
Dátum vydania: 27. máj 201922/19

inzercia inzercia 

Ako si ľudia zo Svidníka a okolia Ako si ľudia zo Svidníka a okolia 
užili svetový hokejový šampionát?užili svetový hokejový šampionát?

Na odevnú výrobu Na odevnú výrobu 
v niekdajšej v niekdajšej 
„Odeve“ „Odeve“ 
ostanú ostanú 
už len spomienkyuž len spomienky

Čo má v škôlke 
na starosti 

mestský 
poslanec?

Rusínsky Rusínsky 
festivalfestival
aj s českou aj s českou 
legendoulegendou

FO
TO

: R
om

an
 A

rt
im



27. máj 2019Podduklianske novinky 2Spravodajstvo

   Mestský poslanec Adrián Labun pracuje v škôlke. Na tento 
fakt nás v poslednej dobe upozornili hneď viacerí Svidníčania. 
Informácie na verejnosť presiakli aj zo samotného Mestského 
úradu, a to po tom, keď vyšlo na povrch, že dve svidnícke škôlky 
majú problémy s napojením budov na fotovoltaiku. 

   Na našich stránkach sme o tom pí-
sali, a viacero zdrojov nás upozornilo 
na to, že je to divné, keď napríklad 
Materská škola na Ulici 8. mája má 
zamestnaného človeka, ktorý má na 
starosti práve fotovoltaiku. Aj preto sa 
mnohým zdalo divné, ako je potom 
možné, že škôlka nedokáže na elek-
trárňach vybaviť pripojenie fotovoltaiky 
do siete. Riaditeľka Materskej školy 
na Ul. 8. mája vo Svidníku Ľuboslava 
Binderová sa k zamestnaniu Adriána 
Labuna vyjadrila takto: „Pána PhDr. 
Labuna som zamestnala v dobe, keď 
bol evidovaný na úrade práce ako 
uchádzač o zamestnanie, teda neza-
mestnaný. Z dôvodov, ktoré uvádzam 
nižšie, som využila možnosť, ktorú 
poskytoval úrad práce pre UoZ.  Bol 
prijatý do pracovného 
pomeru od 1.4.2019 na 
pracovné miesto vytvo-
rené v zmysle Národného 
projektu: „Cesta na trh 
práce 2 - Opatrenie č. 2 
ako administratívny pra-
covník. Pracovný pomer 
je uzatvorený  na 4 me-
siace, t. j. do 31.7.2019.“ 
Na našu otázku, či je v 
poriadku, ak mestský 
poslanec pracuje v škôl-
ke, Ľuboslava Binderová 
reagovala: „Ak je niekto poslancom a 
je nezamestnaný, nemá rovnaké práva 
ako ostatní nezamestnaní? Pretože 
úrady práce evidujú  poslancov z obcí 
a aj oni využívajú projekty vo svojich 

obciach a mestách.“ Hlavnou náplňou 
práce Adriána Labuna v škôlke je pod-
ľa jej riaditeľky Ľuboslavy Binderovej 
vykonávať administratívnu prácu a 
ďalšie práce administratívneho cha-
rakteru. „Na starosti má predovšetkým 
spracovávanie rôznych aktuálnych 
podkladov pre mesto 
Svidník k fotovoltai-
ke, komunikáciu s 
dodávateľmi, odbe-
rateľmi a externými 
partnermi, spolu-
pracovať pri tvorení 
projektu na obnovu 
detského ihriska v 
areáli MŠ, sledova-
nie aktuálnych výziev 
a projektov. Ďalšie 

úlohy súvisiace s dohodnutým druhom 
práce má zamestnanec bližšie určené 
a vyšpecifi kované v pracovnej náplni,“ 
podotkla riaditeľka a bližšie rozobrala 
aj fi nančné náklady na zamestnanie 

poslanca v škôlke. „Zamestnancovi je 
vyplácaná minimálna mzda, ktorá je 
refundovaná ÚPSVaR vo výške 95%. 
MŠ dopláca za jeho pracovné miesto 
5%. Za 4 mesiace to je cca 120 €, čo 
je, myslím si, zanedbateľná položka, 
nakoľko pán PhDr. Labun stále je a 
aj po minulé roky bol sponzorom na-
šej MŠ tak po materiálnej, ako aj po 
fi nančnej stránke.“ 
   Naše informácie aj z prostredia 
svidníckeho Mestského úradu hovorili 
o tom, že už v čase, keď bol Adrián 
Labun zamestnaný v škôlke, jej ria-

diteľka žiadala mesto 
ako zriaďovateľa o po-
moc s kosením areálu 
škôlky. Tieto informácie 
riaditeľka Ľuboslava 
Binderová v našom roz-
hovore odmietla, ozna-
čila ich za nepravdivé a 
zavádzajúce. Priznala 
akurát, že na stretnutí k 
príprave rozpočtu, ktoré 
sa uskutočnilo 16. janu-
ára 2019 v zasadačke 
MsÚ, žiadala o pomoc 
pri kosení školského 
dvora, pretože ho majú 
najväčší zo všetkých 
škôl a problémy majú 
aj s častou poruchou 

kosačky. „PhDr. Adrián La-
bun bol oslovený s prosbou 
o pomoc až potom, ako sa 
nám v mesiaci marci vrátila 
druhýkrát podaná žiadosť 
o stanovisko k maximálnej 
rezervovanej kapacite na 

pripojenie zdroja VSD, a.s. A keďže 
tento problém zaujímal pána PhDr. 
Labuna, mimochodom aj ako po-
slanca už predtým, a stále bol pre 
MŠ nápomocný, požiadala som ho o 

súčinnosť s mestom a zároveň navrhla 
túto administratívnu prácu ohľadom 
technických vecí, ktorými ja ako 
pedagogička nedisponujem a už von-
koncom sa necítim byť odborníčkou na 
fotovoltaiku. Pán PhDr. Labun tiež nie 
je odborník na fotovoltaiku a teda nie je 
zamestnaný ako odborník, ale dokáže 
isté technické a administratívne veci 
z môjho pohľadu lepšie zabezpečiť 
a posunúť aj z poslaneckej  pozície. 
Zároveň sľúbil pomoc aj pri kosení, 
či celkovej údržbe areálu MŠ, ak to 
bude potrebné a nevyhnutné, dokonca 
aj po skončení pracovného pomeru,“ 
zdôraznila riaditeľka a upozornila aj 
na to, že zamestnanca prijatého na 
administratívne práce má MŠ na Ul. 8. 
mája po prvýkrát, a to kvôli tomu, aby 
sa problém s fotovoltaikou už konečne 
dotiahol tak, ako to od nich vyžaduje 
VSD, a. s. „Podotýkam, že nielen naša 
MŠ, ale aj iné školy mali (dokonca 
niekoľkokrát po sebe) a aj teraz majú 
cez projekt prijatých zamestnancov. Na 
MŠ gen. Svobodu majú taktiež prijatú 
pracovníčku na administratívne práce, 
a to opakovane. Koho zaujíma, akú 
náplň práce má ich zamestnanec a čo 
má na starosti? Svojim zamestnancom 
refundujú mzdu cez ÚPSVaR vo výške 
80% a materské školy doplácajú až 
20%, a to po dobu 9 mesiacov. Keď si 
vedia ostatné MŠ riešiť problém takto, 
ak nejaký majú, myslím si, že aj naša 
MŠ, ktorá je právnym subjektom, má 
rovnaké právo. V porovnaní s nimi si 
myslím, že je to v našej MŠ vyriešené 
ekonomickejšie, hospodárnejšie a 
účelnejšie. Napriek tomu to nikto ne-
rieši a do pozornosti sa dáva len naša 
MŠ,“ tak trochu výčitkami ukončila náš 
rozhovor riaditeľka Materskej školy na 
Ul. 8. mája vo Svidníku Ľuboslava Bin-
derová.                                         (ps)

Mestského poslanca zamestnali v škôlke - čo má na starosti? 

   Samotný poslanec Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 
Adrián Labun sa k svojmu pracovnému pomeru v Materskej 
škole na Ulici 8. mája vo Svidníku vyjadril tiež: „Pracovný po-
mer v materskej škole mi začal 1.4.2019, na pracovné miesto 
vytvorené v zmysle národného projektu ÚPSVaR  „Cesta na 
trh práce 2,“ ako administratívny pracovník a je uzatvorený do 
31.7.2019, teda na 4 mesiace. Materskú školu to bude z jej 
vlastného rozpočtu za štyri mesiace celkovo „stáť“ okolo 120 
€, keďže 95% z celkových nákladov na moju mzdu a odvody 
prepláca ÚPSVaR,“ zopakoval vlastne to isté, čo riaditeľka 
škôlky. Adriána Labuna sme sa pýtali aj na jeho pracovnú 
náplň a k tomu nám povedal toto: „Sú to prevažne práce 
administratívneho charakteru, predovšetkým spracovávanie 
rôznych aktuálnych podkladov pre mesto Svidník, momentálne 
hlavne k aktuálnemu problému s fotovoltaikou, komunikácia 
so štátnymi, verejnými organizáciami  a partnermi materskej 
školy, sledujem zverejňovanie aktuálnych výziev na realizáciu 
projektov.“ Aj v kontexte s tým, že podľa informácií z Mestského 
úradu vo Svidníku mala riaditeľka škôlky Ľuboslava Binderová 
už v čase po prijatí Adriána Labuna do pracovného pomeru 
žiadať mesto o pomoc s kosením areálu škôlky, Adrián Labun 

Adrián Labun tvrdí, že škôlke je intenzívnejšie nápomocný, 
odkedy v nej pracuje jeho manželka

dodal: „Mimo pracovnej náplne sa nebránim ani drobnej údrž-
be objektov a trávnatých plôch MŠ. Spolu s pani riaditeľkou 
sme vypracovali a podali na úrad vlády Slovenskej republiky 
projekt na obnovu detského ihriska v areáli MŠ z programu 
„Podpora rozvoja športu na rok 2019, podprogram č. 2 - 
výstavba detských ihrísk.“ Mestský poslanec a aktuálne aj 
zamestnanec jednej z troch svidníckych škôlok Adrián Labun 
v rozhovore pre naše noviny zdôraznil aj to, že s kritikou toho, 
že pracuje v škôlke, v ktorej je jeho manželka zástupkyňou 
riaditeľky, sa osobne nestretol. „Materskej škole som inten-
zívnejšie nápomocný, odkedy v nej pracuje moja manželka 
a je to už zopár rokov. Ak osobná pomoc od materiálneho 
vybavenia, cez fi nančné dary až k vypracovaniu projektu 
detského ihriska stojí za kritiku, tak potom neviem, čo si mám 
o tom myslieť. Možno keby Odbor školstva, kultúry, športu a 
mládeže Mestského úradu od začiatku tohto roka fungoval tak 
ako v minulosti, dnes by tento rozhovor „na objednávku“ nebol 
potrebný,“ dodal Adrián Labun a my podotýkame, že rozhovor 
s ním nie je na žiadnu objednávku. Reagovali sme akurát na 
kritiku, ktorá sa k nám dostala, že prečo nepíšeme napríklad 
aj práve o prípade Adriána Labuna.                                 (ps)

   O vyjadrenie k situácii v Materskej 
škole na Ul. 8. mája vo Svidníku a k 
tomu, že tam pracuje mestský posla-
nec, ktorý ma na starosti aj riešenie 
problémov s fotovoltaikou, ktoré nie 
sú stále defi nitívne vyriešené, sme 
požiadali aj primátorku mesta Mar-
celu Ivančovú. „Školské zariadenia, 
tzn. základné školy, materské školy, 
základná umelecká škola aj centrum 
voľného času majú právnu subjektivitu 
a výber zamestnancov je v rukách šta-
tutárov týchto škôl - teda samotných 
riaditeľov. Každý štatutár má k akým-
koľvek personálnym zmenám pristúpiť 
po zvážení potrieb školy či školského 
zariadenia a, samozrejme, musí brať 
do úvahy možnosti svojho rozpočtu. 
Verím, že pani riaditeľka zodpovedne 
prehodnotila oba tieto aspekty, keď 
sa rozhodla, tak ako sa rozhodla,“ re-
agovala primátorka Marcela Ivančová.                                                                                                                                        
                                                    (ps) 

Čo na to primátorka?

