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  Kozmetika za desiatky tisíc eur priamo na ceste, ale i v prie-
kope. Poľský šofér sa v pondelok uplynulý týždeň s ťažkým 
nákladiakom vyvrátil len pár desiatok metrov po vstupe na 
slovenské územie. 

Kozmetika za desiatky tisíc eur na ceste i v priekope!  

  Do Rumunska viezol kozmetiku známej medzinárodnej značky. Prešiel 
slovensko-poľský hraničný priechod Vyšný Komárnik - Barwinek a na mokrej 

vozovke kamión na ceste neudržal. Podľa policajtov neprispôsobil rýchlosť 
jazdy stavu a povahe vozovky. Dostal šmyk a povedané terminológiou ka-
mionistov, zlomilo mu náves. Kamión skončil vyvrátený a vysypali sa z neho 
tony balíkov s rôznymi druhmi kozmetiky. Hasiči z nádrží kamióna museli 
odčerpávať stovky litrov nafty, keďže hrozilo, že vytečie do pôdy. Šoféra po 
ošetrení v nemocnici prepustili a kamión vytiahnu až po tom, ako kompletne 
preložia náklad do náhradného vozidla. 

(pn)

  Došili. Posledné pánske obleky opustili dielne. Talianska 
spoločnosť vo Svidníku končí ešte o čosi skôr ako avizovala. 
Dôvodom je nedostatok objednávok. 

Talianska spoločnosť skončila o čosi skôr ako avizovala  

  Bránu fabriky uplynulý týždeň opustil defi nitívne posledný náklad. „No tak 
je mi, samozrejme, že je mi ľúto, že takto to skončilo, že v podstate už 
defi nitívne to končí,“ povedala prepustená šička Galina Halčíková. 
  Výrobu ukončili v piatok a tento kamión za plotom je tým, ktorý odvezie posled-
né obleky ušité vo svidníckej odevnej spoločnosti s talianskym majiteľom. 
„Ja som robila už aj za Talianov, som kopu rokov tam odpracovala, a ja 
by som nikdy nepovedala, že to nám krachne toto tam,“ dodala dlhoročná 
šička Anna Timaniková. 
  Hromadné prepúšťanie oznámil taliansky konateľ už vo februári tohto roku. 
V máji oznámili Úradu práce, že prepustia aj zvyšných zamestnancov. 
Hoci pôvodná dohoda bola iná, Taliani sa pre nedostatok objednávok rozhodli 
výrobu defi nitívne ukončiť už teraz. „Keď som tu prišla, tak bolo vyše tisíc 
ľudí a teraz... no tak, samozrejme, že každému je to ľúto. Človek sa už 

na to pripraví psychicky, hej, že to nie je zo dňa na deň, no tak to by bolo 
asi horšie. A tak sme s tým už viac-menej vyrovnaní, každý si hľadá nové 
zamestnanie a takto,“ doplnila prepustená šička Galina Halčíková. 
  Stanovisko nám v pondelok uplynulý týždeň poskytol aj Piero Bucalo, majiteľ 
odevnej spoločnosti. „Dnešným dnom končí výrobná činnosť v spoloč-
nosti I.C.A. s.r.o. Je pripravená posledná expedícia hotových výrobkov. 
Posledný kamión odchádza dnes v poobedňajších hodinách. 
  Pracovníci čerpajú dovolenky, 30.6.2016  im končí výpovedná lehota a 
bude s nimi ukončený pracovný pomer. Pre posledných asi 30 zamest-
nancov budú pripravené Dohody o ukončení pracovného pomeru, s tým, 
že ukončia pracovný pomer k 30.6.2019 a bude im vyplatené odstupné 
naviac, tak ako to určuje zákon.“
  Posledné šičky teraz ešte čerpajú dovolenky a po 27. júni by mala väčšina 
z nich pribudnú do evidencie úradu práce. Na ich odchod z fabriky a prístup 
talianskeho majiteľa dohliadnu odborári. „Budeme trvať na tom, aby všetky 
záväzky, ktoré má zo zákonníka práce, splnil,“ uzavrel člen Predsedníctva 
Rady OZ KOVO Jozef Balica.                                                                  (pn) 
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  Svidnícki mestskí poslanci v uplynulú stredu 19. júna na svojom 
zasadnutí schválili druhú zmenu rozpočtu mesta na tento rok. 

Poslanci schválili 155-tisíc na chodníky a cesty, 70-tisíc 
na cintorín a 25-tisíc na zasadačku a ďalšie úpravy úradu

HARMONOGRAM REKONŠTRUKCIE 
ULÍC SCHVÁLIA NESKÔR  

  155 550 eur v rozpočte vyčlenili na rekonštrukciu miestnych komunikácií 
(ciest a chodníkov) podľa harmonogramu, ktorý schvália dodatočne. Hoci v 
pôvodnom návrhu fi gurovali aj konkrétne ulice, ktoré mali rekonštruovať v 
tomto roku, situácia je napokon trochu odlišná. Primátorka Marcela Ivančová 
síce poslancom predložila návrh opráv miestnych komunikácií a chodníkov 
i výstavby chodníkov a parkovísk pre roky 2019, 2020 a 2021, tento návrh 
nie je defi nitívny. 
  Poslanci a, samozrejme, aj občania, ešte môžu zasielať svoje návrhy, tie 
následne prerokujú nielen príslušní odborníci z Mestského úradu vo Svidníku, 
ale i samotní mestskí poslanci. A práve oni sa potom zhodnú na tom, aké 
priority pre rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov zvolia pre tento 
rok i tie nasledujúce. Podľa primátorky by malo byť všetko jasné niekedy na 
prelome augusta a septembra tak, aby sa časť prác za už spomínaných 155 
550 eur vyčlenených v rámci druhej zmeny rozpočtu na tento účel, mohla 
zrealizovať ešte v tomto roku. 
  Poslanca Pavla Olejára v tejto súvislosti zaujímalo, koľko vyjde jeden meter 
štvorcový chodníka. Vychádzal z vyčlenenej 
sumy a z rozlohy navrhovaných chodníkov. Jeho 
poslanecký kolega Ján Vook z toho vypočítal, že 
meter štvorcový chodníka pri takomto prepočte 
vyjde na 100 €. Primátorka Marcela Ivančová to 
však odmietla s tým, že cenu vygeneruje súťaž, 
v rozpočte je podľa nej zatiaľ len vyčlenená suma 
pre to, aby mesto mohlo postupne konať a pripra-
vovať rekonštrukcie ciest a chodníkov. 
  Poslankyňa Katarína Siváková vyzdvihla, 
že mesto plánuje opravu cesty a chodníka na 
Duklianskej ulici, ktorá ako jediná v tejto lokalite 
ostala nezrekonštruovaná, a takisto ocenila aj 
plánovanú výstavbu chodníka na Ulici Soviet-
skych hrdinov popred rodinné domy za budovou 
emisnej kontroly, teda oproti mestskej ubytovni. 
„Ide o úseky, s ktorými sa i na mňa obracali 
Svidníčania a som rada, že máme v pláne 
vyhovieť im,“ podotkla Katarína Siváková. 
  Poslanec Vladimír Kaliňák vyzval Mestský 
úrad na spracovanie tzv. passportu miestnych 

komunikácií a chodníkov, aby malo mesto i poslanci presný prehľad o tom, 
ktoré ulice sú v akom stave. „Vyzývam Mestský úrad, aby bol tento pas-
sport do septembra pripravený, uľahčí nám to našu spoločnú prácu a 
vnesieme do rekonštrukcií ciest a chodníkov väčší poriadok,“ nabádal 
Vladimír Kaliňák. 

  V rámci schválenej druhej zmeny 
rozpočtu svidnícki mestskí poslanci v 
uplynulú stredu vyčlenili 70-tisíc eur 
na rozšírenie cintorína, jeho oplote-
nie a na príjazdovú cestu, takisto 
aj 25-tisíc eur na opravu priestorov 
Mestského úradu s cieľom vybudovať 
zasadaciu miestnosť nielen pre potre-
by rokovania mestského parlamentu, 
ale i 4 800 eur na zadanie projektu na 
zateplenie telocvične Základnej školy 
na Karpatskej ulici.

NOVÉ VOZIDLO 
PRE TECHNICKÉ SLUŽBY  

 V zmene rozpočtu fi guruje aj úver vo 
výške 350-tisíc eur na rekonštrukciu 
ihriska Základnej školy na Ulici 8. 
mája, 100-tisíc eur z prebytku z 
rozpočtu Technických služieb mesta 
Svidníka na zakúpenie malého ná-
kladného vozidla pre už spomínané 
technické služby, ale aj 13-tisíc eur na 
už zrealizované opravy havarijného 
stavu amfi teátra.                        (ps)

V rámci schválenej druhej zmeny rozpočtu svidnícki mestskí poslanci 
v uplynulú stredu vyčlenili 70-tisíc eur na rozšírenie cintorína

V zmene rozpočtu fi guruje aj úver vo výške 350-tisíc eur na 
rekonštrukciu ihriska Základnej školy na Ulici 8. mája
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   Poslanec Mestského zastupiteľstva vo Svidníku hviezdou fi lmového 
plátna. Michal Iľkanin stvárnil hlavnú mužskú postavu v celovečernom 
fi lme v šarištine, ktorý je po tridsiatich rokoch od nezabudnuteľného 
Pásla kone na betóne prvý autorský celovečerný fi lm pochádzajúci 
výlučne z východného Slovenska.

   Film nazvaný Loli paradička mal 
slávnostnú premiéru v predminulú 
nedeľu 16. júna na Art Film Feste v za-
plnenom košickom kine Úsmev. Autori 
fi lm defi nujú ako príbeh o láske, nádeji 
a trpkosti života. Hlavnými hrdinami je 
jarmočný predavač cukroviniek Milan 
v stvárnení už spomínaného Michala 
Iľkanina a Veronka (Kamila Mitrášová). 
S hlavným mužským protagonistom 
fi lmu Loli paradička sme sa zhovárali 
minulý týždeň. „Film je o nešťastnej 
láske dvoch mladých ľudí, ktorí sa 
do seba možno náhodou zamilujú. 
Rómske dievča  chce ukradnúť dva 
turecké medy a predavač Milan, kto-
rého hrám ja, si to všimne 
a nechá ju potom svojim 
kamarátom chytiť na tom 
trhu. Potom je tam už ten 
sled udalostí, zápletka. 
Veronke neprekáža, že 
Milan nemá nohu. Mila-
novi zas neprekáža, že 
Veronka je Rómka. Ne-
jakým spôsobom k sebe 
prídu, sympatie spravia 
svoje a Milan si dovedie 
rómske dievča domov. 
Jeho mama, učiteľka slo-
venčiny, prísna to žena, 
si to nenechá páčiť a Mi-
lanovi hneď povie, kde je 
jeho miesto, ako by sa 
mal správať a aký vzťah 
by mal mať s rómskymi 
dievčatami. Nie taký, ako 
pred chvíľou zistila, že 
jedno rómske dievča mal 
práve v posteli. Mama mu 
to teda dá hneď najavo a takpovediac 
vyženie tú dievčinu z domu a Milan 
sa odoberie takisto a spolu si hľadajú 
ubytovanie. Pomôže im jeho kamarát 
Jozef, ktorý to dievča predtým chytil, a 
poskytne im maringotku, obhajuje ten 
ich vzťah, samozrejme, lebo sa mu to 
páči a tá Veronka neskôr predáva v 
Milanovom stánku, pomáha mu s tým, 
až príde čas, kedy sa udejú niektoré 
súvislosti, ktoré ja však nechcem 
predbiehať a môžem akurát povedať, 
že to nebude happyend. To by bolo asi 
tak všetko, lebo týmto chcem všetkých 
pozvať do kina, aby si to pozreli sami,“ 
usmial sa v úvode nášho rozhovoru 
Michal Iľkanin. 

