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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 svidnícki 
mestskí poslanci ôsmimi hlasmi schválili. Urobili tak na svojom 
zasadnutí v stredu minulý týždeň. 

Poslanecký zbor rozhodol - spoločnosti GAS-MG mesto zaplatí za chodník a múrik

  Tento materiál im predložil prednosta Mestského úradu vo Svidníku Miroslav 
Novák, ktorý ho vypracoval spolu s vedúcimi odborov fi nancií a výstavby 
Nikolajom Vlčinovom a Karolom Richvalským. 
  Mestskí poslanci schválili 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 23 601,92 
eur a za výstavbu múrika pri OD „Vašuta“ 6 957,53 eur. Svidnícky mestský 
parlament zároveň na vedomie zobral informáciu, že ostatné fi nančné nároky 
spoločnosti GAS-MG, spol. s.r.o. súvisiace s realizáciou diela „Svidník - revi-
talizácia 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 zavia-
zala zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo, a to * podľa 
schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom a * podľa podmienok 
dohodnutých v zmluve. K zmenám došlo v novembri, 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 regionálneho 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 rozpočet, resp. výška peňažných 
prostriedkov nebola objednávateľom uhradená z dôvodu zisťovania skutkových 
okolností prípadu, právneho posúdenia a prebiehajúcej kontroly. Po vykona-
ní 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 dô-
vodovej správe k materiálu 
predkladanému na stoly 
mestských poslancov pred-
nosta 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 po-
stupovať. „V cene za dielo 
sú zahrnuté všetky nákla-
dy a výdavky zhotoviteľa, 
ktoré súvisia s vykonaním 
diela, ďalej práce, ktoré zho-
toviteľ nevykoná, vykoná bez 
príkazu 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 prí-
slušnými 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 konštatoval, že 
iba niektoré tzv. práce naviac sú kryté dodatočne vyhotovenými objednávkami. 

Súhrne sú tieto čiastkové diela kryté dodatočne vyhotovenými objednávkami 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 spôsobom, ktorý vytvoril 
náročnú právnu situáciu, v ktorej nie je jasné, v akom rozsahu určiť bezdô-
vodné 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 nanč-
nú 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 pôvodca odpadu vyzvalo zhotoviteľa, aby s odpa-
dom 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. recyklácia 
a následné opätovné použitie do výroby. Takto navrhované a vykonané riešenie 
prinieslo výraznú fi nančnú úsporu,“ podotkol Miroslav Novák. 
  Keď to celé uzavrieme, nové vedenie Svidníka s majiteľom spoločnosti GAS-
MG, spol. s r.o. Michalom Gondekom o požadovaných fi nančných nárokoch, 
rozsahu 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 objed-
návok, ktoré mali pravdepodobne domnelo simulovať právne úkony platne do-

hodnutých záväzkov k roz-
šíreniu diela a navýšenia 
jeho celkovej ceny,“ zdô-
raznil opakovane mestský 
prednosta Miroslav Novák. 
Pre úplnosť dodávame, že 
primátor mesta Svidník Ján 
Holodňák v čase podpísania 
objednávok konal v rozpore 
s vtedy platnými Zásadami 
o hospodárení a nakladaní 
s majetkom mesta Svidník, 
v rozpore so zákonom o 
majetku obcí a platnými prin-
cípmi finančnej disciplíny, 
keď vykonal právne úkony 
nad fi nančný limit 1000 €. „S 

vysokou pravdepodobnosťou 
predpokladáme, že zhotovi-
teľom požadované fi nančné 

nároky budú posudzované a rozhodované na vecne a miestne príslušnom 
súde,“ uzavrel v materiáli predloženom na rokovanie mestského poslaneckého 
zboru vo Svidníku prednosta Mestského úradu Miroslav Novák. 
  Ako sme už uviedli, poslanci takýto návrh z dielne vedenia mesta schválili - za 
hlasovali poslanci Vladimír Kaliňák, Michal Goriščák, Ján Hirčko, Jozef Poper-
nik, Martin Ždiňak, Vladimír Žak, Matúš Majda a Peter Breznoščák, proti boli 
Peter Pilip, Pavel Olejár, Ján Vook a Katarína Siváková, a hlasovania sa zdržali 
Kamil Beňko a Adrián Labun. Poslanec Michal Iľkanin bol z rokovania ospravedl-
nený.                                                                                                         (ps)

 Poslanci takýto návrh z dielne vedenia mesta schválili - za hlasovali poslanci V. Kaliňák, M. 
Goriščák, J. Hirčko, J. Popernik, M. Ždiňak, V. Žak, M. Majda a P.  Breznoščák, proti boli P. Pilip, 
P. Olejár, J. Vook a K. Siváková, a hlasovania sa zdržali K. Beňko a A. Labun
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  Poslankyňa Katarína Siváková v rozprave pripomenula, ako sa 
na pracovnom stretnutí poslancov s vedením mesta pýtala pred-
nostu Mestského úradu Miroslava Nováka, čo má väčšiu právnu 
váhu - či je to dodatok k zmluve, ako podľa zmluvy mohli byť 
práce naviac realizované, alebo či je to objednávka podpísaná 
primátorom mesta. 

Poslanci o pochybeniach a zodpovednosti, primátorka chce počkať na súd

  „Nejak spoločne sme skonštatovali, že jedno má určitú právnu váhu a rov-
nako aj to druhé. Osobne si však myslím, že ak by som si na misky váh dala 
objednávky podpísané primátorom a dodatok k zmluve, tak podľa môjho ná-
zoru väčšiu právnu váhu má dodatok k zmluve, ktorý však nebol vypracovaný 
a na základe ktorého by fi rma mohla mestu fakturovať práce naviac. Preto 
si myslím, že akékoľvek práce navyše by sme z mestských peňazí zaplatiť 
nemali,“ zdôraznila poslankyňa Katarína Siváková, ktorá ocenila, ako sa 
mesto popasovalo s odpadom. Na druhej strane podotkla, že sa mesto chystá 
zaplatiť okolo 30-tisíc eur, ktoré sa však netýkajú samotnej rekonštrukcie parku 
Ludvíka Svobodu. „Ideme zaplatiť za chodník, ktorý stavebná fi rma zničila pri 
rekonštrukčných prácach. Myslím si, že peniaze za rekonštrukciu chodníka, 
ktorý bol stavebnou fi rmou zničený, by sme zaplatiť nemali. Minimálne malo 
mesto vstúpiť do rokovania so stavebnou fi rmou a dohodnúť sa na možno 
združenej investícii, aby časť tejto rekonštrukcie zaplatila stavebná fi rma a 
časť mesto,“ dodala Katarína Siváková, ktorá sa pýtala aj na to, či už mesto 
odborne prevzalo rekonštrukciu parku. 
  Prednosta Mestského úradu Miroslav Novák reagoval, že mesto stavbu 
prevzalo 31. októbra 2018 na základe protokolu o odovzdaní stavby, teda ešte 
za bývalého vedenia. „Preberacie konanie sa začalo 29. októbra a ukončené 
bolo 31. októbra 2018,“ povedal Miroslav Novák a na slová poslankyne o tom, 
že stavebná fi rma poškodila chodník na Bardejovskej ulici reagoval takto: „Či 
zhotoviteľ poškodil chodník, v akom rozsahu, v akom čase, bol by to problém 
pri dokazovaní. My takéto dôkazné bremeno neunesieme. Nemáme ani foto-
dokumentáciu, ani stav chodníka pred rekonštrukciou parku a po rekonštrukcii. 
Nevieme to dokázať. No a druhá vec, ktorá je však najpodstatnejšia: my mô-
žeme zhotoviteľa vyzvať na rokovanie, aby sme rokovali o jeho spoluúčasti, 
ale otázka znie, či na to pristúpi, pretože má tu objednávku, hoci podpísanú 
v rozpore s pravidlami fi nančnej disciplíny, ale má ju a sudca sa na to bude 
pozerať tak, že objednávka je platná.“ 
  Pridala sa aj primátorka Marcela Ivančová: „My sme boli veľmi radi, keby 
sme uhradili čo najmenej tých prác, ale už teraz dávame na misku váh aj to 
dôkazné bremeno, ktoré by bolo na našich pleciach. Musíme na misky váh 
dávať to, čo vieme dokázať a čo nevieme alebo kde si myslíme, že ťaháme za 
kratší koniec. To, že stavba bola podľa protokolu prevzatá 31. októbra 2018, 
teda dva týždne pred voľbami, nám jemne zväzuje roky vo veľa veciach.“
  Poslanec Vladimír Kaliňák poznamenal, že podľa neho sa sťažnosti obyvate-

ľov na zničenú ulicu viac týkali Pionierskej než Bardejovskej ulice a Pionierska 
ulica bola opravená z dotácie vlády. „Ja si tiež myslím, že tá Pionierska ulica 
mala byť daná do poriadku stavebnou fi rmou a nemala byť zaplatená z dotácie 
vlády, čo sa stalo ešte za bývalého vedenia.“ 
  Poslankyňa Katarína Siváková oponovala, že má k dispozícii fotografi e od 
občanov, ktoré potvrdzujú pohyb ťažkých nákladných áut práve po chodníku 
popred bytovku na Bardejovskej ulici. „To nie sú vymyslené veci, sú to podlo-
žené veci,“ zdôraznila Katarína Siváková a pripomeňme, že o sťažnostiach 
obyvateľov na to, že ťažké mechanizmy ničia chodník pred ich bytovkou sme 
písali aj na stránkach našich novín a uverejnili sme aj fotografi e. „Ešte sa vrátim 
k tým objednávkam - boli vystavené proti zásadám rozpočtového hospodárenia 
mesta. Teraz mi to príde také, že ideme dodatočne niečo zlegalizovať nielen 
pri tejto ulici, ale aj pri múriku,“ podotkla ešte poslankyňa, na čo zareagovala 
primátorka, že snáď tu nechce nikto súčasné vedenie mesta obviňovať, že 
chce niečo zakrývať. Poslankyňa Katarína Siváková však dodatočne, už po 
skončení zasadnutia mestského parlamentu vysvetlila, že jej išlo o princíp. 
„Mesto priznáva, že objednávky neboli vystavené v súlade s predpismi a 
napriek tomu navrhuje ich akceptovanie a úhradu faktúr. Navyše aj viacerí z 
dnešných poslancov v minulom volebnom období viackrát kritizovali vtedajšie-
ho primátora, že porušuje zásady rozpočtového hospodárenia a práve oni mu 
znížili fi nančnú právomoc, ktorú podľa súčasných informácií pri predmetných 
rekonštrukciách porušil. Preto som na tento fakt upozorňovala, pretože mi to 
neprišlo správne,“ vysvetlila Katarína Siváková. 