Ľuboslava Binderová zamestnala 
v škôlke, ktorú riadi, mestského 

poslanca Adriána Labuna 
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   Rusínsky festival vo Svidníku má za sebou siedmy ročník a 
tentoraz mu prialo aj počasie. Týmto podujatím žilo mesto celý 
týždeň, keď boli na programe sprievodné podujatia, no hlavný 

Rusínsky festival ponúkol vystúpenia rôznych žánrov
program sa konal od piatku do nedele v 
areáli amfi teátra.
   Popri Folklórnom súbore Čerhovčan v 
piatok večer hádam najviac lákal Štefan 
Štec. Po tomto populárnom spevákovi 
rusínskych ľudových piesní javisko pat-
rilo svidníckemu raperovi menom Exact. 
Pod týmto pseudonymom sa skrýval Dá-
vid Pich, no a po ňom piatkový program 
ukončila kapela INE KAFE.
   V sobotu javisko v amfi teátri obsa-
dili viaceré folklórne kolektívy, ktoré 
pásmom Pásla kone na betóne vystrie-
dala Milka Zimková a následne tanečníci 
Vlado Michalko a Peter Vajda. Maďar-
ské tance predviedol Folklórny súbor 
ILOSVAI a vyvrcholením sobotňajšieho 
večera bol koncert jednej z českých 
legiend. Na Rusínskom 
festivale vystúpil Petr 
Kotvald. 
   No a v nedeľu bolo 
na programe folklór-
ne pásmo, o ktoré sa 
postarali domáce ko-
lektívy materských i 
základných škôl, ale 
aj ďalšie súbory a zo-
skupenia. Po vyžrebo-
vaní Veľkej Rusínskej 
súťaže prišlo na rad 
vyvrcholenie celého 
Rusínskeho festivalu, 
bol ním koncert popu-
lárnej speváčky Katky 
Knechtovej s kapelou. 
   Dodajme ešte, že 
hlavným organizáto-
rom Rusínskeho festi-
valu je od jeho vzniku 
Okresná organizácia 
Rusínskej obrody vo 
Svidníku a spoluorga-
nizátormi Mesto Svid-
ník a Podduklianske 
osvetové stredisko vo 
Svidníku.              (ps)

Jeden z legendárnych českých spevákov Petr Kotvald

Profesionálni tanečníci priúčali návštevníkov k tancu

V nedeľu vystupovali prevažne deti, aby následne fandili  
populárnej speváčke Katke Knechtovej

Katka Knechtová neodmietla žiadnu prosbu 
o spoločnú fotografi u či o autogram

Počas koncertu Petra Kotvalda sa 
vynikajúco bavila aj táto partia

Herečka Milka Zimková po svojom 
vystúpení zašla aj pod stánky
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Inzercia

  Kamión prevážajúci nebezpečnú chemikáliu skončil v prieko-
pe. Maďarský šofér za volantom vraj v noci zaspal a len šťastiu 
môže ďakovať za to, že sa mu nič nestalo. Jeho náklad však dal 
záchranným zložkám zabrať. 

Kamión prevážajúci toluén skončil v priekope  

  Od pol tretej ráno v pondelok uplynulý týždeň ležal maďarský kamión v prieko-
pe križovatky neďaleko Svidníka. Pri pohľade na oranžovú tabuľku na kamióne 
bolo hasičom a chlapom z odťahovej služby jasné, že nepôjde o rutinný zásah. 
„Cisterna prevážala nebezpečnú látku - toluén, ktorá si vyžaduje zásah za 
zvýšených opatrení so zvýšeným stupňom ochrany povrchu tela a dýcha-
cích ciest,“ povedal veliteľ hasičského zásahu Peter Kopča. 
  Hasiči potvrdili, že cisterna je napriek prevráteniu nepoškodená. Spolu s ďalšími 
zložkami riešili, ako ju z priekopy križovatky na medzinárodnom cestnom ťahu v 
smere na Poľsko vytiahnuť. Napokon padlo rozhodnutie. Toluén museli prečerpať 
do druhej cisterny. „Potrebujeme prečerpať aspoň časť, aby sme odľahčili  
cisternu. Koľko pôjde, toľko pôjde,“ skonštatoval Ladislav Koudelka z odťaho-
vej služby. Na miesto dorazila náhradná cisterna. „Máme v zlom uhle cisternu. 
Celá váha cisterny je na druhej strane a tým sa nám sťažuje ťahanie. Ďalšia 
vec je to, že by sa mohlo stať, že by sme ju mohli roztrhnúť,“ doplnil Ladislav 

Koudelka. „Prečerpávanie je bezpečné, zabezpečuje to transportná fi rma s 
našou pomocou,“ dodal veliteľ hasičského zásahu Peter Kopča. 
  Samotné prečerpávanie nebezpečného toluénu s cisterny už bolo pomerne 
rýchle. „Musí sa prečerpať už len kvôli tomu, aby náhodou tá cisterna ne-
praskla a nebezpečná látka nevytiekla vonku,“ dodal Pavol Tóth z odťahovej 
služby.  Neskôr chlapi už za pomoci špeciálnych vakov skúsili prevrátiť cisternu na 
kolesá a prečerpať zvyšok toluénu. Počas viac než tri hodiny trvajúceho zásahu 
chlapov z odťahovej služby a hasičov museli policajti viackrát priebežne uzatvárať 
premávku.                                                                                                         (ps) 

   Voľby do Európskeho parlamentu v okrese Svidník podľa neofi ciálnych in-
formácií vyhrala strana SMER-SD, ktorá získala 1 130 hlasov. Druhá by mala 
skončiť strana MOST-HÍD so ziskom 976 hlasov, tretia Slovenská národná 
strana s 535 hlasmi, štvrtá Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko s 520 
hlasmi, piate Kresťansko-demokratické hnutie s 501 hlasmi a šiesta koalícia 
Progresívne Slovensko/SPOLU s 392 hlasmi. Pripomíname, že ide o neofi ci-
álne údaje, keďže ofi ciálne výsledky zverejnili až v nedeľu po 23. hodine, teda 
po uzávierka tohto vydania našich novín. S istotou však môžeme potvrdiť, že 
žiaden z kandidátov na europoslancov z nášho regióne sa do Bruselu nedostal, 
teda ani súčasný viceprimátor Michal Goriščák (MOST-HÍD) či exprimátor Ján 
Holodňák (SNS). Percentuálna účasť voličov v okrese Svidník mala dosiahnuť 
22,58 %, keď z 26 001 oprávnených voličov podľa neofi ciálnych informácií 
prišlo k volebným urnám 5 870 voličov.                                                    (ps)

Kto vyhral eurovoľby v okrese Svidník? 

   Ďakujem každému, kto prišiel voliť vo voľbách do Európskeho 
parlamentu. Zvlášť by som rád srdečne poďakoval za hlasy pre mňa 
a stranu Most-Híd. 

Michal Goriščák
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  Majú prísť o poštu. Ľudia v slovensko-poľskom pohraničí s 
tým nesúhlasia. Tvrdia, že budú musieť siahnuť hlbšie do pe-
ňaženiek. Navyše v regióne s prevažne starším obyvateľstvom 
chýbajú aj autobusové spoje. 

Poštu v Kapišovej pravdepodobne zatvoria 

  Ešte pred pár rokmi boli samozrejmosťou. Dnes sú pobočky pošty 
priam vzácnosťou. Čas od času príde správa o zrušení niektorej z 
nich. Tak ako teraz v prípade pobočky v Kapišovej pri Svidníku. „To 
nezmysel nejaký.“ „Myslím, že to bude zlé.“
„Propagujeme, že Údolie smrti, hladová dolina a všetko nám tu 
rušia.“ - posťažovali sa obyvatelia Kapišovej. „Je to veľmi smutné, 
že v terajšej dobe dochádza k rušeniu. To asi na východe už treba 
všetko zrušiť,“ dodal starosta Vyšnej Pisanej.  
  Kapišová, ale aj ďalšie tri obce patriace pod túto poštu sa vyznačujú 
prevažne staršími obyvateľmi. A práve oni budú mať podľa starostov 
problémy. „Väčšinou tu sú dôchodcovia starí, nemajú autá, sú odká-
zaní len na autobus,“ dodala obyvateľka Kapišovej. 
  Čo na celú situáciu hovorí samotná Slovenská pošta? Podľa hovor-
kyne Evy Rovenskej poštové služby vrátane vyplácania dôchodkov 
zákazníkom priamo v obci budú zabezpečené ako doposiaľ, pričom 
doručovateľské služby pošta posilní. 
„Pošta Kapišová patrila už niekoľko rokov medzi najmenej vyťažené 

pobočky na Slovensku. Záleží nám na zvyšovaní kvality služieb a spokojnosti 
zákazníkov. Naším cieľom je efektivizovať a modernizovať poštu,“ dodala 
hovorkyňa Eva Rovenská a informácie o poštách doplnila. „Na Slovensku je 
1479 obcí (51%), ktoré kamennú pobočku Slovenskej pošty nemajú, zatiaľ 
čo pre ich obyvateľov Slovenská pošta zabezpečuje poštové služby rovnako 
ako v obciach a mestách s kamennou pobočkou.
  Poštové služby pobočky v obci Kapišová postúpime na pobočku v obci Kružlo-
vá, vzdialenú menej ako 3 kilometre. Pošta Kapišová nízkou návštevnosťou, 
teda nevyužívaním služieb na pošte zo strany zákazníkov a zvyšujúcimi sa 

nákladmi na jej prevádzkovanie jednoznačne dlhodobo vykazovala stratu. 
K zvýšeniu kvality služieb a spokojnosti zákazníkov nepochybne patria aj in-
vestície do modernizácie priestorov či automatizácie procesov na pobočkách, 
na ktorých už v súčasnosti pracujeme. 
  Ide o ďalšie opatrenie stratégie Pošta 2020, ktorej cieľom je Slovenskú poštu 

zefektívniť a zmodernizovať služby pre zákazní-
kov. Uplatnením opatrení stratégie Pošta 2020 
Slovenská pošta získava fi nančné prostriedky, 
ktoré investuje do modernizácie služieb a 
vybudovaní reprezentatívnych pobočiek podľa 
potrieb zákazníkov. 
  Slovenská pošta v dobe digitalizovania dát a 
elektronizácie služieb hospodárila minulý rok so 
stratou vzhľadom na dlhodobý pokles záujmu 
o využívanie univerzálnych poštových služieb, 
pritom trend zvyšovania nákladov na ich zabez-
pečenie pokračuje. Najvýznamnejší vplyv na 
hospodárenie má pokles výnosov predovšetkým 
z univerzálnych služieb, ktoré tvoria vyše 50% z 
celkových výnosov Slovenskej pošty. Záporný 
výsledok hospodárenia ovplyvnili aj vyššie 
náklady súvisiace predovšetkým s rastom per-
sonálnych a prepravných nákladov.“
  Poštové služby z Kapišovej presunú do tri 
kilometre vzdialenej Kružlovej. Ľudia z Nižnej 