AKO SA K TOMU DOSTAL?
   Film Loli paradička má, ako sa ho-
vorí, na svedomí, rodina Staviarskych 
- otec so synom. Spolu napísali scenár 
a treba priznať, že im to trvalo niekoľko 
rokov, pretože napísať kvalitný scenár 
je naozaj umenie. „Spolupracoval 

som s nimi už skôr, nakrútili sme 
spolu taký krátkometrážny fi lm. No 
a teraz oni presne vedeli, koho by 
zakomponovali to tohto fi lmu, kto by 
mal stvárniť hlavnú postavu, takže ma 
proste oslovili, debatovali sme spolu, 
čítali sme si scenár, posúvali sme ho 
dopredu a zhruba za štyri roky vzniklo 
to dielo. Tri roky a pár mesiacov sme 
to nakrúcali a ten jeden rok bola taká 
príprava, konzultácie, dlhé sedenia, 
ale stálo to za to.“ Protagonistku hlav-
nej ženskej postavy Veronky tvorcovia 
fi lmu hľadali aj priamo v rómskych 
osadách na východnom Slovensku. 
Trvalo im to dlho, no 

napokon vybrali Kamilu Mitrášovú. 
Svidníčan Michal Iľkanin pri „hľadaní“ 
svojej fi lmovej lásky nebol, stretol sa s 
ňou až neskôr. „Ja som bol až na tých 
následných hereckých skúškach, kde 
som mal tiež dosť výrazný poradný 
hlas. Napokon padol výber na Kamilku 
Mitrášovú, ktorá bola prirodzená a hoci 
nie je zatiaľ herečkou, pretože ešte 
len študuje na konzervatóriu, mala 
potenciál, dalo sa ju tvoriť a mala s tým 
skúsenosti,“ vysvetlil Michal Iľkanin a 
opísal aj samotné nakrúcanie. „Dej sa 
odohráva na prelome jari a leta. Na-
krúcali sme preto práve v období me-
siacov máj, jún, júl, august. Nakrúcali 
sme zväčša na jarmokoch, napríklad 
v Spišskej Novej Vsi, Sabinove či v 
Bardejove. Urobiť kvalitný fi lm, tak to 
chce veľa času a veľa peňazí, no a 
tým, že tento fi lm je nízkorozpočtový, 
peňazí nebolo nazvyš a nemohli si 
dovoliť platiť komparz, aby sme umelo 
vytvorili situáciu jarmoku. Preto sme 

nakrúcali na reálnych jarmokoch, v 
reálnych podmienkach a v reálnom 
čase. Bola to vynikajúca skúsenosť 
pre nás všetkých.“ 

ŠARIŠTINA AKO HLAVNÁ
   Na „pľaci,“ ako sa nakrúcaniu vo fi l-
movej branži hovorí, sa stretli výlučne 
východniari. Našli sa medzi nimi aj 
takí, ktorí už toho preskákali viac než 
dosť. Michal Iľkanin takto hovorí na-
príklad o herečke Kvete Stražanovej. 
„Je zaujímavé hrať s hercami, ktorí 
si už svoje skúsili a ktorí už toho na 
doskách, ktoré znamenajú svet, či vo 
fi lme čosi dokázali. Kveta Stražanová 
je výnimočná herečka prešovského 
Divadla Jonáša Záborského, hrala 
mi matku, mali sme vynikajúci vzťah 
na pľaci a myslím, že to bolo zaují-
mavé nielen pre mňa, ale aj pre ňu. 
My, herci z východného Slovenska, 

predsa len nemáme toľko fil-
mových možností, ako herci zo 
západného Slovenska,“ zdôraznil 
Michal Iľkanin a ozrejmil aj to, že 
vo fi lme všetci rozprávajú asi tak, 
ako sa na východe Slovenska 
aj rozpráva. „Mieša sa tam aj 
slovenčina so šarištinou. Sloven-
čina aj kvôli tomu, aby sa vystihol 
naturel toho prostredia. Pretože, 
keď ideme niekam vonku alebo 
keď ideme na nejaký trh či jarmok, 
tak človek počuje všeličo, od 
slovenčiny po šarištinu, no proste 
rozpráva sa takou zmesou a tým 
pádom, že ja hrám človeka, ktorý 
má mamu slovenčinárku, tak s 
mamou musím hovoriť slovensky, 
ale už keď prídem do prostredia ku 
kamošovi Jožkovi, tak tam ideme 

v šarištine,“ usmial sa Michal s tým, že 
vlastne nakrútili fi lm s východniarmi, 
o východniaroch a nielen pre východ-
niarov. Názov Loli paradička je toho 
dôkazom. 

PREČO LOLI PARADIČKA?
   „Konečne aj západniari majú mož-
nosť naučiť sa niečo viac, že to nemusí 
znamenať len parádičku alebo teda 
parádička ako nás predstavujú, keď 
niekam prídeme, že Loli parádička. 
Ono to parádička možno bude v kine, 
ale v skutočnosti je to rómsky názov 
paradička, ako paradajka.“ Premiéra 
fi lmu Loli paradička na košickom fi lmo-
vom festivala zožala obrovský úspech 
a Michal Iľkanin bol, samozrejme, 
pritom. Zdôraznil, že to bol jeden ne-
skutočný zážitok. „Reakcie boli veľmi 
dobré, až nečakané. Doteraz som 
nemal možnosť zažiť v takejto forme 
premiéru, ale bol to obrovský zážitok 
a myslím, že nielen pre nás, hercov či 
tvorcov, ale aj pre všetkých ľudí, ktorí 

na tento fi lm prišli.“ Pre aktuálneho 
svidníckeho mestského poslanca je 
účinkovanie vo fi lme Loli paradička 
najväčšou filmovou skúsenosťou. 
Hoci niekoľko rokov pôsobil v Divadle 
Alexandra Duchnoviča v Prešove, fi lm 
a navyše celovečerný je predsa len o 
čomsi inom. 

OBROVSKÉ ZÁŽITKY
   „Áno, táto skúsenosť je pre mňa 
úplne najväčšia, pretože toto je celo-
večerný fi lm a ja som doteraz v celove-
černom fi lme nehral, tobôž nie v hlav-
nej postave. Epizódne postavy som 
si zahral napríklad v seriáli V mene 
zákona a niektorých ďalších, ale toto 
je skutočne niečo úplne iné. Ja som si 
myslel a aj si myslím doteraz, že to je 
taká bodka za mojou hereckou dráhou, 
pretože keď chcem byť vo Svidníku, 
tvoriť tu hodnoty a tu žiť, lebo som sa tu 

narodil, tak som si vybral 
tú možnosť, aby som už 
denno-denne nedochá-
dzal do Prešova. Pove-
dal som si, že končím tú 

svoju hereckú dráhu, tento fi lm bol v 
tom čase v procese, no a keď sa to 
celé dokončilo a vstupuje tento fi lm do 
kín, tak som si povedal, že toto bude 
taká moja herecká bodka.“ Prípadné 
ďalšie fi lmové ponuky po očakávanom 
úspechu fi lmu Loli paradička svidnícky 
herec zatiaľ nerieši. 

KEDY BUDE VO SVIDNÍKU?
   Hovorí, že momentálne necháva 
plynúť eufóriu, ktorá je výsledkom toho 
fi lmu, ktorý do kín príde vo štvrtok 18. 
júla a o tom, kedy ho budú premietať vo 
svidníckom kine Dukla, vás vieme infor-
movať už teraz. Bude to hneď na druhý 
deň po tom, čo Loli paradička vstúpi do 
slovenských kín, teda v piatok 19. júla 
a pravdepodobne aj o týždeň neskôr. 
A ktovie, možno v hľadisku svidníckeho 
kina stretnete aj samotného Michala Iľ-
kanina a možno nielen jeho. „Keď to má 
byť v kinách, tak nech to bude v kinách 
a budem rád, ak to bude aj vo Svidníku 
v kine. Sám sa teším, že príde tento 
fi lm aj medzi našich ľudí. Povedal by 
som, že špeciálnym momentom fi lmu 
je už to, že je to fi lm s východniarmi, o 
východniaroch, po východniarsky. Už 
toto je ten moment, ktorý by našich ľudí, 
tu na východe, mal pritiahnuť do kina.“ 
Hlavný mužský hrdina fi lmu Loli para-
dička si pred jeho samotnou prvou pre-
miérou v Košiciach celý fi lm nepozrel. 
Nechával si to až na premiéru. Ako sa 
mu teda fi lm pozdáva? „Pred premiérou 
som videl len útržky, no komplet som ho 
nevidel, takže na premiére v Košiciach 
som bol aj ja premiérovým divákom. A 
čo som si po vzhliadnutí fi lmu povedal? 
Nepovedal som si nič, ale konečne mi 
spadol kameň zo srdca,“ uzavrel náš 
rozhovor herec a poslanec Mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku Michal Iľka-
nin.                                                 (ps)

Svidnícky mestský poslanec Michal Iľkanin hviezdou fi lmu Loli paradička 
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   Na poskytovanie sociálnych služieb svidníckym seniorov mesto 
súkromným poskytovateľom sociálnych služieb prispeje, no nie vo 
výške, akú požadujú. V uplynulú stredu o tom na svojom zasadnutí 
rozhodli poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku.

   Najväčší balík fi nancií požadovala 
nezisková organizácia Atrium, ktorá 
vo Svidníku okrem Zariadenia pre 
seniorov na Duklianskej ulici pre-
vádzkuje aj Denný satacionár pre 
seniorov. Po prepočte prevádzkových 
nákladov od mesta táto neziskovka 
požadovala na 50 seniorov 48 252 
eur ročne, teda na jedného seniora 

a na jeden mesiac to predstavuje 
80,40 eur. Mesto prostredníctvom 
vedúcej Odboru sociálnych služieb 
Mestského úradu vo Svidníku Marty 

Jackovej navrhlo poslancom schváliť 
sumu 40 eur na jedného klienta a na 
mesiac, čo celkovo na rok predstavuje 
24 000 eur.
   Pripomeňme, že pri fi nancovaní 
napríklad aj denných stacionárov štát 
rozdelil zodpovednosť. „Zákon hovorí 
o tom, že to zariadenie má dostať 
príspevok na odkázanosť, ktorý platí 

ministerstvo a 
príspevok na 
prevádzku, kto-
rý platia mes-
tá, obce alebo 
vyššie územné 
celky,“ pove-
dal v rozhovore 
pre naše noviny 
riaditeľ nezisko-
vej organizácie 
Atrium Slavko 
Poptrajanovski. 
Popri príspevku 
ministerstva a 

samotných seniorov majú teda prispie-
vať aj mestá a obce. Tie sa bránia aj pre-
to, že stacionáre navštevuje minimum 
seniorov. Odznelo to napríklad aj na mi-

nulotýždňovom zasadnutí svidníckych 
mestských poslancov. „Prečo tí ostatní 
dôchodcovia, ktorí nemali to šťastie a 
nenavštevujú tento denný stacionár, 
majú byť o niečo ukrátení?“ pýtal 
sa poslanec Peter Pilip. Naopak, jeho 
kolega z krajského i mestského parla-
mentu Ján Vook sa žiadosť neziskovky 
Atrium zastal. „Na tú sociálnu oblasť 
v rozpočte peniaze máme a ak vieme 
vyčleňovať peniaze na rôzne iné veci, 
tak vyčleňme aj pre sociálnu oblasť.“ 
Svidnícki mestskí poslanci teda svid-
níckeho Dennému stacionáru Atrium 
na 50 seniorov schválili namiesto po-

žadovaných 48 252 eur na rok rovných 
24 000 eur. „Dostali sme o polovicu 
menej v porovnaní s minulým rokom, 
čiže máme nejaký sklz okolo 24-tisíc 
eur, ktoré budeme musieť nejakým 
spôsobom nahradiť,“ zareagoval 
riaditeľ neziskovej organizácie Atrium 
Slavko Poptrajanovski, čím potvrdil, že 
žiadali raz toľko. Hovorca Združenia 
miest a obcí však už skôr upozornil, 
že samosprávy nemusia prispieť su-
mou, akú zariadenia žiadajú. „Je už 
iba vecou šikovnosti vedenia obce 
alebo mesta, ak si vyjedná nižšiu 
sumu oproti tej, s ktorou vstúpilo do 
rokovaní o zazmluvnení neverejného 
poskytovateľa,“ vyhlásil pred časom 
Michal Kaliňák. Vo  svidníckom dennom 
stacionári aktuálne prepočítavajú, ako 
budú postupovať. Či budú viac doplácať 
seniori alebo nájdu iné riešenie, je zatiaľ 
otázne. Spomínajú sa aj slová o tom, 
že budúcnosť denného stacionára je 
ohrozená. Primátorka si však za prí-
spevkom mesta stojí. Podporili ju aj fakty 
o tom, ako prispievajú okolité mestá. 
„Stále sme a budeme mesto, ktoré 
prispieva zo všetkých miest v regi-
óne na neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb najviac,“ vyhlásila 
pred mestskými poslancami primátorka 
Marcela Ivančová. 