  Aj v kontexte s jej skoršími vyjadreniami a rovnako 
aj v kontexte s konštatovaním vedenia mesta, k akým 
porušeniam došlo, vystúpil poslanec Pavel Olejár. 
„Kto je za toto zodpovedný?“ Takto znela jeho otázka. 
„Toto zaujíma aj mňa,“ zareagovala primátorka Mar-
cela Ivančová a pokračovala: „Myslím si, že v tomto 
štádiu je príslušný iba súd. Ja si osobne myslím, že to 
skončí na súde, bude prebiehať dokazovanie a nech 
súd rozhodne. Ja si netrúfnem obviniť nikoho bez 
toho, aby bol nejaký dôkaz. Nech o zodpovednosti 
objektívne rozhodne súd.“ 
  Poslanec Ján Vook zopakoval otázku svojho kolegu 
Pavla Olejára, že kto je za to zodpovedný. „Toto je 
hlavná otázka pána Olejára, aj mňa a verím tomu, 
že aj občanov. Kto podpísal niečo také a kto je za to 
zodpovedný?“ Pavel Olejár v súvislosti so slovami 
primátorky o tom, že zrejme bude rozhodovať súd, re-
agoval: „Predpokladám, že na súd to dá fi rma, ktorej 
nebudú zaplatené peniaze. A súd bude rozhodovať o 
tom, čo napadne fi rma, nie o tom, na čo sa pýtame 
my. Preto ešte raz - pani primátorka, si primátorka 
mesta, konaj tak ako má primátor mesta konať, keď 
zistí pochybenie.“ „Ďakujem za odporúčanie, ja si 
počkám na záver a potom budem konať,“ odpovedala 
mu Marcela Ivančová a po jej slovách nasledovalo 
hlasovanie, ktorým poslanci rozhodli.                (ps)

Poslankyňa Katarína Siváková oponovala, že má k dispozícii fotogra-
fi e od občanov, ktoré potvrdzujú pohyb ťažkých nákladných áut práve 
po chodníku popred bytovku na Bardejovskej ulici
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  Komisiou predložený návrh schválili bez akýchkoľvek zmien. 
Dotácie z rozpočtu mesta športových klubom, kultúrnym a spolo-
čenským organizáciám a ďalším subjektom poslanci Mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku schválili tak, ako ich dostali na stôl. 
K zmenám nepristúpili, no o dotáciách ako takých diskutovali 
poriadne dlho. 

Rozdelili 95-tisíc eur - futbalisti, volejbalisti a hokejbalisti dostali v porovnaní s vlaňajškom menej

  34 subjektov žiadalo od mesta Svidník celkovo 194 200 €, pričom v mest-
skom rozpočte bolo na dotácie vyčlenených 100-tisíc eur. Príslušná komisia 
zasadla 13. marca a predložené žiadosti prerokovala, vyhodnotila a mestské-
mu parlamentu predložila návrh na rozdelenie 95-tisíc eur. Najviac sa, ako 
tradične ušlo futbalistom a volejbalistom - 1. FK Svidník a TJ Slávia Svidník 
dostanú po 35-tisíc eur. Za týmito klubmi nasledujú hokejbalisti, keďže HbK 
Lion Svidník dostane 4 900 eur. 
  Treba však podotknúť, že futbalisti žiadali 50-tisíc eur, volejbalisti dokonca 
60-tisíc eur a hokejbalisti 27-tisíc eur. Vlani pritom futbalisti od mesta dostali 
50-tisíc eur, volejbalisti rovnako 50-tisíc eur a hokejbalisti 14-tisíc eur. Tohto 
roku teda futbalisti dostali o 15-tisíc eur menej, volejbalisti o 25-tisíc eur menej 

a hokejbalisti o 9 100 eur menej. Celkovo pritom vlani na dotáciách mesto 
poskytlo 136 100 €, tohto roku 95-tisíc eur. Či bude táto suma konečná, zatiaľ 
s istotou nevie povedať nikto. Aj v minulých rokoch totiž poslanci rozhodovali 
o pridelení mimoriadnych dotácií, preto sa rovnaký scenár nedá vylúčiť ani v 
tomto roku. Za zmienku ešte stojí fakt, že dve organizácie dotáciu z rozpočtu 
mesta tentoraz nedostali. Sú to Dobrovoľný hasičský zbor Svidník, ktorý je 
podľa komisie fi nancovaný z inej programovej položky mestského rozpočtu 
a Spoločnosti priateľov detí, mládeže a rodín boli potrebné fi nancie pridelené 
z inej kapitoly mestského rozpočtu. 
  V nasledovnej tabuľke uvádzame všetkých žiadateľov o dotácie z rozpočtu 
mesta a stĺpec označený ako návrh komisie znamená Mestským zastupiteľ-
stvom vo Svidníku pridelenú výšku dotácie na tento rok. Za zmienku ešte stojí 
fakt, že rozdelením dotácií mestskí poslanci schválili aj návrh Mestskej rady 
vo Svidníku, ktorá podľa návrhu komisie odporúča vypracovať a predložiť na 
rokovanie Mestskému zastupiteľstvu v priebehu tohto rok nový návrh Vše-
obecne záväzného nariadenia mesta Svidník o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta Svidník. O tom, ako bude prideľovanie dotácií v budúcnosti prebiehať, 
svidnícki mestskí poslanci diskutovali už aj na minulotýždňovom zasadnutí, no 
v rokovaniach budú ešte pokračovať.                                                      (ps)

  Strednú odbornú školu technickú vo Svidníku (bývalé strojárske 
učilište - pozn. red.) by mali vyradiť zo siete škôl a školských zaria-
dení. Rozhodli o tom poslanci Zastupiteľstva Prešovského samo-
správneho kraja (PSK) na svojom minulotýždňovom zasadnutí. 

Krajský parlament rozhodol: niekdajšie strojárske učilište zlúčia s inou školou

  Racionalizácia stredných škôl v Prešovskom kraji pritom prebieha už niekoľko 
mesiacov. Rušenie škôl vyvolalo emócie a aj na minulotýždňovom rokovaní 
krajského parlamentu poslanci opäť kritizovali rozhodnutie ministerstva, ale 
aj to, že sa racionalizácia neschvaľuje vo všetkých okresoch naraz. Teraz 
prišiel na rad aj Svidník, keď sa krajskí poslanci zaoberali vyradením Strednej 
odbornej školy technickej na Pionierskej ulici vo Svidníku. Študijné i učebné 
odbory presunú na inú školu a od septembra sa tak zaradia do zoznamu 
odborov SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu na Bardejovskej 
ulici vo Svidníku (bývalé odevné učilište - pozn. red.). Podľa dôvodovej správy 
po spojení týchto dvoch škôl je predpoklad, že školu bude navštevovať 390 
žiakov a župa by v tomto prípade mala ročne ušetriť 48-tisíc eur. 

  Spomínanú svidnícki Strednú odbornú školu technickú však krajský parlament 
nemusel zrušiť, lepšie povedané nemusel schváliť návrh na jej vyradenie to 
siete škôl a školských zariadení. Poslanec PSK za okres Svidník Peter Pilip 
predložil pozmeňujúci návrh, aby túto školu zo zoznamu škôl navrhnutých 
na vyradenie vyškrtli. Za hlasovalo 19 poslancov PSK vrátane samotného 
predkladateľa návrhu Petra Pilipa, proti bolo 20 poslancov a 15 poslancov sa 
hlasovania zdržalo. Peter Pilip, ako sme už uviedli, hlasoval za svoj návrh a 
poslanci Ján Hirčko a Ján Vook sa hlasovania zdržali. Pri následnom hlasovaní 
o návrhu z dielne Úradu PSK na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, 
teda aj o vyradení svidníckej Strednej odbornej školy technickej, hlasovali za 
spomínaní Ján Hirčko a Ján Vook, Peter Pilip sa hlasovania zdržal. Celkovo 
návrh podporilo 42 poslancov, proti nebol nikto a 14 poslancov sa hlasovania 
zdržalo. 
  Dodajme ešte, že Stredná odborná škola technická na Pionierskej ulici vo 
Svidníku by podľa rozhodnutia Zastupiteľstva PSK mala byť vyradená zo siete 
škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 31. augustu tohto roka.

  (ps)
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   Rušno bolo hneď v úvode zasad-
nutia, keď poslanec Pavel Olejár 
požiadal o doplnenie programu. 
Chýbali mu v ňom tri body - informá-
cia o záveroch z rokovania Mestskej 
rady, kontrola plnenia uznesení a 
interpelácie poslancov. Podľa Pavla 
Olejára ide o dôležité body, ktoré 
majú byť súčasťou každého roko-
vania mestských poslancov. Osem 
prítomných poslancov poslaneckého 
klubu Pre Svidník sa však s týmto 
názorom nestotožnilo a doplnenie 
programu nechválili. Nasledovalo 

tak prerokovanie návrhu fi nančného 
vyrovnania medzi mestom Svidník a 
spoločnosťou GAS-MG, spol. s r.o., 
o ktorom píšeme v samostatnom 
príspevku a počas prerokovania 
ktorého viackrát padla otázka - kto je 
za daný stav zodpovedný. Na jasnú 
otázku však jasná odpoveď nepadla, 
primátorka Marcela Ivančová reago-
vala, že si netrúfa vynášať verdikty, 
urobiť tak podľa nej môže len súd. 
Pri prerokovaní návrhu na ukončenie 
zmluvných vzťahov v rámci projektu 
Zateplenia Materskej školy na Ulici 

