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  Svidnícki mestskí poslanci zasadnú do poslaneckých lavíc v 
stredu 19. júna. Rokovať budú v koncertnej miestnosti Základnej 
umeleckej školy so začiatkom o 9. hodine.

Poslanecký zbor sa zíde v stredu 19. júna s nabitým programom 

  Program 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva je nabitý rôznymi bodmi. 
Poslanecký zbor prerokuje výsledky hospodárenia mestskej samosprávy, 
návrh záverečného účtu za rok 2018 a vypočuje sa aj stanovisko hlavného 
kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2018. Ide o súhrne spracovanie 
údajov charakterizujúcich rozpočtové hospodárenie mesta za príslušný ka-
lendárny rok. Informovať budú vedúci odboru fi nancií Nikolaj Vlčinov a hlavný 
kontrolór Ivan Sagan. 
  Mesto Svidník ukončilo rozpočtový rok so schodkom - 274,841 tis. eur, ktorý 
predstavuje rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapi-
tálovými výdavkami rozpočtu mesta. Tento bol upravený kladným rozdielom 
medzi príjmovými a výdavkovými fi nančnými operáciami v sume +893,120 
tis. eur. Potom výsledok hospodárenia mesta za rok 2018 je prebytkový + 
618,278 tis. eur. Celkový hospodársky výsledok je pozitívny. Hlavný kontrolór 
Ivan Sagan výsledky hospodárenia mesta Svidník za rok 2018, z nich vypra-

covaný návrh na schválenie záverečného účtu a na fi nančné usporiadanie 
výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2018, odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť bez výhrad.
  Poslanci by mali schváliť doplnenie uznesenia týkajúceho sa rekonštrukcie 
viacúčelového športového areálu s umelým povrchom. Materiál predloží vedúci 
odboru výstavby, životného prostredia a správy majetku Karol Richvalský. 
Poslanci sa budú zaoberať aj druhou zmenou rozpočtu mesta Svidník na 
rok 2019, správou o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra z ukončených 
kontrol k 19. júnu 2019. Hovoriť budú aj o vyhodnotení zimnej vykurovacej 
sezóny a pláne letnej údržby tepelného hospodárstva. Informovať bude riaditeľ 
spoločnosti Službyt s.r.o. Gabriel Kaliňák. Riaditeľ Technických služieb Michal 
Pich prednesie informatívnu správu o vyhodnotení zimnej údržby miestnych 
komunikácií 2018/2019 a návrh plánu vysprávok miestnych komunikácií a 
chodníkov v roku 2019. 
  Vedúci odboru fi nancií Nikolaj Vlčinov predloží návrh na zmluvné prevody 
vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník. Pri tomto bode sa poslanci 
budú zaoberať, napríklad aj odkúpením pozemku pre výstavbu 4 bytových 
domov a garáží.   
  Poslanci by mali odklepnúť aj niekoľko návrhov Všeobecne záväzných 
nariadení mesta. Rovnako by mali odklepnúť návrh na odpis nevymožiteľ-
ných pohľadávok mesta Svidník či návrh rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva. Hovoriť budú aj o prevencii kriminality na základných školách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, o činnosti Mestskej polície či o prípravách 
Dni mesta Svidník 2019. 
  Poslanci by mali odklepnúť aj zástupcu mesta Svidník za člena dozornej 
rady Agentúry Regionálneho rozvoja PSK. Mesto Svidník má v zmysle stanov 
oprávnenie delegovať svojho zástupcu za člena dozornej rady. Mesto Svidník 
má v súčasnosti stále platného člena dozornej rady Agentúry regionálneho 
rozvoja Prešovského samosprávneho kraja Jána Holodňáka, ktorý bol v čase 
delegovania primátorom mesta Svidník. V súčasnosti je primátorkou mesta 
Svidník Marcela Ivančová. Ján Holodňák nie je členom žiadneho orgánu 
mesta alebo mestského zastupiteľstva. V mestu Svidník nemá žiaden pra-
covnoprávny alebo obdobný právny vzťah. 
  Poslanci sa budú zaoberať aj návrhom plánu práce Mestského zastupiteľstva 
vo Svidníku na 2. polrok 2019 a návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta na 2. polrok 2019. Záver zasadnutia bude tradične patriť 
interpeláciám poslancov. 

 (pn) 

  Až 42 posádok sa nedávno predstavilo na medzinárodnej sú-
ťaži Zakarpattya EMS rally v ukrajinských mestách Užhorod a 
Berehovo. 

Svidnícka posádka tretia na medzinárodnej záchranárskej súťaži

  Medzi RLP posádkami štartovala aj jedna slovenská z RLP Svidník spo-
ločnosti Falck Záchranná v zložení Ruslan Voloshin, Erik Jaškanič a Jozef 
Černiga.

  Súťaž pozostávala z 9 úloh. V rámci súťaže museli posádky 
vyriešiť náročné simulované prípady infarktu myokardu, 
cievnej mozgovej príhody a iných ochorení, správne zvlád-
nuť manažment postihnutých pri dopravnej nehode, ako aj 
pri fi ngovanom výbuchu v škole.
  Slovenská výprava sa v silnej konkurencii nestratila a do-
mov si priniesla bronz. Na prvom mieste skončila posádka 
z Litvy, na druhom kolegovia z Poľska. 

(pn)
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  Svidnícki mestskí poslanci budú na svojom tohtotýždňovom 
zasadnutí rozhodovať aj o odpredaji mestského majetku. Návrhy 
na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta 
Svidník poslancom predloží vedúci Odboru fi nancií Mestského 
úradu vo Svidníku Nikolaj Vlčinov. 

O predaji pozemkov na nové byty a garáže, o novej ceste i o predaji telocvične

  Spomedzi predložených návrhov istotne zaujme žiadosť Michala Farkaša 
o odkúpenie pozemku vo výmere 13 190 m2 za účelom výstavby štyroch 
bytových domov s príslušenstvom. „Jedná sa o 36 bytov a 36 radových dvoj-
podlažných garáží spolu s príslušnými inžinierskymi sieťami a komunikáciami,“ 
píše sa v materiáloch predkladaných poslancom svidníckeho Mestského 
zastupiteľstva. Podľa informácií, ktoré nám poskytol samotný Michal Farkaš, 
jeho zámerom je postaviť štyri bytovky (každá po deväť bytov) a spomínané 
garáže na pozemku nad garážami na Karpatskej ulici (oproti škole nad gará-
žami vedľa daňového úradu - pozn. red.). Mesto Svidník prostredníctvom ve-
dúceho Odboru fi nancií Mestského úradu Nikolaja Vlčinova navrhuje odpredaj 
spomínaného pozemku obchodnou verejnou súťažou celkovo za fi nančnú 
náhradu minimálne 132 000 €, teda 10 € za meter štvorcový. „Podmienkou 
odpredaja pozemku je povinnosť kupujúceho realizovať výstavbu 36 bytov s 
príslušenstvom. Termín kolaudácie sa stanovuje najneskôr do štyroch rokov od 
uzavretia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Víťazom obchodnej verejnej súťaže 
bude návrh s najvyššou ponúknutou cenou,“ konštatuje sa v predkladanom 
materiáli s tým, že s úspešným uchádzačom uzavrie mesto zmluvu o budúcej 
kúpnej zmluve. Samotný prevod pozemku do vlastníctva kupujúceho bude 
uskutočnený na základe kúpnej zmluvy, ktorá bude uzatvorená po kolaudácii 
stavby. Budúci kupujúci zloží pred podpisom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
zálohu vo výške kúpnej ceny. 

  Poslanci Mestského zastupiteľstva prerokujú aj žiadosť SAD Humenné o 
súčinnosť pri výstavbe účelovej komunikácie na pripojenie areálu autobusovej 
stanice na garáže SAD na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Dôvodom je to, 
že v súčasnosti je doprava autobusov do garáží vedená popred Spojenú školu 
a značne sa skomplikovala pred pár rokmi výstavbou obchodného centra Ma-
kos. SAD Humenné navrhuje, že samotné fi nancovanie a realizáciu výstavby 
účelovej komunikácie zabezpečia fi rmy, ktoré majú v areáli SAD prevádzky a 
po dokončení by cesta bola odovzdaná do majetku mesta. Pôvodná prístupová 

cesta popred Spojenú školu a pome-
dzi autobusovú stanicu a Makos by 
slúžila iba pre osobné vozidlá. 
  Nuž a tretím zaujímavým návrhom 
na zmluvný prevod nehnuteľného 
majetku mesta je návrh na odpredaj 
telocvične na Ulici Sovietskych hrdi-
nov. Ide o telocvičňu bývalého SOU 
strojárskeho a mesto navrhuje jej 
odpredaj formou obchodnej verejnej 
súťaže. Minimálnu kúpnu cenu mesto 
navrhuje stanoviť na 135 000 €, pri-
čom kupujúci uhradí všetky náklady 
súvisiace s prevodom budovy s prí-
slušenstvom a pozemkov. 
  O vyhlásení obchodnej verejnej sú-
ťaže na odpredaj bývalej telocvične, 
ako aj o ďalších návrhoch na zmluv-
né prevody nehnuteľného majetku 
mesta Svidník, rozhodnú mestskí 
poslanci na svojom rokovaní v stredu 
19. júna. 

 (ps)

 Poslanci budú rozhodovať o žiadosti Michala Farkaša o odkú-
penie pozemku vo výmere 13 190 m2 za účelom výstavby štyroch 
bytových domov s príslušenstvom. Ide o lokalitu pri Daňovom 
úrade nad garážami   
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  Niet dňa, aby masovokomunikačné prostriedky neinformovali 
o niekedy až vyše mesačných čakacích lehotách na STK a EK. 
Pred pracoviskami STK a EK sa dávno pred otváracími hodinami 
tvoria kolóny. Rastie nervozita majiteľov áut, rastie nervozita 
technikov a rastie nervozita prevádzkovateľov STK a EK, rastú 
ceny za výkon STK. Čo je toho príčinou?

STK a EK ako strašiak

  1. Nový cestný zákon č. 106/2018 Z.z. a vyhláška č. 137/2018 
Z.z. ako aj ďalšie vykonávacie predpisy Ministerstva dopravy 
neprimerane sprísnili podmienky nielen pre výkon STK ale aj 
na prácu technikov a zradikalizovali zodpovednosť prevádzko-
vateľov STK a EK za výkon STK a EK.
  2. Bolo zavedené rozšírené monitorovanie pracovísk STK 5 
kamerami a EK 2 kamerami. Videozáznam z kontroly musí byť 
uchovávaný 2 roky a snímky z kontroly až 20 rokov!!! Citlivosť 
kamier je tak vysoká, že je možné zistiť tváre ľudí, ktorí sú na 
linke, detaily auta a namerané dáta. Kontrola sa začína vlože-
ním čiarového kódu do čítačky (začína videozáznam) a končí 
vložením nameraných dát a ich odoslaním na server. Kontrola 
nesmie byť prerušená. Ak niekedy bolo možné prerušiť kontro-
lu a odstrániť drobné nedostatky, tak teraz sa to považuje za 
porušenie zákona s pokutou pre technika i prevádzkovateľa 
STK a EK.
  3. Sprísnili sa podmienky výberu, školení, skúšky a činnosti 

technikov STK a EK a to do takej miery, že urobiť skúšky po absolvovaní ško-
lenia na prvýkrát je pravdepodobnosť 30 % a to nie v rozsahu technickom, ale 
právnom. Problém majú nielen začínajúci technici, ale aj tí, ktorí sú technikmi 
viac rokov. Chybu technika je možné zistiť s ohľadom na kvalitu videozáznam 
až do dvoch rokov. Ak technik vykoná zle kontrolu, alebo zabudne po vyko-
naní kontroly a to už z rôznych príčin, dať údaje do informačného systému 
hrozí mu mastná pokuta. Ak tie pokuty za obdobie 5 rokov mal dve, ide na 
preskúšanie. Ak preskúšanie neabsolvoval úspešne, prišiel o prácu pre stratu 
odbornej spôsobilosti. 