či Vyšnej Pisanej budú musieť zvládnuť ešte o pár kilometrov viac. 
„Je tam problém, lebo nie je priame autobusové spojenie, je to dosť kompli-
kované a je to smutné,“ povedal starosta Vyšnej Pišanej Vasiľ Pitlivka. 
  „Musí vystúpiť v Kapišovej, musí dve hodiny čakať na spoj do Kružlovej, 
stamadiaľ zase o dve hodiny ide naspäť a potom ďalej, takže skrátka jedno 
vybavenie od rána od pol ôsmej do pol jednej,“ ozrejmil starosta Kapišovej 
Pavol Fek.  
  Ako sme už spomínali, pošta hovorí o zvyšujúcich sa nákladoch na prevádzku 
pobočky a o tom, že je dlhodobo vykazovala stratu. „Pošta je služba a si mys-
lím, že každá služba by mala byť v prospech občana a nie v prospech zisku, 
takže aj štát by sa mal na to pozerať celkom inakšie a nie len, že čo nie je 
ziskové, všetko zlikvidujeme,“ doplnil starosta Vyšnej Pisanej Vasiľ Pitlivka.   
Slovenská pošta však trvá na svojom a tvrdí, že dvere pobočky v Kapišovej 
sa defi nitívne zatvoria.  „Ako starosta ešte do tohto času som nemal žiadne 
písomné vyrozumenie, iba z počutia čo viem alebo doručovateľka, čo povedala, 
že k 1.7. druhá, že k 1.8., žiadne ofi ciálne stanovisko Slovenskej pošty nebolo 
na obec doručené,“ uzavrel starosta Kapišovej Pavol Fek.  
  V závere dodajme, že pred tromi rokmi už pobočku v Kapišovej pošta chcela 
zatvoriť, no napokon kvôli dostupnosti podľa starostu ustúpila. Teraz to vyzerá 
tak, že podobný scenár sa už nezopakuje.                                              (ps)

Starosta Kapišovej Pavol Fek  

  Dažďovou vodou ošpliechaní chodci. Nič príjemné, no v aktuálnom minulotýždňovom daždi-
vom počasí pomerne bežné. Zväčša za to môže neohľaduplnosť, no sú prípady, keď je na vine 
nekvalitne odvedená robota. 

Opravenú cestu čaká zrejme ďalšia oprava 

  Mnohí to veľmi dobre poznáme. Kráčame po chodníku a zrazu sme z ničoho nič ošpliechaní okoloidúcim autom. Potvrdili 
nám to viacerí Svidníčania. „Musím dávať pozor hlavne na tých chodcov, žeby som ich neošpliechal,“ priznal jeden z 
vodičov. Na vine sú však aj veľké kaluže vody v uliciach. Napríklad na ulica pri Základnej umeleckej škole vo Svidníku 
sa na viacero bazénov mení pri každom daždi. „Bola rekonštrukcia cesty urobená, ale zrejme nevyspádovali ako 
treba, no a teraz sú veľké kaluže po každom daždi.“ „Nekvalitná robota.“ „Tak sa to robí taká cesta? Samá 
mláka.“ „Nové ploty si ľudia porobili a voda na nich strieka.“ - posťažovali sa Svidníčania. 
  Vedenie mesta o tomto probléme už vie. Problém s kanalizáciou vylúčili a zdá sa, že vlani v jeseni opravenú cestu zrejme 
čaká ďalšia oprava. „Sme teraz v štádiu riešenia reklamácie. V súčasnosti pripravujeme všetky potrebné doku-
menty na to, aby sme reklamáciu mohli podať,“ skonštatovala PR hovorkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová. 
  Mnohí vodou spod kolies áut ošpliechaní ľudia si možno zanadávajú, no a keď prídu domov, zapnú akurát tak práčku.  
Právnik potvrdzuje, že nárok na vymáhanie škody vzniknutej pošpinením oblečenia chodec má, no je v tom háčik. „Najprv 
musí preukázať, kto mu tú škodu spôsobil, ktorým vozidlom bola škoda spôsobená a ktorý vodič viedol v tom 
čase to vozidlo, čo je v praxi obzvlášť obtiažne,“ povedal právnik Juraj Berežný.  A faktom je i to, že problémom by sa 
všetci vyhli, ak by šoféri mysleli aj na toto: „Vodič nesmie rozstrekovať kaluže, a preto je povinný prispôsobiť svoje 
správanie a svoju rýchlosť najmä poveternostným podmienkam a iným okolnostiam, ktoré môže predvídať,“ 
uzavrel právnik.                                                                                                                                                          (ps) 
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  Majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré v uplynulú nedeľu vyvrcholili 
v Bratislave, uchvátili Slovákov. Keďže naši reprezentanti hrali 
v Košiciach, fandiť im prišlo aj mnoho ľudí zo Svidníka a celého 
regiónu. 

Ako si ľudia zo Svidníka a okolia užili svetový hokejový šampionát v Košiciach?

 Svidníčania však nezavítali len na zápasy 
Slovákov, ale našli sa i takí, ktorí si vybrali 
iné zápasy. Či však už fandili priamo na 
zápase našich reprezentantov alebo 
hráčov iných krajín, zhodujú sa v tom, že 
svetový šampionát si užili, hoci nejaké tie 
chybičky sa predsa len našli. 

MANŽELIA ŠOLTÉSOVCI 
SI VYBRALI ZÁPAS 

KANADA - NEMECKO 
  Svidníčan Rudolf Šoltés si s manželkou 
Renátou vybrali zápas Kanada - Nemec-
ko. „Už v meste bola atmosféra elektrizu-
júco fantastická. Na každom kroku bolo 
cítiť, že sa tu deje niečo veľké, mesto 
proste dýchalo Majstrovstvami sveta,“ 
povedal nám Rudolf Šoltés. Rovnako fantastická atmosféra podľa neho vlá-
dla aj priamo pred štadiónom a počas samotného duelu. „Zážitok zo zápasu 
máme neopísateľný, nakoľko to bola naša prvá návšteva takéhoto veľkého 
hokejového podujatia,“ dodala Renáta Šoltésová, ktorej je ľúto akurát to, že 
naši reprezentanti nepostúpili do bojov o medaily. „Škoda, pretože to by bola 
tá najväčšia odmena pre fantastické publikum, pre fantastického šoumena 
maskota Macejka a pre všetkých ľudí, ktorí sa podieľali na organizovaní 
šampionátu a hlavne na zviditeľnení východného Slovenska a Košíc,“ zhodli 
sa manželia Šoltésovci. 

ATMOSFÉRA VO FANZÓNE  
  Slavomíra Derca takisto 
uchvátila atmosféra svetového 
hokejového šampionátu. „So 
synom sme si boli pozrieť zá-
pas Nemecko - Dánsko. Je to 
pekný zážitok vidieť to naživo. 
Skvelá, no hlavne priateľská 
atmosféra oboch táborov nielen 
na štadióne, ale aj pred Steel 
Arénou. Vyobjímal nás aj Ma-
cejko. Navštívili sme aj fanzónu 
pred zápasom Kanady a Veľkej 
Británie. Všade veľa baviacich 
sa Britov. Čerešničkou bolo 
pre nás stretnutie a debatka s 

majstrom sveta Rasťom Staňom,“ usmial sa Slavomír Derco. 
NEZABUDNUTEĽNÝ ZÁPAS S KANADOU

  Atmosféra pred arénou a potom priamo v hľadisku je podľa Jána Cupáka 
presne to, kvôli čomu sa oplatí ísť na Majstrovstvá sveta v hokeji a zažiť ich 
na vlastnej koži. „Keď tých niekoľko tisíc hlasiviek spoločne skanduje, vás to 
dokáže tak strhnúť, že zážitok je neporovnateľný s tým, keď pozeráte zápas 
niekde v bare pri pivečku...,“ vyznal sa Ján Cupák, ktorý bol s kamarátmi na 
zápas Slovenska s Kanadou. „Mali sme to šťastie, že sme sa mohli tešiť až 
z piatich gólov v súperovej sieti. Oslavy každého jedného z nich boli takým 
menším zemetrasením,“ usmial sa Ján Cupák, ktorého, samozrejme, sklamal 
ten šiesty gól Kanady dve sekundy pred koncom, pretože cesta domov by 
vraj bola určite príjemnejšia, no napriek tomu nič neľutuje. 
  „Celkom milo ma prekvapilo, že som nezaznamenal žiadne výtržnosti, alebo 
neprístojne správanie sa, aj keď alkoholom potúžených fanúšikov bolo celkom 
dosť... Celkovo by som správanie sa fanúšikov hodnotil ako priateľské vo 
všetkých smeroch. Jediným negatívom boli asi ceny vstupeniek, ak ste sa k 
nim nedostali ofi ciálnou cestou... A ešte niečo, čo sa mi nepáčilo. Televízne 
kamery to neukázali, keď fanúšikovia po víťaznom góle Kanady zahádzali 

ľadovú plochu fľašami, pohármi a podobne, no a, samozrejme, nepáčilo sa 
mi ani to, keď počas kanadskej hymny sa pískalo a hučalo...,“ uzavrel svoje 
postrehy Ján Cupák. 

VÍŤAZNÝ DUEL NAŠICH HOKEJISTOV S FRANCÚZMI
  Víťazný duel našich hokejistov s Francúzmi, ale i ďalší zápas Fínska s kraji-
nou, v ktorej dlhé roky žil a pracoval, si užil Martin Mangera. Svidníčan, ktorý 
si pred časom kúpil dom v Jurkovej Voli, kam sa aj nasťahoval. „Ako čerstvý 
navrátilec zo zahraničia musím priznať, že pozvanie kamaráta na hokej a aj 
samotné očakávanie bolo skvelé a neopísateľné. Je rozdiel, ak niečo človek 
vidí v televízii a potom naživo, priamo z hľadiska štadióna. 
  Atmosféra bola medzi fanúšikmi, či už našincami alebo aj tými z iných krajín 
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Ako si ľudia zo Svidníka a okolia užili svetový hokejový šampionát v Košiciach?
fantastická, no každý si vedel na niečo posťažovať,“ podotkol Martin Mangera 
na margo svojich zážitkov z hokejových Majstrovstiev sveta v Košiciach. 
„Hlavne, keďže sme ako hosťujúca krajina, myslím, že sme tak trochu pokriv-
kávali v oblasti služieb (catering, teda občerstvenie, ale aj jazykové zručnosti 
personálu a podobne). Podobné to bolo aj pri bezpečnostných kontrolách, 
ktoré podľa môjho názoru skôr boli „akože,“ a pritom mali byť, ako sa hovorí, 
top! No neviem, ale bežná kontrola na ligových zápasoch v zahraničí má vyšší 
level,“ poznamenal Martin Mangera. 