Ľ. Štúra vo Svidníku opäť rezonovalo 
hľadanie toho, kto je za vzniknutý stav 
zodpovedný. Situácia sa zopakovala 
a hoci viacerí poslanci, ktorí pôsobili 
v poslaneckom zbore aj v predošlom 
období, tvrdili, že pri schválení tohto 
projektu bolo zavedení, konkrétneho 
vinníka opäť nikto nepomenoval. 
Poslanec Ján Vook akurát zdôraz-
nil, že na problém so zateplením 
spomínanej školy poukázal už vlani 
v auguste. „Neviem si predstaviť, 
kto niečo také dokázal podpísať,“ 
vyhlásil Ján Vook s poukázaním na 
vysoké náklady mesta na spoluúčasť 
a takisto aj na skutočnosť, že 180 detí, 
ako určuje projekt, táto škôlka nikdy 
nebude mať. „Za 700-tisíc niekde 
stavajú nové škôlky a my sme tu 
za túto sumu išli zatepliť jednu 
budovu,“ podotkla primátorka Mar-
cela Ivančová a aj pre tieto dôvody sa 
poslanci zhodli na spoločnom postoji 
a mesto z celého projektu vycúva. 
Následný návrh 1. zmeny rozpočtu 
mesta na tento rok len refl ektoval na 
poslancami schválené predošlé body 
a pri návrhu na rozdelenie dotácií na 
tento rok sa spustila ostrá výmena 
názorov. Rečnil poslanec Adrián 
Labun, ktorý je zároveň prezidentom 
1. FK Svidník, ale aj poslanec Ján 
Vook, ktorý riadi Hokejbalový klub 
Lion Svidník. Obaja poukázali na 
nedostatočnú výšku dotácií nielen pre 
futbal či hokejbal, ale i pre volejbal. 
„Sme odkázaní na dotáciu mesta. 
Príspevok mesta totiž tvorí gro 
nášho rozpočtu. Sadnime si za 
jeden stôl a hľadajme riešenie,“ 

vyzýval prezident futbalového klubu 
Adrián Labun. V podobnom duchu sa 
niesli aj vyjadrenia niektorých ďalších 
poslancov. Kamil Beňko napríklad 
volal po potrebe Koncepcie rozvoja 
športu v meste a primátorka Marcela 
Ivančová vyhlásila, že nové vedenie 
mesta chystá zmenu spôsobu pride-
ľovania dotácií. „Myslím, že nastal 
ten čas. Pripravujeme preto nový 
spôsob, aby boli jasné kritériá. 
Sadneme si za rokovací stôl, pre-
diskutujeme a dostaneme to na stôl 
v tomto poslaneckom zboru,“ pove-
dala primátorka. Poslanec Ján Vook 
aj k tomu zareagoval: „Verím, že spo-
ločnú cestu nájdeme, pretože dnes 
naozaj vyvstáva otázka, či je ľud-
ské takto hazardovať so športom v 
meste.“ Ján Vook takto komentoval 
zníženú dotáciu pre futbalová, volej-
balový i hokejbalový klub. Príslušnou 
komisiou predložený návrh rozdelenia 
dotácií však poslanci bez akejkoľvek 
zmeny schválili a nasledoval bod 
rôzne. Z neho si však poslanci urobili 
interpelácie, keďže interpelácie ako 
ofi ciálny bod v programe rokovania 
chýbali. Poukazovali na viaceré prob-
lémy v meste a my o nich na našich 
stránkach viac napíšeme o týždeň. 
Po štyroch hodinách minulotýždňové 
rokovanie svidníckych mestských 
poslancov vyvrcholilo milým gestom, 
keď poslanec Jozef Popernik s veľ-
kou kyticou v rukách v mene celého 
poslaneckého zboru zablahoželal 
primátorke Marcele Ivančovej k jej 
nedávnym narodeninám. 

(ps)

Rokovanie mestských poslancov v znamení hľadania vinníka 
a slovných prestreliek    V znamení hľadania vinníka a viacerých slovných prestreliek 

sa nieslo 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, 
ktoré sa v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy 
konalo v uplynulú stredu 10. apríla. 

   Na to, kde a či vôbec bude tohto roku vo Svidníku tržnica, 
sa na minulotýždňom rokovaní mestského parlamentu pýtala 
poslankyňa Katarína Siváková. 

„Je tu jar a prichádza obdobie, 
kedy už sme zvyknutí na prevádzku 
trhoviska. Chcem sa preto opýtať 
na to, čo zaujíma množstvo ľudí 
v meste, kde bude zriadená tržni-
ca?“ pýtala sa poslankyňa Katarína 
Siváková, ktorú zaujímalo aj to, či už 
mesto eviduje aj záujemcov o predaj 
na tržnici. Primátorka Marcela Ivančo-
vá reagovala, že mesto má riešenie, 
ako zabezpečiť tržnicu a vedúca 
Odboru sociálneho, zdravotného, 
podnikateľskej činnosti a obchodu 
Mestského úradu vo Svidníku Marta 
Jacková dodala, že mesto eviduje 
aj žiadosť súkromníka o zriadenie 
trhového miesta vo Svidníku, no jeho 
meno nekonkretizovala. Marta Jac-
ková pred poslancami neuviedla ani 
to, kde by sa nové súkromné trhové 

Poslankyňu zaujímala tržnica, nič však zatiaľ nie je jasné

miesto vo Svidníku malo nachádzať. 
My sme preto po skončení zasadnutia 
svidníckeho mestského parlamentu 
k tejto téme zaslali otázky PR mana-
žérke mesta Svidník Kristíny Tchiro-
vej. „Žiadosť o zriadenie nového 
trhového miesta bola na Mestský 
úrad doručená tento týždeň, preto 
sa ňou zatiaľ zaoberáme a bližšie 
informácie o žiadateľovi nebudeme 
poskytovať. Mestský úrad bude 
žiadať stanoviská dotknutých 
orgánov a tiež mestských komi-
sií - Finančnej a správy majetku a 
podnikateľskej činnosti a Výstav-
by, územného rozvoja, dopravy a 
životného prostredia. Neskôr bude 
celá správa predkladaná mestské-
mu zastupiteľstvu,“ reagovala na 
naše otázky Kristína Tchirová, ktorá 

pripomenula, že v súčasnosti má 
mesto Svidník zriadené dve trhové 
miesta, jedno pri Dome kultúry a 
druhé v areáli autobusovej stanice 
SAD. „Členovia komisie výstavby 
majú záujem si osobne prejsť 
všetky potenciálne trhové miesta. 
Trhovisko má podľa názoru mesta 
byť v lokalite, ktorá je čo najlepšia 
pre občanov i podnikateľov a zá-
roveň by prispievala k atmosfére 
exteriérového predaja, ktorá nám 
v meste teraz chýba,“ doplnila PR 
manažérka mesta Svidníka, no tak 
ako sa žiadne konkrétnosti nedo-
zvedeli mestskí poslanci po otázke 
poslankyne Kataríny Sivákovej, tak 
sme sa konkrétnosti nedozvedeli ani 
my po našich otázkach. Isté akurát je, 
že mesto na zriadení tržnice pracuje, 
no kedy a kde bude, zatiaľ nevedno. 
Rovnako nevedno ani to, či so svojou 
žiadosťou o zriadenie trhového mies-
ta pochodí súkromník.                (ps)

Spravodajstvo 
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  3,10 metra vysoký a 10 metrov dlhý nápis ÚDOLIE SMRTI už 
v širokom regióne nepozná len málokto. Osadili ho v rámci 
spoločného slovensko-poľského projektu obce Kružlová s 
Gminou Dukla. 

Bude desať metrov dlhý nápis ÚDOLIE SMRTI v knihe rekordov? 

  Projekt nesie názov „Údolie smrti - zem vojnových hrdinov“ (číslo mikropro-
jektu: INT/EK/PO/1/II/A/0121). Dodajme, že vedúcim partnerom mikroprojektu 
je Obec Kružlová a partner mikroprojektu Gmina Dukla. Projekt je fi nancovaný 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko-Slo-
vensko 2014-2020. 
  Okrem už spomínaného nápisu vybudovali aj nové turistické altánky s kr-
bom a pribudli aj nové informačné tabule. Ďalší dôležitý krok k zviditeľneniu 
ťažko skúšaného kraja. Vo štvrtok 11. apríla 2019 sa v obci Havranec konal 
jednodňový workshop, ktorý bol vyvrcholením mikroprojektu: „Údolie smrti - 
zem vojnových hrdinov"  fi nancovaného z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Workshop sa 
uskutočnil za účelom prezentácie možností cezhraničnej spolupráce a podpory 
rozvoja programov a produktov cestového ruchu so špecifi ckou tematikou 
prihraničných regiónov. Prebiehal za účasti slovenského a poľského partnera, 
združení a organizácii, ktoré sa zameriavajú na rozvoj, podporu a propagáciu 
tohto kultúrneho a prírodného dedičstva. 

  V rámci mik-
roprojektu boli 
vybudované aj 
dva altánky. Je-
den v obci Hav-
ranec a druhý v 
obci Kružlová. 
Tieto altánky už 
teraz slúžia ako 
spoločenská a 

oddychová zóna nielen pre turistov, ale aj ľudí zo širokého okolia. Ako sme 
už v úvode spomínali, v rámci mikroprojektu bol takisto osadený nadpis 
Údolie smrti. 
  Realizátori projektu si chceli týmto nadpisom uctiť pamiatku všetkých padlých 

vojakov a pripomenúť si ťažké straty a urputné boje počas 2. sv. vojny.  
Nadpis sa svojou veľkosťou stal dominantou Údolia smrti a čoskoro bude 
zapísaný v knihe rekordov ako najväčší nadpis na Slovensku.  
  Ďalšou dôležitou aktivitou bolo osadenie informačných tabúľ v každej obci 

mikroregiónu obsahujúce informácie o 
najvýznamnejších osobnostiach pôso-
biacich na danom území vo vojnových 
časoch, ktorí zohrali svoju historickú 
úlohu v oslobodzovaní územia počas 
2. sv. vojny. Informačný leták s mapou, 
vyhotovený v slovenskej a poľskej ver-
zii rámci tohto mikroprojektu informuje 
o historických a kultúrnych pamiatkach 
v 9-tich obciach mikroregiónu Údolia 
smrti. 
  Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa 
po tak podieľali na tomto projekte - 
partnerovi projektu Gmina Dukla, spo-
ločnosti CONSORTIO SILVE, s.r.o., 
spoločnosti Rokus s.r.o., Dukla Des-
tination, pánovi Matejovi Hajdukovi, 
projektovej manažérke projektu Alene 
Novákovej a veľká vďaka patrí Jozefovi 
Rodákovi, dlhoročnému riaditeľovi vo-
jenského múzea vo Svidníku. 

(pn)

   Prešovský samosprávny kraj nepochodil s výzvou, aby Svet zdra-
via obnovil pôrodnicu v nemocnici vo Svidníku. Informoval o tom 
Rozhlas a Televízia Slovenska (RTVS). 

