín  15   4 3   8  36:40  15
11. Lomné  15   4 2   9  20:49  14
12. Chotča  15   3 3   9  22:45  12
13. Miňovce  15   0 2 13  12:69    2

7. liga
Gribov - Giraltovce 5:1 (4:1)

Góly: Róbert Horvát 3, Dominik 
Varga, Patrik Čepa - 
ŽK: 0

ŠK Orlík - Baňa 1:2 (0:1)
Góly: - Polončák, Medvec

VK PRIEVIDZA - TJ SLÁVIA SVIDNÍK 3:0 (21, 21, 19) 
- konečný stav série 3:0

   Volejbalisti Svidníka do fi nále mužskej Edymax extraligy nepostúpili. 
Z postupu sa tešili volejbalisti VK Prievidza, ktorí do fi nále postúpili 
tretíkrát za sebou. 

   Hokejbalisti Svidník sú na pokraji vypad-
nutia z play-off hokejbalovej extraligy. Vo 
štvrťfi nále prehrávajú v sérii so Skalicou 0:2 
na zápasy, keď obidva víkendové zápasy 
v Skalici prehrali. 
   Najprv v sobotu prehrali 3:4, keď góly 
Svidníka strieľali Džupina 2 a Raschman, 
no v nedeľu Svidníčania prehrali výraz-
nejším rozdielom - 1:5. Strelcom jediného 
svidníckeho gólu bol Antal. 
   Hokejbalisti HbK Lion Svidník v Skalici 
nastúpili v tejto zostave: Kalis - Dzúr, 
Džupina, Horváth, Lúč, Kostyšák, Štefan, 
Balogáč, Sabol, Pankuch, Vook, Findura, 
Raschman, Habovčík, Stanislav, Antal. 
   Tretí zápas štvrťfi nálovej série je na 
programe v sobotu 13. apríla o 13.00 hod. 
vo svidníckej GMT projekt Aréne.      (pn)

   Stolní tenisti tretej a štvrtej ligy nastúpili v poslednom kole v medzi-
okresnom derby  proti JMC Lužany pri Topli.

EXTRALIGA MUŽOV 

   Najprv v uplynulú stredu vyhrali vo Svidníku 3:1 a svoj postup do boja o zlato spečatili 
v uplynulú sobotu na domácej pôde, keď v treťom semifi nále zdolali TJ Slávia Svidník 
3:0 a rovnakým skóre triumfovali aj v celej sérii. 
   Zostava Svidníka: Ščerba, Matušovský, Pietrzak, Ciupa, Majcher, J. Hriňák, liberá S. 
Paňko a Kalužný (Oleárnik, Markovič, Marjov. Tréner Svidníka Peter Tholt po zápase v 
Prievidzi povedal: „Tento zápas bol jednoznačný v prospech Prievidze. Išli sme s 
odhodlaním, že nemáme čo stratiť. Sériu sme si pokazili domácim zápasom, keď 
sme to mali dobre rozohrané, ale Prievidza servisom otočila ten zápas. Dnes to 
opäť bolo o ich servise, my sme útočili z ťažkých pozícií a to rozhodlo. Chceli sme 
prekvapiť v tejto sérii s favoritom, ale ideme hrať o tretie miesto.“
   Ako už povedal tréner Peter Tholt, Svidník bude hrať rovnako ako minulý rok o bronz. 
Jeho súperom bude jeden z dvojice VK KDS Šport Košice - VKP Bystrina SPU Nitra. Vi-
cemajster z Nitry vyhral v sobotu päťsetovú bitku v Košiciach, v sérii sa ujal 2:1 na zápasy 
a do fi nále postup môže spečatiť v stredu 10. apríla o 18.00 na domácej palubovke. Tým 
pádom by súperom Svidníka boli Košice.                                                          (svf, pn)

Krajské súťaže

III. LIGA
   Treťoligisti mali istý postup do II ligy, no 
hrali naplno a zaslúžene zvíťazili, a to naj-
mä vďaka Magdziakovi a Stadtherrovi, ktorí 
v tomto stretnutí boli stopercentní.
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník - 

JMC Lužany pri Topli 12:6
B.: Magdziak, Stadtherr po 4,5; Vodila, Ku-
rej po 1,5 - Stolárik, Daňko, Kravec po 2.