  4. Prevádzkovatelia STK a EK sú nervózni, lebo po tom, 
čo investovali do podnikania ohromné prostriedky sú 
jednou nohou na pokraji straty oprávnenia. Totiž nemôžu 
si byť istí či nestratia licenciu z dôvodu, že ich navštívia 
páni z kontroly (ministerskej, technických služieb STK a 
EK alebo okresných úradov) a neoznámia im, že technici, 
ktorých zamestnávajú nerobili tak, ako mali a oni neza-
bezpečili ich kontrolu (hoci oni na taký výkon nemusia byť 
odborne spôsobilí) a udeľujú im pokuty a následne  pri 
opakovaných pochybeniach im odoberú licencie.
  To je dôvod radov, nervozity keď všetci si uvedomujeme 
šikanu zákona a právnu neistotu v ktorej sa nachádzajú 
technici a prevádzkovatelia STK a EK.
Ak sa chcete vyhnúť čakaniu a stresu z STK a EK, 
využite odborné služby autoservisov  a nechajte si auto 
prekontrolovať pred vykonaním STK a EK.  

 Ján Holub, Š-AUTOSERVIS

  Neďaleko obce Nižná Pisaná došlo v dobe od 8. do 10. júna ku krádeži 
reťazí.
  Zlodej ukradol 11 kusov US kovových reťazí rôznych dĺžok, ktoré sú určené 
na sťahovanie dreva. Reťaze boli v zadnej časti traktora. Poškodený majiteľ 
presnú škodu zatiaľ nevyčíslil. Prípadom sa zaoberá polícia vo Svidníku.  

(krpz)

Ukradol reťaze na sťahovanie dreva   Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Stropkove 
začal trestné stíhanie pre prečin neoprávnené užívanie cudzej veci. 
Skutku sa dopustil zatiaľ neznámy páchateľ 12. júna v oblasti rekreačnej oblasti 
Domaša. V podvečer uvedeného dňa páchateľ z pláže (v časti Valkov), vzal bez 
povolenia majiteľa neuzamknutý voľne odstavený vodný šliapací bicykel. Povo-
zil sa a vrátil ho späť. Škoda majiteľovi síce nevznikla, no páchateľ sa dopustil 
trestného činu, kde mu v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody 
až na jeden rok.                                                                                     (krpz)

Povozil sa na vodnom bicykli 

   V septembri 2020 vznikne vo Svid-
níku Škola umeleckého priemyslu. V 
kontexte legislatívnych zmien v oblasti 
vzdelávania umeleckých odborov na 
stredných školách a výberu kvalitných 
stredných škôl poskytujúcich vzdelá-
vanie v umeleckých odboroch, došlo v 
rámci rokovania Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR a zriaďova-
teľa stredných škôl v našom kraji - Pre-
šovského samosprávneho kraja - k roz-
hodnutiu, že Stredná priemyselná škola 
vo Svidníku bude pretransformovaná na 
Školu umeleckého priemyslu. „Výber 
SPŠ Svidník, kde sa bude v budúc-
nosti poskytovať a sústreďovať 

vzdelávanie umelec-
kých odborov v tom-
to regióne, je výzva a 
zároveň záväzkom na 
neustále zlepšovanie 
kvality výučby. Po-
ďakovanie patrí pani 
ministerke Martine 
Lubyovej a všetkým 
zainteresovaným,“ 
povedal pre naše no-
viny riaditeľ Strednej 
priemyselnej školy vo 
Svidníku Pavel Olejár.                                                                                                                                          
                              (pn)  

   V závere minulého týždňa vyšiel v denníku SME veľký článok (14. júna 2019, „Bude ich menej, ale mali 
by byť kvalitnejšie. Nemocnice čaká revolúcia“) o plánovanej stratifi kácii nemocníc na Slovensku. 

Čo bude so svidníckou nemocnicou?

Vo Svidníku vznikne nová stredná škola

   Na jeho obsah reagoval generálny 
riaditeľ siete polikliník ProCare a 

nemocníc Svet zdravia, do ktorej 
patrí aj svidnícka nemocnica, Vla-

dimír Dvorový. Uviedol, že v rámci 
článku bola použitá aj, podľa neho, 
ilustračná mapa, kde boli uvedené 
všetky súčasné nemocnice z hľa-
diska budúcej reprofilácie. „Žiaľ, 
pri dvoch našich nemocniciach 
v Partizánskom a vo Svidníku 
redakcia použila veľmi nešťastné 
slovné spojenie: „Nemocnice, 
ktoré nemajú byť zachované.“  
Táto nesprávna interpretácia ne-
bola nikdy použitá ani zo strany 
ministerstva zdravotníctva ani zo 
strany našej spoločnosti. Podľa 
slov redakcie malo ísť o zobraze-
nie vládneho návrhu rozdelenia 
pevnej siete na akútne a nea-
kútne nemocnice,“ pripomenul 
Vladimír Dvorový a zdôraznil, že 
ani jedna z nemocníc patriacich do 
siete polikliník ProCare a nemocníc 
Svet zdravia sa rušiť nebude. „Na-
opak, tak ako dlhodobo tvrdíme, 
pre každú nemocnicu hľadáme 
dlhodobú perspektívu a tomu 
prislúchajúci plán rozvoja. To, 
samozrejme, platí aj o obidvoch 
uvedených nemocniciach, kto-
rých súčasný stav a rozsah 

poskytovanej zdravotnej starost-
livosti považujeme za stabilizo-
vaný. Dôkazom sú prebiehajúce 
rekonštrukcie terajších oddelení, 
rozširovanie nových výkonov 
v rámci jednodňovej chirurgie 
a ambulantnej sféry. V prípade 
svidníckej nemocnice dokonca 
ministerstvo zamýšľa jej možné 
zaradenie do siete urgentných 
príjmov prvého typu,“ zdôraz-
nil Vladimír Dvorový, generálny 
riaditeľ siete polikliník ProCare a 
nemocníc Svet zdravia. 
 My sme sa v uplynulý piatok snažili 
získať aj aktuálne vyjadrenie Minis-
terstva zdravotníctva SR ohľadom 
budúcnosti svidníckej nemocnice.
Jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová 
nám napokon v nedeľu predpolud-
ním zaslala stanovisko, v ktorom 
zdôraznila toto: 
   „DIŠTANCUJEME SA OD MAPY 
zverejnenej v online verzii člán-
ku denníka SME. Nevieme, na 
základe čoho a akých podkladov 
bola mapa vyskladaná, nakoľko 
ministerstvo zdravotníctva do-
teraz žiadny zoznam nemocníc 
nezverejnilo a na detailoch sa 
ešte intenzívne pracuje.“  

(pn)

Riaditeľ SPŠ Pavel Olejár (vľavo) a okresný 
predseda SNS vo Svidníku Jaroslav Olejár s mi-

nisterkou školstva Martinou Lubyovou



17. jún 2019Podduklianske novinky 5Spravodajstvo

  O májových Majstrovstvách sveta v hokeji v Bratislave a v 
Košiciach sme už na našich stránkach písali. Informovali sme o 
ľuďoch zo Svidníka a okolia, ktorý svetový hokejový šampionát 
v Košiciach zažili ako diváci v Steel aréne priamo na vlastnej 
koži. 

Ivana Vyravcová s rodinnými koreňmi v Rovnom 
v zákulisí nedávneho svetového hokejového šampionátu

  Na Majstrovstvách sveta v hokeji však pôsobili aj stovky dobrovoľníkov a 
nielen v Bratislave, ale, samozrejme, aj v Košiciach. Jednou z nich bola aj Ivana 
Vyravcová, ktorá síce žije v Košiciach-Šaci, no jej starí rodičia pochádzajú z 
Rovného. My sme sa s ňou stretli počas jedného zo zápasov slovenského 
reprezentačného tímu, keď si ho užívala ako diváčka, keďže v ten deň mala 
ako dobrovoľníčka voľno. 
  19-ročná čerstvá absolventka Pedagogickej školy v Košiciach sa po skončení 
Majstrovstiev sveta rozhovorila o tom, aké to bolo. „Nebola som klasickou 
dobrovoľníčkou, že by som mala vstup na celé majstrovstvá, bola som oslo-
vená hneď na začiatku a bolo mi povedané, že ma budú volať podľa potreby. 
Napokon to dopadlo tak, že som tam bola celý šampionát. Dostávala som na 
každý deň samostatný vstup a pôsobila som výlučne v Steel aréne,“ rozho-

vorila sa sympatická Ivana Vyravcová, podľa ktorej mal každý dobrovoľník na 
starosti niečo iné. „Mojou úlohou bolo upratať arénu po každom zápase alebo 
zohnať ľudí, ktorí budú po zápasoch upratovať,“ opísala Ivana a priznala, že 
okrem klasického odpadu, popcornu a zopár centov po zápasoch nikdy nič 
mimoriadne v aréne nenašli. Upratovali ju pritom vždy asi desiati dobrovoľníci 
a stále to muselo byť precízne, no a po prvom zápase hlavne rýchle, keďže 
na programe bol večerný zápas. „Celkovo to fungovalo tak, že dobrovoľník 
musel prichádzať oveľa skôr, ako sa vpúšťajú ľudia do arény, a to preto, aby 
bolo všetko pripravené a, samozrejme, aj musel dlhšie ostať, aby arénu dali 
dokopy a aby bola pripravená na ďalší deň plný zápasov.“
  Nielen pre fanúšikov, ale aj pre dobrovoľníkov bolo najväčším a podľa Ivany 
Vyravcovej obrovským zážitkom to, že mohli fandiť, ako sa hovorí, naživo. 
„Podľa mňa všetci fanúšikovia boli úžasní, každý sa snažil čo najviac, aby 
tím jeho krajiny cítil, že niekto tam je a dôveruje mu.“ 
  Dobrovoľníci a medzi nimi aj Ivana Vyravcová s rodinnými koreňmi v Rovnom, 
boli síce priamo v dejisku šampionátu, doslova aj na miestach, kam bežní 
fanúšikovia nesmeli, no s hokejistami sa nestretávali. „nemám dokonca žiadnu 
fotku s niektorým z hokejistov. Každý sme mali svoje úlohy, svoju prácu a ho-
kejistov som napríklad ja videla akurát tak z tribúny, keď sa rozcvičovali či hrali 
zápas, teda rovnako ako všetci ostatní fanúšikovia,“ vysvetlila Ivana Vyravcová 
a keďže bola na svetovom hokejovom šampionáte dobrovoľníčkou, jasná je 
aj odpoveď na otázku, čo za to dostala. „Bolo to dobrovoľníctvo, takže práca 
zadarmo, našou výplatou bolo, že sme mohli byť súčasťou toho všetkého a 
zažiť to na vlastnej koži. Okrem jedla sme nedostávali vôbec nič, ale o tom 
to celé bolo a mne sa to veľmi páčilo,“ dodala Ivana Vyravcová a na záver 
ešte povedala, že si väčšinu zápasov, vrátane duelov slovenských hokejových 
reprezentantov a ak by sa mala ešte raz rozhodnúť, či bude dobrovoľníčkou 
na Majstrovstvách sveta, rozhodla by sa rovnako. „Stálo to za to, som rada, 
že som mohla byť priamo v centre diania,“ uzavrela Ivana Vyravcová. 