   Prešovský samosprávny kraj podľa 
RTVS ani nebude zisťovať, či spoloč-
nosť Svet zdravia prevádzkujúca svid-
nícku Nemocnicu arm. gen. L. Svobodu 
neporušila podmienky, za ktorých pred 
rokmi nemocnicu Prešovský samo-
správny kraj odovzdal. 
Vyplynulo to z minulotýždňového za-
sadnutia Zastupiteľstva Prešovského 

Krajský parlament už svidnícku pôrodnicu riešiť nebude

samosprávneho kraja (PSK) v Prešove. 
Krajský poslanec za okres Svidník a 
zároveň predseda Dozornej rady svid-
níckej nemocnice Ján Vook chcel, aby 
sa na už spomínané zmluvy a prípadné 
pochybenia pozrel Najvyšší kontrolný 
úrad. Poslanci krajského parlamentu to 
však neschválili. Podľa Ján Vooka preto, 
že ich bolo v tej chvíli v rokovacej miest-

nosti málo. Spoločnosť Svet zdravia 
hovorí, že sa vo Svidníku zameriava na 
iné oddelenia, ako je napríklad neuro-
lógia či chirurgia. V priestoroch bývalej 
pôrodnice je doliečovacie aj geriatrické 
oddelenie. Riaditeľ svidníckej nemoc-
nice Slavko Rodák pre RTVS povedal, 
že vo Svidníku bude rozšírené neuro-
logické oddelenie a nové fyziatricko-re-
habilitačné lôžkové oddelenie. Hovorca 
spoločnosti Svet zdravia Tomáš Kráľ 
viackrát zdôraznil, že tému pôrodnice 
vo Svidníku považujú za ukončené a ich 

rozhodnutie o zrušení je nemenné. Už 
spomínaný krajský poslanec za okres 
Svidník a zároveň predseda Dozornej 
rady nemocnice Ján Vook na margo 
aktuálnej situácie pre RTVS povedal: 
„Je mi veľmi ľúto, že nevieme nájsť 
odpoveď, či došlo k nejakým pochy-
beniam alebo nedošlo. Logické je, že 
ak je v uznesení alebo v zmluve, že 
nedôjde k obmedzeniu poskytovania 
zdravotnej starostlivosti a dôjde k 
zrušeniu oddelenia, neviem, ako si to 
ja mám vysvetľovať.“                   (ps)
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  Od nástupu ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa 
do funkcie uplynuli už vyše tri roky. Zisťovali sme, ako svoje 
pôsobenie hodnotí a pred akými environmentálnymi výzvami 
Slovensko stojí.  

László Sólymos: Ochrana životného prostredia je ochranou zdravia obyvateľov

  Pán minister, aký je podľa Vás 
stav životného prostredia na Slo-
vensku?
„Nikdy som nemal rád dva extrémy. Ak 
niekto maľuje realitu naružovo alebo 
naopak, ak ju niekto maľuje do najtem-
nejších farieb. Ani jeden obrázok nie 
je pravdivý. A pri životnom prostredí 
sa tomu treba vyhýbať dvojnásobne. 
Nikto nemôže povedať, že na Sloven-
sku pri ochrane vody, prírody, ovzdu-
šia, v boji proti skládkam a v ďalších 
oblastiach nemáme čo dobiehať. Opak 
je pravdou. No jedným dychom treba 
dodať, že sa nám dobiehať darí.“ 
  Aké výzvy sú pred nami? 
„Aktuálne je horúcou témou napríklad 
zavedenie zálohovania PET fl iaš a ple-
choviek. Chceme, aby Slovensko bolo 
prvou krajinou v strednej Európe, ktorá 
tento dôležitý krok urobí. Nehovoriac 
o našom pláne, aby v roku 2021 už 
neboli v predaji vybrané jednorazové 
plasty, ktoré sú obrovskou záťažou pre 
životné prostredie.“
  Odpadovú politiku za Vášho pô-
sobenia postihli viaceré zásadné 
zmeny...
„Je to tak. Množstvo energie sme 
investovali práve do nastavovania 
modernej odpadovej politiky. Pretože 
Slovensko musíme zmeniť zo skládko-
vej veľmoci na krajinu, kde je triedenie 
a recyklácia prirodzenou súčasťou 
života. A prvé výsledky už sú na stole. 
Kým v roku 2015 sa podarilo vytriediť 
pätinu komunálneho odpadu, v roku 
2017 ide už takmer o tretinu. A som si 
istý, že čísla za ďalšie obdobie budú 
ešte lepšie, pretože je v platnosti náš 
protiskládkový balíček, ktorý motivuje 
obce triediť. Taktiež sme dali stopku 

výstavbe skládok na „zelenej lúke“, 
zaviedli sme triedenie bioodpadu zo 
záhrad a kuchyne a povinne sme 
spoplatnili ľahké plastové tašky. Vý-
sledkov, ktoré môžu občania vidieť, je 
skutočne veľa.“
  A ako sú na tom iné oblasti? Ľudia 
sa napríklad veľmi citlivo stavajú 
k rúbaniu v našich lesoch. Čo ste 
spravili pre ochranu našich lesov?
„Posilnenie ochrany národných parkov 
je jednou z našich priorít. Preto sme 
pripravili novelu zákona o ochrane prí-
rody. Práve táto legislatívna zmena má 
zásadným spôsobom posilniť aspekt 
ochrany prírody v  najvzácnejších loka-
litách. Dokonca si získala i podporu od 
všetkých  riaditeľov národných parkov 
na Slovensku, ktorí ocenili ambíciu, 
aby ochrana prírody bola nadradená 
ostatným záujmom. Dnes to bohužiaľ 
tak nie je a ministerstvo životného 
prostredia nemá možnosť výrubom 
zabrániť a to je vážna chyba. Musíme 
spraviť všetko pre to, aby ochrana 
prírody bola v národných parkoch na 
prvom mieste.“ 
  Ako by to teda malo správne 
vyzerať?
„Mám veľmi jasnú predstavu, čo je 
nevyhnutné spraviť. Chcem dosiah-
nuť, aby polovica územia každého 
národného parku bola bez výrubov 
- čiže bezzásahová. Druhá polovica 
by bola zas obhospodarovaná prírode 
blízkym spôsobom. Tieto ciele sme 
presadili do strategického dokumentu 
Envirostratégia 2030, ktorú vo februári 
schválila vláda.“
  Envirostratégia však pokrýva viac 
oblastí, ako iba ochranu lesov. Na 
čo ste sa v nej ešte zamerali?

  Víťazka ženskej súťaže krásy dostala raz pred niekoľkými rokmi 
takúto otázku: „Čo znamená pre vás Veľká noc?“ Ona odpove-
dala: „Veľké upratovanie!“ Pre nás veriacich, zaiste Veľká noc 
znamená niečo viac. 

Veľkonočná radosť

Cirkev nám počas týchto sviatkov stavia pred oči takého symboly: tmu a svetlo, 
veľkonočnú sviecu a sochu vzkrieseného Krista, obnova krstných sľubov a 
premenenie chleba a vína. Týmito symbolmi chce posilniť našu vieru v Ježišovo 
zmŕtvychvstanie, ktoré je najväčšou udalosťou jeho života tu na zemi.   
Dôležitosť Ježišovho zmŕtvychvstania sa nám ozrejmí, keď si ho prirovnáme 
k Ježišovmu ukrižovaniu. Svätý Augustín hovorí takto: „Ježišovo ukrižovanie 
je najväčším dôkazom jeho lásky. Veď sám o sebe povedal: „Nieto väčšej 
lásky nad tú, keď niekto položí život za svojich priateľov. A on to urobil. Ukri-
žovaním prejavil veľkú lásku Nebeskému Otcovi a nám. Ale jeho ukrižovanie 
nie je ešte dôkazom jeho pravdy. Veď viacerí ľudia obetovali svoje životy za 
svoje presvedčenie, ktoré bolo časom aj nesprávne. Dôkazom jeho pravdy je 
až Ježišovo zmŕtvychvstanie. Veď apoštol Pavol jasne vyhlásil Aténčanom, 
že Boh dosvedčil a potvrdil všetkým ľuďom pravdu jeho poslania a pravdi-

vosť jeho náuky, tým, že vzkriesil Ježiša z 
mŕtvych. Takže žiadna iná náuka na svete 
nemá taký jedinečný dôkaz pravdivosti ako 
Ježišova. 
K tejto radosti patrí aj naša živá, svieža vie-
ra. Osviežiť sa nám ju podarí, keď uprostred 
rušného a rozorvaného života nájdeme chví-
le ticha. Chvíle tichého zamyslenia. Lebo je 
napísané: Non in commotione Deus. Čiže 
- Boh nie je v ruchu. Boh je v tichu...
Počas týchto veľkonočných sviatkoch, od-
trhnime sa od všetkých svetských starostí, 
ťažkosť a zmätkov a skúsme sa stíšením 
ponoriť do Božej prítomnosti a poďakovať 
mu za jeho prejav lásky v obete kríža aj za 
jeho zmŕtvychvstanie. Lebo vieme, že Veľká 
noc, nie je v našom živote veľké upratovanie!

  Požehnanú Veľkú noc, Vám čitateľom, prajú kňazi rímskokatolíckej 
farnosti Božského Srdca Ježišovho!