(ps)

   Most cez rieku Ondava na Festivalovej ulici vo Svidníku uzavreli. 
Stalo sa tak v závere minulého týždňa, teda po tom, ako sa v areáli 
amfi teátra konali hneď dva festivaly - Rusínsky festival a Slávnosti 
kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska.

Dennému stacionáru Atrium dá mesto na seniorov polovicu z toho, čo žiadali 

Primátorka Svidníka Marcela Ivančová v spoloč-
nosti mestského prednostu a hlavného kontrolóra

Šéf neziskovky Atrium 
Slavko Poptrajanovski

Most cez Ondavu na Festivalovej ulici je uzavretý!

   Nálepku „havarijný stav“ má spomínaný most už tri roky. Športovo-kultúrny 
areál s amfi teátrom i skanzenom, ale aj tri mestské nájomné bytovky nižšieho 
štandardu spája so zvyškom mesta. S prípravnými prácami začali robotníci 
za riadnej premávky. Zakrátko však bolo aj vedeniu mesta jasné, že to takto 
ďalej nepôjde. „Ak by sme chceli spustiť jednosmernú premávku, nebolo 
by to možné kvôli tomu, že musia tam byť určité ochranné zóny, čo táto 
šírka mosta neumožňuje,“ povedala PR manažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová, no a v uplynulý piatok sa slová o tom, že most musia defi ni-
tívne uzavrieť. Autá musia využiť obchádzku. Chvíľu síce trvalo, kým 
obchádzku vyznačili, no všetko je tak ako má byť. Obchádzka vedie 
cez niekdajší lesopark. Pre motoristov ako tak postačuje, no cyklisti 
by uvítali jej zlepšenie. „Mohli by natiahnuť asfalt, aby to cyklisti využívali aj v budúcnosti 

ako cyklistický chodník. 
To by bolo dobré,“ povedal 
jeden zo Svidníčanov. „Bola 
vyčistená trasa, aby bolo 
bez problémov prejdenie 
pre sanitky, pre hasičov, 
pre osobné autá, prípadne 
aj pre menšie nákladné 
autá,“ ozrejmila ešte PR 
manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová. Most cez 

Ondavu na Festivalovej ulici bude uzavretý minimálne dva mesiace no a 
jeho havarijný stav by mali podľa harmonogramu robotníci úplne odstrániť do 
konca septembra. Odstránenie havarijného stavu znamená jeho kompletná 
rekonštrukcia spojená s nadvihnutím. Kompletne zrekonštruovať majú aj 
cestu a chodníky. 

(ps)
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   Hospodárenie vrátane uhrádzania faktúr v Materskej škole na Ulici 8. mája vo Svidníku skontroluje 
hlavný kontrolór mesta Ivan Sagan. Do návrhu plánu jeho kontrolnej činnosti na druhý polrok tohto 
roka to zaradili mestskí poslanci, ktorí zasadli do poslaneckých lavíc v stredu 16. júna. 

   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
Svidník neprešiel. Primátorka Marcela Ivančová jeho predloženie na rokovanie poslancov avizovala už 
skôr pri rozdeľovaní dotácií na tento rok s tým, že je potrebné upresniť pravidlá poskytovania dotácií. 

Škôlku na Ul. 8. mája si na mušku vezme hlavný kontrolór 

   Navrhol to posla-
nec Vladimír Kaliňák 
po tom, čo sa už na 
rokovaní svidníckej 
Mestskej rady dozve-
deli informácie, že táto 
škôlka nemá uhrade-
né faktúry za teplo. 
Jeho poslanecký ko-
lega Adrián Labun sa 
ohradil proti kontrole a 
z poslaneckých lavíc 
sa ozvali aj slová o 
tom, že ide zo strany 
poslancov väčšinové-
ho klubu Pre Svidník 
o manifestáciu moci. 
Toto však Vladimír 
Kaliňák odmietol s 
tým, že kontrola ne-

smie byť strašiakom. 
Podľa neho to má 
byť bežná kontrola, 
ktorá každému kon-
trolovanému sub-
jektu môže pomôcť. 
Vladimír Kaliňák 
však nenavrhol len 
vykonanie kontroly 
v Materskej škole 
na Ulici 8. mája, ale 
navrhol aj vykonanie 
kontroly v súvislos-
ti so spoločnosťou 
Ekoservis Svidník, 
v ktorej malo podiel 
aj mesto Svidník a 
ktorá prevádzkovala 
skládku odpadu v 
Šemetkovciach. Na-

vrhol, aby hlavný 
kontrolór Ivan Sa-
gan prekontroloval 
vývoj vzťahov v 
tejto spoločnosti a 
ďalšie okolnosti a 
takisto, aby predlo-
žil aj analýzu mož-
ností, aktuálneho 
stavu a toho, ako 
došlo k odpredaju 
skládky. Takto sa 
Vladimír Kaliňák 
snažil tak trochu, 
ako sa hovorí, za-
hrať na strunu po-
slanca Pavla Ole-
jára, ktorý práve 
záležitosti, Vladi-
mírom Kaliňákom 

navrhované na kontrolu, dlhodobo kriti-
zuje a volá po vyvodení zodpovednosti. 
Zdá sa však, že Pavlovi Olejárovi príliš 

neulahodil, keďže ten 
za návrh na vykona-
nie dvojitej kontroly - v 
škôlke a na skládke 
- nezahlasoval, keď-
že to zobral skôr ako 
zakrytie toho, že chcú 
kontrolovať hlavne 
spomínanú škôlku. 
Poslanci však návrh 
Vladimíra Kaliňáka 
schválili, a to napriek 
tomu, že Pavel Olejár, 
ako sme už uviedli, 
nehlasoval, a Adrián 
Labun, ktorý je aktu-
álne zamestnancom 
spomínanej škôlky, sa 
ako jediný hlasovania 
zdržal. 

(ps)

Hlavný kontrolór vykoná 
kontrolu v jednej zo škôlok

Iniciátor kontroly 
Vladimír Kaliňák

Systém rozdeľovania mestských dotácií sa zatiaľ nemení - 
návrh nového mestského nariadenia primátorke neprešiel 

   Nové vedenie mesta nové VZN 
pripravilo a aj ho poslancom prostred-
níctvom vedúceho Odboru fi nancií 
Mestského úradu vo Svidníku Nikola-
ja Vlčinova predložilo. Pripomienky k 
predloženým pravidlám poskytovania 
dotácií predniesol napríklad poslanec 
Pavel Olejár, ktorý svoje vystúpenie 
ukončil tým, že „dnes sa, pani pri-
mátorka, ukáže, že šesť je niekedy 
viac ako deväť.“ Tieto jeho slová 
mnohí pochopili hneď, no defi nitívne 
ich vysvetlilo hlasovanie o predlože-
nom návrhu mestského nariadenia. 
   Predtým ešte poslankyňa Katarína 
Siváková podotkla, že jej v navrhova-
nom všeobecne záväznom nariadení 
chýba možnosť, aby dotáciu z roz-
počtu mesta mohli dostať napríklad 
aj športovci - jednotlivci. Konkrétne 
mala na mysli napríklad kulturistov, 
bežcov či silových trojbojárov, pros-
te, aby sa našiel spôsob, ako by 
mesto podporovalo nielen kolektívy 
či zoskupenia, ale aj jednotlivcov. Šéf 
mestských fi nancií Nikolaj Vlčinov za-
reagoval, že to neumožňuje zákon, no 
podľa Kataríny Sivákovej i niektorých 
ďalších jej poslaneckých kolegov by 
istotne stálo za to, hľadať formu. A 
zdá sa, že na to mesto i poslanci ešte 
budú mať čas. 
   Predložený návrh Všeobecne zá-
väzného nariadenia mesta Svidník 
č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z 
rozpočtu mesta Svidník totiž Mestské 
zastupiteľstvo neschválilo. Za bolo 

poslancov sedem - Michal Goriščák, 
Vladimír Kaliňák, Michal Iľkanin, Ján 
Hirčko, Martin Ždiňak, Jozef Poperník 
a Matúš Majda, hlasovania sa zdržalo 
šesť poslancov - Peter Pilip, Ján 
Vook, Pavel Olejár, Adrián Labun, 
Kamil Beňko a poslankyňa Katarína 
Siváková. Na minulotýždňovom za-
sadnutí pritom chýbali dvaja členovia 
väčšinového klubu Pre Svidník - Vla-
dimír Žak a Peter Breznoščák. Ak by 
na zasadnutí boli, návrh VZN by s naj-
väčšou pravdepodobnosťou prešiel, 
za jeho schválenie by totiž hlasovalo 
9 poslancov, čo je počet potrebný na 
schválenie mestského nariadenia. 
Práve preto už v rozprave poslanec Pavel Olejár primátorke Marcele 

Ivančovej pripomenul na pohľad 
nelogické, no pri tomto konkrétnom 
hlasovaní akoby pravdivé: „Šesť je 

niekedy viac ako deväť.“        (ps)

   Od prvého júnového dňa je Michal Goriščák v 
straníckej hierarchii vyššie. Republikové 
Predsedníctvo strany Most-Híd ho na 
návrh predsedu strany Bélu Bugára 
zvolilo za krajského predsedu pre 
Prešovský kraj. 
   „Vnímam to ako ocenenie 
práce, ktorú sme odviedli pri 
budovaní straníckych štruktúr 
v okresoch Svidník, Stropkov 
a Bardejov. Je treba spomenúť 
aj veľmi dobré výsledky v ko-
munálnych voľbách, kde strana 
Most-Híd výrazne posilnila v počte 
starostov v našom regióne, rovna-
ko ako aj vo voľbách do Európskeho 
parlamentu, za čo som veľmi vďačný,“ povedal 

Michal Goriščák postúpil vyššie
pre naše noviny nový krajský predseda strany Most-Híd v 

Prešovskom kraji Michal Goriščák, ktorý pôsobí aj 
ako viceprimátor mesta Svidník a zároveň je ria-

diteľom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Bardejove. „Ako krajský predseda chcem 

pokračovať v budovaní štruktúr v celom 
Prešovskom kraji. Vidím, že práca, kto-
rú ako zástupcovia strany Most-Híd v 
okresoch na severovýchode Slovenka 
robíme, má zmysel, či už v oblasti zni-
žovania regionálnych rozdielov alebo v 
podpore menšín žijúcich na Slovensku. 

Je to niekoľkoročná práca, ktorá prináša 
pozitívne výsledky nielen pre náš okres, 

ale pre celý región. A v tom chcem pokračo-
vať,“ uzavrel Michal Goriščák. 

(ps)
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  Jednou z úloh Akčného plánu rozvoja okresu Svidník na roky 
2016 - 2020 bolo vypracovanie Stratégie rozvoja cyklotrás a 
cestovného ruchu v okrese Svidník. Túto úlohu sa podarilo 
zvládnuť v roku 2018. 