(ps)

IVANA VYRAVCOVÁ 
„Stálo to za to, som rada, 
že som mohla byť priamo

 v centre diania.“
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   Pred týždňom sme na našich stránkach spustili súťaže o vstupenky na 
Titan Fight Night 7. Takýto je názov akcie, ktorá sa opäť vracia na východné 
Slovensko, tentokrát do turistického srdca, na Domašu-Valkov. Na akcii sa 
predstavia domáce hviezdy, napríklad aj doteraz neporazený Marián Džupka 
s rodinnými koreňmi vo Svidníku, ktorý nastupuje v organizácii TFN po 2x! 
Nuž a práve to, po koľkýkrát sa na tejto akcii zúčastní Marián Džupka bola 
súťažná otázka. Mali ste odpovedať, že po druhýkrát. Jedinečná akcia sa 
koná v piatok 21. júna u Rumpľa v rekreačnej oblasti Domaša-Valkov. Brány 
podujatia sa otvárajú o 18:00 hod., predzápasy začínajú o 19:00 hod., hlavný 
program začína cca o 19:30 hod. Moderátor: Valér Ferko. 
   Spomedzi všetkých správnych odpovedí, ktoré nám boli doručené do 
redakcie, sme vyžrebovali jediného výhercu, ktorý získa dve vstupenky. Je 
ním Miroslav B., Ul. 8. mája 494/21, Svidník. Výhercu budeme kontaktovať 
telefonicky. 
   Zapojením sa do súťaže ste súhlasili so spracovaním svojich osobných 
údajov. Osobné údaje spracúvame výlučne pre potreby a počas trvania súťaže 
o dve vstupenky, ktorá zverejnením výhercu končí.                                 (pn)

Kto vyhral vstupenky na jedinečný boxerský 
večer na Domaši aj s Mariánom Džupkom?

   65. Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov 
Slovenska, ktoré sa od piatku do nedele 
konali vo Svidníku, poznačilo horúce po-
časie a takisto aj už akoby tradičný pokles 
diváckeho záujmu. 
   Tohtoročný najstarší národnostný folklór-
ny festival na Slovensku ponúkol pestrý 
folklórny program, nechýbali kvalitné súbo-
ry nielen zo Slovenska, ale ani z Ukrajiny, 
Srbska a Litvy. Svoje halušky na festivale 
ponúkal majster sveta vo varení bryndzo-
vých halušiek Jaromír Majer z Banskej 
Bystrice. Napriek tomu si cestu do areálu 
svidníckeho amfi teátra našlo, ako sme už v 
posledných rokoch pomaly aj zvyknutí, po-
menej divákov...                                 (ps)    

Horúci tradičný festival napriek pestrému folklórnemu programu 
i haluškám od majstra sveta veľa divákov neprilákal

Pri otvorení nedeľňajšieho programu podpredsedom 
Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenska Pavlom Bogdanom 
(vpravo) bol aj poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič (celkom 

vľavo) a podpredseda PSK Martin Jakubov

Mladé ukrajinské bubeníčky sršali dobrou náladou

Sobotňajším večerným programom 
sprevádzali moderátorky (zľava) Anna 
Vaňková, Ľudmila Garjanská, Ľudmila 

Ražina a moderátor Maroš Černý

Na tradičnom festivale spieval 
aj operný spevák Igor Kucer

FOTO: Roman Artim

Speváčka ľudových piesní Iveta 
Piruchová - Svitková  s dcérami

FOTO: Roman Artim

Do areálu amfi teátra si počas troch 
dní našlo cestu pomenej divákov

Nechýbala ani domáca Makovica
FOTO: Roman Artim

Bohatý program bol aj v Skanzene SNM-MUK 
                                                FOTO: Roman Artim
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  Pod takýmto názvom v Inštitúte umenia, folkloristiky a etnoló-
gie M. T. Ryľskoho Národnej Akadémie vied Ukrajiny v Kyjeve 
nedávno vyšla monografi a Jozefa Varchola.

Vyšla monografi a Jozefa Varchola - Výročné a rodinné obrady Ukrajincov Slovenska

  Ide o dlhoročného pracovníka SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. 
Jozef Varchol vydal monografi u pod názvom Kalendarna ta simejna obrjadovisť 
ukrajinciv Slovaččyny - Výročné a rodinné obrady Ukrajincov 
Slovenska. (Holovnyj redaktor Hanna Skrypnyk, IMFE M. T. 
Ryľskoho NAN Ukrajiny, Kyjiv 2019, 268 s.) 
  Práca je napísaná na základe dlhoročných folklórno-etno-
grafi ckých výskumov vo viac ako 200 lokalitách severový-
chodného Slovenska, ktoré spolu s Nadeždou Varcholovou 
(Varjanovou) sa konali v priebehu rokoch 1973-2011 v rámci 
vedecko-výskumnej činnosti Slovenského národného múzea 
- Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. 
Okrem mnohých terénnych zápisov, získaných autorom, pri 
napísaní tejto práce boli použité aj múzejné archívne materi-
ály a materiály uverejnené v miestnej ukrajinskej periodickej 
tlače (n. Nove žyťťa, č. Družno vpered a Dukľa) ako aj z iných 
literárnych prameňov.
  Publikácia obsahuje, okrem ÚVODU, v ktorom je ocharakte-
rizovaná rozsiahla báza prameňov a historiografi a výskumu 
tejto témy; VÝROČNÉ OBYČAJE - boli jedným z prostriedkov 
kontaktu človeka s prírodou, reglementovali pracovný rok roľníka od  začiatku 
až po koniec dôležitých poľnohospodárskych prác počas ročných období. 
Príprava a priebeh výročných sviatkov (Svjatyj večir, Rizdvo, Vodochrešči, 
Hrimnyci, Fedorovycja, Velykdeň, Rusaľa, Jana - sobitky, Andrij, Mykola, 
Sava, Varvara...) bola spätá s obradovou stravou, s magickými úkonmi a pod. 

Na transformáciu výročných obyčajov vplývali liturgické cykly pravoslávnej a 
grécko-katolíckej cirkvi, ktoré zohrávali významnú úlohu v duchovnom živote 
Rusínov-Ukrajincov na Slovensku; RODINNÉ OBYČAJE - obsahujú najdôleži-
tejšie etapy v živote človeka: narodenie dieťaťa, dospievanie, svadbu, pohreb, 
čiže predstavujú systém sviatkov, obradov a rituálov, ktorými sa vyznačujú 
najvážnejšie životné udalosti človeka od narodenia po smrť. Obidve kapitoly 

sú obohatené bohatým folklórnym materiálom: novoročným 
vinšovaním, lyrickými a obradovými piesňami, paremiológiou 
atď.; TRADIČNÉ MLÁDEŽNÍCKE HRY - hry na priadkach, 
na ktorých mládež, okrem rôznych hier a zábav, vykonávala 
rozmanité obradové úkony; nočné hry pri nebožtíkovi tzv. 
„lopatky“, svojim charakterom a obsahom sú veľmi archaické. 
Cieľom týchto hier - autentických terénnych zápisov bolo roz-
veseliť dušu mŕtveho, ktorá podľa ľudovej viery žila v dome až 
do uloženia tela do hrobu a mohla pozitívne alebo negatívne 
ovplyvniť osud pozostalých. 
V závere knihy sú podané VYUŽITÉ PRAMENE A LITERA-
TÚRA, týkajúce sa skúmanej problematiky. Publikáciu dopĺňa 
starostlivo vybraný ilustračný materiál - unikátne dobové čier-
no-biele fotografi e, získané počas expedičných výskumov. 
  Cenná je aj dôkladná, precízna pasportizácia každého, aj 
tohto najkratšieho terénneho zápisu, kde je uvedené kedy, v 
akej lokalite a od koho je zapísaná informácia. 

  Publikácia vyšla v tvrdom obale so zdarnou, peknou a príťažlivou umelecko-
grafi ckou úpravou. Kniha Jozefa Varchola Kalendarna ta simejna obrjadovisť 
ukrajinciv Slovaččyny (Výročné a rodinné obrady) obohatí neobyčajnú klenot-
nicu ľudovej duchovnej kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska.                                

    N.V. 

   Zefektívnenie odpadového hospodárstva. Je to problém, ktorý sa dotýka všetkých. Každý týž-
deň mesto Svidník prinášame informácie ako triediť, ako neprodukovať zbytočne veľa odpadu, 
ako nakladať s odpadom. 

Počet veľkoobjemových kontajnerov v uliciach Svidníka zredukujú

   PR manažérka mesta Svidník 
pripomína, že vedenie mesta teší, 
ako pozitívne občania vnímajú tieto 
kroky, o čom svedčia aj štatistiky, 
ktoré ukazujú na zlepšenie oproti 
minulému obdobiu. Ale stále sú, bo-
hužiaľ, rezervy.
   „Separovanie nie je len detská hra 
- od toho, koľko odpadu vyprodu-
kujeme a koľko vytriedime, závisí 
aj poplatok za odpad - od 1. januára 
2019 platí novela zákona o odpa-
doch a táto zmena zvyšuje cenu za 
uloženie tony odpadu každý rok (v 
roku 2019 - 8 €, v roku 2020 - 13 €, v 
roku 2021 - 22 €). Od začiatku roka 
pozorne sledujeme vývoj odpado-
vého hospodárstva a prijímame 

riešenia - a sme nútení pristúpiť aj 
k vysporiadaniu sa s neúmerným 
množstvom odpadu, ktorý kaž-
dodenne vyvážame z  veľkoobje-
mových kontajnerov,“ zdôraznila 
Kristína Tchirová. Veľkoobjemových 
kontajnerov je v meste 11 a vyvážajú 
ich v priemere trikrát do týždňa. Aj 
keď veľkú časť odpadu neprodukujú 
občania mesta, spoločne sa na vývoz 
a uloženie odpadu z nich skladáme a 
stojí nás to všetkých viac ako 50 000 
€ ročne. Táto obrovská čiastka by sa 
podľa vedenia Svidníka dala efektív-
nejšie využiť pre občanov - napríklad 
na vybudovanie uzamykateľných 
stojísk na kontajnery na sídliskách 
a v ďalších krokoch sa venovať mo-