IV. LIGA

   V tomto stretnutí išlo o druhú zostupovú 
priečku a Svidníčanom by víťazstvo malo 
zaručiť zotrvanie vo štvrtej lige aj v budú-
cej sezóne, ak nenastanú nepredvídané 
zmeny v tretej lige.
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník B - 

JMC Lužany pri Topli B 11:7
B.: Močilenko, Nemec po 3,5; Kurej 2; Go-
nos, Antoš po 1 - Lukáč 4,5; Vajda 2; Sabol 
0,5.                                                    (ku)

Hokejbalisti Svidníka 
vo štvrťfi nále 

dvakrát prehrali

Tabuľka
1. Ladomirová  7  7 0 0  33:  9   21
2. Gribov  8  5 1 2  28:13   16
3. Baňa  7  5 0 2  25:11   15
4. ŠK Orlík  8  3 0 5  15:19     9
5. Mestisko  7  1 0 6  11:27     3
6. Giraltovce  7  0 1 6  11:44     1
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 Základná škola na Komenského ulici vo Svidníku sa už po 
tretíkrát zapojila do projektu Slovenskej volejbalovej federácie 
MINICOOLPREHADZOVANÁ.  

Žiaci si zmerali sily v prehadzovanej 

  Žiaci 4. ročníka si zmerali sily so svojimi rovesníkmi v prehadzovanej. Najprv, 
27. marca,  4.A hostila v našej telocvični dve družstvá zo ZŠ Bukovce. Vzá-
jomné zápasy boli veľmi vyrovnané, ale nakoniec dopadli lepšie pre našich 
žiakov, ktorí vyhrali dvakrát  2:0: Z víťazstiev sa tešili: Hij, Kopčová, Žemlička, 
Zozuľáková, Lažová, Tupyová, Haľková, Hvozdová, Petrová. 
  O deň neskôr, 4.B privítala dva tímy zo ZŠ 8. mája vo Svidníku. Nášmu 

družstvu sa podarilo vyhrať s A družstvom, podľahli však lepšie hrajúcemu 
B družstvo ZŠ na ulici 8. mája. Školu reprezentovali: Hnátová, Drimák, Lúč, 
Ngoc, Fecušová, Karin a Laura Bochnovičove, Šcerba. Druhé kolo a súboj o 
postup do semifi nále ich čaká 25. a asi 29. apríla na pôde súperov.      (gh)

  Rok 2019 priniesol milovníkovi športu Tomášovi Handzušovi 
(11) nezabudnuteľný zážitok. Po minuloročnej prehre o prvé 
miesto v boxovej súťaží, ukázal, že sny sa dajú ľahko splniť. 
Stal sa majstrom Slovenska v boxe a jeho rodičia sú naň pat-
rične hrdí. 