  V Košiciach, teda v dejisku svetového šampionátu ho ako človeka, ktorý 
sa po dlhých rokoch vrátil domov, zaujímalo hlavne to, ako sa cítia cudzinci 
u nás. „Jasné, že nás chválili, hlavne ohľadom lákavých cien jedla, pitia či 
služieb. No boli medzi mini takí, ktorých nezaujíma iba hokej, ale chceli by 
našu krajinu, aj náš kraj a aj našu históriu spoznať viac. Len, bohužiaľ, chýbal 
im reprezentatívny PR zo slovenskej strany. Ruku na srdce, ale myslím si, že 
nestačí len vytlačiť magnetku či nejaký leták a dať to na facebook a tváriť sa, 
že robíme cestovný ruch. Z vlastných skúseností viem, že ľudia zo zahraničia 
povojnové destinácie, ako je tá naša, vyhľadávajú,“ upozornil Martin, ktorý v 
závere svojich postrehov z Majstrovstiev sveta v Košiciach pridal ešte jeden 
postreh, priamo súvisiaci s našim regiónom. „Už len to je smutné, že keď človek 

prechádza cez Dukliansky priesmyk 
večer z poľskej strany, pripadá si, 
akoby prichádzal do čiernej diery. Tí, 
ktorí sa hrajú na záchranárov nášho 
regiónu, v prvom rade mali by prestať 
baliť si vrecká  z rôznych fondov a 
skutočne robiť to, čo deklarujú a 
čo nás región skutočne potrebuje,“ 
uzavrel Martin Mangera. 

DO KOŠIC SI TO NAMIERILI 
AJ ĽOS-BOŽIKOVCI

  Majstrovstvá sveta v hokeji si 
nenechal ujsť ani Jozef Ľos-Božik 
ml. s otcom. Aj oni si to namierili do 
Košic. „Užili sme si pre Slovensko 
veľmi dôležitý zápas medzi USA 
a Nemeckom, keďže sme pre náš 
postup do štvrťfinále potrebovali, 
aby Nemecko vyhralo. Bohužiaľ, ne-
stalo sa,“ smutne poznamenal Jozef 
Ľos-Božik ml., no aj on potvrdil, že 
atmosféra bola zrejme na všetkých 
zápasoch vynikajúca. „Atmosféra 
bola úžasná, štadión veľkolepý a 
tento zápas takmer plne obsadený 

a aj keď hral Američania a Nemci, prevládali tam slovenskí fanúšikovia, ktorí, 
samozrejme, podporovali Nemecko pre možnosť našich na postup do štvrť-
fi nále. Celkovo si myslím, že príprava a samotný priebeh Majstrovstiev sveta 
v hokeji v Košiciach bola zo strany organizátorov zvládnutá veľmi dobre, čo 
nás ako fanúšikov len tešilo,“ dodal Jozef Ľos-Božik ml.

ANNA KUREČKOVÁ SI UŽILA TRI ZÁPASY   
  Anna Kurečková si s celou rodinou na svetovom šampionáte užila hneď tri 
zápasy v jeden deň, no najväčším zážitkom bol pre ňu zápas Slovenska s 
Fínskom. „Naozaj, bolo to niečo neuveriteľné. Tá atmosféra všade v meste, 
pred arénou a priamo v hľadisku, tak na takéto niečo sa do smrti nezabúda. 
Bolo to niečo fantastické a hoci sme s Fínmi prehrali, nevadí, pretože naši 
hokejisti hrali veľmi dobre a my sme si ten zápas, rovnako aj ďalšia dva, ktoré 
sme v ten deň videli, naplno užili,“ povedala Anna Kurečková, ktorá spolu s 
manželom dostala vstupenky na svetový hokejový šampionát od syna vlani 
pod stromček na Vianoce. „Môžem len potvrdiť, že to bol úžasný darček, 
som zaň veľmi vďačná, pretože mať tak blízko Majstrovstvá sveta v hokeji 
a nebyť tam, tak to by bola veľká škoda. Som preto veľmi šťastná,“ doplnila 
ešte Anna Kurečková.

POSLEDNÝ ZÁPAS S DÁNSKOM
   Svidníčan Marián Bača spolu so synom Jakubom aplaudoval slovenským 
hokejovým reprezentantom v ich poslednom zápase proti Dánsku. „Atmosféra 
bola skutočne skvelá. Veľmi sme si to užívali. Myslím, že najkrajšie a veľmi 
emotívne bolo lúčenie s Ladislavom Nagyom, ktorý po tomto zápase uzavrel 
svoju hokejovú kariéru. Boli to veľmi silné momenty a som rád, že sme ich 
mohli zažiť priamo v hľadisku,“ priznal sa Marián Bača, pre ktorého mal zápas 
Slovenska s Dánskom aj inú príchuť. 
  Jeho syn Jakub len deň predtým spravil poslednú skúšku a získal titul MUDr., 
i preto si spolu hokejové majstrovstvá sveta v Košiciach naplno užili. „Aj pivko 
nám chutilo, hoci treba povedať, že ceny boli na naše pomery trošku vysoké, 
ale keďže majstrovstvá sveta nie sú na Slovensku každý rok, tak sa to dalo 
zvládnuť,“ usmial sa Marián Bača, podľa ktorého fandenie slovenským repre-
zentantom v hľadisku proti Dánsku malo len jednu chybičku, ktorou bolo to, že 
nemohli osláviť postup našich do štvrťfi nále. Ale ako dodal Marián Bača, snáď 
nabudúce...                                                                                               (ps)
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  Zasadnutia svidníckych mestských poslancov zvykli byť hlavne 
v predošlom volebnom období, ale už i v tom aktuálnom pomer-
ne dlhé. Spôsobujú to rozsiahle a dlhé vystúpenia poslancov k 
jednotlivým bodom programu. 

Hlasovacie zariadenia kúpia v júni, používať ho začnú v septembri

  Hoci rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva vo Svidníku jasne hovorí, 
ako dlho a koľkokrát k jednému bodu môže poslanec vystupovať, nedodr-
žiava sa.
  Na ostatnom májovom neplánovanom zasadnutí svidníckeho mestského par-
lamentu primátorka Marcela Ivančová viackrát niektorých poslancov upozornila 
na dodržiavanie rokovacím poriadkom stanoveného času na vystúpenie, no v 
rokovacej miestnosti neboli na viditeľnom mieste žiadne hodiny, na ktorých by 
si poslanci mohli kontrolovať svoj čas. Zmeniť to má hlasovacie konferenčné 
zariadenie, na kúpu ktorého mestskí poslanci schválili a vyčlenili 12-tisíc eur z 
tohtoročného rozpočtu mesta. „Výber hlasovacieho zariadenia prechádza 

analýzou technických parametrov. K samotnému nákupu by sa malo 
pristúpiť v mesiaci jún a následne sa bude zariadenie testovať,“ infor-
movala nás pred pár dňami PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová a 
nás zaujímalo aj to, kedy budú hlasovacie zariadenie naplno využívať poslanci 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. „Radi by sme jeho plnú prevádzku 
spustili v septembri. Zariadenie bude prenosné a zatiaľ bude nainštalova-
né v priestoroch súčasných zasadnutí v koncertnej miestnosti Základnej 
umeleckej školy vo Svidníku,“ dodala Kristína Tchirová.
  No a my ešte doplňme, že každý poslanec tak bude mať dispozícii vlastný 
mikrofón, ktorý si bude ovládať sám, no rovnako ho bude môcť ovládať aj 
predsedajúci, v našom prípade primátorka mesta Svidník. Jasne bude nasta-
vený čas, teda rokovacím poriadkom povolená dĺžka jednotlivých vystúpení 
poslancov a ďalších a na hlasovanie už poslanci nebudú používať papierové 
kartičky, ktoré dvíhajú nad hlavu a ukazujú, či hlasujú za, proti alebo sa zdr-
žiavajú hlasovania, ale budú hlasovať digitálne.                                      (ps)

  Napĺňa sa ten najhorší scenár. Talianska odevná spoločnosť 
vo Svidníku vo veľkom prepúšťa. Väčšine šičiek o mesiac končí 
výpovedná lehota. O prácu však napokon prídu aj posledné tri 
desiatky zamestnancov. 

O prácu v odevnej spoločnosti napokon prídu aj tri desiatky zamestnancov 

  Len oči pre plač ostanú aj tejto žene. Hoci je už desať rokov na dôchodku, 
slová o konci fabriky sa jej nepočúvali dobre. „Ja som robila už aj za Talia-
nov, som kopu rokov tam odpracovala, a ja by som nikdy nepovedala, že to 
nám krachne toto tam,“ povedala nám dlhoročná šička Anna Timaniková. 
Spoločnosť s talianskym majiteľom sprevádzali problémy už niekoľko rokov. 
Vo februári konateľ oznámil, že zruší 75 percent pracovných miest, lebo 
výrobu presúva do Srbska. „Pôjde o 103 pracovných miest, ktoré sa zrušia 
v ICA Svidník z celkového počtu 137. Zostane tu kooperácia, žehliareň a 
striháreň,“ povedal vo februári tohto roku Jozef Balica, člen Predsedníctva 
Rady OZ KOVO. 
  Podľa odborárskeho predáka tu ešte ofi ciálne pracuje 31 ľudí, no a všetci 
dostanú k prvému júlovému dňu výpoveď. Plynúť im začne výpovedná le-
hota. „Prakticky je tu už iba personalistka, ktorá má na starosti tieto veci,“ 
skonštatoval Jozef Balica. 
  Konateľ fi rmy je podľa našich informácií v Srbsku. Po piatkovom oznámení 
odborárom prepustenie zvyšku zamestnancov má ešte oznámiť úradu práce. 
„Prvej skupine končí výpovedná lehota v júni. Čiže od 1. júla nebude už tých 
103 zamestnancov tuná ďalej pracovať. Tej skupine teraz výpovedná lehota 
alebo kedy opustia brány podniku, bude v októbri,“ dodal Jozef Balica. „Ja 
súcitím s tým ľuďmi, lebo ja som tam kopu rokov odpracovala, skoro 43, viem 
sa vžiť do tej situácie. Je tam ťažká práca, nie je zaplatená, je tam minimum. 
Tam sa nerobilo na 100 percent, ale myslím, že na 110,“ povedala dlhoročná 
šička Anna Timaniková. Teraz je to defi nitívne. Po 62-och rokoch odevná 
výroba v tejto svidníckej spoločnosti končí. 