 Miloš Jalčák

„ E n v i r o n m e n t á l n e 
výzvy, ktorým Sloven-
sko čelí, si vyžadujú 
dlhodobú víziu a stra-
tegické smerovanie a 
práve Envirostratégiou 
sme nastavili ciele a 
navrhli opatrenia, ako sa 
k nim dopracovať. Spolu 
s našimi analytikmi z In-
štitútu environmentálnej 
politiky spolupracovalo 
na tomto dokumente 
160 odborníkov z mi-
nisterstiev, akademickej 
pôdy, vedeckých inšti-
túcií, podnikateľského 
a neziskového sektora. 
V konečnom dôsledku 
sme tak vyprofi lovali tri 
základne oblasti, ktorým sa venuje. 
Ide za prvé o spomínanú ochranu prí-
rody so zameraním na ochranu vody, 
lesov a chránených druhov, za druhé 
hovoríme o zmene klímy a ochrane 
ovzdušia a treťou oblasťou je zele-
né hospodárstvo vrátane obehovej 
ekonomiky a efektívneho nakladania 
s odpadmi. Osobitná pozornosť je 
venovaná environmentálnej výchove, 
keďže práve tá napomáha k tomu, aby 
sa zodpovedný prístup k životnému 
prostrediu vštepoval už malým deťom 
a tie ho mohli rozvíjať v dospelosti.“  
  Na záver by sme otvorili ešte jednu 
oblasť, ktorú ste spomenuli a tou je 
ochrana ovzdušia.. Aké opatrenia 
ste prijali, aby sme dýchali čistejší 
vzduch?
„Práve v tejto oblasti dvojnásobne 
platí, že ochrana životného prostredia 
je zároveň aj ochrana samotného 
zdravia obyvateľov. Na ministerstve 
dlhodobo vynakladáme maximálne 
úsilie na to, aby obyvatelia Slovenska 
mohli dýchať zdravý vzduch. V roku 
2017 sme presadili novú legislatívu, 
ktorá zavádza prísnejšie emisné 

limity aj pre stredne veľkých znečis-
ťovateľov. Významným spôsobom sa 
zefektívnila informovanosť obyvateľov 
a umožnil sa aj vznik nizkoemisných 
zón v mestách a obciach. Rovnako 
sme na ministerstve historicky prvýkrát 
fi nančne podporili obce a mestá pri 
kúpe elektromobilov. A tento rok sme 
výzvu zopakovali.
  Veľkým problémom je však aj 
vykurovanie...
Ani v tomto smere nestagnujeme. Vy-
hlásili sme výzvu na výmenu starých 
vykurovacích zariadení v obciach 
a mestách, a to nie je všetko. Už 
pripravujeme ďalší krok a to zamerať 
sa na výmenu neekologických kotlov 
priamo v domácnostiach. Pretože v 
oblastiach, kde pravidelne riešime 
smogové situácie vo veľkej miere 
prispieva k znečisteniu práve domáce 
vykurovanie. Takzvanú kotlíkovú dotá-
ciu by sme chceli vypísať už na jeseň, 
pričom chceme vyčleniť približne  30 
miliónov eur z eurofondov a výška 
príspevku by mala byť približne štyri 
tisíc eur na domácnosť.“

 (ks) 
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  AMFO je jediná možnosť komplexnej verejnej prezentácie 
amatérskej fotografi ckej tvorby na Slovensku. 

Vyhodnotili regionálnu súťažnú prehliadku neprofesionálnej fi lmovej tvorby

  Cieľom tejto súťaže je podporovať rozvoj amatérskej fotografi e, zvyšovať jej 
umeleckú úroveň, napomáhať vyhľadávanie talentovaných tvorcov, vytvárať 
priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti žiakov, mládeže 
i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, vytvárať možnosti na prezentáciu 
diel rôzneho tematického i žanrového zamerania.
  Fotografi a - názov zložený zo slova - svetlo (phós) a slova písať (grapho) 
prípadne kresliť (gráphion), čiže kreslenie - písanie svetlom, od  defi nície ktorej 
už prešlo viac ako dvesto rokov, no stále má čo poskytnúť novými postupmi, 
novými pohľadmi s možnosťou prezentovať nové názory a hlavne pocity nie len 
sebe, ale aj ostatným, čoho dôkazom sú aj vystavené fotografi e postupových 
regionálnych kôl AMFO 2019 z okresov Stropkov, Svidník a Prešov v spolo-
čenskej sále kultúrneho strediska v Stropkove v termíne od 5. do 30. apríla 

2019. Organizá-
tormi súťaže sú 
Podduklianske 
osvetové stredis-
ko vo Svidníku v 
spolupráci s od-
borom školstva 
a kultúry MsÚ v 
Stropkove.
Porota pri rozho-
dovaní o udelení 
cien v jednotli-
vých kategóriách 
prihliadala aj k 
celej predloženej 
kolekcii jednotli-
vých autorov, k 

systematickej a cieľave-
domej práci jednotlivcov, 
k „ucelenosti kolekcie“. 
Prvýkrát bola možnosť 
predložiť aj koncipované 
fotografické „celky“ do 
samostatnej kategórie 
„cykly a seriály“ mnohí 
to využili, ale nie všetky 
predložené práce zodpo-
vedali kritériám. Porota 
na čele s Igorom Šimkom 
vyhodnotila  AMFO 2019 
takto: 

Okres Svidník
Skupina - autori vo veku 
do 21 rokov: Kategória 
čiernobiela fotografi a:  
Cenu získala Marianna 
Marusinová: za  fotogra-
fiu: „Materstvo“, Kate-
gória farebná fotografi a: 
Cenu získala Marianna Marusinová: za kolekciu fotografi í: „Samota“, „Hra so 
slnkom“, „Hrdinovia“, Skupina - autori vo veku nad 21 rokov: Kategória čier-
nobiela fotografi a: 1. miesto: Dušan Ignác za fotografi u: „Perspektíva“, Čestné 
uznanie získal Imrich Krestianko za fotografi u: „Tušenie tieňa“, Kategória fa-
rebná fotografi a: 1. miesto: Dušan Ignác za kolekciu fotografi í „Svetlá mesta“, 
„Cyklofi niš“ a „Morava“, 2. miesto: Edward O´toole za fotografi u: „Snehové 
lietadlo“, Čestné uznanie získali: Alexander Husár za fotografi e: „V bielom“ a 
„Nádej“ a Jana Frenová za fotografi u „Stopy času“, Kategória cykly a seriály: 
Cenu za seriál získal Dušan Ignác za cyklus „Omnium II. - V.“

 Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

   Most cez rieku Ladomirka, tzv. modrý 
most, v uplynulú stredu posudzovali 
znalci. Prizvalo ich nové vedenie mesta 
Svidník, aby reagovalo na kritiku, ktorá 
sa spustili po tom, čo predošlé vedenie 
mesta dalo spomínaný most natrieť za 
bezmála 26-tisíc eur. 

   Na horibilnú sumu viackrát poukazoval po-
slanec Ján Vook, ale i mnohí ďalší. Pridali sa aj 
Svidníčania na sociálnych sieťach, no faktom je, 
že celé natretie mosta bolo riadne vyfakturované 
a mestom zaplatené. 
   Súčasné vedenie akurát stoplo osadenie drev-

Modrý most cez Ladomirku posudzovali znalci Modrý most cez Ladomirku posudzovali znalci 

ných podvalov na okraj vozovky. „Považujeme za nehospodárne, aby sme 
dali teraz osadiť podvaly, ktoré tak či tak budeme musieť dať preč, lebo 
most s najväčšou pravdepodobnosťou potrebuje rozsiahlejšiu opravu,“ 
povedal pred časom prednosta Mestského úradu vo Svidníku Miroslav Novák. 
Teraz však znalci neposudzujú celkový stav mosta ako takého, posudzuje, či 
práce na jeho natretí boli vykonané tak, ako mali byť. 
   Znalecký posudok následne mestu poslúži na to, aby mohlo prípadne súdnou 
cestou vymáhať zaplatenú čiastku, keďže je viac-menej isté, že práce neboli 
zrealizované v súlade s požiadavkami. Toto však jasne potvrdia alebo vyvrátia 
až znalci, ktorý minulú stredu na moste strávili niekoľko hodín. Bola pri nich aj 
primátorka Marcela Ivančová a spolu s ňou aj niekoľko mestských poslancov. 
Na závery si musíme pár dní počkať, no je jasné, že potom budeme múdrej-
ší.                                                                                                             (ps)      
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  Verejná zbierka, ktorá sa nesie v znamení narcisu, s posolstvom 
spolupatričnosti a chuťou pomôcť, sa uskutočnila vo štvrtok 11. 
apríla 2019 na celom území Slovenskej republiky.

Deň narcisov: Deň, keď sú slová zbytočné

  Ulice miest a obcí boli spestrené žltou farbou a na odevoch mnohých ľudí 
si našla miesto malá, no neprehliadnuteľná ozdoba - narcis - symbol nádeje 
a porozumenia. Aj v uliciach nášho mesta ste mohli stretnúť dobrovoľníkov, 
ktorí vás obdarovali narcisom výmenou za akýkoľvek dobrovoľný fi nančný 
príspevok. Účelom bolo získať fi nančné prostriedky, ktoré pomôžu ľuďom s 
onkologickým ochorením, ich rodinám a na podporu činnosti týchto pacientov 
v organizačných zložkách občianskeho združenia Liga proti rakovine. Ak ste 
v tento deň prispeli, vyjadrili ste tým hlavne solidaritu s osobami postihnutými 
rakovinou.
 Študenti Spojenej školy vo Svidníku sa tiež zapojili do zbierky a v tento deň 
vyzbierali v uliciach mesta sumu 677,44 eur, ktorá poputovala pre tých, ktorí to 
veľmi potrebujú. Zároveň by sme chceli vyjadriť veľkú vďaku všetkým ľuďom, 
ktorí sa rozhodli prispieť a veríme, že sme touto cestou dokázali niekomu 
pomôcť, a tak zmierniť trápenie spojené s touto chorobou.                     (sš)

  Na pediatrickom oddelení svidníckej nemocnice odštartovali 
dobrovoľníci Krajšieho dňa v spolupráci s personálom novú 
tradíciu. 

Svidnícka nemocnica rozdáva 
malým pacientom medaily!

  Každého detského pacienta pri pre-
pustení do domáceho liečenia ocenia 
za statočnosť, ktorú prejavil počas 
hospitalizácie v nemocnici.  Domov   
si tí najmenší odnesú medailu.  
„Pre väčšinu z nás je hospitalizácia 
v nemocnici náročná, bez blízkych 
a so zdravotným problémom. Ešte 
o  niečo horšie to znášajú deti, pre 
ktoré je priestor nemocnice nový a 
môže na nich pôsobiť stresujúco. 
Nachádzajú sa v cudzom prostredí 
a musia podstupovať vyšetrenia, 
ktoré sú pre nich zaťažujúce a 
nikdy predtým ich nezažili,“ po-
vedala Ivana Vojtašeková, sociálna 
pracovníčka a koordinátorka dob-
rovoľníckeho projektu Krajší deň vo 
svidníckej nemocnici. 
  Keďže všetky hospitalizované deti 
preukazujú svoju maximálnu statoč-

nosť, nemocnica s dobrovoľníkmi sa 
ich rozhodla odmeniť medailou za sta-
točnosť.  Už pri prvom odovzdávaní 
medaily sa personál  stretol s veľkým 
úspechom u  detských pacientov.
Dobrovoľníci v rámci projektu Krajší 
deň pôsobia vo svidníckej nemocnici 
od jesene minulého roku. Pomáhajú 
detským a starším pacientom spríjem-
niť im chvíle strávené v nemocnici. 
Prečítajú im noviny, vypočujú trápe-
nia, zahrajú sa spoločenské hry alebo 
len budú mlčky na blízku. Celý prie-
beh návštevy je pritom prispôsobený 
predstavám a zdravotnému stavu 
pacientov. Ambasádorom Krajšieho 
dňa vo Svidníku je spevák Tomáš 
Bezdeda.
Viac informácií o projekte nájdete na 
www.krajsi-den.sk. 