Jedenásťročný Tomáš Handzuš majstrom Slovenska v boxe

  „Môj syn je také akčné dieťa, že ho až niekedy 
obdivujem. Víťazstvo v boxe je pre nás rodičov veľká 
výhra v živote, pretože sme vychovali nebojácneho 
a drsného chlapa, ktorého nezlomí nič, ani len rana 
do čela. Na znak víťazstvá som mu sľúbil nové ko-
pačky, ktoré verím, že mu prinesú množstvo šťastia 
aj vo futbalovej kariére, ktorej sa venuje už niekoľko 
rokov,“ dodal otec Ľubomír Handzuš.  
  Tomáš Handzuš je žiakom 5. ročníka Základnej 
školy na Mlynskej ulici v Stropkove. Popri škole 
sa aktívne venuje futbalovým tréningom, ktoré sa 
konajú pravidelne v utorok, stredu a piatok a trvajú 
zhruba dve hodiny. Pôsobí v kategórii U12, čo 
predstavuje kategóriu mladších hráčov do 12 rokov. 
V tomto období sú cez víkendy tréningy nahradené 
zápasmi. 
 Tréner Peter Mihalík hodnotí Tomáša Handzuša 
ako športovo nadaného chlapca, ktorý svedomito 
pristupuje k školským i mimoškolským povinnostiam. 
„Tomáš je záložník, ale aj výborný motivátor celého 
tímu. Trénujem ho rok a pokroky je vidieť, najmä v 
kondičke a výkonnosti. Vie výborne pracovať s lop-
tou a má rýchlosť v nohách. Svojím voľným časom 
nešetrí. Popri škole, ktorá mu ide, sa venuje nielen 
futbalu, ale aj boxu. Som zástancom toho, že pre deti 
je výborným príkladom, ako si naplniť čas a ísť si 
za cieľom. Je vidieť, že Tomáša šport baví. Napriek 
dochádzke z Giraltoviec do Stropkova nezaháľa a 
do tréningu dáva všetko. Je to bojovný chlapec, plný 
výziev,“ doplnil tréner Peter Mihalík.  
  Popri futbale sa taktiež naplno venuje aj boxu, 
ktorý mu priniesol po tvrdej drine 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska 
v boxe. Súťaž sa konala 23. a 24. marca (sobota, nedeľa) v Dubnici nad 

Váhom. V sobotu sa konalo semifi nálové kolo, ktoré mu umožnilo postup do 
nedeľňajšieho fi nálového kola, v ktorom sa stal jednoznačným víťazom, kde 
skóroval 5:0. Pôsobil v najnižšej váhovej kategórii do 30 kilogramov. Minulý 
rok v Giraltovciach získal 3. miesto. 
  Tréner Jozef Onufer slovami nešetril a zhodnotil Tomáša ako chlapca, ktorý si 
ide tvrdo za svojím. „Tomáš je veľmi svojský chlapec. Je potrebné ho korigovať 
a niekedy aj usmerňovať. Pri boxe je veľmi dôležité trénera počúvať. Som rád, 

že  to v tomto prípade urobil a tým si 
zaslúžene vybojoval víťazstvo. Úlohou 
každého trénera je svojich zverencov 
motivovať a niekedy aj kritizovať, to 
je základom každého úspechu. Veľkú 
zásluhu majú aj rodičia, ktorí k takým-
to druhom športu pristupujú zdravo 
a svedomito. Som rád, že Tomášovi 
rodičia sú tým príkladom,“ dodal tréner 
Jozef Onufer. 
  Tréning v boxe si vyžiada veľkú fy-
zickú námahu. Ide o šport, kedy bojuje 
celé telo, ale aj myseľ. Tomáš sa boxu 
začal venovať počas letných prázdnin v 
roku 2016 a jeho prvý zápas sa konal v 
roku 2017. Navštevuje Mestský boxer-
ský klub (MBK) v Giraltovciach, ktorého 
riadi spomínaný tréner Jozef Onufer. 
„Tréningy v boxe sú každý pracovný 
deň v čase od 15. do 17. hodiny. 
  Tomáš pred majstrovstvami chodieval 
na tréning každý deň. Bolo vidieť jeho 
cieľ - zvíťaziť. Každý tréning sa začína 
dvojkilometrovým behom, dvadsať 
minútovou rozcvičkou, nasleduje roz-
cvička so záťažou, cviky na žinenke. 
Okrem toho si znázorňujeme ukážkové 
údery a napokon dochádza k súbojom 
a nácvikom v ringu. Pevne verím tomu, 
že Tomášovi pribudnú aj ďalšie cenné 
trofeje a dúfam, že svoj postoj k športu 

nezmení, ba dokonca, vylepší,“ doplnil tréner Jozef Onufer. 
(vb)

Tomáš Handzuš je žiakom 5. ročníka Základnej 
školy v Stropkove
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Sväté omše, liturgie a zhromaždenia

Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách 
v mesiaci apríl 2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice 
vo Svidníku s fi nančnou podporou Fondu na podporu umenia