  Majiteľ odevnej spoločnosti Piero Bucalo nám poslal písomné stanovisko. 
„V súčasnosti prebieha reštrukturalizácia našej skupiny Gruppo Industriale 
HIB zameraná na výrobné celky skupiny, fakticky ide o závod ICA sk a závod 
Gifrab Ltd v Bulharsku, obe fabriky sú predmetom reštrukturalizácie výrobných 
odvetví a závodov. Konkrétne závod ICA v SR v novom priemyselnom pláne 
skupiny by sa mal stať súčasťou logistického skladu (Magzzino di Logistica), 
kde by sa centralizovala a triedila produkcia východnej Európy, jednej časti 
Fabriky na výrobu pleteného 
tovaru pre kolekcie Facis Uomo, 
transformácia produktu z Ob-
lekov (Abiti) na pletený tovar 
(Magliera) bola identifi kovaná, 
keďže výroba pleteného tovaru 
vyžaduje menej pracovnej sily 
práce a vysoký obsah automa-
tických strojov. Transformácia 
začne v januári 2020 a už v 
marci 2020 predpokladáme za-
mestnať 50 ľudí na zaškolenie 
pre nový produkt.
  Chcel by som zdôrazniť, že 
spoločnosť ICA sro bude na-
ďalej fungovať, fakticky budú 
prepustení robotníci (keďže 
už nie sú potrební pre nový 
projekt), ale časť pracovníkov 
zostane ako administratívny 
personál. Spoločnosť ICA má 
základné imanie viac ako 2 mil. 

eur a priemyselný popdnik v hodnote viac ako 3 mil. eur, majiteľ 
spoločnosti Ica (FACIS SPA) nemá v úmysle tento závod odstaviť, 
ale ho iba premeniť. Súčasné záväzky a mzdy budú  zaplatené 
(ako vždy) s intervenciou materskej spoločnosti (FACIS). Žia-
dame odbory a pracovníkov o odklad (splátky) iba a výhradne 
nákladov súvisiacich s prepúšťaním. Finančné prostriedky na ich 
úhradu garantuje spoločnosť Facis spa MILANO.“
  Jozef Balica sa nakrátko stretol aj so zamestnancami. Vysvetlil 
im situáciu a viackrát zdôraznil toto: „Budeme trvať na tom, aby 
všetky záväzky, ktoré má voči vám zo zákonníka práce, splnil.“ 
  Na odchod Talianov, ktorí defi nitívne potvrdili koniec produkcie 
pánskych oblekov vo Svidníku, je istou náplasťou nemecký 
investor. 
  Ten v tomto meste chystá výrobu baliacich riešení s textilným 
vnútrajškom. „Momentálne už máme uzavretú pracovnú zmluvu 
s 50-timi, ktorí pre našu spoločnosť začínajú pracovať v priebehu 
júna 2019 a v priebehu leta 2019 plánujeme rozšíriť kapacitu 
voľných pracovných miest,“ povedal asistent nemeckého in-
vestora Jakub Sepeši. Všetkých prepustených zo spomínanej 
spoločnosti však s najväčšou pravdepodobnosťou nezamestna-
jú.                                                                                         (ps)

Jozef Balica sa nakrátko stretol aj so zamestnancami 
aj primátorkou Svidníka 

Dlhoročná šička Anna Timaniková
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  Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH) chce talent svojich 
zverenkýň Domu sv. Faustíny premeniť na radosť a historicky 
po prvýkrát vydať hudobno-slovné CD s názvom „Ježišu, dô-
verujeme Ti“. 

Ženy v núdzi plánujú vydať hudobno-slovné cédečko 

  V ňom sa angažuje dievčenský spevácky zbor Faustínky. Ten tvoria ženy, 
ktoré dočasne zakotvili v službách domova na polceste vo Svidníku. Mnohé z 
nich v živote nepocítili lásku mamy, otcovské objatie ani vľúdne slovo. Avšak 
našli sa ľudia, ktorí im prejavujú lásku a túto lásku ich zároveň učia aj žiť v 
každodennom živote. Tým dali pocítiť blízkosť človeka, ktorí nesúdi, neodsúdi, 
ale s láskou pomôže.
  Hudobno-slovné CD približuje aktívny život v službách charity. V slovnej časti 
si jeho tvorcovia uctia pamiatku bl. P. P. Gojdiča a ďalších spolubratov, ktorí stáli 
pri zrode tejto cirkevnej inštitúcie. Nejedno oko neostane suché po vypočutí si 
trpkej životnej skúsenosti jednej zo žien a jej nádeji na lepší život. Prihovoria 
sa aj tí, ktorí sú denne blízko pri človeku a slúžia tým, ktorí to potrebujú. „To, že 
po ôsmich rokoch fungovania Domu sv. Faustíny pripravujeme CD je pre mňa 
malým zázrakom. Dievčatá, ktoré v tomto zariadení žijú, majú mnoho darov, 
ktoré sa snažíme aj takýmto spôsobom objavovať. Pre mňa je to vzácnosť, 
ak dokážeme malým dielom prispieť, povzbudiť a posilniť ženy zo zariadenia 
na ceste ich vlastným životom,“ priblížil Peter Valiček, riaditeľ GKCH.
  Dievčenský spevácky zbor Faustínky pôsobí pri Dome sv. Faustíny vo Svidní-
ku. Zbor pozostáva z dievčat a žien, ktoré využívajú služby domova na polceste 
v sprievode zamestnankýň. Ide o dievčatá s ťažkým životným osudom. Sú 
to prevažne odchovankyne detských domovov, ženy, ktoré sa ocitli na ulici 
alebo v neľahkej životnej situácii. V tomto zariadení sa im snažia odbornými a 
ďalšími službami prinavrátiť občas stratený zmysel života, rozvíjať zmysel pre 
zodpovednosť a viesť k samostatnému a nezávislému životu. Helena Paňková, 
vedúca zariadenie spomína na postupný vznik zboru: „Spievať sme začali 
veľmi nenápadne. Pred rokmi, keď sme vypĺňali program na Deň otvorených 
dverí. Postupne nás začali pozývať aj na rôzne podujatia v meste a blízkom 
okolí, až sme sa stali súčasťou svidníckeho rusínskeho života. Túžba vydať 
vlastné CD tak postupne získavala reálny rozmer.“
  Inšpiráciou pri tvorbe hudobno-slovného CD sú samotné klientky zariadenia a 
ich životné príbehy, chýbajúca láska, nedostatok nehy a ťažké jazvy na srdci.     

Na druhej strane radosť z poznania niečoho nového a nájdenie doposiaľ nepo-
znaného. Celé dielo tvorcovia nahrávajú v rusínskom jazyku. „Sme v regióne, 
ktorý sa vyznačuje prítomnosťou Rusínov a ich kultúrou. Tá výrazne vplýva 
aj na spevácke pôsobenie. Aj keď dievčatá nie sú z tohto regiónu, práve táto 
kultúra, jazyk i piesne ich chytili za srdcia,“ dodala pani Paňková.
Pri tvorbe tohto diela charita spolupracuje s rusínskym redaktorom RTVS 
Michalom Tomášom Babjakom, speváčkou Hankou Servickou, rusínskou 
spisovateľkou Ľudmilou Šandalovou a Danielom Hicom. Zbor hudobne spre-
vádzal Kamil Keselica, akordeonista.
  GKCH plánuje hudobno-slovné CD uviesť do života počas iniciatívy Národný 
týždeň charity (9. - 15. jún). Slávnostné uvedenie bude 10. júna (pondelok) o 
18.00 hodine v literárnej kaviarni Viola v Prešove. 

Silvia Hrabčáková, 
manažérka vzťahov s verejnosťou, Gréckokatolícka charita v Prešove

  Projekt Erasmus+ prebiehajúci už druhý rok na SPŠ Svidník 
sa pomaly blíži k svojmu koncu, a jednou z jeho posledných 
aktivít bolo stretnutie žiakov a učiteľov všetkých partnerských 
škôl prvý májový týždeň na Slovensku. 

SPŠ Svidník privítala projektových partnerov na Slovensku

  Prvé dva dni stretnutia strávili skupiny žiakov a učiteľov piatich krajín (Por-
tugalsko, Grécko, Španielsko, Česká republika a Slovensko) v priestoroch 
asociovaného partnera projektu, v  profesionálnom fi lmovom štúdiu Fakulty 
masmediálnej komunikácie v Trnave. Žiaci, pod vedením skú-
sených FMK lektorov, pracovali na fi nálnom editovaní piatich 
fi lmov natočených v medzinárodných tímoch a natáčali zábery 
do záverečného programu o projekte. 
  V strede týždňa, počas spoločného presunu z Trnavy do Svid-
níka, sme sa zastavili v Banskej Štiavnici, na Štrbskom plese a 
v novootvorenej interaktívnej galérii Poliankovo, aby sme našim 
zahraničným partnerom ukázali aspoň niečo z nášho krásneho 
Slovenska.
  Štvrtok bol opäť pracovným dňom. Všetci žiaci a učitelia sa 
zapojili do príprav poobedňajšieho programu, ktorý sa začal v 
Kultúrnom dome Svidník v poobedňajších hodinách otvorením 
výstavy fotografi í „Behind the scenes“, pokračoval premietaním 
pásma krátkych študentských fi lmov vytvorených v rámci projektu 
a módnou prehliadkou modelov SPŠ Svidník s účasťou žiakov 
z partnerských škôl. „After party“ sa konalo v experimentálnom 
priestore Holičstvo so svidníckou hudobnou skupinou Piňazi De, 
ktorá sa aj tentoraz postarala o úžasnú atmosféru a zábavu. 
Zvyšné dva dni tejto akcie žiaci pracovali v priestoroch SPŠ na 
umeleckých aktivitách a v poobedňajších hodinách navštívili 
svidnícke Vojenské múzeum a Skanzen ukrajínsko-rusínskej 
kultúry vo Svidníku. 

  Projekt Erasmus+ „Filmmaking journey: From scratch to screen“ sa blíži 
ku svojmu koncu. Pred nami je už len transnárodné stretnutie koordinátorov 
projektu v júni u nášho španielskeho partnera v Cordobe a uzavretie projek-
tovej dokumentácie so záverečnými správami a hodnoteniami. Avšak fi lmová 
cesta, na ktorú sme sa s týmto projektom vybrali zďaleka nekončí. Už teraz 
začíname pracovať na ďalších študentských fi lmoch a máme v pláne sa zapojiť 
do niekoľkých fi lmových súťaží aj v budúcom školskom roku. 

 SPŠ vo Svidníku



27. máj 2019Podduklianske novinky 10Spravodajstvo

  Regionálna súťažná prehliadka ľudových piesní MAKOVICKÁ 
STRUNA, jej 47. ročník, sa tohto roku konala 19. mája 2019 v kul-
túrnom dome v Hrabovčíku. Organizátori podujatia - Regionálna 
rada ZRUSR vo Svidníku, Podduklianske osvetové stredisko vo 
Svidníku, SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Občian-
ske združenia Krajina, Jamaro a Stropek privítali 26 spevákov 
v 25 súťažných číslach. 