(bm)
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Sväté omše, liturgie a zhromaždenia počas veľkonočných sviatkov 

Kto daroval krv?    

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
SVIDNÍK 
18. apríla: ZELENÝ ŠTVRTOK sv. omša 18.00 hod.
19. apríla: VEĽKÝ PIATOK - Obrady 17.00 hod. 
20. apríla: BIELA SOBOTA - Vigília Pánovho zmŕtvychvstania 20.45 hod.  
21. apríla: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - sv. omše 8.00, 10.30,18.00 hod. 
22. apríla: VEĽKONOČNÝ PONDELOK - sv. omše 8.00, 10.30 hod. 
MESTISKO
18. apríla: ZELENÝ ŠTVRTOK sv. omša 18.00 hod. 
19. apríla: VEĽKÝ PIATOK - Obrady 15.00 hod. 
20. apríla: BIELA SOBOTA - Vigília Pánovho zmŕtvychvstania 20.30 hod. 
21. apríla: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - sv. omša 9.15 hod. 
22. apríla: VEĽKONOČNÝ PONDELOK - sv. omša 9.15 hod. 
Svätenie jedál: Sobota 20. apríla o 16.00 a v nedeľu 21. apríla o 7.00 hod. 
Krížová cesta mestom: Veľký piatok 19. apríla o 9.00 hod. začiatok od gréc-
kokatolíckeho chrámu na Nižnom Svidníku.

GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
Svätý a veľký pondelok 15. apríla: 18.00 hod.: 
                                                           † Ján, Anna, Rastislav, Anna VPD 
Svätý a veľký utorok 16. apríla: 18.00 hod.: † Teodor VPD 
Svätá a veľká streda 17. apríla: 16.00 hod.: kláštor sestier baziliánok VPD, 
                                                      18.00 hod.: †  Júlia VPD
Svätý a veľký štvrtok 18. apríla: 16.00 hod.: kláštor sestier baziliánok VPD,              
17.00 hod.: večiereň s liturgiou sv. Bazila veľkého, 
                                                       * Juraj, Anna, 18.30 hod.: strasti
Svätý veľký piatok, prikázaný sviatok, prísny pôst, 19. apríla: 8.00 hod.: 
cárské časy, 15.00 hod.: večiereň s uložením pláščenice
Svätá a veľká sobota 20. apríla: 17.00 hod.: večiereň s liturgiou sv. Bazila 
veľkého, * Michal, † Jozef
Svätá a veľká nedeľa Paschy 21. apríla: 4.00 hod.: utiereň vzkriesenia, 5.00 
hod.: * za farské spoločenstvo + požehnanie jedál  sl., 9.00 hod.: * Pavol, 
Martina + požehnanie jedál csl., 14.30 hod.: večiereň  vzkriesenia. 

 V stredu 10. apríla 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 27 bezpríspevkových darcov: 
Anna Jakubová (16), Marián Kasarda (7), Roman Hriž (18), Radoslav Antol 
(40), Anton Vaškanin (92), Ján Dovičák (16), Martin Blicha (32), Peter Kopča 
(5), Ľuboslav Hmurčík (73), Jozef Palidrab (58), Marián Štefanišin (26), Ján 
Belovežčík (prvodarca), Zdenko Miga (28), Eva Klebanová (7), Anna Ivan-
čová (11), Martina Dirbasová (28), Marek Fek (13), Milan Šmajda  (39), Igor 
Kucirka (7), Klaudia Cinová (10), Marcela Kačmárová (12), Matúš Jakubov  
(49), Alena Drozdová (33), Ján Siňar (27), Juraj Gibej (45), Marián Mikitka 
(5), Jozef Adamica (35). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

SÁLA KRÁĽOVSTVA JEHOVOVÝCH SVEDKOV 
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konaj na Festivalovej ulici 2042 
vo Svidníku takto: Piatok 19. apríla o 19.00 hod.: Pamätná Slávnosť: Téma: 
Stále to robte na moju pamiatku. (Lukáš 22::19), Tento rok pripadá výročie 
Ježišovej smrti 19. apríla po západe slnka.
Jehovovi svedkovia vás pozývajú, aby ste sa s nimi v ten deň zúčastnili na 
slávnosti, ktorú Ježiš zaviedol. Dozviete sa, aký úžitok môžete mať z Ježišovej 
smrti Vy a Vaša rodina. 
Nedeľa 21. apríla o 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Robme dobro 
všetkým, 
Hlavné myšlienky: - Jehova nás svojím príkladom učí, ako robiť ľuďom dobro, 
- Robme dobro členom svojej rodiny, - Robme dobro spoluveriacim, - Robme 
dobro neznámym, - Robme dobro zvestovaním Kráľovstva. 

Milí Svidníčania, návštevníci, účastníci 
Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska,

  nazrite do svojich rodinných fotoarchívov a podeľte sa o svoje zážitky a 
spomienky na «svidnícky festival», ako sme ho zvykli ľudovo nazývať. Poďme 
spoločne tvoriť fotovýstavu najstaršieho národnostného festivalu FESTIVA-
LOVÝCH 65 (1955 - 2019). Zašlite nám fotografi e, scany, či fotonegatívy 
pochádzajúce z rokov 1955 - 2018. Najlepšie fotografi e vyberieme, zhmotníme 
a sprístupníme verejnosti v sobotu 15. júna 2019 v areáli Národopisnej expo-
zície v prírode (skanzene) SNM - Múzea 
ukrajinskej kultúry vo Svidníku. 
  Fotografi e/fotonegatívy môžete doručiť 
osobne alebo poštou na adresu: SNM - 
Múzeum ukrajinskej kultúry, Centrálna 
258, 089 01 Svidník. Digitálne prosíme 
zasielať na e-mail: rusinskoukrajinskainiciativa@gmail.com.
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu kultúry národnostných 
menšín.                                                                                       ĎAKUJEME 

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. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ 
Veľký Pondelok 15. apríla: 18.00 hod.: 
+ Peter K.
Veľký Utorok 16. apríla: 7:00 hod.: + Michal
Veľká Streda 17. apríla: 18.00 hod.: 
                                         + Mária (ročná)
Veľký Štvrtok 18. apríla: 16.00 hod.: 
                                          + Peter, Anna
Veľký Piatok 19. apríla: 9.00 hod.: Krížová 
cesta mestom; 14.00 hod.: Večiereň s ulože-
ním plaščenice do hrobu
Veľká Sobota 20. apríla: 16.00 hod.: 
                                         + Pavol Ch.
Nedeľa Paschy 21. apríla: 6.00 hod.: Utiereň 
Vzkriesenia, Sv. liturgia, Požehnanie jedál
Svetlý pondelok 22. apríla: 9.00 hod.:
                                              Za farnosť
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Úradná správa č. 26 zo dňa 11. apríla 2019
SEKRETARIÁT:                 

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

ŠTK OOFZ:
   Schválila výsledky 16. kola 6. ligy dospelých OOFZ a 11. kola 7. ligy dospelých 
OOFZ.
   Schválila žiadosť ŠK Slovan Giraltovce o zmenu miesta stretnutia 12. kola 7. 
ligy dospelých Giraltovce - Mestisko 14.4.2019 o 15.30 hod. - zápas sa odohrá v 
Mestisku - vzájomná dohoda klubov, poplatok 10,- Eur - Giraltovce
   Ruší stretnutie 12. kola 7. ligy dospelých Ladomirová - V. Orlík 14.4.2019 o 15.30 
hod., z dôvodu oznámenia ŠK Orlík V. Orlík o nenastúpení na stretnutie a zároveň 
kontumuje stretnutie Ladomirová - V. Orlík 3:0 kont., do pozornosti DK.

DK OOFZ:
   Trestá hráča FK Rovné - Lukáš Ksenič - 1220737 - DO pozastavením výkonu 
športovej činnosti na 2 týždne nepodmienečne od 11.04.2019, podľa DP čl. 

49/1b,2b, poplatok 10,- EUR
   Trestá FK V. Orlík fi nančnou pokutou 50,- eur, za nenastúpenie na stretnutie 12. 
kola 7. ligy dospelých Ladomirová - V. Orlík, podľa RS 14/c, poplatok 10,- Eur

KR a DZ OOFZ:
18. kolo - 6. liga dospelých - 21.4.2019 o 16.00 hod.:

Breznica - Kuková (Duhaň, D. Špak, Džupin - Fiľarský) - hrá sa 20.4.2019    (so-
bota), Bukovce - Sitníky (Ľ. Suchanič, D. Špak, Šugár - OOFZ), Chotča - Tisinec 
(Lipák, Veselý, Michalko - Feč), Miňovce - Kalnište (A. Špak, Gombár, Dovičák 
- Kaščák), Lúčka - Stročín (Gonos, Ličko, Makarová - Burcák), Lomné - Radoma 
(Fečo, Džupin, Duhaň - Hubáč).  

13. kolo - 7. liga dospelých - 21.4.2019 o 16.00 hod.:
   Mestisko - Baňa (Brendza), Gribov - Ladomirová (M. Suchanič).
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

   Po prehre v Humennom sa treťoligoví futbalisti 1. FK Svidník v uplynulú 
nedeľu predstavili na domácom trávniku. Súperom im boli futbalisti zo 
Spišskej Novej Vsi. 