SALÓNKA, Johny: 
Mica. Dobrodružstvá mačiek z Liptovského Hrádku. 
Bratislava, Zum Zum production,  s.r.o. 2018. 59 s.
  Mestečko Liptovský Hrádok leží pod úpätím Nízkych Tatier. Pretekajú ním rie-
ky Belá a Váh, cez deň z neho 
vidíte Kriváň a v noci hviezdnu 
oblohu. Žije v ňom Zuzkin ujo, 
stará mama a Mica.  Mica má 
na labkách medzi pazúrmi 
štetinky ako rys, chvost má 
hrubý ako veverička a srsť tá 
je mäkučká. Hoci odmalička 
nemá rada hladkanie, a keď 
ju zoberiete do ruky začne sa 
prednými labkami silno odtlá-
čať, ako keby jej človek robil 
zle, všetci v dome ju majú radi 
a považujú ju za člena rodiny. 
Ale viac vám už prezradí Zuz-
ka, tak pozorne počúvajte.    

CABALLÉ, Monserrat (12.4.1933-6.10.2018)
  Monserrat Caballé španielska sopranistka sa narodila 12.4.1933 v Barcelone. 
Jedna z najdôležitejších primadon talianskeho belcanta (Bellini, Donizetti, 
Verdi). Suverénna technika spevu a dramatickosť prednesu z nej urobili ná-
sledníčku „absolútnej primadony“ M. Callasovej. Veľkolepým úspechom bol 
už debut v r. 1956 v Bazileji v úlohe Mimi z Bohémy. V milánskej La Scale 
debutovala v r. 1964 v úlohe kvetinárky z Parsifala. Od debutu v Metropo-
litnej opere v New Yorku, kde spievala Margarétu v Gounodovom Faustovi, 
triumfovala na všetkých slávnych operných scénach Západu. Angažovala 
sa aj v oblasti zabudnutých a technicky náročných talianskych opier. V po-
sledných rokoch sa úspešne venovala aj zábavnej hudbe. V polovici mája 
r. 2002 vystúpila aj v bratislavskej Športovej hale samostatným koncertom 
a s populárnym repertoárom. Zomrela 6.10.2018 v nemocnici Sant Pau v 
Barcelone vo veku 85 rokov.

BAUDELAIRE, Charles (9.4.1821- 31.8.1867)
  Francúzsky básnik, kritik, esejista a prekladateľ. V jeho literárnom vývoji zo-
hral významnú úlohu záujem prekladať diela Edgara Allana Poea. Baudelairove 
prozaické diela nemali úspech a kritika konštatovala absenciu originality. Písal 
aj kritické články z oblasti výtvarného umenia a svojou recenziou priniesol 
slávu maliarovi Eugénovi Delacroix. Najväčší úspech dosiahol v poézii. Zbier-
kou básní Kvety zla sa stal priekopníkom symbolizmu v európskej literatúre. 
Baudelaire ňou začal nové obdobie francúzskej i svetovej literatúry. Básnik v 
nej originálnymi obrazmi prenikol až na dno ľudských zážitkov, myšlienok a 
citov. Autorovi posmrtne vyšli Malé básne v próze.

- Včera mi ukradli peňaženku.
- To muselo byť nepríjemné prekvapenie.

- Áno, najmä pre zlodeja.

LEKÁRNE: 
8. apríla: Lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149; 
                             MUDr. Jánošík)
9. apríla: Lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
10. apríla: Lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
11. apríla: Lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
12. apríla: Lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch autobusovej stanice)
13. apríla: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
14. apríla: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA:
13 a 14. apríla: MUDr. M. Hutňan M. - Centrálna 812 vo Svidníku. Kontakt: 
054/752 12 36. 
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. 