Z regionálnej prehliadky Makovickej struny 2019

  Spevákov z okresov Svidník a Stropkov hodnotila odborná porota, kto-
rej predsedníčkou bola Iveta Svítková - scenáristka, režisérka ústrednej 
prehliadky Makovická struna v Bardejove - Prešove a Slávností kultúry 
Rusínov-Ukrajincov SR, interpretka ľudových piesní, Anna Vaňková - členka 
ZRUSR, dlhoročná moderátorka kultúrnych podujatí organizovaných ZRUSR, 
recitátorka a Viera Kopolovcová  - v minulosti sólistka PUĽSu, sólistka FSk 
Stropkovčani, laureátka Makovickej struny.
  Ďakujeme spevákom, ich rodičom a pedagógom, že im umožňujú rozvíjať 

svoj talent, Podduklianskemu osvetovému stredisku a občianskym združeniam 
Krajina a Stropek za poskytnutie cien, pani Ľudmile Ražine za moderovanie 
súťaže a v neposlednom rade starostovi obce Hrabovčík za poskytnutie 
dôstojných priestorov a ústretovosť pri realizácii podujatia. Speváci, ktorí sa 
umiestnili v zlatom pásme sa predstavia na ústrednej prehliadke Makovickej 
struny 29. -30. novembra 2019 v Bardejove a Prešove. 
ZLATÉ PÁSMO: Ema Siváková (SZUŠ Stropkov), Timea Korpoňová (ZUŠ 
Stropkov), Šimona Cichá (ZŠ Mlynská Stropkov), Ľudmila Lukáčová (Spojená 
škola Svidník, DFS Makovička), Laura Füzériová (ZŠ Komenského Svidník), 
Matej Gerek (Svidník), Simona Dičková a Gabriela Kupcová (FS Makovica), 
návrh na postup. 
STRIEBORNÉ PÁSMO: Ladislav Sivák (ZUŠ Svidník), Oliver Plavčák (ZŠ 
Mlynská Stropkov), Lívia Sluková (ZŠ Karpatská Svidník), Simona Svákusová 
(ZŠ Havaj), Marianna Suváková (ZUŠ Stropkov), Karolína Kaliňáková (ZŠ 
Karpatská Svidník), Liana Olejárová (DFS Makovička), Katarína Feckaninová 
(DFS Makovička), Simona Brandová (DFS Makovička), Adam Nemec (ZŠ 
Mlynská Stropkov), Amália Plavčáková (ZŠ Mlynská Stropkov), Miriam Buč-

ková (SS Kalina), Amália Plavčáková a 
Šimona Cichá (ZŠ Mlynská Stropkov), 
Ján Ovsaník (FSk Stropkovčani), Hele-
na Macková a Valéria Hladoníková (SS 
Svidničanka), Ján Ovsaník a Emília 
Juhová (FSk Stropkovčani). 
BRONZOVÉ PÁSMO: 
Marianna Harvišová (Vápeník), Kamil 
Kitík (ZŠ Mlynská Stropkov).

Marta Bojkasová, 
POS vo Svidníku 

   Vodná nádrž vo Vyšnom Orlíku bola v nedeľu 19. mája dejis-
kom XXI. ročníka rybárskej súťaže o putovný pohár starostu 
obce Vyšný Orlík, členov Miestnej organizácie Slovenského 
rybárskeho zväzu vo Svidníku a členov partnerskej rybárskej 
organizácie z Poľska. 

Z rybárskej súťaže vo Vyšnom Orlíku 

  Svoje sily si prišlo zmerať 46 súťažiacich rybárov vo viacerých kategóriách. 
Ak to rozmeníme na drobné, súťažilo 8 rybárov z Poľska, 36 dospelých, 5 
žien, 11 chlapcov do 15 rokov a 4 dievčatá do 15 rokov. Súťažili tri hodiny a 
vylovili 125 kaprov. Najviac bodov získal Peter Dulák a to 8 950. Najdlhšiu 
rybu - 610 mm - ulovil Tomáš Haničník. Najviac rýb chytil Adrián Kurilla a to 
178 kusov.   

Dodajme, že riaditeľom preteku bol Jozef Baslár, tajomníkom pretekov Ján 
Giňovský, hlavným rozhodcom Jozef Čisár st. a súťaž technicky zabezpečovali 
Jozef Bača, Milan Vorobeľ, Zdenko Miga, Vladislav Mikula a Ján Macko. 

Pozrime sa na konkrétne umiestnenie:
Kategória muži: 1. miesto: Peter Dulák 8 950 bodov, 2. miesto: Martin Gufrovič 
6 060 bodov, 3. miesto: Ján Macko ml. 5 350 bodov;
Kategória ženy: 1. miesto: Zdenka Štefanisková 1 600 bodov, 2. miesto: 
Lenka Dzuriaková 1 440 bodov, 3. miesto: Ivana Gľuzová 540 bodov;
Kategória chlapci: 1. miesto: Jaroslav Billý 330 bodov, 2. miesto: Samuel 
Čipčovský 80 bodov, 3. miesto: Marko Materňák 40 bodov;
Kategória dievčatá: 1. miesto: Alexandra Beňová 325 bodov, 2. Linduška Kse-
ničová 20 bodov, 3. miesto: Deniska Kseničová 20 bodov.                      (pn)
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  V sobotu 11. mája sa uskutočnil už 26. ročník výstupu na horu 
Makovica. Keďže je to už naozaj viac ako dvadsať „krížikov“ na 
„chrbte“, myslím, že sa táto akcia dostala do povedomia mnohým 
či už obyvateľom okresu Svidník ale aj iným skalným či menej 
skalným priaznivcom turistiky a dobrovoľného hasičstva. 

Keď zápolenie spája

  Ako každý rok aj tento rok sa oslavy sviatku sv. Floriána začali duchovným 
molebenom, privítaním hostí, kladením kytíc a nechýbala ani „hymna“ spojená 
s týmto výstupom - pieseň „Koly murovali bilu Makovicu.“ K tradičným už patrí 
hasičská vatra, tombola, spomienka na všetkých tých, ktorí už odpočívajú v 
hasičskom nebíčku. Deti sa vyšantili v športových disciplínach, dospelých to 
tiež neminulo. Spev a hudba nezaostávali, dobrá nálada rovnako, dokonca 
aj chvíľu popršalo, veď prečo nie. 
  Možno sa pýtate: ak je to teda každý rok tak, čím bol tento ročník výnimočný? 
Moja odpoveď by znela - preťahovaním. Áno, čítate dobre, preťahovaním 
lanom. Táto športová každoročná disciplína bola v tomto roku naozaj takou 
skvelou akoby čerešničkou na torte. Zvykne byť dominantou práve pre mužov, 
silákov. Tento rok si to vyskúšali aj deti ale čo je hlavné - ženy. A práve tam 

nastal ten úžasný moment, ktorý si vychutnali naozaj všetci. Dokonca aj ja, 
ktorej jednoducho vzali z rúk mikrofón a postavili k lanu. Smiech, skúsenosť ako 
lano páli na dlaniach, adrenalín, keď chcete vyhrať ale súčasne to doprajete 
aj súperovi. Proti sebe stále ženy zo Svidníka a ženy z Giraltoviec - aj keď 
by som to skôr upresnila - ženy za príslušné okrsky. A muži, ktorí vyhrali prvé 
miesto, konkrétne hasiči z DHZ Svidník mali tú česť, že si svoje znalosti v 
preťahovaní lanom otestovali so ženským družstvom - tentokrát ale spojeným. 
11 žien verzus 5 chlapov bol naozaj úplne úžasný zážitok a konštatujem, že 
páni boli gentlemani, pretože svoju prehru akosi zvláštne „očakávali“. 
  Možno aj tento článok je iný ako každoročný. Pretože mne sa v srdci rozhorelo 
poznanie, že keď sa chce, ide skutočne nabok kto ste, odkiaľ ste, čomu veríte. 
Jednoducho sme všetci ľudia a vieme sa zabávať. A kde inde, ak nie na hore 
Makovica - napríklad. A to je to najdôležitejšie. Byť človekom. 
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu 
výstupu, sponzorom, ľudom dobrej vôle, organizátorom, kuchárkam, obsluhe, 
obci Cernina a všetkým ďalším nevymenovaným, pretože do tohto článku by 
sa nevošli. Obrovské ĎAKUJEM. 
  A vám všetkým ostatným prajem, aby ste to svoje srdce zapálené pre prí-
jemné chvíle v spoločnosti priateľov, známych či kolegov zažívali vždy tam, 
kde sa nachádzate. Hovorí sa, že smiech lieči. Prajem vám teda tú najlepšiu 
medicínu plným priehrštím.  

 (kp, foto: Jana Micenková) 

Fotografi a zo zapaľovania hasičskej vatry: zľava: Helena Madzinová, 
starostka obce Cernina, Eduard Buraš, výkonný riaditeľ Karpatského 
euroregiónu Slovensko, Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník 

  Na dvorcoch športcentra v Bardejove sa v sobotu 18. mája 
uskutočnil 3. ročník  tenisového turnaja vo štvorhrách Miro&Lu-
bo cup 2019.  

Svidnícki tenisti ovládli turnaj v Bardejove 

  Turnaja sa zúčastnilo dvanásť dvojíc, z toho až tri dvojice zo Svidníka. Hra-
lo sa systémom troch skupín z ktorých sa postupovalo do osemmiestneho 
vyraďovacieho pavúka. 
Kuriozitou turnaja bolo, 
že obhajcovia titulu spred 
roka Cupák - Maskalík, 
zhodou okolnosti nemohli 
nastúpiť spoločne ako 
deblová dvojica, no aj 
napriek tomu že každý hral 
s iným partnerom, obaja si 
znova zahrali fi nále. V na-
pínavom súboji nakoniec 
zdolali Maskalík - Lombart 
dvojicu Cupák - Bača 6:4. 
A aj tretie pódiové umiest-
nenie získala svidnícka 
dvojica Gorisčák - Kidala.

Výsledky skupiny:
Cupák - Bača (víťaz skupi-
ny C), Maskalík - Lombart 
(víťaz skupiny A), Go-
riščák -Kidala - (2. miesto 
skupiny C).  Štvrťfi nále: 

Cupák - Bača : Grohoľ - Leščišin 6:5 (7:3), Maskalík - Lombart : Pružinsky - 
Vitkovsky 6:2, Goriščák - Kidala : Čouty - Ivan 6:3. 
Semifi nále: Maskalik - Lombart : Goriščák - Kidala 6:3, Cupák - Bača : Iveta 
- Harajda 6:2. O 3. miesto: Goriščák - Kidala : Iveta - Harajda 6:3. 
Finále: Cupák - Bača : Maskalík - Lombart 4:6. 