III. LIGA
1. FK Svidník - FK Noves Spišská Nová Ves 0:1 (0:0)

   Na tento zápas nebudú svidnícki fut-
balisti spomínať v dobrom. Ich strelecká 
nemohúcnosť sa prejavila naplno a 
potvrdzuje sa, že kto nedokáže streliť 
gól, nemôže vyhrávať. Hosťom zo Spiša 
sa podarilo rozvlniť domácu sieť hneď 
v úvodnej minúte druhého polčase a 
keď už ďalší gól nepadol, po závereč-
nom hvizde sa mohli tešiť z víťazstva. 
Svidník navyše v tomto zápase prišiel 
o Nemerguta, ktorý po dvoch žltých 

kartách videl v 70. minúte červenú a 
dvadsať minút domáci dohrávali o jed-
ného hráča menej.  
ŽK: Matkobiš, Nemergut, ČK: Nemergut. 
Zostava Svidníka: Mikluš - Gonchare-
vich (82. Gduľa), Zapotocký, Rohulskyi, 
Jačisko, Petrik, Matkobiš, Ducár, Losiev 
(55. Lipak), Košč, Nemergut.   
   V najbližšom kole sa futbalisti Svidníka 
predstavia v sobotu 20. apríla o 16. hodi-
ne vo Vranove nad Topľou.            (pn)

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

6. liga
Kuková - Bukovce 4:0 (2:0)

Góly: Ján Oravec 3, Ivan Lukáč
ŽK: Ján Fedor - Marek Kopčák

Breznica - Radoma 1:2 (0:0)
  Brezničania, po zápase z pred 
týždňa, keď dvaja hráči skončili so 
zlomeninami v nemocnici, horko 
ťažko nazbierali 11 zdravých hráčov, 
aby sa zápas mohol odohrať. V prvom 
polčase boli jasne lepším mužstvom, 
gól sa im však nepodarilo streliť, aj to 
preto, že hlavný rozhodca nepostre-
hol jasnú ruku v šestnástke hostí. V 2. 
polčase hostia využili dve hrubé chy-
by domácich hráčov a zrazu bolo 0:2. 
To naštartovalo Brezničanov, prepli na 

vyššie obrátky, výsledkom čoho bol 
gól na 1:2 avšak ďalších päť tutovych 
šancí Brezničania pozahadzovali. 
Nakoniec sa zo šťastného víťazstva 
tešili hostia z Radomy.
Góly: Ján Puchír - Boris Tkáč, Maroš 
Labuda
ŽK: Martin Pustý - Šimon Rokyta, 
Matej Rokyta, Maroš Labuda

Rovné - Lomné 2:0 (1:0)
Góly: Ján Holodňák, Tibor Simko
ŽK: Slavomír Ferenc - Ján Sabol

Kalnište - Lúčka 1:0 (0:0)
Gól: Tomáš Kovalčík
ŽK: Rastislav Dzuruš - Ľubomír 
Argay

Tisinec - Miňovce 3:2 (2:1)

  Výsledok mohol byť oveľa vyšší pre 
domácich, no šance, ktoré by stačili 
na 2 zápasy, zostali nevyužité.
Góly: Matúš Farbanec, Matúš Homza, 
Miloš Čepa - Marek Mojsej, Vladimír 
Homoľa
ŽK: 0 - Miroslav Malačina, Marek 
Mojsej
ČK: 0 - Vladimír Homoľa

Sitníky - Chotča 8:3 (3:3)
Góly: Štefan Marušák, Tomáš Kirňak, 
Matúš Motyka 2, Marko Šuca 2, Dávid 
Danko, Šimon Babjarčík - Kamil Mar-
cinčák, Mikuláš Fejko 2 (1 z PK)
ŽK: Tomáš Berežný - 0

Tabuľka
1. Radoma  16  11 3 2  33:11  36
2. Sitníky  15  10 3 2  70:23  33
3. Tisinec  15  10 2 3  44:21  32
4. Breznica  16    8 5 3  39:17  29
5. Lúčka  16    9 1 6  53:32  28

   Finálová série Edymax extraligy mužov odštartuje v stredu 17. 
apríla na palubovke VK Prievidza. Obhajca titulu privíta nováčika 
vo fi nále VK KDS Šport Košice. 

HbK Lion Svidník - Hokejmarket Skalica 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
   Hokejbalisti HbK Lion Svidník skončil svoju púť v aktuálnom 
ročníku extraligy vo štvrťfi nále. Nad ich sily boli hokejbalisti 
Skalice, ktorým najprv počas predminulého víkendu dvakrát 
podľahli na ich pôde. 

EXTRALIGA MUŽOV 

   Svidník však zabojuje o bronz, a to vďaka volejbalistom TJ Slávia, ktorí 
nastúpia proti VKP Bystrina SPU Nitra. O bronz sa hrá na tri víťazstvá. Prvý 
duel je na programe v stredu 17. apríla v Nitre, druhý v sobotu 20. apríla vo 
Svidníku a tretí 24. apríla opäť v Nitre. Prípadný štvrtý zápas by sa hral 27. 
apríla vo Svidníku a piaty 1. mája v Nitre. Vždy o 18. hodine.                 (pn)

Hokejbalisti Svidníka skončili vo štvrťfi nále

   Počas uplynulého víkendu chceli 
svidnícki hokejbalisti v domácej GMT 
projekt Aréne odohrať ďalšie dva 
zápasy, čoho podmienkou však bolo 
víťazstvo v sobotňajšom, teda prvom 
víkendovom zápase. 
   Svidníčania totiž prehrávali v sérii 
0:2 a potenciálne víťazstvo Skalice 
by defi nitívne ukončilo štvrťfi nálovú 
sériu, keďže sa hrá na tri víťazné 
zápasy. A tak sa aj stalo. 
   V sobotňajšom zápase bola remí-
za, keď v 40 minúte, teda päť minút 
pred koncom riadneho hracieho času 

Skaličania o všetkom rozhodli. Počas 
svojej presilovej hry strelili tretí a ako 
sa napokon ukázalo, aj rozhodujúci 
gól zápasu, ktorú ich definitívne 
poslal do semifi nále a hokejbalistom 
Svidníka ukončil sériu. 
   Góly Svidníka: 5. Antal (Štefan, 
Džupina), 39. Vook (Lúč, Renčok).
   Zostava Svidníka: Vachna - Džu-
pina,Horváth, Renčok, Lúč, Kostyšák, 
Štefan, Balogáč, Sabol, Kmec, Pan-
kuch, Vook, Findura, Gulik, Rasch-
man, Habovčík, Stanislav, Antal. 

(hok)

Boj o bronz sa začína už túto stredu

6. Kalnište  15   9 1   5  29:27  28
7. Rovné  16   7 5   4  33:26  26
8. Kuková  16   6 1   9  27:28  19
9. Bukovce  16   5 1 10  24:46  16
10. Stročín  15   4 3   8  36:40  15
11. Lomné  16   4 2 10  20:51  14
12. Chotča  16   3 3 10  25:53  12
13. Miňovce  16   0 2 14  14:72    2

7. liga
Ladomirová - ŠK Orlík 3:0 (kont.)

Gribov - Baňa 1:2 (1:2)
Góly: - Tirko, Polončák

Giraltovce - Mestisko 0:7 (0:2)
Tabuľka

1. Ladomirová  8  8 0 0  36:  9  24
2. Baňa  8  6 0 2  27:12  18
3. Gribov  9  5 1 3  29:15  16
4. ŠK Orlík  9  3 0 6  15:22    9
5. Mestisko  8  2 0 6  18:27    6
6. Giraltovce  8  0 1 7  11:51    1

  Riaditeľstvo Základnej školy, Komenského 307/22 vo Svidníku v dňoch 
24. a 25. apríla 2019 o 14. hod. uskutoční výber žiakov do športových tried. 
Chlapci so zameraním na futbal, dievčatá so zameraním na volejbal. Výberu 
sa môžu zúčastniť žiaci a žiačky štvrtého ročníka. Kritéria na prijatie žiakov 
do športových tried  a žiadosť sú na ofi ciálnej stránke našej školy: 
https://skkom.edupage.org/                                      

 Helena Lacová, riaditeľka školy
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  Žiaci Základnej školy Komenského vo Svidníku odohrali za dva dni až 44 zápasov a to 
v školských majstrovstvách v mixvolejbale a prehadzovanej. Celkovo až 18 družstiev z 
ôsmych tried sa zapojilo do tejto mega akcie.
  V pondelok si 8 družstiev 6. až 9. ročníka zmeralo sily v mixvolejbale trojíc. Napriek 
veľkému vekovému rozdielu odohrali družstvá medzi sebou veľmi pekné a dokonca 
vyrovnané zápasy, ktoré často končili až tajbrejkom. Konečné poradie 9.b, 7.b, 8.b.
  V utorok až 10 družstiev zo 4. až 6. ročníka nastúpilo na turnaj v prehadzovanej. Tu to bolo 
ešte vyrovnanejšie a všetci hrali s maximálnym nasadením. Krásne zápasy plné emócií 
priniesli nakoniec toto poradie 6.a, 5.b a 4.a. Po školských majstrovstvách v basketbale, 
fl orbale a volejbale už teraz pripravujeme futbal a olympiádu.                                  (gh)

Majstrovstvá školy v mixvolejbale a prehadzovanej

   Rada Základných organizácii Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy vo 
Svidníku zorganizovala pri príležitosti Dňa učiteľov už 29. ročník volejbalového turnaja 
zamestnancov škôl a školských zariadení okresu Svidník. 
   Okrem hlavného organizátora sa na jeho organizácii podieľalo aj mesto Svidník. V 
telocvični Základnej školy na Ul. Karpatskej sa predstavilo päť zmiešaných súťažných 
mužstiev (minimálne štyria muži a dve ženy), ZŠ Komenského, ZŠ 8. mája, ZŠ Krajná 
Poľana, Spojená škola a ZŠ Giraltovce, ktorých po úvodnom príhovore primátorky 
Svidníka Marcely Ivančovej privítala predsedníčka Okresnej rady Odborového zväzu 
PŠaV Anna Džupinová a riaditeľka hosťujúcej školy Nadežda Ignácová. Medzi piatimi 
účastníkmi sa v hracom systéme každý s každým odohrávali veľmi vyrovnané súboje. 
Turnaj sa riadil svojimi dohodnutými pravidlami, nie ofi ciálnymi. Hralo sa na dva sety do 
20 bodov a za každý uhraný výsledok boli pridelené  body. O víťazovi turnaja rozhodol  
zápas medzi obhajcom víťazstva z minulého roku ZŠ Krajná Poľana a ZŠ 8. mája Svidník, 
keď v dramatických setoch  s tesným rozdielom zvíťazili pedagógovia zo Základnej školy 
Krajná Poľana. Po vyhodnotení  turnaja bolo každé mužstvo ocenené darčekovým košom, 

diplomom a  trofejovými pohármi, ktoré venovala primátorka mesta Svidník Marcela Ivan-
čová. Toto športové podujatie splnilo športový aj spoločenský význam, keď sa každoročne  
majú možnosť stretnúť zamestnanci škôl a školských zariadení z celého okresu. Všetci 
účastníci sa tešia a prisľúbili účasť aj na budúcom 30. ročníku turnaja.    
   Celkové poradie: 1. ZŠ Krajná Poľana, 2. ZŠ 8. mája, 3. ZŠ Giraltovce, 4. Spojená 
škola, 5. ZŠ Komenského.                                                                                        (pm)

Víťazom volejbalového turnaja škôl opäť ZŠ Krajná Poľana

   Len krôčik od postupu na Majstrovstvá Slovenska sú mladé volejbalistky zo ZŠ Ko-
menského vo Svidníku v trojkovom volejbale. Zverenkyne trénerky Gabriely Haľkovej 
v uplynulú nedeľu vyhrali bez straty setu všetkých päť zápasov turnaja v telocvični 
Základnej školy na Ulici 8. mája vo Svidníku - proti Vranovu nad Topľou, Lendaku, ZŠ 
Ul. 8. mája Svidník, Spišskej Novej Vsi i proti Stropkovu a záverečný turnaj v máji v 
Lendaku už nič nemôže zmeniť na tom, že nádejné svidnícke volejbalistky budú v júni 
reprezentovať východného Slovensko na celoslovenskom šampionáte.               (ps)

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

LEKÁRNE: 
15. apríla: Lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
16. apríla: Lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
17. apríla: Lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149) 
18. apríla: Lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
19. apríla: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
20. apríla: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
21. apríla: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
22. apríla: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA:
19. apríla - Veľký piatok: MDDr. K. Čuhová 
                                       - Sov. Hrdinov 160/74 vo Svidníku. 
20. apríla: MUDr. J. Hutňanová - Dukelská 119 v Giraltovciach.
21. apríla - Veľkonočná nedeľa: MUDr. J. Hutňanová 
                                                   - Dukelská 119 v Giraltovciach.
22. apríla - Veľkonočný pondelok: MUDr. Ľ. Girášek 
                                                       - Letná 1946/3 v Stropkove. 
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.