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.,           Nede-
ľa: 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 8. apríla: 6.15 hod.: 1. čas, 6.30 hod.: † Peter, Orsolya, Olívia, 
18.00 hod.: * Mária, K úcte sv. ducha, 18.45 hod.: moleben k sv. duchu, Utorok 
9. apríla: 11.30 hod.: CZŠ, 12.00 hod.: † Jozef, 18.00 hod.: † Michal, Margita, 
18.45 hod.: Veľkopôstný moleben, Streda 10. apríla: 16.00 hod.: kláštor sestier 
Baziliánok, 18.00 hod.: † Ján, Mária vpd, 21.00 hod.: polnočnica, Štvrtok 11. 
apríla: 12.00 hod.: † z rod. Milasovej, 17.15 hod.: Sv. ruženec za závislých, 
18.00 hod.: † Vladislav, Ján, Júlia, Michal, Michal, †  Mária 40 dňová, 18.45 
hod.: požehnanie kňazmi, Piatok 12. apríla: 16.00 hod.: kláštor sestier Bazi-
liánok, 18.00 hod.: †  Michal vpd, 21.00 hod.: polnočnica, 18.45 hod.: stretko 
mládeže, Lazárová sobota 13. apríla: 8.00 hod.: † Ján, † Michal, Kvetná nedeľa 
14. apríla: myrovanie, 7.00 hod.: sv. ruženec + 1. čas, 8.00 hod.: * za farské 
spoločenstvo sl., 9.15 hod.: CZŠ, 10.30 hod.: * Helena s rodinou  csl., 16.00 
hod.: spoveď pred veľkou nocou, 18.00 hod.: * Anna s rodinou sl.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ  
   Pondelok 8.4.: 17:40 Veľkopôstny moleben, 18:00 Za zdravie a Božie požeh-
nanie pre Editu s rod., Utorok 9.4.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre 
Margitu s rod., Streda 10.4.: 16:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Marcela, 
Piatok 12.4.: 17:15 Krížová cesta, 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre 
členov arcibratstva sv. ruženca, Sobota 13.4.: 7:00 + Peter, Miroslav, Mária 
a ost., Nedeľa 14.4.: 9:00 Za farnosť. 

SÁLA KRÁĽOVSTVA JEHOVOVÝCH SVEDKOV 
   Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konaj na Festivalovej ulici 2042 
vo Svidníku takto: Štvrtok 11. apríla o 18. hod.: Náš kresťanský život a služba: - 
1.Korintanom 10 -13 kap., - “Jehova je verný“, - 1.Korintanom 10:13 - Jehova nám 
pomôže vytrvať v akejkoľvek skúške, ak mu dôverujeme, - Čo som sa z čítania Biblie 
na tento týždeň naučil o Jehovovi?, o 19. hod.: Zborové štúdium Biblie: Spôsob 
života vedený múdrosťou, Nedeľa 14. apríla o 9.30 hod. (v slovenskom jazyku), o 
14. hod. (v rómskom jazyku), Pozývame Vás na  mimoriadnu biblickú prednášku 
,kde sa koná na celom svete. Verejná  biblická prednáška: „Usilujme sa o skutočný 
život“, Hlavné myšlienky: - Čo je skutočný život?, - Prečo si dať za cieľ: Skutočný 
život?, - Čo robiť, aby sme získali skutočný život?, - Dosiahnuť skutočný život nie 
je nemožné, - Teraz je čas veľmi sa snažiť o skutočný život. 
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Čo premieta Kino Dukla?Čo premieta Kino Dukla?

Infoservis

KRASLICE 2019  
 Takmer dva týždne pred Veľkou nocou, 9. apríla 2019 sa v SNM - Múzeu 
ukrajinskej kultúry vo Svidníku uskutoční tradičné podujatie KRASLICE 2019 
- 20. ročník výstavy veľkonočných kraslíc. 
   Celkove na výstave sa exponuje takmer 500 veľkonočných kraslíc 
zdobených rôznymi technikami. Tvorba každej krasličiarky nadväzuje na 
bohatý ornamentálny fond regiónu, z ktorého pochádza a tvorivo ho rozvíja. 
Rozmanité ornamenty kraslíc na výstave veľmi výstižne dopĺňajú výšivky 
Мárie Sopoligovej z Nižného Orlíka. 
   Výstava potrvá do 31. mája 2019.  