dernejším riešeniam monitorovania 
tvorby odpadu. Mesto chce upravo-
vať verejné  priestranstvá, cesty a 
chodníky a namiesto toho sa skla-
dáme na odpad z veľkoobjemových 
kontajnerov. „V najbližších 
dňoch by sme chce-
li zredukovať počet 
veľkoobjemových 
kontajnerov a pro-
síme vás, aby ste 
sa obracali s ulo-
žením veľkoobje-
mového odpadu ( 
napríklad starého 
nábytku, matracov, 
a pod.) na Technické 
služby mesta Svidník, 
konkrétne Zberný dvor. Máte mož-
nosť vyviezť stavebný odpad do 
1m3 zadarmo na zberný dvor  a pri 
väčšom objeme objednať si kontaj-
ner priamo k vám. Milí podnikatelia, 
vás prosíme, aby ste sa pri nakla-
daní so svojim odpadom riadili 
platným VZN č.1/2016 a vývoz a 
uloženie si zabezpečili v súlade s 
týmto VZN. Ak sa spoločne a najmä 
zodpovedne postavíme k triedeniu 
odpadu, vieme narastajúce poplat-
ky vyplývajúce z novej legislatívy 
udržať. Pri súčasnej miere triede-
nia v našom meste, čo predstavuje 
31%, by sme v nasledujúcom roku 

mali platiť za uloženie dvojnáso-
bok a v ďalšom roku trojnásobok 
súčasnej sumy,“ upozornila v mene 
vedenia Svidníka PR manažérka 
mesta Kristína Tchirová. 
   Veľkoobjemové kontajnery sú 
takmer vo všetkých mestách na Slo-
vensku voľne dostupné iba dvakrát 
do roka, na jar a na jeseň, kedy pre-

biehajú intenzívnejšie uprato-
vacie práce. Takýto trend 

chce nastaviť aj Svid-
ník. „K tomu však 
potrebujeme ale 
potrebujeme po-
moc vás všetkých. 
Vás podnikateľov, 
aby ste sa riadili 
VZN mesta, vás, 

milí občania, aby ste 
drobný stavebný od-

pad a objemnejší odpad 
z domácností vyvážali na Zberný 
dvor, a tak sa nám nebudú robiť 
čierne skládky a nebudeme so 
spoločných peňazí platiť za to, čo 
nemusíme. Ďakujeme za pocho-
penie a veríme, že sa vieme spojiť 
pre verejne prospešnú vec,“ dodala 
ešte Kristína Tchirová. 
   Pripomeňme, že otváracie hodiny 
Zberného dvora sú každý pracovný 
deň od 6:00 hod. do 14:00 hod. a od 1. 
júna mesto a Technické služby urobili 
ďalší krok k lepšiemu a efektívnejšie-
mu triedeniu a sprístupnili zberný dvor 
aj v sobotu, a to od 14:00 hod. do 
18:00 hod.                             (pn, kt)
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  V areáli Domu kultúry vo Svidníku sa 7. júna konal už 12. ročník 
Medového dňa, ktorý zorganizovali Základná organizácia Slo-
venského zväzu včelárov, Podduklianske osvetové stredisko, 
Centrum voľného času vo Svidníku a mesto Svidník.

Konal sa 12. ročník Medového dňa 

  V tento nádherný júnový deň sa v areáli Domu kultúry opäť stretli remesel-
níci a včelári, aby prezentovali a ponúkli širokej verejnosti svoje produkty. Na 
rozdiel od remeselníkov, včelári to tohto roku mali horšie s predajom medu 
a iných výrobkov, ani nie tak z nezáujmu verejnosti ako z nedostatku medu, 
keďže tohto roku pani príroda sa s nami dosť pohrala. Väčšina včelárov pre-
dávala med z minulého roku. Len zopár včelárov vytáčalo med tohto roku, 
aj to len tak po troche. Návštevníkov taktiež zaujali výrobcovia dekoračných 
predmetov. Veríme, že každý návštevník, ktorý navštívil v tento deň túto akciu 
bol spokojný a niečo si odtiaľ odniesol, buď niečo materiálne alebo sa potešili 
speváckym vystúpením.
  Súčasťou Medového dňa bola vo výstavných priestoroch zorganizovaná 
pre žiakov materských, základných a stredných škôl z nášho okresu Svidník 
výtvarná súťaž „Medový štetec“ a súťaž v zdobení medovníčkov vlastnoručne 
namiešanou cukrovou polevou. Medovníčky na túto súťaž boli našich včelárok 
a Spojenej školy vo Svidníku. Pre množstvo výtvarných prác vyhodnotenie 
prebehlo už v stredu. Porota v zložení - Helena Petríková, Milena Klebanová a 
Ján Sabol mala dosť ťažké rozhodovanie, keďže práce bolo potrebné zatriediť 
do vekových kategórii a následne vybrať tie najlepšie. Už aj z týchto prác bolo 
vidno, že deti sa stále zdokonaľujú a zvyšujú látku kvality svojich diel. Súťaže 

sa celkovo zúčastnilo 16 škôl s počtom 108 prác, výtvarných aj priestorových. 
Najlepšie poputujú na celoslovenskú súťaž do Banskej Bystrice, kde sa bude 
konať celoslovenská súťaž mladých včelárov. Z tohto množstva prác porota 
bola nútená postaviť na víťazné stupienky aj po dvoch súťažiacich.  
Súťaž v zdobení medovníkov bola vyhodnotená v obedňajších hodinách za 
účasti autorov súťažných prác. Aj tu zaujali porotu niektoré družstvá, ktoré 
použili nové techniky zdobenia. Tu porota nemala problém s ocenením, keďže 
súťaže sa zúčastnili iba 4 družstvá v dvoch kategóriách.
  Autori víťazných prác si domov odniesli diplom, medailu z vosku s motívom  
včely, sklíčka s medom a nejakou drobnosťou do školy. Z medaily mali naj-
väčšiu radosť najmladší ocenení.
  Pri tejto príležitosti bola uskutočnená pre včelárov a verejnosť prednáška 
Tatianou Čermákovou na tému ekologický chov včiel. Prednáška bola na vy-
sokej úrovni z ktorej si včelári odniesli poznatky ako v tejto pretechnizovanej 
dobe a množstve chémie sa dopracovať k eko produktom. 
Organizátori musia poďakovať aj mestu Svidník  za spoluprácu a fi nančnú 
pomoc pri organizovaní tejto súťaže. Veríme, že aj 13. ročník sa uskutoční 
v takom nádhernom počasí a myšlienka ochrany včiel sa bude niesť nielen 
medzi dospelými ale hlavne deťmi, pretože deti sú naša budúcnosť, budúcnosť, 
ktorej odovzdáme štafetu včelárenia. Tieto slová na záver predniesol predseda 
ZO SZV Ján Sabol pri odovzdávaní ocenení súťažiacim.

Výbor Základnej organizácie SZV vo Svidníku

  Beskydský pohár v love hlavátky sa 
na rieke San pri meste Zagórz konal už 
po deviatykrát.

Historický úspech svidníckych rybárov na medzinárodnej súťaži v Poľsku

  Na súťaži nechýbal ani svidnícky rybársky spin-
ning tím, ktorý prvýkrát bodoval v konkurencii 
45 najlepších rybárov z Poľska a Ukrajiny. V 
spôsobe lovu na prívlač sa lovila kráľovná rýb 
hlavátka. Tú sa žiaľ uloviť nepodarilo nikomu, 
ale bodovanou rybou bol aj pstruh divoký. Počas 
dvoch dni lovu sa najväčšieho pstruha podarilo 
uloviť Piotrovi Wranovi z Krakova (43 cm) a 
hneď na 2. mieste skončil náš reprezentant 
Ľuboš Štefanisko so 41 cm úlovkom. Na bodo-
vaných miestach sa z nášho 6 členného tímu 
ocitli Ľudovít Kačur a Michal Iľkanin so zhodnými 
úlovkami pstruhov (31 cm). Pre svidnícky tím to 
bol historický úspech. Lov a brodenie na rieke 
San je pomerne náročne a nebezpečné. Je to 
rieka so silným prúdom a na niektorých miestach 
sa vytvárajú jamy 4 až 5 metrov hlboké. 

(ľš)
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  Výtvarné spektrum 2019 - krajské kolo celoslovenskej postupo-
vej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Prešovského kraja 
prináša v aktuálnom 56. ročníku opätovne pestrosť autorského 
zastúpenia.

Úspechy výtvarníkov z nášho regiónu 

  Otvorenosť súťaže z hľadiska techník, tém a široké vekové rozpätie autorov 
sa zrkadlia v rozmanitosti umeleckých výpovedí. V rámci súťaže hodnotila od-

borná porota na čele s predsedom Jánom Bartkom v tomto roku 123 výtvarných 
prác od 61 autorov. Do súťaže sa zapojili autori z okresov Humenné, Vranov 
nad Topľou, Svidník, Stropkov, Poprad, Kežmarok, Bardejov, Medzilaborce a 
Spišská Nová Ves. Pri výbere prác odborná porota postupovala podľa štatútu 
súťaže Výtvarné spektrum. Odlišnosť výtvarných kvalít prihlásených prác sa 
odrazila v udelení rôzneho počtu cien a čestných uznaní v jednotlivých kate-
góriách. Na výstavu porota odporučila 73 výtvarných diel od 44 autorov. 
  Pozoruhodným oživením výtvarnej kolekcie sa stali diela z keramiky, kameňa 
a práce využívajúce menej obvyklé postupy (proláž, leptanie plechu). Zaují-
mavým fenoménom je rastúca obľuba tvorby diel väčších formátov. Z hľadiska 
výtvarných techník aktuálny ročník potvrdil pretrvajúci záujem o akryl a olej. 
Vernisáž výstavy spojená s odborným seminárom za účasti členov súťažnej 
poroty sa uskutočnila dňa 6. júna 2019 v koncertnej sieni Vihorlatského múzea 
v Humennom. Porota udelila celkovo len 8 cien a 9 čestných uznaní. 
Okres Svidník úspešne reprezentovala Alexandra Pradidová technikou vý-
tvarného prevedenia i umeleckým prínosom zaujala porotu a získala cenu 
za olej Interiér. Úspešnými autormi vo svojich kategóriách, ktorí si odniesli 
Čestné uznania boli aj Gabriela Madejová za akryl Relax, Jozef Horkavý za 
akryl Vtáky, Andrej Uram za akryly Svadba a V kroji. 
  Z okresu Stropkov Čestné uznania získali Martin Iľov za drevorezbu Po-
brežné mesto a Olívia Bujdošová za kombinovanú techniku Telepatia. Medzi 
úspešných autorov, ktorí majú svoje práce vystavené a zároveň postupujú 
aj do celoštátnej súťaže „Výtvarné spektrum 2019“ patria: Vladimír Makara, 
Pavel Mochnacký, Milan Paňko, Edward O´toole, Marek Zimka, Pavol Bujdoš 
a Anton Kočiš.

 Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

  Celkovým víťazom súťaže Duch-
novičov  Prešov je Kevin Vyravec 
zo Základnej školy na Komenského 
ulici vo Svidníku vo Svidníku. 
   Cena Matice Slovenskej bola 
porotou udelená Laure Füzériovej 
tiež žiačke zo Základnej školy na 
Komenského ulici vo Svidníku. Ďa-
kovný diplom udelený pedagógom 
za dlhoročnú prácu a prípravu žia-
kov na súťaž Duchnovičov Prešov si 
prevzala z rúk predsedu Rusínskej 
obrody Martina Karaša aj Mária 
Gocová.      

Laureátom jubilejného Duchnovičovho Prešova 2019 sa stal Kevin Vyravec    

   V uplynulý piatok ráno bolo rušno na Kutuzovovej ulici vo Svidníku. Privolaní 
tu boli policajti, záchranári i hasiči, a to kvôli tomu, že bolo potrebné dostať 
sa do bytu. Muž, ktorý v ňom býval, sa podľa dostupných informácií blízkym 
a priateľom neozval od nedele, teda nikto o ňom nič nevedel päť dní. Keď sa 
hasiči po rozbití okna dostali do bytu, naskytol sa im už len smutný pohľad. 
Svidníčana Dušana Ž. našli bez známok života. Cudzie zavinenie bolo vylú-
čené, muž zomrel prirodzenou smrťou, no čo presne bolo jej príčinou, v čase 
uzávierky tohto vydania našich novín nebolo známe.                              (pn)     

Svidníčana Dušana našli v byte mŕtveho

Svidníčana Dušana Ž. našli v 
byte na prízemí na Kutuzovovej 

ulici bez známok života

  Vyhodnotenie celoslovenskej súťa-
že Duchnovičov Prešov (žiaci zo Zá-
kladnej školy na Komenského ulici 
vo Svidníku): 0. kategória - poézia 
Silvia Kopčová 3. miesto, 0. kate-
gória - próza Simona Sipľaková 1. 
miesto, 2. kategória - próza Ivana 
Kopčová  2. miesto, 3. kategória 
- poézia Laura Füzériová - Cena 
Matice Slovenskej, 3. kategória  
-  vlastná tvorba Kevin Vyravec 1. 
miesto, 3. kategória - malé scé-
nické formy  Michaela Milá a Kevin 
Vyravec 1. miesto. 

  Vyhodnoti l i  aj 
novinársku súťaž 
Memoriál  Si lv ie 
Zel inkovej .  Bo-
dovali aj žiaci ZŠ 
Komenského  a 
Gymnázia DH vo 
Svidníku. I. Ka-
tegória - mladší 
žiaci (I .st. ZŠ do 
9 rokov) - 1. Soňa 
Kostinská (8 ro-
kov) ZŠ Komen-
ského, Svidník, II. 

kategória - star-
ší žiaci (II. st. ZŠ  
10-14 rokov) - 3. 
Kristián Hrinko 
(12 rokov) ZŠ 
K o m e n s k é h o , 
Svidník, III. kate-
gória - stredné 
školy (14 - 21 ro-
kov) - 1. Marian-
na Marusinová 
(16 rokov) GDH, 
Svidník.                                                                       
                   (zš) 

   Obrovská tragédia otriasla v uplynulý týždeň nielen 
celým svidníckym regiónom. Správa, ktorá sa šírila priam 
rýchlosťou blesku, bola mimoriadne hrozivá, osobitne pre 
najbližších príbuzných, priateľov, známych a kolegov.  

Pri tragickej nehode v Česku 
zahynul mladý manželský pár 

   Pri mimoriadne vážnej a tragic-
kej dopravnej nehode v sused-
nom Česku zahynul v uplynulý 
pondelok 10. júna popoludní na 
dia ľnici  mladý manželský pár, 
z ktorého nežnejšia polovička, 
27-ročná Daška pochádzala z 
Cerniny v okrese Svidník. 
   České média v pondelok 10. 
j úna  podveče r  i n fo rmova l i  a 
publikovali aj viacero fotografií 
a videí z miesta tragickej zráž-
ky. Konštatovali, že po zrážke s 
kamiónom boli manželia mŕtvi, 
záchranári im už, žiaľ, nevedeli 

pomôcť. 
   Vo vozidle sa s nimi viezla aj 
ich, podľa dostupných informácií, 
niekoľkomesačná dcérka. 
   Bábätko do nemocnice transpor-
tovali leteckí záchranári a podľa 
dostupných informácií je mimo 
ohrozenia života. 
   Posledná rozlúčka s tragicky 
zosnulým manželským párom 
sa konala v uplynulú sobotu v 
Dome smútku v Martine, odkiaľ 
pochádzal 29-ročný otec rodiny 
Matúš. 
                                         (pn)   
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  V rámci programu Zelená 
škola, ktorý je súčasťou 
medzinárodnej siete ekoškôl 
sa v mesiaci máj konala me-
dzinárodná detská výtvarná 
súťaž „Počúvajte skrytý hlas 
prírody.“ 
Organizátorom tejto súťaže 
je Prírodná škola Panevezys 
v Litve. Cieľom súťaže je na-
bádať deti, aby boli k prírode 
vnímavejšie a jej úmyslom 
je priblížiť deti k prírode 
prostredníctvom tvorenia . 
Súťažilo sa v piatich kategó-
riách, bolo zaslaných 1760 
výtvarných prác z 13. krajín 
sveta. V kategórií 3 - 4 ročné 
deti bola medzi ocenenými aj  
Katarína Petríková, žiačka 
Materskej školy 8. mája vo 
Svidníku. Blahoželáme.

 Mária Marčáková 
a Etela Barilíková, 

koordinátorky 
Zelenej školy                                                                          

Úspešná vo výtvarnej súťaži 

  V polovici júna sa vo výstavnej sieni SNM - Múzea ukrajinskej 
kultúry vo Svidníku uskutočnila vernisáž personálnej výstavy 
tvorby predstaviteľa súčasného ukrajinského výtvarného ume-
nia Serhija Stepanova. Výstava s názvom Z brehov Vorskly sa 
za účasti autora uskutočnila v prvý deň 65. Slávností kultúry 
Rusínov-Ukrajincov na Slovensku. 

Sprístupnili výstavu po názvom Z brehov VORSKLY

  S. Stepanov sa narodil 9. apríla 1963 v meste Ochtyrka v Sumskej oblasti 
Ukrajiny. Výtvarné vzdelanie získal v Umelecko-priemyselnom inštitúte v 
Charkove. Okrem výtvarného 
umenia sa tiež venuje peda-
gogickej činnosti a archeológii. 
Od roku 2012 je členom Národ-
ného spolku umelcov Ukrajiny. 
Vystavovať začal v roku 1989 
a jeho diela sa nachádzajú vo 
viacerých múzeách na Ukrajine, 
ako aj v súkromných zbierkach 
v Taliansku, Nemecku, Poľsku, 
Lotyšsku, Rusku a USA. 
  Inšpiráciu pre svoju výtvarnú 
činnosť nachádza v dávnej his-
tórii Slovanov a Ukrajiny, kultúre 
a živote národov, ktoré po stá-
ročia obývali jej dnešné územie 
(„Tripiľci“, Skýti, Gréci), v prírode 
rodného kraja a odvekom inšpi-
račnom prameni - ženskej kráse. Ženu zobrazuje v úlohe dedinčanky, matky, 
nymfy, bohyne a aktu. Najviac štylizované dievčenské akty sú poznačené 
sochárskou tvorbou Alexandra Archipenka. 
  Tematicky je umelecká tvorba S. Stepanova veľmi rozmanitá. V jeho maliar-
skom súbore môžeme nájsť diela mýticko-lyrické, surrealistické, etnografi cké, 
animalistické, biblické i vtipné. 
  Pre výtvarnú tvorbu autora je charakteristická svietivá farebnosť, plošná maľ-
ba, často spojená s dekoratívnymi prvkami a štýl vychádzajúci z európskeho 
primitívneho umenia. Výstava potrvá do 31. augusta 2019. 

 Ladislav Puškár, kurátor výstavy

 V malebnom prostredí historického mesta Kežmarok sa žiaci 
1., 2. a 4. ročníka Spojenej školy Hotelovej akadémie vo Svid-
níku - Martin Rusin, Adrián Juhás a Filip Kandalik zúčastnili 5.  
júna gastronomickej súťaže v grilovaní  pod názvom „Oheň náš 
darca 2019“ v Kežmarku.

Súťažili v gastronomickej súťaži v grilovaní 

  V silnej konkurencii družstiev z celého Slovenska žiaci súťažili o najlepšie 
grilované predjedlo a grilované hlavné jedlo.
Na Hlavnom námestí v Kežmarku, pod prísnym dohľadom poroty, naši žiaci  
predviedli dobré vedomosti a zručnosti pri grilovaní predjedla - Šampiňóno-
vo- cuketová bruschetta s parmezánom, hlavného jedla - Grilované TOFU 

  V Podduklianskej knižnici vo Svidníku sa 4. júna konala okresná súťaž 
Duchnovičov Prešov v umeleckom prednese rusínskej poézie, prózy, vlastnej 
tvorby, malých scénických foriem a ľudového rozprávania. 
  Žiaci Spojenej školy vo Svidníku boli maximálne úspešní, o čom svedčia 
víťazstvá v jednotlivých kate-
góriách a v žánroch, v ktorých 
súťažili. Prvým miestom si 
zabezpečili postup na celo-
slovenské kolo v I. kategórii 
Jakub Pastyrčák (prednes 
poézie), Klárka Csonková 
(prednes prózy), v II. kategórii  
Ľudmila Lukáčová (prednes 
prózy, a vlastná tvorba), Sofi a 
Daňková (prednes duchovnej 
poézie), Katarína Vygodo-
vá, Sabína Hošková (malá scénická forma), v III. kategórii Laura Hibeľová 
(prednes prózy), Laura Surdeníková (prednes poézie), Michaela Surdeníková 
(vlastná tvorba a prednes duchovnej poézie) a Laura Surdeníková, Laura 
Hibeľová, Michaela Surdeníková so scénkou Zo života jednej rodiny. Súťaže 
sa zúčastnil aj prvák Matej Surdeník, ktorý získal 3. miesto za prednes poézie 
a Diana Gabriela Džalajová sa umiestnila na 2. mieste taktiež v prednese 
poézie.
  Poďakovanie za krásne prežitý poldeň a za občerstvenie pre všetkých zú-
častnených patrí organizátorovi súťaže Jaroslavovi Fecušovi, predsedovi MO 
ROS vo Svidníku.                                              Spojená škola vo Svidníku

so zeleninou, pyré z Hokkaido, pečené zemiaky na grile a v servírovaní 
jednotlivých jedál s prezentáciou vín.
  Súťaž sa niesla v rytmoch hudby a dobrej nálady. Priamo pred očami pub-
lika sa žiaci prezentovali svojimi vedomosťami a zručnosťami pri príprave 
grilovaných pokrmov. Porota veľmi pozitívne ocenila prácu našich žiakov a 
najväčšiu radosť mali naši žiaci zo zisku prvého miesta a získaní ocenenia 
„Najlepšie predjedlo“. Nové vedomosti o trendoch gastronómie a zdravé sú-
ťaživé sebavedomie im  budú veľkou inšpiráciu do budúcnosti. Už teraz sa 
tešia na ďalší ročník súťaže „Oheň náš darca“ 2020 v Kežmarku.