Stratégia rozvoja cyklotrás a cestovného ruchu v okrese Svidník 
sa dočkala verejnej prezentácie

  Jej verejné predstavenie zorganizovalo formou workshopu Centrum podpory 
regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 18. júna 2019 v priestoroch Spojenej 
školy vo Svidníku. Stratégia obsahuje identifi káciu, návrhy a nástroje, ktoré si 
vyžadujú aj fi nančné krytie. Stratégia hodnotí stav, navrhuje riešenia a nástroje, 
poukazuje na slabé a silné stránky potenciálu okresu a v neposlednom rade 
poukazuje aj na potrebu oveľa vyšších fi nančných prostriedkov akými momen-
tálne disponuje okres v rámci jednotlivých opatrení Akčného plánu. Stratégia 
rozvoja cyklotrás a cestovného ruchu má byť odrazovým a základným doku-
mentom pre mestá, obce, MAS a štátnu správu prostredníctvom Okresného 
úradu. Jej osvojením a postupným napĺňaním zámerov v nej obsiahnutých, 
je možné posunúť cestovný ruch na kvalitatívne vyššiu úroveň. 
   Ak sa stane ofi ciálne prijatým dokumentom, možno sa o ňu oprieť pri čer-
paní fi nančných prostriedkov formou EŠIF-ov, dotácií, grantov a príspevkov. 
Ofi ciálnym konzultantom a oponentom Stratégia bola Iveta Niňajová z Úradu 
vlády Slovenskej republiky. Celá prezentácia bola rozdelená do 5 tematických 

celkov, ktoré predstavili odborníci podieľajúci sa aj na jej príprave a vypraco-
vaní. Časť  č.1 s názvom Stratégia CR a cykloturistiky v okrese Svidník ako 
nástroj využitia potenciálu CR progresívnymi inovatívnymi metódami viedol 
Ľubomír Filo, riaditeľ neziskovej organizácie Vidiek, s.r.o. Giraltovce. 
Časť č. 2 Cykloturistika ako produkt zabezpečujúci konkurencieschopnosť 
okresu v destináciách CR v domácom i prihraničnom CR prezentoval Matúš 
Goga z Prešovského samosprávneho kraja. Časť 3 s názvom: Vidiecky turiz-
mus a agroturistika a využitie jeho potenciálu z pohľadu strategického riade-
nia okresu Svidník podrobne predstavil Peter Gallo, z katedry manažmentu 
Prešovskej univerzity. Zámerom rozvoja prírodného Dukelského bojiska pre 
produkty CR sa venoval dlhoročný riaditeľ Dukelského múzea vo Svidníku 
Jozef Rodák. 
  Poslednou časťou podujatia bola téma: Duchovná obroda a náboženský tu-
rizmus v drevených skvostoch architektúry na Karpatskej drevenej ceste, ktorú 
prezentoval Anna Mackaničová, sprievodkyňa, obec Hervartov. Ako uviedol 
Peter Gallo, Stratégia rozvoja cyklotrás a cestovného ruchu v okrese Svidník 
sa má stať spolu s vypracovanou stratégiou vranovského regiónu súčasťou 
širšieho koncepčného materiálu cestovného ruchu PSK. 
  Takmer 80 účastníkov podujatia zainteresovaných v cestovnom ruchu zo 
samospráv i podnikateľských subjektov si vymieňalo informácie a skúsenosti 

súvisiace s rozvojom tohto segmentu 
v okrese Svidník. Centrum podpory 
regionálneho rozvoja okresu Svidník, 
n.o. je do konca roka 2020 pripravené 
metodicky a odborne pomôcť subjek-
tom v CR, ktoré chcú svoje projektové 
zámery uviesť do praxe. 
  Poďakovanie za vysokú úroveň pod-
ujatia patrí vedeniu Spojenej školy vo 
Svidníku, ktorá zabezpečila priestormi 
a cateringom toto podujatie a spestrila 
podujatie vystúpením folklórneho sú-
boru Slniečko.   

 (cprros)

  Uplynulú stredu navštívili Materskú školu na Ul. 8. mája vo Svidníku žiaci zo 
ZUŠ pod vedením pani učiteľky Dariny Markovej, ktorá vedie literárno-drama-
tický odbor. Predstavili sa nám v pantomimickej dramatizácii pod názvom: „5 
krát bájka“. Svojim vystúpením žiaci - mímovia maximálne zaujali deti, vtiahli 
ich do deja jednotlivých bájok, ktoré boli navzájom poprepájané a priniesli 
ponaučenie o slušnom správaní medzi ľuďmi. Ich vystúpenie zaujalo malých 
divákov nielen dramatickým spracovaním bájok, ale aj kostýmami, rekvizitami, 
hudbou a predovšetkým prevedením deja prostredníctvom pantomímy. Mímo-
via ZUŠ predviedli vystúpenie na vysokej úrovni za čo im ako aj pani učiteľke 
Darine Markovej chceme veľmi pekne poďakovať a zaželať veľa úspechov 
do ďalšej tvorivej práce.  

 Katarína Labunová, zástupkyňa školy

Nezvyčajné divadlo 
  Projekt Erasmus+ „Filmmaking journey: From scratch to screen“ na SPŠ 
Svidník končí po dvoch rokoch spoločnej práce s partnermi z Portugalska, 
Španielska, Grécka a Českej republiky. 
  Úplne posledné projektové stretnutie 
bolo zorganizované našim partnerom 
školou IES Fidiana v Cordobe v Španiel-
sku. Počas trojdňového stretnutia sme 
zhodnotili priebeh všetkých projektových 
aktivít, dosiahnuté výsledky a životnosť 
projektu po skončení fi nancovania Eu-
rópskou Úniou. Napísanie záverečnej 
správy projektu bolo ďalším dôležitým 
bodom stretnutia, napriek tomu, že na 
jej skompletizovanie máme ešte celé 
dva mesiace. 
  Veľmi príjemným prekvapením bolo 
pre nás stretnutie s rodičmi žiakov, ktorí 
pracovali na projekte, a ktorí pre nás 
pripravili ochutnávku miestnych špecialít. 
Zároveň sme si v rámci voľného času 
trocha aj pocestovali. Okrem Cordoby, 
sme navštívili aj mesto Seville a Grana-
du.  Cestou späť sme si pozreli aj mesto Malaga. 
  Na konci projektu nás potešil ešte ďalší úspech: tento projekt vyhral v kate-
górii „Projekt Erasmus+ realizovaný cez priestor eTwinning“ v národnej súťaži 
eTwinning 2019 (internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej 
Európy), takže slávnostný záver si „urobíme“ v stredu 26. júna v Zážitkovom 
centre vedy AURELIUM v Bratislave na odovzdávaní cien a prezentácii víťaz-
ných projektov.                                                                                        (spš)

Posledné stretnutie koordinátorov projektu v Španielsku
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  Archeologické nálezy dokladajú osídlenie v našom podduklian-
skom kraji od staršej doby kamennej (paleolitu) až po stredovek. 
A to v niektorých pravekých obdobiach intenzívnejšie (mladý a 
neskorý paleolit, eneolit, mladšia doba bronzová) a iných zase 
len sporadicky (mezolit, neolit, doba železná, doba rímska).

Z pravekých (najstarších) dejín Svidníka

  Náleziská sa koncentrujú prevažne na terasách riek, 
ktoré predstavovali hlavné migračné trasy pravekej 
zveri a obchodné cesty našich najstarších predkov. 
V katastri mesta Svidník bolo zistených a preskúma-
ných až 18! nálezísk a ojedinelých nálezov. 
  Nové archeologické poznatky vypovedajú o strategickom význame regiónu 
na sútoku riek Ondava a Ladomírka takmer vo všetkých pravekých obdobiach. 
Radi by sme ich priblížili v pripravovanej publikácii najstaršie dejiny Svidníka a 
blízkeho okolia na základe odbornej historickej interpretácie mnohých (stovky) 
archeologických nálezov. 
  Spoznávaním minulosti sa vieme lepšie orientovať v súčasnosti, čo má 
vplyv na naše rozhodnutia. Dá sa z dejín poučiť? Dá sa. Vieme to využiť, ak 
vedome vnímame dejinné udalosti a súvislosti. Ľudia robia chyby, a preto 
je dôležité pre „kvalitnejší“ život priznať si ich a neopakovať ich... My sme 
ovplyvnení aj tým, čo naši predkovia v minulých časoch rozhodli ?! Je dôležité 
uvedomiť si, aký to môže mať dôsledok na náš zajtrajší deň resp. budúcnosť 
a mojich blízkych!
  Bohaté zdokumentované kamenné a keramické artefakty potvrdzujúce 
osídlenie v našom regióne od najstarších čias siahajúcich tisíce rokov do mi-
nulosti boli čiastočne publikované v novinových a odborných archeologických 

článkoch, monografi ách obcí (Nižná 
Jedľová, Stročín, Kružlová, Mestis-
ko, Rakovčík a iné) a v rozhlasových 
aj televíznych reportážach. 
  Predhistorické obdobie je najobšír-
nejšie zachytené v publikácii z roku 
2002 „Lovci mamutov na hornej 
Ondave“. Ďalej na seminári veno-
vanom 660. výročiu prvej písomnej 
zmienky o Svidníku (Od cintorína 
mamutov až po 21. storočie), kde 
príspevky sú uverejnené na web-
stránke nášho mesta.
Aj v súčasnom období registrujeme 
nové objavy z čias našej najstaršej 
histórie, napr. mamutí zub nájdený 

v roku 2017 v koryte Ondavy (pri terajšom mestskom kúpalisku).  Mamuty 
zohrávali v živote paleolitických (hlavne v období tzv. gravettienu) ľudí dôležitú 
úlohu. Človek sa s nimi mohol stretnúť takmer na každom kroku. Boli nielen 
vítaným zdrojom potravy, ale ich kosti sa používali pri výstavbe obydlí, aj ako 
palivo táborových ohňov. Kly poskytovali možnosť využitia pri výrobe zbraní, 
pričom lovci zvládali náročnú techniku ich narovnávania. Mamutovina sa po-
užívala aj ako surovina na výrobu hudobných a umeleckých predmetov, napr. 
drobných ľudských (známe venuše) i zvieracích plastík a ozdôb (náhrdelníky, 
náramky, prívesky a pod.). Mamutie kosti (lebky, lopatky, kly) boli súčasťou 
nám dnes už neznámych rituálnych obradov a tiež pri pochovávaní. Zhruba 
pred trinásťtisíc päťsto rokmi nastalo postupné otepľovanie klímy, čo zapríči-
nilo, že chladnomilné mamuty odtiahli z kontinentálnej Európy na sever. Na 
ostrovoch v arktickom Severnom mori žili zakrpatené formy mamutov ešte v 
období, keď už v Egypte stavali prvé pyramídy.   
  V samotnom Svidníku sa našlo pred pár rokmi päť zubov týchto obrovských 

cicavcov. Tie sa im počas života vymenili - narástli až šesťkrát. Dva 
boli objavené v koryte Ladomírky. Tri stoličky pred zničením zachránil 
z riečiska Ondavy (v rokoch 2000-2001) archeologický nadšenec 
Igor Kimák. Niektoré jedince sa zatúlali aj do odľahlejších údolí o 
čom svedčí „skamenelý „ zub z Dobroslavy. 
  V obci Potoky traduje sa, že pri kopaní základov pre miestnu dre-
venú cerkov  (postavenú v roku 1773) sa našla „lebka obra s okom 
uprostred čela“. Išlo pravdepodobne o lebku mamuta, ktorú obyva-
telia z poverčivosti následne zničili. „Kostra mamuta“ bola vykopaná 
aj v Hrabovčíku koncom 19.storočia, jej zvyšky boli podľa všetkého 
odvezené do Národného múzea v Budapešti (za informácie ďakujem 
M. Hvizdovi). Ojedinelé zvyšky mamutích klov sa našli aj pri Nižnom 
Orlíku, Mestisku, Hrabovčíku. Niektoré z nich sú vystavené v stálej 
expozícii Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. 
  Pri sútoku Ladomírky a Kapišovky spozoroval okolo roku 1980 pán 
Herman spodnú čeľusť z mamuta (zuby).
Michalovi Hudákovi zo Svidníka sa podarilo viackrát počas fotogra-
fovania postrehnúť na brehu Ladomírky úlomky z klov mamutov, 