HELLBOY - Piatok 12. apríla o 20. hodine HELLBOY - Piatok 12. apríla o 20. hodine 
  Obľúbený temný hrdina Hellboy sa vracia na plátna kín v plnej paráde. Pod 
hlavičkou ÚPVO (Úradu pre paranormálny výskum a obranu) sa vydáva do  
Londýna, kam sa zo záhrobia vrátila obávaná čarodejnica Nimue. „Krvavá 
Kráľovná“ potrebuje nabrať silu, pretože v dávnych dobách ju zabil samotný 
kráľ Artuš a kusy jej rozštvrteného tela ukryl v rôznych častiach Anglicka. 
Hellboy teraz musí zabrániť, aby Nimue na svet ľudí zoslala smrtiacu morovú 
ranu. Rohatý cynik má našťastie po svojom boku nevlastného otca, profeso-
ra Trevora Bruttenholma, a kamarátku Alice, mimoriadne nadané médium. 
Spolu s nimi odhalí šokujúcu pravdu o svojom pôvode i o tom, aké je jeho 
skutočné poslanie.

 Scifi , akčný, 121 minút, vstupné: 5 eur  
AFTER: BOZK 

Sobota 13. apríla o 20. hodine 
  Nechajte sa zviesť.

Usporiadaná študentka sa 
zamiluje do toho najhoršieho 
chalana široko ďaleko, rebela 
s temnou minulosťou i tajom-
stvom. Zdravý rozum je síce 
proti, ale nemôže si pomôcť, 
velenie nad jej životom preberá 
srdce a túžba. Nič podobné 
predtým nepoznala a tak sa 
vrhá do vzťahu, ktorý je opojný, 
silný a diabolsky nebezpečný.
O fi lme After: Bozk sa často 
píše ako o "Päťdesiatich odtie-
ňoch pre tínedžerov". Oba fi lmy 

spája veľká romanca, neovládateľná príťažlivosť hlavných hrdinov, vášeň a 
túžba. After: Bozk vznikol podľa rovnomenného knižného bestselleru Anny 

Todd, prvého dielu z niekoľkodielnej série „After“. Tá sa stala svojho druhu 
fenoménom a na internetovej platforme Wattpad má cez miliardu prečítaní.

 Romantický, 106 minút, vstupné: 5 eur 
TERORISTKA 

Nedeľa 14. apríla o 20. hodine 
  Komédia Teroristka je príbehom učiteľky na dôchodku, ktorá celý život svojich 
žiakov učila, že základom všetkého je slušnosť a násilie nič nerieši. Lenže 
nakoniec zistí, že presne na toto gauneri spoliehajú.
Réžia: Radek Bajgar  •  Hrajú: Iva 
Janžurová, Martin Hofmann, Tatiana 
Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová, 
Jana Plodková, Kristína Svarinská, Sára 
Affašová, Eva Leinweberová
Čierna komédia o Márii (Iva Janžurová), 
učiteľke na dôchodku, ktorá hovorí, 
že už si nechce pripadať ako krava a 
rozhodne sa zrealizovať to, čo nás síce 
občas napadne, ale hneď tú myšlienku 
zapudíme: zoženie si zbraň a namieri 
ju na strojcu zla (Martin Hofmann). Za 
cenu vlastnej obete sa pokúsi pomôcť 
iným. Mária však zistí, že rovnako, ako 
je vražda zložitá morálne, je náročná aj 
prakticky.

Komédia, dráma, 95 minút, 
vstupné: 5 eur 

96. (PODDUKLIANSKE O)SVETOVÉ KINO
ZJAVENIE (ČSFD 72%)

10. APRÍLA 
O 19. HODINE 

O fi lme:
Jacques je novinárom v jednej z veľ-
kých regionálnych redakcií vo Fran-
cúzsku. Jeho povesť nestranného 
a talentovaného investigatívneho 
novinára upúta pozornosť Vatikánu, 
ktorý ho najme na špeciálne vyšet-
rovanie. V jednej malej francúzskej 
dedine totiž vraj prišlo k zjaveniu…
Hneď po svojom príchode tu stretá-
va mladú, citlivú a pobožnú Annu, 
ktorá tvrdí, že na vlastné oči videla 
Pannu Máriu.  

Réžia: Xavier Giannoli, žáner: 
dráma, Francúzsko, 2018, 137 

min, MP: 15+, vstup: 3€ / 
s preukazom FK: 2 € 