Nataša Fecková 

DUCHNOVIČOV PREŠOV
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101. (Podduklianske o)svetové kino   
VŠETCI TO VEDIA

19. júna o 19. hodine 
v priestoroch POS 

O fi lme: Krásna Laura prichádza do rodného Špa-
nielska na svadbu svojej sestry. Bujarú oslavu v 
kraji slnečných viníc však naruší zmiznutie jedného 
z hostí. Čoskoro sa ukáže, že pod povrchom driemu 
staré krivdy a tajomstvá, ktoré mali zostať zabud-
nuté. Najslávnejší fi lmový pár súčasnosti Penélope 
Cruz a Javier Bardem excelujú v hlavných úlohách 
dávnych milencov, medzi ktorými to nikdy neprestalo 
iskriť. Psychologický thriller dvojnásobného držiteľa Oscara Asghara Farha-
diho bol otváracím fi lmom festivalu v Cannes.  

 Réžia: Asghar Farhadi, žáner: dráma / Thriller / Psychologický, Španielsko / 
Francúzsko / Taliansko, 2018, 132 min., MP: 15+, vstup: 3 € / s preukazom FK: 2 € 

Kto daroval krv?    
 V stredu 12. júna 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 35 bezpríspevkových darcov: 
  Lýdia Skičková (19), Ján Troščák  (59), Ľuboš Skasko (7), Ľuboš Petráš (36), 
Martin Gula (28), Mária Volčková (35), Martin Goc (47), Peter Volčko (42), 
Jakub Šidelský (22), Juraj Piskorik (13), Ľubomíra Popovcová (prvodarca), 
Adam Popovec (8), Miloš Viravec (7), Peter Sokol (58), František Ličko (15), 
Igor Fedorkovič (26), Ivo Hladoník (44), Klaudia Hladoníková (4), Slavko 
Surmaj (45), Peter Hubáč (44), Michal Čisar (24), Kornelia Cocuľová (5), Mar-
tina Zelizňáková (5), Štefan Cichý (prvodarca), Marián Danko (5), Dominika 
Antošová (prvodarca), Matúš Surmaj (4), Ľuboš Paranič (24), Jana Milá (20), 
Peter Homoľ (38), Michaela Škurlová (20), Andrea Pirová (3), Filip Maleš (5), 
Katarína Padová (25), Ivana Kašperanová (5). 
  Vo štvrtok 13. júna prišlo v Giraltovciach darovať krv 30 bezpríspevkových 
darcov: 
  Larisa Dikyová (6), Ján Čabala (4), Šimon Žatkovič (3), Marek Ferek (4), 
Matej Andrejko (5), Janette Bučková (2), Marcela Petrová (20), Jarmila Vaň-
ková (7), Slávka Vajdová (8), Ľudmila Štangová (5), Stanislav Macák (30), 
Renáka Čeremugová (prvodarca), Terézia Šoltýsová (prvodarca), Adrian 
Kačur (prvodarca), Igor Diky (prvodarca), Samuel Hamara (prvodarca), 
Stela Čmilňaková (prvodarca), Ivan Hliboký (prvodarca), Ivana Vasilišinová 
(prvodarca), Slavomír Paľa (prvodarca), Erik Lukáč (prvodarca), Tobiaš Maťáš 
(prvodarca), Lenka Pavliková (prvodarca), Pavol Tchurík (11), Marián Čubirka 
(11), Mikuláš Maťaš (4), Mikuláš Maťaš (5), Viere Verešpejová (29), Štefan 
Sabolčík (14), Juraj Šima (30).

 Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 
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Úradná správa č. 35 zo dňa 13. júna 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
   Návrh pracovnej skupiny SFZ k zmenám a doplneniam RaPP.
   Informácie pre kluby, hráčov a športovú verejnosť: 
   Na zasadnutie VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach bude predložená novela 
Registračného a prestupového poriadku SFZ (ďalej len “RaPP”). Nakoľko 
sa jedná o zásadnú novelu, dovoľujeme si Vám jej obsah priblížiť ešte pred 
schválením tohto predpisu. 
Najdôležitejšie zmeny v RaPP: 1. plánujú sa elektronické registračné preukazy, 
2. plánuje sa zrušenie zimného prestupového termínu - klasický prestup, 3. 
mení sa fi lozofi a odstupného za mládež - a to za každý rok výchovného za 
hráča.  
   Novela Registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou 
správou : https://docs.google.com/document/d/1YdkPZI4p8XatblWE0nf8RL-
X8IUdVRJg6cJuxE6R-9jo/edit?usp=sharing
   Konsolidované znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ s 
vyznačenými zmenami (vyznačenie zeleným zvýraznením): https://drive.
google.com/fi le/d/16t3LlSIhUK_pJBJReyPtjNtSpF4YhvlA/view?usp=sharing
   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
   Deň futbalu OOFZ Svidník sa uskutoční 22.6.2019 (sobota) na štadióne 
MŠK Tesla Stropkov - o 15.00 hod. fi nále okresnej žiackej ligy: Breznica - víťaz 
skupiny B a o 17.00 hod. fi nále Pohára predsedu OOFZ: Breznica - Tisinec.

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že Aktív ŠTK sa uskutoční 4.7.2019 (štvrtok) o 
17.00 hod. vo Svidníku v reštaurácii AB (budova MSÚ)

ŠTK OOFZ:
   Schválila výsledky 25. kola 6. ligy dospelých OOFZ, 20. kola 7. ligy dospelých 
OOFZ, 14. kola 4. ligy dorastu a 11. kola 3. ligy žiakov OOFZ
   Vyzýva kluby OOFZ, aby v termíne do 30.6.2019 zaslali prihlášky do nového 
súťažného ročníka 2019/2020. Prihlášky sa vyplňujú iba v ISSF (elektronická 
podateľňa - prihláška do súťaže), za každé družstvo zvlášť (družstvo si treba 
vytvoriť v ISSF).
   Kontumuje: stretnutie 14. kola 4. ligy dorastu Lomné - Chotča 3:0 kont. - 
hostia na stretnutie nenastúpili, do pozornosti DK.
   Schválila žiadosť ŠK Slovan Giraltovce o zmenu miesta stretnutia 21. kola 7. 
ligy dospelých Giraltovce - Baňa dňa 15.6.2019 o 17.00 hod. Zápas sa odohrá 
v Bani - vzájomná dohoda klubov, poplatok 10,- Eur - Giraltovce
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní.

DK OOFZ:
   Trestá FK Chotča fi nančnou pokutou 50,- eur, za nenastúpenie na stretnutie 
14. kola 4. ligy dorastu Lomné - Chotča, podľa RS 14/c, poplatok 5,- 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:
Finále žiackej ligy: 22.6.2019 o 15.00 hod.:

Breznica - víťaz skupiny B 
Finále Pohára predsedu OOFZ: 22.6.2019 o 17.00 hod.:

Breznica - Tisinec 
   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.futbaloveklu-
by.sk                                                                                        OOFZ Svidník

Medziokresné futbalové súťaže
6. liga

Bukovce - Rovné 3:1 (1:0)
Góly: Šimon Timko, Tomáš Pavelko, 
Adrián Palička - Róbert Horváth
ŽK: Marcel Čonka - 0

Stročín - Radoma 1:4 (0:3)
Góly: Jakub Rodák - Maroš Labuda 
3, Jakub Matkobiš, ŽK: Jakub Ro-
dák - 0

Kalnište - Kuková 1:1 (0:1)
Góly: Rastislav Dzuruš (PK) - Ivan 
Lukáč, ŽK: 0 - Ivan Lukáč

Tisinec - Breznica 0:4 (0:3)
Góly: 0 - Milan Safko, Sebastián Cupri-
šin, Jaroslav Šugár, Marián Macko
ŽK: 0 - Šimon Pundžák

Sitníky - Lomné 3:0 (3:0)
Góly: Denis Polaščik 3 - 0, ŽK: 0

Miňovce - Lúčka 0:5 (0:1)
Góly: 0 - Peter Bakaľár, Samuel Talian 
2, Ľubomír Argay 2, ŽK: 0 - Silvester 
Zavilla

Tabuľka
1. Radoma  24 17 5   2  58:  17  56
2. Sitníky  24 16 5   3  95:  26  53
3. Lúčka  24 16 2   6  83:  38  50
4. Breznica  24 15 5   4  70:  26  50
5. Kalnište  24 14 2   8  49:  47  44
6. Tisinec  24 13 3   8  63:  38  42
7. Rovné  24   9 6   9  47:  51  33
8. Stročín  24   9 4 11  64:  59  31
9. Kuková  24   9 3 12  41:  41  30
10. Bukovce  24   7 1 16  32:  73  22
11. Lomné  24   5 3 16  27:  70  18
12. Chotča  24   3 3 18  31:  85  12
13. Miňovce  24   0 4 20  17:106    4

7. liga
Mestisko - Ladomirová 5:7 (2:4)

Góly: Róbert Sadiv 2, Erik Sivák, Ru-
dolf Červeňák, Gabriel Vaľany - Milan 
Džurban, Peter Džurban 6, ŽK: 0

Giraltovce - Baňa 2:1 (0:0)
Góly: Roman Cina, Rastislav Dvorský 
- Kamil Cimbala, ŽK: Adam Mucha - 

Martin Gondek
Tabuľka

1. Ladomirová  15 13 1   1  65:22  40
2. Baňa  15 10 0   5  54:27  30
3. Gribov  15   8 1   6  44:31  25
4. ŠK Orlík  15   6 2   7  31:31  20
5. Mestisko  15   3 2 10  32:58  11
6. Giraltovce  15   1 2 12  22:79    5

4. liga - dorast
Radoma - Lomné B 5:4 (3:2)

Góly: Dávid Rokyta, Ján Čula 4 - 
Samuel Baran, Samuel Škurla, Dan 
Ptašinský, Tomáš Calko

Miňovce - Sitníky 2:4 (1:2)
Góly: Michal Peta, Filip Roháč - Matúš 
Perát, Marek Mačej 3

Tabuľka
1. Sitníky  12  8 3 1  39:16  27
2. Miňovce  12  5 1 6  19:26  16
3. Chotča  12  4 3 5  27:28  15
4. Lomné B  12  4 3 5  20:19  15
5. Radoma  12  3 2 7  27:43  11

3. liga žiaci A
Lúčka - Kuková 1:4 (1:2)

Góly: Šimon Jurčišin - Viliam Eliáš 2, 
Daniel Maťaš, Samuel Činčurák

Kalnište - Breznica 5:6 (1:4)
Góly: Matej Gdovin, Damián Mašlej 
2, Jozef Fučo 2 - Adam Staš, Damián 
Moskaľ 2, Adam Bartko 3

Tabuľka
1. Breznica  12 11 0   1  84:24  33
2. Kalnište  12   8 0   4  83:40  24
3. Kuková  12   3 0   9  22:70    9
4. Lúčka  12   2 0 10  30:85    6

3. liga žiaci B
Tisinec - Bukovce 2:6 (0:4)

Góly: Marcel Perát 2 - Adam Hančák 2, 
Samuel Fedák, Adrián Fedák 3

Tabuľka
1. Bukovce  12 10 0   2  70:  25  30
2. Rovné  11   9 0   2  89:  20  27
3. Stročín  11   3 1   7  55:  66  10
4. Tisinec  12   0 1 11  13:116    1

1. FK Svidník - FK Družstevník Plavnica 2:3 (0:3)
   Treťoligoví svidnícki futbalisti sa so súťažnou sezónou rozlúčili 
tesnou prehrou na domácom trávniku. 