boli aj medializované. 
  Podľa spomienok rodáka a terajšieho starostu obce Bodružal Dušana Želiz-
ňaka, v miestnom potoku Bodružaľka stavali niekedy v 70-tych rokoch hrádze 
na potoku aj z kusov mamutích zubov.
  Zub mamuta srstnatého z Ondavy, Peter Makara z Nižnej Jedľovej s deťmi.
Na jeseň v roku 2018 pri prechádzke v koryte riečky Ladomírky, skúsené oko 
odborníka na paleontologické artefakty - skameneliny Jozefa Leľa spozoro-
val kus zuba z mamuta, ktorý tu žul pred desiatkami tisíc rokov pred ľuďmi 
a možno státisíce rokov, venoval ho na ďalšie bližšie vedecké skúmanie do 
rúk odborníkov.
  Datovaný nález v roku 2007 Tothom Csabom z UK v Bratislave (nájdený v 
roku 2006 pánom Moriakom pri sútoku potoka Jadlovka) bol určený podľa 
fotografi e, a ide o tretiu ľavú spodnú stoličku - zub, patril staršiemu jedincovi - 
druhu mamut stepný . Podľa tvaru a veľkosti zuba predpokladá, že žil asi pred 
300-350 tisíc rokmi. Chýbajú mu 3-4 predné lamely, ktoré boli opotrebované 
žuvaním. Asi to bola samica vo veku 40 rokov cca, ktorej zub patril
  Zo starších za pozornosť stojí nález torza plastiky - sošky z čias doby rímskej 
(dnes už bohužiaľ nezvestnej). Unikátne nálezy bronzových sekier z doby 
bronzovej v chotári nášho mesta (zatiaľ nezdokumentované!)...a množstvo 
ďalších zaujímavých artefaktov dokladajúcich osídlenie od pravekých čias v 
našom regióne.
  Týmto článkom nechceme len upozorniť na dôležitosť a vydanie publiká-
cie o najstaršom období dejín osídlenia nášho okresného mesta i blízkeho 
okolia, ale aj vyzvať spoluobčanov  k sprístupnenie nálezov z tých čias na 
zdokumentovanie týkajúcich sa danej témy - praveku, takto ako nálezcovia 
sa zapísať do dejín nášho podduklianského regiónu.

Róbert Hriž, Svidník

Zub mamuta srstnatého z Ondavy, Peter 
Makara z Nižnej Jedľovej s deťmi

Na jeseň v roku 2018 pri prechádzke v 
koryte riečky Ladomírky, skúsené oko 
odborníka na paleontologické artefakty 
- skameneliny Jozefa Leľa spozoroval 
kus zuba z mamuta

Mamutí kel Krajné Čierno
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  V utorok 18.  júna 2019 sa uskutočnili IV. okresné športové hry 
seniorov, usporiadané Okresnou organizáciou JDS Svidník. 

Konali sa okresné športové hry seniorov

  Na materiálnom a technickom zabezpečení hier sa podieľali Mestský úrad a 
Technické služby mesta Svidník poskytnutím priestorov futbalového štadióna.                                                                    
Súťaže sa zúčastnilo päť šesťčlenných družstiev a to: ZO JDS Giraltovce, 
Kuková, Stropkov, Svidník a Šarišský Štiavnik. Za veľmi pekného počasia a 
výborne pripravených jednotlivých súťažných stanovíšť sa súťažilo v behu 
na 60 m (ženy na 50 m), v streľbe zo vzduchovky, v hode granátom na cieľ, 
v kope na bránku, muži vo vrhu guľou a ženy v hode kriketovou loptičkou. 
Po súťažnom dopoludní  dobre padlo   občerstvenie na Žabe. Zároveň sa 
konalo aj vyhodnotenie súťaže spojené s odovzdávaním diplomov, pohárov 
a vecných cien. Víťazným družstvom sa stalo družstvo ZO JDS Svidník. Na 
druhom mieste skončilo družstvo ZO JDS Kuková. Bronzovú priečku obsa-

dila ZO JDS Giraltovce. Na ďalších pozíciách skončili seniori zo Stropkova 
a Šarišského Štiavnika.
  V súťaži jednotlivcov - ženy na prvých troch miestach skončili: Helena Mac-
ková, Anna Chudíková, Mária Havrilová. V súťaži mužov: Jozef Fecenko, 
Jozef Pančák, Jozef Lukáč.       
  26. júna 2019 na Krajských športových hrách v Starej Ľubovni bude náš 
okres reprezentovať 8-členné družstvo (4 ženy a 4 muži). Spomínaných 
šiestich pretekárov doplnia štvrtí v poradí jednotlivcov, a to Emília Kočišová 
a František Kožlej. Veríme, že aj toto súťažné družstvo bude úspešne repre-
zentovať náš okres.                                                                  
  Ďakujeme Mestskému úradu, Technickým službám mesta Svidník, Prešov-
skému samosprávnemu kraju, ktorý prostredníctvom Podduklianskej knižnice 
vo Svidníku fi nančne prispel na materiálne a technické zabezpečenie špor-
tových hier. Je potrebné poďakovať sa aj Tiborovi Popovcovi, ktorý fi nančne 
prispel na občerstvenie, a všetkým, ktorí sa podieľali pri organizovaní a 
príprave hier.

 Anton Berežňák, predseda OO JDS vo Svidníku 

  Nie je ťažké robiť veci nové, ale dobré. V Cirkevnej základnej 
škole sv. Juraja vo Svidníku sa v utorok 18. júna v popoludňajších 
hodinách stretli tí, pre ktorých je rodina posvätná - otec, mama, 
deti, starí rodičia i priatelia školy. Každý bol vítaný. Prečo?

Deň rodiny v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja

  Aby sme si pripomenuli úlohu a poslanie rodiny. Pre všetkých malých i veľ-
kých bolo pripravených niekoľko zaujímavých atrakcií. Snáď najočakávanejší 
boli sokoliari Majstra Vagana, ktorí predvádzajú dravé vtáky pri Kežmarskom 
hrade. Nad areálom školy prelietavala 
plamienka, sova snežná, sokoly, výr 
skalný i veľkolepé orly. 
  Nezabudnuteľný bol pohľad na or-
lov, ktorí  majestátne roztiahli krídla 
a plachtili nad hlavami prítomných, 
alebo sokol, ktorý sa uhniezdil na 
jednom zo stromov a zvedavo sledo-
val okolie.
  Pre deti boli pripravené súťažné i po-
znávacie aktivity. Každé dieťa dostalo 
mapku vyrobenú z recyklovaného 
papiera, zloženú ako obal na zošity. 
Po absolvovaní jednotlivých stanovíšť 
dostali pečiatku. 
  Za splnenie všetkých úloh si mohli 
U Michala vybrať kofolu,  citronádu v 
pohári z ekologického materiálu, na 
ktorom mali svoje meno. Nechýbal ani 
jedinečný „cirkevňácky“ perník.
  A tak deti museli najprv utiecť pred 
pavúkom cez pavučinu. Na lúke  si 
spolu s lienkou a včielkou zahrali 

biliard. Pod skalou s havranom a strakou súťažili v poznávaní vtákov. V 
mravenisku s Ferdom Mravcom priraďovali materiály, ktoré k sebe patria. 
V močiari so žabkou skákali vo vreciach, chodili na choduliach. V rybníku 
sa dozvedeli niečo o rybách, o rybárčení , skúsili uloviť aspoň malú rybku, 
obzreli si udice, ale i rybárske čižmy.
  Nechýbal ani Ekostánok, kde si deti z recyklovaného papiera mohli vyrobiť 
fotorámček. Novinkou tohto dňa bola burza hračiek a kníh. Deti doniesli 
hračky a knihy, ktoré už nepotrebovali a mohli ich darovať alebo vymeniť.

Dobrú náladu priniesol i o. 
František Sochovič a skupina 
animátorov s posledným tes-
tovaním žiakov, ktorí nielen 
rozospievali, ale aj roztanco-
vali prítomných. 
  V areáli školy sa ozývala 
hudba, smiech... Kým deti sa 
preháňali od jednej atrakcie k 
druhej, dospelí si buď zahrali 
minigolf, alebo len jednoducho 
v pokoji pri kávičke poroz-
právali.
  Naše poďakovanie patrí v 
prvom rade Bohu sa skutočne 
krásny a nezabudnuteľný čas, 
potom všetkým, ktorí sa roz-
hodli stráviť popoludnie v na-
šej škole. Neváhajte a príďte 
k nám. Ste vítaní, lebo ako to 
povedal sv. František z Assisi: 
Len keď dávame, nadobúda-
me...                              (czš)
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  Už 34 rokov sa darí organizátorom obľúbenej astronomickej 
výtvarnej súťaže v Hurbanove podnecovať u detí a mládeže 
záujem o vesmír a rozširovať tak nekonečnú pestrú paletu ob-
rázkov o jeho predstave.  

Vesmír očami úspešnej žiačky svidníckej ZUŠ

  Ofi ciálne výsledky celoslovenského kola boli známe už koncom mája, no 
dlho očakávaná zásielka s cenou a diplomom je až teraz v rukách svojej 
majiteľky. Z množstva fantáziou prekypujúcich výkresov z celého Slovenska 
si priazeň poroty získala a medzi víťazné v kategórii ZUŠ bola vybraná práca 
v kombinovanej technike pod názvom „Priateľky z galaxie TAMAHNA“ od 
Tamarky Hnatovej.
  Tamarka je žiačkou výtvarného odboru ZUŠ v triede učiteľky Viery Guzlejovej 
a aj v minulom školskom roku zožala úspech v celoslovenskej výtvarnej súťaži 
„Fantazijné zviera“. Zapájať sa do výtvarných aktivít ju baví, no rada si svoje 
schopnosti overuje aj v iných oblastiach. Tvorivosť v akejkoľvek forme (kresba, 
maľba, grafi ka, keramika) jej dáva priestor na rozvoj fantázie, predstavivosti  
a zručnosti. Tie svojou usilovnosťou zúročuje do oku lahodiacich výtvarných 
výsledkov. Srdečne  jej blahoželáme k úspešnej reprezentácii nášho mesta a 
okresu a prajeme jej veľa chuti, síl, nápadov a inšpirácie do ďalšej tvorby.

 ZUŠ vo Svidníku

  V piatok 14. júna 2019 sa v rámci 65. Slávnosti kultúry Rusínov-
Ukrajincov na Slovensku konala v Podduklianskej knižnici vo 
Svidníku beseda so slovenským spisovateľom a publicistom 
Dušanom Mikolajom, ktorého život a tvorbu predstavil prítom-
ným predseda Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku 
Ivan Jackanin. 