ZBOJEK, Ján: 
Nebojte sa chorôb. 
Odhalenie príčin záhadných chorôb alebo 
revolúcia v uzdravovaní.  
Košice, Vydavateľstvo Paco-fin s.r.o., 
Myslava, TypoPress 2018. 182 s.
  Ľudia úspešne bojujú proti chorobám už celé 
tisícročia pomocou liečivých bylín. Byliny obsahujú 
prírodné látky, ktoré dokážu dodať telu nielen 
elektrickú energiu, ale aj všetky potrebné živiny 
pre jeho rast a obnovu. Priemyselná revolúcia sa 
výrazne podpísala na znečistení prírody, životného 
prostredia, kvalite potravín a zhoršení zdravia ľudí. S rozvojom chemického 
priemyslu sa za posledných 100 rokov začali prejavovať choroby v oveľa 
väčšom rozsahu. V tejto knihe odhalíme tajomstvo vzniku niektorých nevylie-
čiteľných chorôb. Všetky príčiny chorôb sú spôsobené tým, čo jeme, pijeme, 
dýchame a čo si nanášame na kožu. Prakticky si ukážeme ako funguje systém 
zdravia, jeho obnova, údržba a nástroje na odstraňovanie chorôb.

CARDINALE, Claudia
  Claudia Cardinale talianska herečka, sa narodila 15.4.1938 v Tunise. Filmovú 
kariéru začala vedľajšou úlohou a okamžitým úspechom vo fi lme Zlaté reťa-
ze. V 60. rokoch začala spolupracovať s talianskym režisérom L. Viscontim. 
Úlohami vo fi lmoch Cartouche Philippa de Brocu a Osem a pol  F. Felliniho 
pritiahla pozornosť Hollywoodu. V nasledujúcich rokoch účinkovala v komé-
diách Blake Edwarda Ružový Panter, ako aj v známom italowesterne Vtedy 
na Západe. V 70. rokoch sa jej nepodarilo pokračovať v predchádzajúcich 
úspechoch, ale v r. 1973 podala vynikajúci výkon postavou  ženy žijúcej vo 
fašistickom Taliansku vo fi lme Libera, moja láska. V r. 1987 si zahrala spolu 
s K. Kinskym v Herzogovom fi lme Fitzcarraldo. Účinkovala aj vo fi lme o bez-
mocnosti spoločnosti v boji proti obchodu s drogami Bolestný čin.

TRANSTROMER Tomas (15.4.1931-26.3.2015)
  Bol švédsky básnik, spisovateľ, prekladateľ a psychológ. V roku 2011 získal 
Nobelovu cenu za literatúru. Narodil sa v rodine učiteľa a novinára. Vyštudoval 
psychológiu na Štokholmskej univerzite. Tejto profesii sa venoval súbežne s 
literatúrou až do roku 1990, keď ho postihla mozgová mŕtvica. Básne začal 
písať od trinástich rokov. Prvá básnická zbierka mu vyšla v roku 1954. Tran-
stromer vo svojom diele rozvíja tradície modernistického a surrealistického 
jazyka poézie 20. storočia. Refl ektuje náboženské skúsenosti a tematizuje v 
nich údel človeka strateného v súčasnom svete. Jeho básnické zbierky boli 
preložené zhruba do 60 jazykov. Na Slovensku vyšiel jeho výber Básne pre 
živých a mŕtvych a zobrané básne Medzi allegrom a lamentom. 

- Už máte toho chlapa, čo mi
ukradol auto? 

Potrebujem sa s ním porozprávať.
- A o čom?

- Chcem sa ho opýtať, ako sa mu ho podarilo naštartovať. 

Obec Nižný Mirošov, 090 11 Nižný Mirošov 100
zastúpená Annou Hreškovou v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. 

o výkone prác  vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľ/ka Základnej školy Nižný Mirošov

Riaditeľ školy musí byť bezúhonný, spôsobilý na právne úkony v plnom 
rozsahu a musí spĺňať kvalifi kačné predpoklady:
- na výkon pedagogickej činnosti podľa  § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”),
- prvá atestácia (resp. 1. kvalifi kačná skúška alebo jej náhrada v zmysle  § 
61 ods. 7 zákona),
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe.
Požadované doklady:
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- údaje v zmysle  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri 
trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel preukázania bez-
úhonnosti,
- profesijný životopis,
- overený doklad o absolvovaní prvej atestácie, 
- doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (§ 6 zákona č. 317/2009 Z. z.),
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového 
konania v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov, 
- prihláška do výberového konania.
Ďalšie požiadavky: znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti, 
schopnosť samostatnej práce s PC, komunikatívnosť, osobné a morálne 
predpoklady, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.
Uzávierka prijímania prihlášok je 3. mája 2019, rozhodujúci je dátum 
poštovej pečiatky. Prihlášky a požadované doklady s označením “VÝ-
BEROVÉ KONANIE ZŠ NIŽNÝ MIROŠOV - NEOTVÁRAŤ” posielajte na 
adresu: Obecný úrad Nižný Mirošov, 090 11 Nižný Mirošov 100 alebo 
doručte osobne do 3.5.2019 do 12.00 hod.
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí 
spĺňajú podmienky oznámené najmenej 7 dní pred jeho usktutočnením.
V Nižnom Mirošove, 11. apríla 2019

Anna Hrešková, starostka obce

inzercia 
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Infoservis

  Bohato zdobené pestrofarebné vajíčka, zaujímavé a hlavne 
inšpirujúce veľkonočné dekorácie aj tohto roku oživili kultúrny 
dom v Nižnej Olšave. 

Veľkonočnú atmosféru spestrila súťaž v maľovaní vajíčok

  V nedeľu 7. apríla Prešovský samosprávny 
kraj, Podduklianske osvetové stredisko vo Svid-
níku, obec Nižná Olšava, Okresná organizácia 
Únie žien Slovenska v Stropkove a Základná 
organizácia Únie žien Slovenska v Nižnej Ol-
šave pripravili  22. ročník regionálnej súťaže 
Najkrajšie maľované vajíčka zdobené tradičnou 
a netradičnou technikou.
  Obdivovatelia tohto drobného a nanajvýš 
jemného umenia, ktoré rok čo rok okúzli svojou 
krásou a nápaditosťou občas odmietajú uveriť 
vlastným očiam, či je vôbec možné na krehkej 
škrupinke vytvárať priam neuveriteľné vzory. 
Hoci zdobené vajíčka patria k tradičným ľu-
dovým remeslám, vyžadujúcim si precíznosť, 
trpezlivosť a lásku, na tejto súťaži  azda naj-
lepšie vidieť, čo všetko dokážu šikovné ruky 
„krasličiarok a krasličiarov“ vytvoriť, aby potešili 
oči, pohladili dušu a najmä inšpirovali ostatných, 
ktorí dodnes vo svojich domovoch počas sviatkov jari - Veľkej noci zachová-
vajú tradície svojich predkov. A práve vajíčko k Veľkej noci neodmysliteľne 
patrí a je jedným z jej najdôležitejších symbolov. Najpodstatnejšie ale je, že 
práve remeselníčky a remeselníci, ktorí sa venujú zdobeniu veľkonočných 
vajíčok, zachovávajú naše ľudové tradície a zvyky, ktoré nám spríjemňujú 
život aj v 21. storočí. Do súťaže sa prihlásilo 20 súťažiacich z okresu Strop-
kov, Svidník, z ktorých každý verejne prezentoval zvolenú techniku zdobenia 
vajíčok. Okrem súťaže nechýbala ochutnávka veľkonočných jedál a výstava 
remeselných prác.

Porota, ktorej predsedníčkou bola Monika Gornalova - učiteľka výtvarnej 
výchovy konštatovala, že účasť i súťažné práce boli štandardné, ale pribudli 
nové techniky, čoho dôkazom bola pestrosť vystavených súťažných prác, ale 
aj pôvabné veľkonočné dekorácie.  

Výsledky súťaže: 
  V tradičnej technike:  1. miesto: Jitka Ščer-
bová (Ladomirova), 2. miesto: Mária Kravcová 
(Svidník), 3. miesto: Darina Olijárová (N. 
Písaná), V netradičnej technike:  1. miesto: 
Katarína Rojková (N. Olšava), 2. miesto: Jana 
Mihaličová (Svidník), 3. miesto: Paulína Lech-
manová (Duplín). 
  Cenu za najkrajšie naaranžovaný košík zís-
kala Anna Slivková (Vislava), Cenu starostu 
získala Katarína Rojková (N. Olšava). Pred-
sedníčka OO ÚŽS v Stropkove  T. Lipinská odo-
vzdala cenu za zachovanie ľudových  tradícií 
Anne Cabanovej zo Stropkova. Predsedníčka 
ZO ÚŽS v Nižnej Olšave odovzdala cenu 
Anne Hurnej z N. Olšavy za tradičné techniky 
zdobenia vajíčok.

Mária Rodáková, POS vo Svidníku  