III. LIGA Ondavský oblastný futbalový zväz Svidník
pozýva na fi nále

Pohára predsedu OOFZ Svidník 
v sobotu 22.6.2019 o 17.00 hod. štadión MŠK Tesla Stropkov

TJ Družstevník Breznica - 
ŠK Ondava Tisinec

Predzápas fi nále žiackej ligy 
o 15.00 hod.

TJ Družstevník Breznica - 
TJ Družstevník Rovné

   Svidníčania už vedeli, že si treťo-
ligovú príslušnosť zachovali aj pre 
budúcu sezónu a možno i preto ne-
deľňajší duel akoby vypustili. V súboji 
na domácom trávniku v atmosfére 
festivalu vo vedľajšom areáli amfi teát-
ra a v mimoriadne horúcom počasí a v 
druhom polčase zas v daždivom mali 
viac z hry hostia z Plavnice, ktorí tromi 

gólmi v prvom polčase rozhodli o vý-
sledku stretnutia. V druhom polčase 
síce Svidníčania zásluhou Adrishvili-
ho a Košča znížili na rozdiel gólu, no 
vyrovnať sa im už nepodarilo. 
   Zostava Svidníka: Mulík - Ducár, 
Zapotocký, Nemergut, Horbaj, Marek 
Matkobiš, Goncharevich, Košč, Adris-
hvili, Petrik, Paňko.                    (pn)
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   V uplynulú sobotu svoje majstrovské stretnutia záverečného 
26. kola, ale aj dohrávku II. ligy skupiny B Východoslovenského 
futbalového zväzu vo Svidníku odohrali aj mladší a starší žiaci 1. 
FK Svidník. Tu sú výsledky. 

Žiaci v kopačkách

in
ze

rc
ia

STARŠÍ ŽIACI U15
1. FK Svidník - 

ŠK ODEVA Lipany 4:3 (3:1)
   V dohrávke sme boli lepším tímom. 
Škoda len, že počas stavu 4:1 sme do-
volili hosťom zdramatizovať koncovku 
zápasu. Góly: Vaškanin 2, Volohda a 
Harakaľ. Zostava: Bobák - Kamenic-
ký, Luščík, Harakaľ, Gerek - Pančák, 
Volohda, Patkaň (50. Šimco), Jurčišin 
- Bajcura, Vaškanin. 

26. kolo
FAMT Prešov - 

1. FK Svidník 6:2 (3:0)
   Nešťastný zápas, poznačený indi-
viduálnymi chybami sme si prakticky 
prehrali sami. Góly našich chlapcov 
strelil Filip Vaškanin, s 36 gólmi naj-
lepší strelec súťaže. V tabuľke sme 
obsadili konečné 6. miesto. Zosta-
va: Bobák - M. Kamenický, Šimco, 
Harakaľ, Gerek - Pančák, I. Kame-
nický, Jurčišin, Bajcura - Džurban, 
Vaškanin.

MLADŠÍ ŽIACI U13
1. FK Svidník - 

ŠK ODEVA Lipany 3:1 (1:1)
   V dohrávke už v 8. minúte po aktivite 
Cinu sa presadil Miháľ. Hostia však o 

desať minút po taktickom nedorozu-
mení  a rýchlom protiútoku vyrovnali. 
Výborne sme vstúpili do II. polčasu, 
keď umiestnenou strelou sa presadil 
Leškanič. Naďalej sme boli nebez-
peční. Tretí, poisťovací gól strelil ne-
chytateľnou strelou kapitán Hnát. A tak 
posledný zápas na domácom ihrisku 
mal pre našich chlapcov vybojovaný a 
zaslúžený trojbodový zápis. Zostava: 
Marko - Olejár, Hnát, Baran - Slivka, 
Čeremuga, Leškanič - Cina, Miháľ, 
striedali: Fedák, Berežňak, Lemak, 
Kamenický, Moroz.

26. kolo
FAMT Prešov - 

1. FK Svidník 0:0 (0:0)
   V záverečnom kole na ihrisku víťa-
za ligy sme uhrali aj napriek miernej 
prevahe bod. Všetkým chlapcom, 
ktorí v jesennej a jarnej časti súťaže 
reprezentovali 1. FK, patrí za konečné 
štvrté miesto poďakovanie. Poďakovať 
za tréningové prostredie by sme sa 
chceli aj vedeniu ZŠ 8. mája. Zosta-
va: Bilý - Olejár, Hnát, Baran - Slivka, 
Čeremuga, Cina - Leškanič, Miháľ, 
striedali: Fedák, Lemak, Moroz. 

(tv)

   Do  medziokresnej stolnotenisovej 
súťaže v ročníku 2018/19 sa prihlásilo 
desať stolnotenisových družstiev. 
Oproti predošlému ročníku to bolo o 
dve družstva menej.  Do súťaže sa 
neprihlásilo jedno svidnícke a jedno 
stropkovské družstvo. Desať stolnote-
nisových družstiev začalo 26.10.2018 
nový súťažný ročník. S výnimkou 
prvého kola sa na čele tabuľky usadilo 
lužanské Céčko, ktoré už prvú priečku 
neopustilo. Lužany si úspešne počí-
nali aj v kvalifi kácií o postup do štvrtej 
ligy, keď s dvomi víťazstvami a jednou 
remízou si vybojovali právo účasti vo 
štvrtej lige. Druhé miesto si vybojovali 
Staškovce, ktoré si polepšilo z minulej 
sezóny o tri stupienky. Brusnica obhá-
jila tretie miesto z predošlého ročníka. 
Štvrtá priečka je pre svidnícke Céčko, 
čo znamená pokles o dve miesta. V 
poradí piate skončilo stropkovské 
Béčko. STOP Stropkov postúpila zo 
siedmeho na šieste miesto a o jeden 
stupienok čiže na siedme miesto 
kleslo svidnícke Déčko. Na ôsmom 
mieste skončil Vyšný Hrabovec, u kto-
rého bolo zlepšenie o tri miesta. Pre 
Radomu deviate miesto neznamená 
ani vzostup ani pokles. Čierny Peter 
patrí Lužanom D.                                                                                                                 
   Aj v tejto sezóne  OOSTZ Svidník, 
tak ako v uplynulých ročníkoch, v 
rámci okresov Svidník a Stropkov 

Zhodnotenie sezóny 2018/2019
organizoval Majstrovstvá jednotlivcov 
v mládežníckych a mužských kategó-
riách a takisto záverečný turnaj TOP 
32. Všetky tieto akcie sa uskutočnili v 
telocvični Spojenej školy vo Svidníku. 
V kategórii najmladších a mladších 
žiakov zvíťazil Dalibor Kavuľa zo ZŠ 
Karpatská Svidník. V kategórii star-
ších žiakov si prvenstvo vybojoval Do-
minik Pecha zo ZŠ Karpatská, Maroš 
Michalko z JMC Lužany pri Topli sa 
stal majstrom v kategórii dorast. 
   Mužom kraľuje v roku 2019 Dárius 
Magdziak z ŠŠK Centrál Spojená ško-
la Svidník. Vo štvorhre si titul vybojo-
vali Jakub Vodila a Dárius Magdziak 
z ŠŠK Centrál Svidník. Majstrom nad 
50 rokov sa stal Ján Stolárik z JMC 
Lužany pri Topli. 
   Víťazom TOP 32 sa stal Maroš 
Michalko z JMC Lužany pri Topli. 
OOSTZ odmenil  aj prvých troch naj-
úspešnejších hráčov medziokresnej 
ligy. Najúspešnejšími hráčmi boli v 
poradí Valér Lukáč (JMC Lužany 
pri Topli), Ján Kosár (ŠŠK Centrál 
Svidník) a Jozej Goč ml. (GS Vyšný 
Hrabovec).
   V sezóne 2018/19 sa do súťaže 
zapojilo 78 hráčov. Celá sezóna sa 
niesla v športovom a priateľskom 
duchu. Výkonný výbor nemusel riešiť 
ani jeden problém. Disciplinovanosť 
klubov v tomto smere prispela k 

tomu, že už v nedeľu boli výsledky 
na internetovej stránke a v pondelok 
v okresných novinách.
   Na konferencii VsSTZ v Prešove 
predseda ŠTK informoval delegátov 
konferencie, že od súťažného ročníka 
2019/20 budú za ofi ciálne postupové 
súťaže do súťaží VsSTZ (4. liga) 
uznané iba piate ligy, v ktorých každý 
hráč zapísaný na súpiske každého 
družstva musí mať platnú registráciu 
SSTZ. V opačnom prípade bude celá 
táto súťaž (5. liga) nepostupovou 
súťažou. 
   Aj napriek týmto opatreniam zo 
strany VsSTZ výbor  OOSTZ verí, že 
aj do novej sezóny sa prihlási aspoň 
toľko účastníkov ako bolo v práve 
skončenej sezóne, ale určite by sme 
boli ešte radšej, ak by sa prihlásili aj 
nové družstvá a aby sa do súťaží za-

pájalo viac mládeže. Takisto prosíme 
vedúcich jednotlivých družstiev, ale aj 
samotných hráčov, aby navrhli rieše-
nia ako by mal vyzerať nový ročník 
stolnotenisovej  súťaže.       
   OOSTZ vyslovuje poďakovanie 
za spoluprácu a za pomoc pri orga-
nizovaní rôznych stolnotenisových 
súťaží: ŠŠK Centrál Svidník, Spojenej 
škole Svidník, Stanovi Dubcovi, fi rme 
Roko (Koreň, Eliaš), nemenovanému 
darcovi, Mirovi Sabolovi,  okresným 
týždenníkom - Podduklianskym 
novinkám, Stropkovskému spektru, 
Dukle a všetkým, ktorí sa akoukoľ-
vek formou podieľali na príprave a 
organizovaní  samotných podujatí v 
sezóne 2019/2019. 

Miroslav Kurečko, 
predseda OSSTZ 

vo Svidníku 



17. jún 2019Podduklianske novinky 19Infoservis 

www.podduklianskakniznica.sk

o d  17.  j ú n a  2 01 9LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

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

s fi nančnou podporou Fondu na podporu umenia

LEKÁRNE: 
17. júna: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch autobusovej stanice)
18. júna: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
19. júna: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
20. júna: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149) 
21. júna: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
22. júna: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
23. júna: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA: 
22. a 23. júna: MUDr. E. Prusáková - Chotčanská 100/16 v Stropkove. Kon-
takt: 054/742 40 86.
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.