Medová baba v pozadí Tlejúceho slnka

  D. Mikolaj sa narodil v roku 1948 v Lodne na Kysuciach, po maturite v 
Kysuckom Novom meste študoval slovenčinu a angličtinu na Pedagogickej 
fakulte v Banskej Bystrici. Po ukončení štúdia pracoval ako novinár v rôznych 
periodikách. Debutoval novelou Také korene (1979), v ktorej  umeleckým 
prejavom vyjadril lásku k rodnému kraju. Aj zbierka poviedok Kone (1981) je 
inšpirovaná rodným krajom a ľuďmi, žijúcimi v ňom. Prozaik postupne speje 
k žánru dokumentárnej prózy, a tak v r. 1990 zákonite uzrela svetlo sveta 
jeho kniha o slovenskom básnikovi Jánovi Brodskom Stanem sa básnikom; 
nasleduje Odrôtovaný svet Karola Guleju (2008), v ktorom autor umelecky 
obnovuje tradičné remeslo na Kysuciach - drotárstvo; v ďalšej knihe Belo 
Kapolka Citlivá Tatranská žula zachytil život legendárneho horolezca, nosiča 
a chatára Bela Kapolku (2015), ktorého osobne poznal. 
  Významnú úlohu v tvorbe Dušana Mikolaja zohráva téma umenia a samot-
ného umelca. Patrí k nim umelecko-dokumentárna životopisná próza o slo-
venskom maliarovi Milošovi Alexandrovi Bazovskom Tlejúce slnko (1994). 
  Majstri štetca (2002) - predstavuje výtvarné umenie na Slovensku od Majstra 
Pavla z Levoče po Júliusa Jakobyho. D. Mikolaj Svidníčanom sa zdôveril, čo 
ho viedlo k napísaniu diela o Milošovi Alexandrovi Bazovskému, zakladateľovi 
slovenskej moderny. Samotný autor k tvorbe Bazovského má veľmi blízko,  

už aj preto, že maliar sa vo svojej tvorbe inšpiroval dedinskými motívmi. Aj 
jeho fascinujú opustené usadlosti, siluety dedinských kostolíkov, zvoníc a.... 
zabudnuté senníky. To všetko je ovinuté smútkom, bolesťou a nostalgiou. 
Lebo ako sám maliar vravel, „sú to smútky našich osudov... hľadám vo svo-
jich obrazoch dušu motívu, nie interiér a nie povrch“. A takáto nezvyčajná 
baladickosť vanie z celej beletrizovanej knihy D. Mikolaja o Bazovskom. Ďalší 
slovenský prozaik Ján Johanides takto ocharakterizoval jedno z Bazovského 
diel: „Domček a strom. Nič viac. Ale keď sa pozriete na ten domček a strom 
lepšie, zistíte, že to nie je ani domček, ani strom, ale namaľovaná tieseň...
Neuveriteľná tieseň“.
  Podobná téma sa nachádza aj v ďalšej autorovej zbierke poviedok o umel-
coch z rôznych malebných miest Slovenska Medová baba (2006). V jednej z 
poviedok s takým istým názvom autor „preniká do časovej osi, odkiaľ sa prelína 
harmonické spojenie minulého so súčasným a súčasného s budúcim“. Brati-
slavský sochár Marek Žitňan vyhral konkurz na monumentálnu sochu Medovej 
baby. Má to byť prejav úcty Žofi i Maťašovskej, jednoduchej žene, ktorá sa do 
Polonín v okolí Novej Sedlice v roku 1928 presťahovala z Poľska a celý svoj 
život sa venovala včelárstvu. Jej kvalitný lesný med z 80-tich úľov ju preslávil 
široko-ďaleko, jej produkty sa vozili do Budapešti, Pardubíc, Kolína... 
Dušan Mikolaj sa vžil do tvorivého procesu sochára a zobrazil „večné muky 
tvorby, ten vymyslený, chaoticky, nepredvídavý proces, ktorý je schopný pohltiť 
pocit skutočnosti, času, odomykajúc všetko racionálne“ v poviedke Medová 
baba, ktorú pre sériu Medzi Karpatmi a Tatrami do ukrajinčiny preložil Ivan 
Jackanin (Užhorod, TIMPANI, 2018). Úryvok z Medovej baby v Podduklianskej 
knižnici zaznel v podaní recitátorky Evelíny Hvaťovej z Rešova.
  Na záver zacitujeme slová ukrajinského literárneho kritika Mykolu Zymomrju, 
uverejnené v tejto sérii: „Nech svedomitý čitateľ sa pritúli k písanému slovu 
Dušana Mikolaja a buďme si istí, že sa obohatí múdrym slovom slovenského 
prozaika“.                                                                     Nadežda Varcholová 
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  Fyzické a právnické osoby, ktoré si odložili podanie daňového 
priznania k dani z príjmu na jún, majú posledné dni na podanie 
daňového priznania a zaplatenie dane. Termín pre podanie odlo-
ženého daňového priznania pre fyzické a právnické osoby, ktoré 
nemali príjmy zo zahraničia, je 1. júl. Finančná správa očakáva 
približne 190 000 daňových priznaní. Rozšírené budú úradné 
hodiny na daňových úradoch a call centre fi nančnej správy. 

Čas na podanie odloženého daňové priznania k dani z príjmu

  Riadny termín na podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2018 bolo 
potrebné podať a daň aj zaplatiť do konca marca 2019, resp. 1. apríla 2019. 
222 563 daňových subjektov však využilo možnosť predĺžiť si lehotu na jeho 
podanie a zaplatenie dane, a to najmenej o jeden a najviac o šesť mesiacov.  
Do konca apríla si lehotu predĺžilo 4 464 daňovníkov, do konca mája 3 328 
daňovníkov, do konca júna 193 396 daňovníkov a 21 375 daňových subjektov, 
ktoré mali príjmy aj zo zahraničia, až do konca septembra. 
  Finančná správa v súvislosti s odovzdávaním odložených daňových priznaní 
vyšla v ústrety svojim klientom. Predlžuje úradné hodiny na daňových úradoch, 
rovnako ako na call centre fi nančnej správy. Cieľom tohto opatrenia je poskyt-
núť daňovníkom proklientsky servis na splnenie si svojich povinností - podanie 
odloženého daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018. Upozorňujeme, 
že už aj fyzické osoby podnikatelia musia daňové priznania a akékoľvek iné 
dokumenty posielať fi nančnej správe iba elektronicky. Preto tak, ako museli 

elektronicky podať oznámenie o predĺžení lehoty, musia elektronicky odložené 
daňové priznanie aj podať. 
Daňové úrady budú otvorené pre verejnosť počas posledných dvoch pra-
covných dní, počas ktorých bude možné odovzdať daňové priznanie k dani z 
príjmov, o dve hodiny dlhšie. Dôležité je však, pre elektronickú komunikáciu, 
najmä rozšírenie prevádzkových hodín na call centre fi nančnej správy. Okrem 
predĺžených prevádzkových hodín počas posledných júnových dní bude call 
centrum v pondelok 1. júla na voľbe č.1 (elektronická komunikácia a elektro-
nické podávanie dokumentov) k dispozícii až do polnoci. 

Prehľad rozšírených úradných hodín: 
Daňové úrady: Call centrum fi nančnej správy

Utorok 25.06.:  08.00 - 16.00 (iba podateľňa),  08.00 - 19.00
Štvrtok 27.06.:        08.00 - 16.00 (iba podateľňa), 08.00 - 19.00
Piatok 28.06.:  08.00 - 16.00, 08.00 - 19.00
Pondelok 01.07.:  08.00 - 18.00, 08.00 - 24.00
  Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a col-
níctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho 
rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými 
podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 
3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou 
inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií 
nájdete na www.fi nancnasprava.sk

 Ivana Skokanová, hovorkyňa fi nančnej správy

  Milé naše pani učiteľky, Vierka a Aďka, 
Nadišla chvíľa, kedy sa musíme s Vami rozlúčiť a zároveň Vám poďakovať za 
Vašu prácu a všetko, čo ste pre naše deti urobili. Starali ste sa o nich s láskou, 
lebo ste vedeli, že sú to naše najmilšie poklady. Spoznali ste ich prednosti i 
nedostatky. S citom ste upozorňovali na chybičky a novými objavmi zapĺňali 
ich hlavičky.
  Dokázali ste veľa. Z našich malých detičiek vyrástli šikovní predškoláci.  
Predškoláci, ktorí už vedia rozlíšiť tie pravé a ozajstné hodnoty. Predškoláci, 
ktorí povedia, že nie je dôležité v škôlke veľa mať, ale dôležitejšie je v škôlke 
dobre sa cítiť, mať dobré učiteľky a dobrých kamarátov. A to je predovšetkým 
Vaša zásluha, v ktorej pozadí je bezhraničná láska k deťom a Vaša vysoká 
profesionálna úroveň. Vy ju máte, a preto si my rodičia vysoko vážime Vašu 
prácu a všetko čo do nej vkladáte.
  Prajeme Vám, aby ste mali radosť z toho, čo robíte, veľké srdcia a vodopád 
nápadov, aby ste obohatili mysle aj ďalších malých pokladov. ĎAKUJEME.

Rodičia Vašich predškolákov

  V piatok 14. júna sa v priestoroch Múzea ukrajinskej kultúry 
vo Svidníku uskutočnila vernisáž výstavy „Rozvoj remeselných 
zručnosti“, ktorá bola súčasťou otvorenia Slávnosti kultúry 
Rusínov-Ukrajincov Slovenska.

Poďakovanie pani učiteľkám MŠ 8. mája 
- Vierke Dupejovej a Aďke Pásztorovej

Vernisáž výstavy Rozvoj remeselných zručnosti

  Prezentácia výsledkov zo stáži sa konala v rámci projektu Erasmus+  č. 
2018-1-SK01-KA102-046203. Výstava prezentuje tvorbu študentov odevného 
dizajnu a propagačnej grafi ky, ktorí sa zúčastnili dvojtýždňových stáži v rámci 
projektu Erasmus+KA1 „Rozvoj remeselných zručností a umeleckej invencie 
v modernom výtvarnom ponímaní“. 
  Študentky odevného dizajnu prezentujú výrobky z paličkovanej a šitej čipky, 
ktoré vytvorili na VOŠ a SUŠ textilných remesiel v Prahe a študenti odboru 
propagačná grafi ka sa prezentujú plastickými reliéfmi a 3D modelmi objektov 
miestnej architektúry vytvorenými v Strednej umelecko-priemyselnej škole v 
Českom Krumlove. Súčasťou vernisáže bola aj módna prehliadka modelov 
inšpirovaných ľudovou kultúrou.  Výber z nich je tiež súčasťou výstavy, kde 
môžete vidieť súzvuk moderného s tradičným. 
  Výstava bude sprístupnená širokej verejnosti do 25. augusta 2019. Veríme, že 
výstavou svojich prác potešíme všetkých návštevníkov MUK vo Svidníku.                                                                                    
Všetci ste vítaní.                                                                                      (spš)

 Rusínsko-ukrajinská iniciatíva v spolupráci so SNM - Múzeom ukrajinskej 
kultúry dňa 15. júna 2019 verejnosti sprístupnili fotografi ckú výstavu Fes-
tivalových 65 (1955 - 2019) pri príležitosti jubilejného 65. ročníka Slávností 
Rusínov-Ukrajincov Slovenska.
  Súčasťou výstavy sú nielen fotografi e pochádzajúce z archívov SNM - MUK, 
Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenska, Podduklianskej knižnice vo Svidníku či 
fotografi e známych regionálnych fotografov Michala Hudáka, Ladislava Cu-
pera, Ivana Čižmára, ale aj také, ktoré pochádzajú zo súkromných rodinných 
fotoarchívov účastníkov a návštevníkov Slávností Rusínov-Ukrajincov Slo-
venska počas predchádzajúcich ročníkov. Miestom výstavy sa stala vozáreň 
nachádzajúca sa v areáli Národopisnej expozície v prírode  (skanzene) SNM 
- MUK, v ktorom pravidelne od r. 1987 prebiehal program známy pod názvom 
Poklady ľudu, ako jedno zo sprievodných podujatí Slávností. Vozáreň zároveň 
ponúkla jedinečný priestor na inštalovanie veľkoformátových fotografi í.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojimi zábermi, a 
tiež tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli premeniť myšlienku na skutoč-
nosť. Výstavu si môžete prezrieť do 30. júna 2019. Projekt z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.           (snm-muk) 

FESTIVALOVÝCH 65 (1955 - 2019)
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Úradná správa č. 36 zo dňa 20. júna 2019

   Počas minulotýždňového zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo 
Svidníku primátorka Marcela Ivančová v kontexte s neutíchajúcimi 
debatami niektorých poslancov o snahe stavať futbalové ihrisko s 
umelým povrchom v areáli heliodromu, o úplne inom zámere. 