(jc)
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Úradná správa č. 32 zo dňa 23. mája 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
   Vážení ISSF manažéri futbalových klubov, týmto si Vás dovoľujeme upozorniť 
na novú povinnosť akejkoľvek fungujúcej a existujúcej mimovládnej neziskovej 
organizácie doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových 
organizácii údaje o štatutárnom orgáne organizácie.
   Formulár „Register MNO“ je dostupný v ISSF elektronickej podateľni a 
najneskôr do 30. júna 2019 sa treba zaregistrovať. Viac na: http://web.futba-
lovekluby.sk/cpanel.php?s=articles&domena=svidnik&show=110

ŠTK OOFZ:
   Schválila výsledky 22. kola 6. ligy dospelých OOFZ, 17. kola 7. ligy dospelých 
OOFZ, 11. kola 4. ligy dorastu a 8. kola 3. ligy žiakov OOFZ.
   Zrušila stretnutie 22. kola 6. ligy dospelých Lúčka - Breznica dňa 19.5.2019 
o 17.00 hod., z dôvodu oznámenia TJ Družstevník Breznica  o nenastúpení 
na stretnutie a zároveň kontumuje stretnutie Lúčka - Breznica 3:0 kont., do 
pozornosti DK.
   Ruší stretnutie 18. kola 7. ligy dospelých Giraltovce - Gribov dňa 26.5.2019 
o 17.00 hod., hod., z dôvodu oznámenia ŠK Slovan Giraltovce o nenastúpení 
na stretnutie a zároveň kontumuje  stretnutie Giraltovce - Gribov 0:3 kont., 
do pozornosti DK.
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

DK OOFZ:
   Trestá FK Breznica fi nančnou pokutou 50,- eur, za nenastúpenie na stret-
nutie 22.  kola 6. ligy dospelých Lúčka - Breznica, podľa RS 14/c, poplatok 
10,- Eur
   Trestá hráča FK Kalnište - Jozef Hudák - 1114496 - DO pozastavením výkonu 
športovej činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne od 23.5.2019, podľa DP čl. 
48/1a,2a, poplatok 10,- EUR 
   Vyhovela žiadosti hráča FK Lomné - Marián Mušinský - 1154589 - o upus-

tenie od výkonu zvyšku DO a mení na podmienečne DO na 1 stretnutie so 
skúšobnou dobou od 23.05.2019 do 23.08.2019, podľa DP 41/2, poplatok 
10,- Eur 
   Trestá FK Giraltovce fi nančnou pokutou 50,- eur, za nenastúpenie na stret-
nutie 18. kola 7.ligy dospelých Giraltovce - Gribov, podľa RS 14/c, poplatok 
10,- Eur
   Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 

KR a DZ OOFZ:
24. kolo - 6. liga dospelých - 2.6.2019 o 17.00 hod.:

   Bukovce - Stročín (Gonos, D. Špak - Hubáč), Kalnište - Rovné (Ličko, 
Makarová, Mačuga - Šafranko), Tisinec - Radoma (Ľ. Suchanič, Duhaň, Zá-
potocký - Burcák), Sitníky - Kuková (Džupin, Fečo, Korba - Holub), Chotča 
- Breznica (Veselý, Čonka, Rapač - Fiľarský), Miňovce - Lomné (Michalko, 
Dovičák, Sidorová - Mackanin).

19. kolo - 7. liga dospelých - 2.6.2019 o 17.00 hod.:
   V. Orlík - Ladomirová (Šugár), Gribov - Baňa (Brendza), Mestisko - Giral-
tovce (M. Suchanič).

13. kolo - 4. liga dorastu - 1.6.2019 o 14.00 hod.:
   Chotča - Sitníky (Lipák), Radoma - Miňovce (Duhaň).

10. kolo - 3. liga žiakov A - 30.5.2019 o 16.00 hod. (štvrtok):
   Lúčka - Kalnište (Michalko), Breznica - Kuková (Ličko) - 1.6.2019 (sobota) 
o 10.00 hod. 

9. kolo - 3. liga žiakov B - 1.6.2019 o 10.00 hod. (sobota):
   Rovné - Tisinec (Makarová), Bukovce - Stročín (D. Špak).
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je 
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalo-
vekluby.sk

OOFZ Svidník

   Treťoligoví svidnícki futbalisti sa v uplynulú sobotu predstavili v stretnutí 27. kola 
na ihrisku súpera. Hrali v Šarišských Michaľanoch, no spokojní nemohli byť. 

III. LIGA
OFK Šarišské Michaľany - 1. FK Svidník 3:1 (1:0) 

   Po prvom polčase domáci futbalisti 
viedli o gól. V tom druhom pridali v 50. 
a v 61. minúte ďalšie dva góly a vyhrá-
vali tak už 3:0. Svidníčania si doká-
zali vypracovať gólové príležitosti, no 
nevedeli ich využiť. Podarilo sa to až 
v 84. minúte Marekovi Matkobišovi, 
keď už len korigoval stav stretnutia na 
konečných 3:1 pre domácich. 
Zostava Svidníka: Mulík - Ducár, 
Zapotocký, Nemergut, Horbaj,Marek 

Matkobiš, Goncharevich (61. Kristián 
Matkobiš), Košč (63. Lipak), Paňko, 
Adrishvili, Petrik. 
   V nedeľu 21. júna majú svidnícki 
futbalisti, keďže podľa rozpisu by 
mali hrať doma proti Rožňave, no tá 
zo súťaže už skôr odstúpila. Najbližší 
majstrovský zápas preto odohrajú 
8. júna a bude to susedské derby v 
Stropkove.      
                                                   (ps)

Medziokresné futbalové súťaže
6. liga

Lomné - Lúčka 0:1 (0:1)
Góly: Ján Leško
ŽK: 0 - Jaroslav Husivarga

Breznica - Miňovce 6:0 (2:0)
  Brezničanom, ktorí boli dva týždne 
bez futbalu, futbal chutil a jasne pre-
výšili svojho súpera.
Góly: Marián Macko 2, Šimon Pun-
džák, Erik Vrabeľ, Peter Gula, Seba-
stián Cuprišin, ŽK: 0

Kuková - Chotča 4:1 (2:0)
Góly: Ján Oravec 3, Šimon Kundra 
- Mikuláš Fejko (PK), ŽK: Šimon 
Fedor - 0

Radoma - Sitníky 0:0
  Zápas zodpovedal úrovni postavenia 
mužstiev v tabuľke. Obidve mužstvá 
si vypracovali viacero šancí. V zápase 

vynikli brankári a zápas skončil spra-
vodlivou remízou.
ŽK: Kačmár, Jakub Matkobiš - Danko, 
Motyka, Babjarčík, ČK: Rybarský (po 
2. ŽK) - Polaščík (po 2. ŽK)

Rovné - Tisinec 2:2 (2:1)
Góly: Patrik Vansa 2 - Viktor Bochin, 
Miloš Čepa, ŽK: Richard Humeník 
- 0

Stročín - Kalnište 3:2 (2:1)
Góly: Igor Sagan, Dávid Hnát - Ondrej 
Eštok (vlastný), Rastislav Dzuruš 2
ŽK: 0 - Marek Malík

Tabuľka
1. Sitníky  21  14 5 2  88:24  47
2. Radoma  21  14 5 2  48:15  47
3. Lúčka  22  14 2 6  71:37  44
4. Tisinec  21  13 3 5  61:29  42
5. Breznica  21  12 5 4  60:24  41

6. Kalnište  21 13 1   7  43:  41  40
7. Rovné  21   9 6   6  44:  38  33
8. Kuková  21   8 2 11  37:  36  26
9. Stročín  21   7 4 10  55:  53  25
10. Bukovce  21   6 1 14  27:  62  19
11. Lomné  21   4 2 15  23:  64  14
12. Chotča  22   3 3 16  28:  78  12
13. Miňovce  22   0 3 19  16:100    3

7. liga
Giraltovce - Gribov 0:3

(kontumačne)
Baňa - ŠK Orlík 3:0 (2:0)

Góly: Július Cuba, Rastislav Tirko, 
Tomáš Gondek, ŽK: 0

Tabuľka
1. Ladomirová  12 11 0   1 48:14 33
2. Gribov  13   8 1   4 41:20 25
3. Baňa  12   8 0   4 39:22 24
4. ŠK Orlík  13   5 1   7 21:26 16
5. Mestisko  12   3 1   8 23:37 10
6. Giraltovce  12   0 1 11 14:67   1

4. liga - dorast
Miňovce - Chotča 0:7 (0:6)

Góly: Dávid Bujdoš, Michal Bujdoš 2, 
Maroš Marcinčák 3, Samuel Dzur

Sitníky - Lomné B 1:1 (0:1)
Góly: Marek Mačej - Timotej Lech-
man

3. liga žiaci A
Kuková - Lúčka 3:5 (2:2)

Góly: Urban Kožlej, Viliam Eliáš 
2 - Jakub Hvišč, Kristián Čmilňák 3, 
Šimon Jurčišin

Breznica - Kalnište 6:3 (3:0)
Góly: Adam Bartko 2, Jozef Cina, La-
dislav Bilý 3 - Damián Mašlej, Kristián 
Kokolík, Jozef Fučo

3. liga žiaci B
Stročín - Rovné 0:9 (0:4)

Góly: Kevin Vyravec 3, Nikolas 
Vyravec 2, Ľuboš Jakočko, Samuel 
Leonard Stronček 3

Bukovce - Tisinec 12:0 (12:0)
Góly: Adam Hančák 6, Dominik Kovč, 
Adrián Fedák, Samuel Fedák 2, Patrik 
Mačoško 2
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   Turistické akcie v jarnom období ako boli Stvok, Cergowa, Filipovský vrch, Kremenec či Kút, boli 
to len výstupy z bodu A do bodu B a návrat do bodu A. Akcia Kalinov, ktorá sa konala 18.5.2019 
bola iného charakteru, ona spájala obec Kalinov a obec Driečna, bol to prechod. Akciu tradične 
zahájil pietny akt položenia kytice k pomníku osloboditeľov obce. Krátky príhovor k účastníkom, 
ocenenie turistov čestným uznaním za aktívnu činnosť v turistike a malé občerstvenie v miestnom 
pohostinstve boli zahrievacím kolom pred turistickým pochodom. Návrh organizátora akcie na 
smerovanie trasy účastníci začali plniť, a to výstupom na štátnu hranicu medzi Slovenskom 
a Poľskom. Cestou stretávame opustenú zanedbanú budovu, ktorá iste slúžila ako ochrana 

pred nepriaznivým počasím pre lesných robotníkov, možno to bola poľovnícka útulňa. Modrým 
turistickým chodníkom prichádzame do bývalej obce Jasiel, miesto stanového tábora, prameň 
rieky Jasiolka, pamätník obetí banderovcov. Po krátkom občerstvení pokračujeme po modrom 
turistickom chodníku, cyklochodník, míňame pomník beskydským kurierom, cintorín v obci. Pri 
odbočke na štátnu hranicu rozhodujeme sa, že budeme pokračovať cyklochodníkom do obce 
Wola Wyźna. Chodník zaujímavý okrem iného aj požiarnym zásobníkom vody a močarinami 
vytvorenými riekou Jasiolka. Míňame konskú trasu na hranicu a pokračujeme do obce. Nakoľko 
sa pohybujeme mimo turistických značených trás, je potrebné sa orientovať výhradne poznatkom 
zistených podľa mapy. V obci odbočujeme vľavo a vstupujeme do lesa, súborom ciest, rozmočené 
cesty, vstupujeme na štátnu hranicu, kde po absolvovaní cca 13 km je priestor na prestávku. 
Zostupom do obce Čertižné, obce posledného odpočinku Adolfa Dobrianskeho, okrem iného 
zakladateľa Matice slovenskej, sa účastníkom otvorila dolina do obce Driečna, cieľ akcie Kalinov - 
Driečna. Nakoľko akcia prebehla veľkou časťou mimo značkovaných chodníkov, bol výsledok viac 
ako uspokojivý, prešlo sa cca 22 km v celkovom čase 7 hodín. Organizátora KST Doliny a Hory 
Svidník na akcii okrem turistov z Ľubotíc, Vranova nad Topľou, Ladomirovej a Svidníka podporilo 
Mesto Svidník, mediálne Podduklianske novinky a o občerstvenie sa postarala Monika Slivková 
za pomoci firmy Sanel. KST Doliny a Hory Svidník sa teší na ďalšiu spoluprácu pri organizovaní a 
účasti na turistických akciách.                                                                                                               (as)