MIHÁĽ, Sergej: 
Príchod syna človeka. 
[Košice], Sergej Miháľ 2019. 
199 s. 
  Druhá kniha Sergeja Miháľa 
nás sprevádza veľmi aktuálnou 
témou Kristovho príchodu. Boh 
nám znovu dáva milosť a malému 
národu uprostred Európy zjavuje 
veľké tajomstvo, ktoré zasiahne 
svet. Tak, ako majster Ján Hus 
kázal kľúčové posolstvo pre svoju 
generáciu, prináša ďalší služobník 
životne dôležité pravdy z Božieho 
Slova na samotnom sklonku tohto 
veku. Je balzamom duše čítať 
všetky tie riadky veľkej Božej prav-
dy o tom, čo sa musí skoro stať 
a čo vždy bolo túžbou všetkých 
učeníkov Pána Ježiša Krista.

BRANDAUER, Klaus Maria (22.6.1944-)
  Klaus Maria Brandauer (vl. menom K. M. Streng), rakúsky herec a režisér sa 
narodil 22.6.1944 v Bad Aussee. Kariéru začal v Mníchove a vo viedenskom 
Burghtheatri, kde vynikol predovšetkým v schillerovských a shakespearov-
ských postavách. Medzinárodnú povesť získal fi lmovou úlohou Hendrika 
Hofgena v úspešnej fi lmovej verzii románu Klausa Manna Mefi sto v réžii 
Istvána Szabóa. Ďalšie fi lmy s medzinárodným obsadením, kde úspešne hral, 
je bondovka Nikdy nehovor nikdy, Spomienky z Afriky, Pavučina a Ruský dom. 
Ako režisér debutoval fi lmom Georg Elsen-človek z Nemecka. Film hovorí 
o prípravách a realizácii nevydareného atentátu na A. Hitlera v r. 1939. Vo 
sfi lmovanej verzii románu T. Manna Mario a kúzelník vystupoval ako herec, 
pričom fi lm aj režíroval. V r. 1998 režíroval hru  Speer od Ester Vilatovej.

BROWN, Dan (22.6.1964-)
  Úspešný americký spisovateľ, ktorého celosvetovo preslávil jeho román Da 
Vinciho kód. Brownove romány sa odohrávajú v časovom rozmedzí 24 hodín. 
Venujú sa témam ako sú symboly, šifry, tajné spoločnosti, či konšpiračné teórie. 
Jeho tvorba bola preložená do 52 jazykov. V románoch Da Vinciho kód, Anjeli 
a démoni, Stratený symbol, Inferno a Pôvod vystupuje ako hlavná postava 
profesor Robert Langdon - profesor dejín umenia a kresťanskej symboliky, 
ktorý je na stope veľkých historických a nábožensky orientovaných tajomstiev. 
Tieto romány vzbudili veľký odpor a pohoršenie predovšetkým Katolíckej cirkvi. 
Brown napísal aj dva samostatné romány Digitálna pevnosť a Bod klamu. 

Lekár pacientovi:
- Lepšie vidíte s týmito okuliarmi?

- Oveľa lepšie, pani doktorka!

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. 

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 17. júna: 6.10 hod.: moleben k bl. P.P. Gojdičovi + požehnanie s 
relikviou, 6.30 hod.: † Anna, 18.00 hod.: * Rastislav, Irena, Adam, Simon, 18.30 
hod.: moleben k bl. P.P. Gojdičovi + požehnanie s relikviou, Utorok 18. júna: 
6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 6.30 hod.: † Dušan, 18.00 hod.: † Jozef, 
18.45 hod.: moleben k pb, Streda 19. júna: 6.30 hod.: † Michal, 7.15 hod.: 3. 
čas, 18.00 hod.: * Jana, 18.45 hod.: večiereň, Štvrtok 20. júna: slávnostná 
poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho pána Ježiša Krista, * Dávid, 
Šimon, 12.00 hod.: * Matej, Mária, Martin, 17.15 hod.: Sv. ruženec za závis-
lých, 18.00 hod.: * Alfred, Darina, Nikola, 18.45 hod.: eucharistický sprievod 
okolo chrámu, Piatok 21. júna: 6.30 hod.: † Anna, 7.15 hod.: ranné modlitby, 
17.15 hod.: detský zborik v chráme, 18.00 hod.: † Jozef, Ján, Mária, Helena, 
Anna, Tomáš, 18.45 hod.: Ježišová modlitba, 19.00 hod.: stretko mládeže, 
Sobota 22. júna: 10.00 hod.: Prímičná sv. liturgia o. Miroslav Hamarčák,  2. 
nedeľa po zsd 23. júna: 7.00 hod.: sv. ruženec + 1. čas, 8.00 hod.: * za farské 
spoločenstvo sl., 10.00 hod.: Prímičná sv. liturgia o. Tomáš Kavuľa, 18.00 
hod.: * Anton, Jana, Tomáš, Kamila, Adam sl.

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná  
  Pondelok 17. júna o 18. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a 
Helenu, Utorok 18. júna o 7. hod.: + Peter, Anna, Streda 19. júna o 18. hod.: + 
Peter, Helena, Mária, Štvrtok 20. júna 18. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie 
pre Helenu s rod., Piatok 21. júna o 18. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie 
pre Štefániu a Patrika, Sobota 22. júna o 10. hod.: Vyšný Svidník - Primície, 
Nedeľa 23. júna o 9. hod.: Za farnosť. 

Sála Kráľovstva Jehovových svedkov 
  Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konaj na Festivalovej ulici 2042 
vo Svidníku takto: Štvrtok 20. júna o 18. hod.: Náš kresťanský život a služba: 
- Efezanom 4-6 kap., - Oblečte si úplnú výzbroj od Boha, - Efezanom 6:11-13. 
-  Potrebujeme sa chrániť pred Satanom a jeho démonmi, - Čo som sa z čítania 
Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?, o 19. hod.: Zborové štúdium Biblie: 
Choďte a robte učeníkov, Nedeľa 23. júna o 9.30 hod.: Verejná biblická pred-
náška: Dôverujme v Božie víťazstvo, Hlavné myšlienky: - Čo znamená „Božie 
víťazstvo“?, - Budete mať úžitok z Božieho víťazstva?, - Naozaj ovplyvňuje 
vaša dôvera váš život?, - Dávajte najavo dôveru v Božie víťazstvo, - Ďalej si 
budujme dôveru v Božie víťazstvo a prejavujme ju.          
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Čo premieta Kino Dukla?
PODFUKÁRKY

Piatok 21. júna o 20. hodine 
  Svet je plný bohatých, skazených a sebaistých mužov. A presne takých milujú 
hrdinky komédie PODFUKÁRKY. Okúzľujúcej Angličanke Josephine (Anne 
Hathaway) a trošku neohrabanej Američanke Penny (Rebel Wilson) totiž ne-
jde o lásku, ale len a len o 
peniaze...veľa peňazí. Tieto 
dve podvodníčky sú jasným 
dôkazom, že ženské poko-
lenie netreba podceňovať v 
nijakom povolaní. Dokonalá 
profesionálka sa po ná-
hodnom stretnutí vo vlaku 
podujme zasvätiť nadšenú 
amatérku do tajov zvádza-
nia a okrádania mužov. S 
vypätím všetkých síl a po sérii neuveriteľných zážitkov sa Josephine podarí 
z Penny vykresať kolegyňu na úrovni, síce trošku nekonvenčnú, ale zato s 
obrovským potenciálom. A zrazu sa zo žiačky stáva vážna konkurentka. Ktorá 
z nich bude nakoniec úspešnejšia?

Komédia, 94 minút, české titulky, vstupné: 5 eur 
NIKDY NEODVRACAJ ZRAK
Sobota 22. júna o 20. hodine 

  Film Nikdy neodvracaj zrak rozpráva strhujúci príbeh o oslobodzujúcej sile 
umenia a ľudskej tvorivosti. Príbeh jeho hrdinov je inšpirovaný skutočnými 
udalosťami aj osobami. Preklenuje tri éry nemeckej histórie, v rámci ktorých 
maliar Kurt Bartnert prežil
  Kurt (Tom Schilling) sa po prvýkrát s moderným umením zoznámil ako dieťa 
na výstave „zvrhlého umenia“ usporiadanej nacistami. Po vojne potom ukáže 
svoj talent a študuje výtvarnú akadémiu vo východonemeckých Drážďanoch. 
Tu stretáva Ellie (Paula Beer) a je presvedčený, že našiel lásku svojho života. 
Jej otec, prominentný lekár Carl Seeband (Sebastian Koch), s ich vzťahom 
však zásadne nesúhlasí a snaží sa ho za každú cenu zničiť. To, čo nikto z 

nich zatiaľ netuší, je skutočnosť, že ich životy sú už dávno prepojené hroz-
ným zločinom, do ktorého bol Seeband za vojny zapletený. Kurtovi a Ellie sa 
nakoniec podarí odisť do západonemeckého Düsseldorfu. 

Dráma, 188 minút, české titulky, vstupné: 5 eur 
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2
Nedeľa 23. júna o 16. hodine  

  Z prvého dielu Tajného života maznáčikov vieme, čo robia naši zvierací 
kamaráti, vtedy keď nie sme doma. Ak vás to nastrašilo, tak sa pripravte 
na ďalšie veľké prekvapenie. V pokračovaní zistíte, ako sa vaši miláčikovia 
vyrovnávajú s veľkými emóciami. A ž

Animovaný, dobrodružný, 86 minút, vstupné: 5 eur 
ROCKETMAN

Nedeľa 23. júna o 20. hodine 
  Rocketman je hudobná fantázia, ktorá rozpráva životný príbeh jedného z 
najúspešnejších hudobníkov súčasnosti. Elton John vždy spieval ako boh, 
obliekal sa ako nikto iný predtým a žil ako pravý rocker. Napriek všetkému to 
prežil v zdraví, aby vám teraz o
Než sa stal Eltonom Johnom, volal sa Reginald. Bol to malý okuliarnatý 
dengľavý chlapec, ktorý si nie veľmi dobre rozumel so svojimi rodičmi. Zato 
s klavírom mu to išlo vynikajúco. Na začiatku robil len sprievodného klaviristu 
úspešnejším hudobníkom, do momentu keď stretol svoju spriaznenú dušu v 
podobe textára Bernieho Taupina. Od tohto stretnutia viedla už len strmá cesta 
na absolútny vrchol, možno až priveľmi rýchla a priveľmi strmá na to, aby sa 
dala zvládnuť bez alkoholu a drog. Tie pomáhali predovšetkým vo chvíľach, 
kedy sa Elton cítil sám, opustený a nemilovaný, čo sa mu stávalo prakticky 
stále. Lenže keď ste dušou rocker a showman, tak sa z každého problému 
skrátka vyspievate.
  Od chvíle, kedy Elton pričuchol k údernejším rytmom, nie je jeho príbeh 
klasickým životopisom, ale živelnou a bláznivou hudobnou show, v ktorej 
sa jeho koncertné čísla prelínajú s muzikálovými výstupmi. Najväčšie hity 
Eltona Johna, ako napríklad Your song, I´m still standing alebo titulná pieseň 
Rocketman sa tu objavujú vo veľmi originálnych aranžmánoch, ktorých sa 
ujal herec Taron Egerton (hviezda fi lmov série Kingsman), ktorý nielen že 
sa na Eltona podobá, ale vyrovná sa mu aj spevácky. Všetky slávne hity vo 
fi lme odspieval on sám.

Hudobný, dráma, životopisný, 120 minút, vstupné: 5 eur  

Infoservis 