   Vyhlásila, že existuje 
možnosť ,  aby s f inanč-
nou podporou Slovenskej 
volejbalovej federácie vo 
Svidníku vyrástla multi-
funkčná športová hala nie-
len pre volejbal, ale aj pre 
iné športové č i kultúrne 
podujatia. Na tento účel si 
mesto chce ponechať, ako 
sa hovorí, v talóne práve 
priestor heliodromu. Pri-
mátorka bližšie informácie 
nekonkretizovala. My sme 
však oslovili samotného 
prezidenta Slovenskej vo-
lejbalovej federácie Martina 
Kraščeniča. 
   „Áno, môžem vám po-
tvrdiť tieto informácie,“ 
zareagoval Maroš Krašče-
nič, ktorý sa len nedávno 
so svidníckou primátorkou Marce-
lou Ivančovou stretol v Bratislave. 

„Rokujeme o možnosti výstavby 
multifunkčnej haly v rámci ná-

rodného projektu 
rozvoja športovej 
i n f r a š t r u k t ú r y . 
Východnú časť 
Slovenska pova-
žujeme za dôleži-
tú v rozvoji nášho 
športu, teda vo-
lejbalu, a aj preto 
podporujeme prio-
ritne oblasti, kde je 
potenciál rozvoja 
najväčší.“ 
   Podľa prezidenta 
Slovenskej volej-
balovej federácie 
Martina Kraščeniča 
Svidník patrí už his-
toricky medzi mes-
tá, kde sa pracuje s 
mládežou dlhodobo a koncepčne, 
dokonca v seniorskej kategórii sa 
posledné roky vo Svidníku bojuje o 
popredné miesta v extralige. 
   „Formou spolufinancovania 
chceme aj my prispieť k výstavbe 
nového športového zariadenia - 
multifunkčnej haly - ktorá dokáže 
obsiahnuť a poňať viaceré športy, 

nielen na profi  úrovni, ale hobby - 
hráčov či zábavné a kultúrne pod-
ujatia,“ zdôraznil Martin Kraščenič s 
tým, že všetko však závisí od toho, 
či vláda spomínaný program rozvoja 
športovej infraštruktúry schváli do 
30. júna tohto roku tak, ako to malo 
byť prisľúbené pri rokovaniach.                                                                                                                                     
                                                (ps)

Vyrastie vo Svidníku multifunkčná športová hala?

Primátorka Marcela Ivančová 
informovala o možnosti výstavby 

multifunkčnej haly vo Svidníku

Prezident Slovenskej volejbalovej 
federácie Martin Kraščenič

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.futbaloveklu-
by.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.futbalovekluby.sk/cpanel.
php?s=articles&domena=svidnik&show=110
   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 26. kola 6. ligy dospelých OOFZ, 21. kola 7. ligy dospelých OOFZ, 
15. kola 4. ligy dorastu a 12. kola 3. ligy žiakov OOFZ. 

   Vyzýva kluby OOFZ, aby v termíne do 30.6.2019 zaslali prihlášky do nového sú-
ťažného 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 26. kola 6. ligy dospelých Sitníky - Lomné 3:0 kont. - klesol počet 
hráčov Lomného pod 7, výsledok 3:0 ostáva v platnosti, do pozornosti DK.
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní.

DK OOFZ:
   Trestá FK Lomné fi nančnou pokutou 25,- eur, za predčasné ukončenie stretnutia 26. 
kola 6. ligy dospelých Sitníky - Lomné, podľa RS 14/e, 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). 
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny cha-
rakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa 
OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

OOFZ Svidník

   Letná turistická sezóna v Prešov-
skom kraji sa bude niesť v znamení 
príbehov legendárnych hrdinov. 
Turistov bude do kraja lákať dvadsať 
legiend, ktoré predstavia turistické 
zaujímavosti dvadsiatich lokalít. Pro-
jekt s názvom Legendarium sa dočkal 
svojho štvrtého pokračovania, opäť 
je pripravený v inovovanej podobe. 
Ambasádorom projektu je moderátor 
a cestovateľ Gregor Mareš. Projekt 
slávnostne otvoril 16. júna počas 
Tatranského juniálesu.
   Krajská organizácia cestovného 
ruchu (KOCR) Severovýchod Slo-
venska pripravila na leto 2019 návrat 
obľúbeného projektu LEGENDARIUM 
- cestovanie s legendami. Projekt sa 
opäť rozrástol a ponúka až 20 oblastí 
Prešovského kraja s množstvom 

tipov na výlety, ktoré sú ideálne pre 
rodiny s deťmi. Legendarium záro-
veň formou súťaže o hodnotné ceny 
motivuje turistov navštíviť čo najviac 
lokalít. Súťaž trvá od 15. júna do 15. 
septembra 2019.
   Príbehy 20 legiend nájde verejnosť 
v komikse, ktorý zároveň obsahuje 
vyše 100 námetov na výlety. Auto-
rom ilustrácií je Juraj G. Mandel. Do 
komiksu zbierajú návštevníci súťažné 
nálepky. Komiksy a súťažné nálepky 
sú distribuované na vyše 50 miestach, 
návštevníci ich získajú zdarma ku 
vstupnému. K zapojeným zariadeniam 
patria múzeá, hrady, jaskyne, trickar-
tové galérie, UNESCO pamiatky, 
aquaparky, športoviská a rozmanité 
atrakcie v celom Prešovskom kraji. K 
novým lokalitám patria napríklad Polo-

niny, Lačnovský kaňon, Spišská Belá 
s okolím, Slovenské opálové bane či 
Šarišský a Kapušiansky hrad.
   Za zozbierané súťažné nálepky 
získavajú návštevníci zľavy na rôzne 
vstupy a zároveň ich môžu zaslať 
do záverečného žrebovania o hod-
notné pobyty a vecné ceny pre celú 
rodinu. 
   Ambasádor projektu Gregor Mareš 
sa počas leta vyberie spolu s  deťmi 
a priateľmi spoznávať Prešovský kraj, 
jeho cestovanie bude môcť verejnosť 
sledovať na Facebooku Legendarium 
a S deťmi na cestách.
   Vysoké Tatry spoznajú návštevníci 
napríklad s vílou Kvetuškou a stri-
gou Kikimorou, Pieninami turistov 
prevedie lietajúci mních Cyprián. V 
Prešove pastier Michal odhalí tajom-

stvo soľných baní a v Levoči sa vraj 
dodnes potuluje tajomná Biela pani 
Júlia. Chýbať nemôžu ani východné 
časti kraja, ktoré často prekvapia 
svojím potenciálom a ponukou zážit-
kov. V Humennom čaká návštevníkov 
legendárny Švejk v areáli zámku a 
skanzenu, nálepku je možné získať 
aj na hrade Brekov. Prírodou a pa-
miatkami Polonín sprevádza včelárka 
Žofi a, ktorej med odoberali aj slávne 
čokoládovne v nemeckom Kolíne. 
   Nechýbajú ani Medzilaborce, Svid-
ník, Bardejov s pamiatkami UNESCO, 
Stará Ľubovňa, oblasť Lačnova, Po-
prad alebo Kežmarok.
   Všetky tipy na výlety a informácie 
nájde verejnosť na www.legendarium.
info 

(bč)

Na rodiny s deťmi čaká počas prázdnin 4. ročník projektu Legendarium
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  V dňoch 14. a 15. júna 2019 sa konali v Poprade Majstrovstvá Slovenska vo 
volejbale trojíc základných škôl za účasti ôsmich družstiev.
Žiaci Základnej školy na Ulici 8. mája vo Svidníku v piatok sme predvádzali 
snáď najlepšie výkony z celej sezóny a zaslúžene vyhrali svoju skupinu. Najmä 
zápas s Púchovom mal vysokú kvalitu. Na druhý deň sme sa prebojovali do 
fi nále, v ktorom sme, žiaľ, podľahli žiakom zo ZŠ Radlinského Kúty. Aj keď 
nám pre chorobu chýbal najskúsenejší hráč, Martin Baka, žiaci si domov 
odniesli strieborné medaily, ktoré im odovzdal reprezentačný tréner mužov 
Andrej Kravárik. Školu a mesto Svidník pod vedením pána učiteľa Mgr. Petra 
Tholta reprezentovali O. Michalík, J. Želiznák, T. Matis, A. Bojkas, A. Tholt, 
S, Keselica. 

 (zš) 

Strieborné medaily 

   Futbalové ihrisko s umelým povrchom opäť na pretrase, a to hneď pri viacerých bodoch. Poslanci o 
téme, ktoré viac-menej uzavreli na aprílovom zasadnutí, diskutovali takmer od samého začiatku aj na 
svojom minulotýždňovom zasadnutí.

Potvrdené! Futbalové ihrisko s umelým povrchom bude pri „trojke“ 

   Hlavný kontrolór mesta Ivan Sagan 
totiž pri prednášaní správy o kontrole 
plnenia uznesení skonštatoval po-
chybenia, ktoré zistil ešte pri procese 
prípravy výstavby nového ihriska s 
umelým povrchom za minulého ve-
denia mesta, ktoré jeho výstavbu plá-
novalo na heliodrome. Ivan Sagan sa 
zastal vedenia 1. FK Svidník na čele 
s prezidentom a zároveň mestským 
poslancom Adriánom Labunom a 
zároveň tak trochu priamo, ale zväčša 
nepriamo, ako sa hovorí, zodpoved-
nosť za pochybenia hodil hlavné na 
bývalého vedúceho odboru výstavby 
Mestského úradu vo Svidníku Ľuboša 
Čepana. Takto to aspoň vyplynulo 
z toho, ako hlavný kontrolór opísal 
všetky procesy súvisiace s ihriskom, 
keď za uplynulé dva roky ešte za 

bývalého vedenia mesta sa deklaro-
vaná snaha o jeho výstavbu nikam 
neposunula.  Aj preto sa v rozprave 
poslanec Ján Vook pýtal, kto je za to 
všetko zodpovedný a aké dôsledky 
boli, resp. budú vyvodené? 
   Ivan Sagan na to reagoval, že 
riešiť postih zamestnanca úradu nie 
je v jeho kompetencii. Primátorka 
Marcela Ivančová vyhlásila, že Ľu-
boša Čepana z funkcie vedúceho 
odboru výstavby hneď 
na začiatku tohto roka 
odvolala. „To bola od-
borná zodpovednosť 
a politickú zodpoved-
nosť vyvodili obča-
nia,“ vyhlásila Marcela 
Ivančová, čím narážala 
na to, že doterajší pri-
mátor Ján Holodňák 
už nebol zvolený. Po-
slanec Matúš Majda 
hlavnému kontrolórovi 
Ivanovi Saganovi na 
margo jeho hodnotenia, 
v ktorom viac-menej ob-
hajoval postup vedenia 1. FK Svidník, 
povedal toto: „Vychvaľujete niečo, 
čo sa vychváliť nedá. Prosím 
napraviť!“ Poslanec Peter Pilip zas 

nabádal k tomu, aby mesto necúv-
lo od pôvodného zámeru 
postaviť futbalové ihrisko s 
umelým povrchom v areáli 
heliodromu. „Všetko sa dá. 
Urobme ihrisko normál-
ne, nech slúži na riadne 
zápasy. Nechápem, prečo 
sa toho bojíme, zvážme 
to ešte raz,“ vyzýval posla-
necký zbor a vedenie mesta 
bývalý svidnícky viceprimá-
tor Peter Pilip a hoci diskusia 
okolo futbalového ihriska 
s umelým povrchom ešte 
pokračovala, napokon aj pri 
prerokúvaním informatívnej 
správy o rekonštrukcii viacúčelového 
športového areálu s umelým povr-
chom, nič sa nezmenilo. 