   V stredu 17. mája sa mladší žiaci ZŠ Komenského ako víťaz okresného kola zúčastnili kraj-
ského kola v Kežmarku. Hralo sa v športovej hale 4+1 1-krát 15 minút samotného krajského 
kola sa zúčastnilo 10 družstiev. Hralo sa v dvoch skupinách. Mladší žiaci naši hrali v A skupine, 

kde mali za súperov žiakov s Popradu, 
Lendaku, Lipan, Žipova z okresu 
Vranov. Chlapci v skupine zabojovali 
a obsadili 2. miesto. V boji o 3. miesto 
si zmerali sily so žiakmi Novej Ľubovni. 
V tomto dramatickom zápase v boji o 
bronz naše mladé futbalové nádeje 
podali vynikajúci výkon ako družstvo a 
zvíťazili 2:1. Autorom gólov boli: R. Če-
remuga a T. Cina. O tento úspech na 
turnaji sa zaslúžili tieto mladé futbalové 
nádeje: D. Hnát, R. Marčišin, R. Baran, 
D. Miháľ, Ľ. Jakočko, R. Čeremuga, M. 
Marko.                                            (mk)

   Už začiatkom mája si na krajských športových hrách zverenci z Centra pre deti a 
rodiny Svidník pod vedením trénera Vlada Sluka vybojovali miestenku na Majstrovstvá 
SR v stolnom tenise detí z centier v Ružomberku. Podujatie sa konalo pod záštitou 
ministra práce, sociálnych vecí a rodiny 23. mája. Našu výpravu tvorila plná zostava 
- dvaja chlapci a dve dievčatá.
   V mimoriadne kvalitnej konkurencii si počínali výborne. V kategórii dievčatá bola 
najúspešnejšia Alexandra Ondriová (1.) a Denisa Halajová (3.); v kategórii chlapci 
Dominik Pecha (2.) a Adam Budaj (5.-8.); v kategórii štvorhra mix A. Ondriová - A. 
Budaj (2.) a D. Halajová - D. Pecha (3.).
   Najúspešnejší z turnaja poputujú na jesenné medzinárodné hry do Maďarska.
Pripomeňme, že nejde o ojedinelý úspech domováckych detí. Pred 3 rokmi, po 
zriadení športovo-tanečnej sály s dvoma stolnotenisovými stolmi, a hlavne vďaka 
dlhodobej systematickej a odbornej tréningovej činnosti trénera Sluka s deťmi, zve-
renci svojou technickou hrou dosahujú pekné umiestnenia vo všetkých kategóriách 
a vzorne reprezentujú nielen centrum, ale aj mesto Svidník.
   Všetci im gratulujeme a veríme, že ak budú naďalej svedomito pristupovať k trénin-
gom a k svojim povinnostiam v škole a v našom centre, majú veľkú šancu byť v živote 
lepší. Naše centrum im ponúka aj takúto cestu ako byť úspešný.       CDR Svidník

Turistický Kalinov očami (nielen) Svidníčanov Na Majstrovstvách SR deti 
zo svidníckeho centra excelovali

Mladší žiaci ZŠ Komenského získali bronz
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LEKÁRNE: 
27. mája: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
28. mája: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch autobusovej stanice)
29. mája: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
30. mája: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
31. mája: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149)
   1. júna: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
   2. júna: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA: 
1. a 2. júna: MDDr. M. Mikula - Kukorelliho 334/16 v Giraltovciach. Kontakt: 
054/732 21 67.
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.

ROE, Mary: Saviours kliatba 
Kortského lesa. 
Trnava, Magna 2018. 185 s.
  V Kortskom lese sa zlietajú vrany a zbierajú 
tiene. Hmla celé stáročia zakrýva tajomstvá. 
V tme vyčkávajú sily schopné zahubiť celé 
dediny. Spomedzi tichých stromov sa šíri 
tieseň, choroba a neodvratná skaza. Nik 
kliatbu lesa nezlomí. Či áno? Samuel sa 
od ľaku skrýva pod posteľ. Vanessa sa 
rada pekne oblieka. Nathan si v autobuse 
číta Bibliu. A Alex? Ten má talent akurát na 
školské lotroviny. Ako by zlobe lesa mohli 
čeliť tínedžeri? Kde sú povolaní hrdinovia? 
Aj z tých najobyčajnejších sa však môžu stať 
vyvolení. Volanie proroctva neumlčí nik. Aj v obyčajných deťoch môžu driemať 
skutoční záchrancovia...

EASTWOOD, Clint (31.5.1930-)
  Clint Eastwood, americký herec a režisér sa narodil 31.5.1930 v San Fran-
ciscu, California. Známy sa stal ako hrdina bez mena s čiernym klobúkom, 
pončom a cigarou v kútiku úst. V tejto podobe vystupoval v italowesternoch 
Pre hrsť dolárov, Dobrý, škaredý, zlý. V réžii D. Siegela stál pred kamerou 
ako tvrdý policajt Callahan vo fi lme Špinavý Harry, Sila revolvera Magnum a 
Vykonávateľ. Od začiatku 70. rokov osobne režíroval celý rad vynikajúcich 
fi lmov, v ktorých zo začiatku používal prvky italo-westernu, napr. v Bezmennom 
hrdinovi. Kritika veľmi dobre prijala fi lm o geniálnom hudobníkovi Charliem 
Parkerovi Vták. Za antiwestern Nezmieriteľní získal Oscara za najlepšiu réžiu 
a za najlepší fi lm. Spolu s M. Streepovou vystupoval vo fi lme Madisonské 
mosty, kde hral fotografa. Výsledkom bol krásny fi lm o láske. V r. 1997 nakrútil 
thriller Absolute Power, potom aj ďalšie úspešné fi lmy. 

FLEMING Ian Lancaster (28.5.1908 - 12.8.1964)
  Bol námorný dôstojník, novinár, bankový úradník a počas druhej svetovej 
vojny pobočník šéfa tajnej služby v britskom námorníctve. Najznámejší je ale 
ako tvorca Jamesa Bonda. Prvým bondovským románom bol Casino Royal, 
ktorý vychádzal najprv na pokračovanie v novinách a potom bol s veľkým 
úspechom vydaný v polmiliónovom náklade. Fleming ho začal písať v roku 
1952. Zomrel o dvanásť rokov neskôr pri korektúrach trinásteho románu Muž 
so zlatou pištoľou. Medzi jeho romány o Jamesovo Bondovi patria Žiť a nechať 
zomrieť, Moonraker, Diamanty sú večné, Srdečné pozdravy z Ruska, Dr. No, 
Goldfi nger, Len pre tvoje oči, Thunderball, Agent, ktorý ma miloval, V tajných 
službách Jej Veličenstva, Žiješ iba dvakrát, Chobotnička, Dych života.

- Pán doktor, jednostaj sa škriabem!
- A skúsili ste sa okúpať?

- Nepomáha mi to. Po troch mesiacoch sa zasa začínam škriabať. 

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

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

GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
   Pondelok 27. mája: 6.15 hod.: 1. čas, 6.30 hod.: * Martin, 18.00 hod.: * Vladimíra, 18.30 
hod.: moleben k pb, Utorok 28. mája: 6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 6.30 hod.: † 
Michal, Michal, Paraska, 18.00 hod.: * Viliam, Viliam ml., 18.45 hod.: moleben k pb, Streda 
29. mája: 6.30 hod.: * Martina s rodinou, 7.15 hod.: 3. čas, 18.00 hod.: † Andrej, Mária, 18.45 
hod.: večiereň, Štvrtok 30. mája: nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista, myrovanie, 
6.30 hod.: * za farské spoločenstvo, 12.00 hod.: * Andrej, Mária, Samuel, Stanislav, 17.15 
hod.: Sv. ruženec za závislých, 18.00 hod.: * Martin, 20.00 hod.: tichá adorácia + korunka 
k bm, Piatok 31. mája: 6.30 hod.: † Peter, 7.15 hod.: ranné modlitby, 17.15 hod.: detský 
zborik v chráme, 18.00 hod.: * Zdenko, Edita, 18.45 hod.: eucharistická pobožnosť, 19.00 
hod.: stretko mládeže, Fatimská sobota 1. júna:  7.00 hod.: Sv. ruženec + Moleben k PB so 
zasvätením, 8.00 hod.: * Táňa s rodinou, 7. nedeľa po pasche 2. júna: chrámový sviatok, 
myrovanie, 7.00 hod.: sv. ruženec + 1. čas, 8.00 hod.: * Zdenko, Edita csl., 10.30 hod.: * 
za farské spoločenstvo  sl., 18.00 hod.: * Zuzana s rodinou sl.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ  
   Pondelok 27.5.: 17:00 + Vasiľ, Streda 29.5.: 17:40 Moleben k Presv. Bohorodičke; 18:00 
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu s rod., Štvrtok 30.5.: 18:00 Za farnosť, Piatok 31.5.: 
17:40 Moleben k Presv. Bohorodičke; 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Patrika a 
Štefániu, Sobota 1.6.: 7:00 + Jolana, Jozef, Nedeľa 2.6.: 9:30 Za farnosť. 

SÁLA KRÁĽOVSTVA JEHOVOVÝCH SVEDKOV 
   Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konaj na Festivalovej ulici 2042 vo Svid-
níku takto: Štvrtok 30. mája o 18. hod.: Náš kresťanský život a služba: - Galaťanom 1-3 
kap., - Odporoval som mu do tváre, - Galaťanom 2:20 .   Ako by sme sa mali pozerať na 
výkupné a prečo?, - Čo som sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?, o 19. 
hod.: Zborové štúdium Biblie:  Nato som bol poslaný, Nedeľa 2. júna o 9.30 hod.: Verejná  
biblická prednáška: Urob Jehovu svojou pevnosťou, Hlavné myšlienky: - Aby sme mohli 
v budúcnosti prežiť, musíme urobiť Jehovu svojou pevnosťou, - Zo všetkých síl sa snaž 
získať Jehovovo schválenie, - V ťažkých časoch sa spoliehaj na Jehovu, - Jehova je verný 
tým, ktorí ho robia svojou pevnosťou. 