   Predtým ešte poslanec Kamil Beňko 
volal po tom, aby mesto v súvislosti 
s rekonštrukciou športového areálu 
Základnej školy na Ulici 8. mája oslo-
vilo aj Slovenský atletický zväz, či by 
fi nančne neprispel a Peter Pilip žiadal 
to isté s tým, aby sa rekonštrukcia 
ihriska Základnej školy na Ulici 8. 
mája realizovala no bez umelého 
povrchu a ihrisko s umelým povrchom 
aby mesto predsa len postavilo na 

heliodrome. „Neruš-
me uznesenie z roku 
2017, ktorým to defi -
nitívne zamietneme. 
Dajme si prestávku a 
dohodnime sa,“ vyzý-
val Peter Pilip a primá-
torka mu vyhovela. 
   K žiadnej dohode 
však nedošlo. Poslan-
ci potom schválili, že 
rušia uznesenie z roku 
2017 o výstavbe ihriska 
s umelým povrchom 
v areáli heliodromu a 
upresnili, že rekon-

štrukciu ihriska s umelým povrchom 
v areáli Základnej školy na Ulici 8. 
mája bude mesto fi nancovať formou 
združenej investície s Prešovským 

samosprávnym krajom. PSK prispeje 

čiastkou 100-tisíc eur a mesto Svidník 
čiastkou 350-tisíc eur. 
   Schválenie úveru v takejto výške 
svidnícki mestskí poslanci takisto 
schválili. (ps)

Poslanec Matúš Majda

Za výstavbu ihriska s umelým povrchom na heliodrome sa prihová-
rali hlavne poslanci Adrián Labun (vľavo) a Peter Pilip (vpravo)
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o d  2 4 .  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: 
24. júna: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
25. júna: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
26. júna: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch autobusovej stanice)
27. júna: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
28. júna: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
29. júna: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
30. júna: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA: 
29. a 30. júna: MUDr. R. Sabanoš - Nemocnica vo Svidníku. Kontakt: 054/786 
05 74. 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.

MALPASOVÁ, Jodi Ellen: 
Sľúbená. Bratislava, Ikar 2019. 348 s.
  Livy si všimne Millera, len čo vkročí do ka-
viarne. Atraktívny muž s prenikavými modrý-
mi očami ju tak očarí, že nie je schopná slova. 
V tej chvíli by jej ani nenapadlo, že sa s nim 
ešte stretne. Kým nenájde odkaz na servítke 
podpísaný písmenom M. Žiada od nej jedinú 
noc. Nijaké city, záväzky, iba čistú rozkoš. 
Livine zásady, ktorým je vo svojom osamelom 
živote verná, tak ohrozí muž plný protikladov. 
Je neznesiteľný, ale zdvorilý. Džentlmen, no 
zároveň odmeraný. Vášnivý, zato bezcitný. 
A predsa Livy tak fascinuje, že mu nedokáže 
odolať... Miller Hart ju postupne vtiahne do 
svojho nebezpečného sveta. Prebudí v nej 
vášeň, ktorá v nej driemala. Livy vycíti, že 
za rýchlymi autami, značkovými oblekmi a 
luxusným bytom skrýva Miller bolesť, a ak 
si chce podmaniť jeho dušu, musí zistiť, čo pred svetom tají. Hrozí však, že 
jej srdce to nezvládne.

CELIBIDACHE, Sergiu (28.6.1912-14.8.1996)
  Sergiu Celibidache rumunský dirigent sa narodil 28.6.1912 v Romane. Jeho 
kariéra sa začala, keď v r. 1945 zastupoval W. Furtwänglera vo vedení Berlín-
skych fi lharmonikov. Stal sa jednou z najznámejších berlínskych hudobných 
osobností. Po pobytoch v Latinskej Amerike a vo Švédsku, kde hosťoval ako 
dirigent, sa stal generálnym hudobným riaditeľom v Mníchove a šéfdirigentom 
Mníchovských fi lharmonikov. Tento orchester priviedol k nevídanému vzostupu. 
Slávne sú jeho interpretácie Brucknera a Brahmsa. Ako dirigent bol známy 
pomalým tempom a zásadným odmietaním nahrávania. Kvôli jedinečnosti 
hudobného zážitku uprednostňoval účasť na rôznych festivaloch. Celibidache 
bol oddaný vyučovaniu a mal semináre a kurzy na univerzitách v Trieri, Mainzi, 
Mníchove a Paríži, rovnako tak vo svojom bydlisku, pracoval so študentskými 
orchestrami. Vyučoval zadarmo. Skomponoval aj štyri symfónie, jeden klavírny 
koncert a jednu orchestrálnu suitu.

HLAVATÁ Dana (27.6.1957-)
  Slovenská prozaička, dramaturgička a výtvarníčka. Venuje sa rozhlasovej 
tvorbe, televíznej scenáristike a próze pre deti i dospelých. Pracuje ako dra-
maturgička v RTVS. Knižne debutovala pod pseudonymom Kristína Lumiská 
príbehom Urobím ti peklo. Venuje sa aj výtvarnej tvorbe. Žije v Bratislave. 
Vydala niekoľko kníh pre dospelých: Musíš mi veriť, Nervy v kýbli, Neverím 
ti, Nevinné klamstvá, Nič nemusím, Posadnutí, Priznanie, Milenec na úver, 
Zabi tú mrchu, Stôl pre štyroch, Všetko je zabudnuté a iné. Pre deti napísala 
Bájky, Zvedavé rozprávky, Farebné rozprávky, Našej mame hrabe, Rozšantená 
abeceda a iné. Získala literárne ocenenia doma i v zahraničí. 

- Elenka, cvičíš ráno podľa rádia?
- Áno, ale urobím vždy iba prvý cvik.

- Aký?
„Otvorte okno...“ 

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 24. júna: narodenie proroka, predchodcu a krstiteľa Jána - myro-
vanie, 6.30 hod.: *  Marián s rodinou, 12.00 hod.: * Anna, Mária, 18.00 hod.: * 
Ján, Jana, Marek, Utorok 25. júna: 6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 
hod.: † Ján, 18.00 hod.: †  Ján, Michal, Mária, Peter, Anna, 18.45 hod.: Moleben 
k bl. M.D. Trčkovi, Streda 26. jún: 6.30 hod.: † Vasiľ, Anízia, 7.15 hod.: 3. čas, 
18.00 hod.: * Zuzana s rodinou, 18.45 hod.: Moleben k BS, Štvrtok 27. jún: 6.30 
hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Michal, Michal, Paraska, 17.15 
hod.. ruženec za závislých, 18.00 hod.: † Peter, 20.00 hod.: Tichá adorácia + 
korunka k BM, Piatok: sviatok božského srdca voľnica, 28. júna: 6.30 hod.: * 
Annamária, 7.15 hod.: Moleben k BS so zasvätením, 12.00 hod.: * Petronela, 
18.00 hod.: * Jana, 18.45 hod.: Večiereň, Sobota: sv. apoštoli Peter a Pavol, 
myrovanie, 29. júna: 8.00 hod.: * Za farské spoločenstvo, 9.15 hod.: * rodina 
Strončeková, 10.30 hod.: * Anna, Mária, 3. nedeľa po zsd, 30. júna: zbor 
svätých dvanástich apoštolov, 7.00 hod.: Sv. ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Za 
farské spoločenstvo  sl., 9.15 hod.: CZŠ sv. Juraja, 10.30 hod.: * Ján CSL., 
14.30 hod.: večiereň + korunka k bm, 18.00 hod.: * Alexander sl.

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná  
  Pondelok 24. júna o 16.30 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinu, 
Slávku a Maroša s rodinami, - Utorok 25. júna o 7. hod.: + Andrej, Júlia, Imrich, 
Ondrej, Jozef, Streda 26. júna o 18. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre 
Lenku, Adama, Šaňa a Lenku, Štvrtok 27. júna o 7. hod.: + Ján, Paraska, 
Anna, Mária, Ján, Piatok 28. júna o 18. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie 
pre Pavla s rod., Sobota 29. júna o 8. hod.: Za farnosť, Nedeľa 30. júna o 9. 
hod.: Za farnosť. 

Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia 
  Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici 2042 
vo Svidníku: Štvrtok 27. júna o 18. hod.: Náš kresťanský život a služba: - 
Filipanom 1-4 kap., - O nič sa úzkostlivo nestarajte, - Filipanom 3:11. -  Čo 
je „skoršie vzkriesenie“?, - Čo som sa z čítania Biblie na tento týždeň nau-
čil o Jehovovi?, o 19. hod.: Zborové štúdium Biblie: Školení, aby vydávali 
svedectvo, Nedeľa 30. júna o 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Máš 
evanjelizačného ducha?, Hlavné myšlienky: - Nejestvuje iné evanjelium okrem 
evanjelia z Božieho Slova, - Dobré posolstvo z Božieho Slova sa dnes musí 
hlásať, - Máš ty osobne evanjelizačného ducha?, - Dnes je veľa príležitostí 
slúžiť ako evanjelisti.  
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Čo premieta Kino Dukla?
Infoservis 

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2
Nedeľa 30. 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. 
Réžia: Chris Renaud  •  Scenár: Brian Lynch
Teriér Max sa horko ťažko vyrovnal so skutočnosťou, že nie je jediným obľú-

bencom svojej paničky 
Katie, a už sú na obzore 
ďalšie nečakané zmeny. 
Najskôr sa k nim nasťa-
hoval ten chlap. Potom 
Katie začala priberať a 
na nejaký čas odišla. 
Keď sa vrátila, priviezla 
so sebou nejaké malé 
dieťa. Keďže bolo to-
tálne bezbranné a ne-
schopné, začal ho Max 

na každom kroku strážiť a chrániť. Z neustálych starostí si vytvoril nervový tik, 
na ktorý veterinár Maxovi naordinoval pobyt na dedine. Veľká chyba! Pobyt 
v prírode znamená pre každé mestské zviera doslova peklo, spôsobované 
nepriateľskými dedinskými zvieratami. Ani Maxovi kamaráti z prvého dielu 
nezažívajú najlepšie časy. Jeho psia láska Gidžetka dostane na stráženie 
Maxovu najobľúbenejšiu hračku, ktorá nedopatrení skončí v byte plnom zúri-
vých mačiek. Gidžetka prestrojená za mačku musí zahájiť záchrannú akciu. 
Panička bieleho králika Snowballa sa zase našla v superhrdinoch. Oblieka ho 
do smiešnych oblečkov. To by Snowballovi až tak nevadilo, keby za ním kvôli 
jeho superhrdinskej povesti neprišla fenka Daisy a nepožiadala ho o pomoc 
s misiou, na ktorú prezlečený králik za superhrdinu nemôže stačiť. Ak majú 
obstáť, musí sa Max, Gidžetka a Snowball postaviť svojim vlastným strachom 
a obavám. V prvom rade ale zažijú kopec psej, mačacej, škrečkovskej a vtá-

čej zábavy v príbehu, po ktorom sa už nikdy na svojich chlpatých parťákov 
nebudete pozerať rovnakými očami.
Tajný život maznáčikov 2 vznikol aj vďaka fenomenálnemu úspechu prvého 
dielu. Jeho tvorcovia z Illumination Studios majú na úspechy patent, keďže v 
ich hlavách sa zrodili fi lmy ako Mimoni, Spievaj alebo Grinch.
Animovaný, dobrodružný, 86 minút, slovenský dabing, vstupné: 5 eur 

AJ SLNKO JE VIEZDA
Nedeľa 30. júna o 20. hodine 

Láska má svoj vlastný vesmír. 
Hrajú: Yara Shahidi, Charles Melton, Gbenga Akinnagbe, Cathy Shim  •  Réžia: 
Ry Russo-Young  •  Scenár: Tracy Oliver  •  Hudba: Herdís Stefánsdóttir
Natasha je dievča, ktorá neverí na osud ani na sny a spolieha sa iba na vedu 
a fakty. Až do magického okamihu, kedy osud zasiahne a ona uprostred 
horúceho dňa na rušnej newyorskej ulici narazí na Daniela, nevyliečiteľného 
romantika. Medzi dvoma úplne neznámymi mladými ľuďmi okamžite preskočí 
iskra, ale hviezdy im nie sú veľmi naklonené. Natashi a jej rodine totiž zostáva 
dvanásť hodín do núteného odchodu z USA. Daniel to však nevzdáva, lebo 
už pri prvom pohľade na ňu mu bolo jasné, že osud im dvom nachystal niečo 
naozaj zvláštne a výnimočné. Teraz mu zostáva jediné - presvedčiť o tom aj 
Natashu...

Romantický, 93 minút, české titulky, vstupné: 5 eur 


