
Dátum vydania: 23. september 201939/19

inzercia inzercia 

inzercia 

ROKOVANIE VLÁDYROKOVANIE VLÁDY
V GIRALTOVCIACH V GIRALTOVCIACH 

200. výročie200. výročie
narodenia narodenia 
A. Pavloviča  A. Pavloviča  

Richard RašiRichard Raši
otváral otváral 
špecializované zariadenie špecializované zariadenie 

NA ZASTREŠENIENA ZASTREŠENIE
KLZISKA 300-TISÍCKLZISKA 300-TISÍC
OD VLÁDYOD VLÁDY  
Vláda rozdelila cez milión eurVláda rozdelila cez milión eur

KTO A KOĽKO ZÍSKAL? KTO A KOĽKO ZÍSKAL? 



23. september 2019Podduklianske novinky 2Spravodajstvo

  Rovný milión a k nemu ďalších 293-tisíc eur rozdelila vláda na 
svojom výjazdovom rokovaní v utorok 17. septembra v Giral-
tovciach. Rokovala v tamojšom Dome kultúry, no ešte predtým 
sa premiér Peter Pellegrini a niekoľkí ďalší členovia vlády zišli 
v zasadačke giraltovského Mestského úradu s primátormi a 
starostami miest a obcí okresu Svidníku. 

Na rokovaní v Giraltovciach vláda pre región rozdelila 
takmer 1,3 milióna eur - najviac sa ušlo Svidníku
O nemocnici a rýchlostnej ceste R4 len okrajovo

  Vláda v regióne rokovala po štvrtýkrát, trikrát vo Svidníku a teraz prvýkrát 
v Giraltovciach. Hodnotila plnenie Akčného plánu rozvoja okresu Svidník, 
schváleného v roku 2016. Podľa dokumentu, ktorý prerokoval kabinet Petra 
Pellegriniho na výjazdovom rokovaní v Giraltovciach, v rámci akčného roz-
vojového plánu pre okres Svidník sa od augusta 2016 vytvorilo 1 369 nových 
pracovných miest. Zároveň došlo k zníženiu evidovanej nezamestnanosti v 
okrese na 10,78 %, čím sa podarilo prekonať stanovený cieľ akčného plánu 
už rok a pol pred jeho ukončením. Konštatoval to samotný premiér. Pri zara-
dení okresu Svidník medzi najmenej rozvinuté okresy bola miera evidovanej 
nezamestnanosti na konci roku 2015 na úrovni 19,38 %. Ambíciou bolo znížiť 
ju do konca roka 2020 na 11,16 %. Akčný plán zároveň stanovil za cieľ vytvoriť 
1 418 nových pracovných miest.
  Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši po výjaz-
dovom rokovaní vlády v Giraltovciach informoval o čerpaní fi nancií v rámci 
akčného plánu. „Z európskych prostriedkov boli pre okres Svidník plánované 
prostriedky v objeme 30 miliónov eur, už teraz sú zazmluvnené európske 
peniaze v objeme 39 miliónov eur. Čo sa týka regionálneho príspevku, z 
alokovaných troch miliónov eur je už 83 % fi nančných prostriedkov zazmluv-
nených,“ povedal Richard Raši. 
  Vláda na utorkovom výjazdovom rokovaní v Giraltovciach mala v pláne roz-
deliť rovný milión eur pre mestá a obce okresu, cirkvi, ale aj ďalšie kultúrne, 
spoločenské a športové organizácie. Celkovo je vyčlenená suma určená je 
na podporu 104 projektov. Najväčší objem fi nancií z tohto balíka poputuje na 
zastrešenie zimného štadióna vo Svidníku. Na tento účel je určených 300-tisíc 
eur. Mesto Giraltovce dostalo 50-tisíc eur na rekonštrukciu chodníkov a odstav-
ných plôch, 25-tisíc eur na modernizáciu školskej jedálne pri ZŠ Budovateľská 
a rovnakú sumu aj na rozšírenie tepelných rozvodov v materskej škole. Suma 
15-tisíc eur je určená na vybudovanie workoutového a detského ihriska ako aj 
ukončenie revitalizácie environmentálnej záťaže na Ulici Serpentíny. Priamo 
počas rokovania vláda okrem týchto prostriedkov vyčlenila navyše ďalších 
293-tisíc eur. Mesto Svidník získalo stotisícový príspevok na vybudovanie 
denného stacionára pre seniorov v bývalej budove SPŠ odevnej, ktorú mesto 
získalo po zámene s Prešovským samosprávnym krajom, a 40-tisíc eur na 
dokončenie priestorov v Európskom dome kultúry. Konkrétne ide o priestory 
na prízemí v časti budovy, kde je úrad práce. Vďaka príspevku od vlády sa 
rozšíria klientske priestory úradu práce a dobuduje sa bezbariérový vstup. 
Mesto Giraltovce dostalo naviac 80-tisíc eur na vybudovanie výťahu a bezba-
riérového vstupu do Domu kultúry. Sumou 20-tisíc podporili ministri Základnú 
umeleckú školu v Giraltovciach a peniaze vyčlenili aj pre dve obce. Na opravu 

povodňami zničených komunikácií dostala obec Kračúnovce 40-tisíc eur a obec 
Hrabovčík na riešenie havarijného stavu komunikácií dostalo 13-tisíc eur.
  Na rokovaní vlády sa z nášho regiónu zúčastnilo viacero zástupcov. Okrem 
iných aj primátori oboch miest, teda primátor Giraltoviec Ján Rubis a primátorka 
Svidníka Marcela Ivančová. Nechýbali ani krajský poslanec Peter Pilip, pred-
nosta Okresného úradu vo Svidníku Jozef Baslár a niekoľkí ďalší. Okrem, do 
programu ofi ciálne zaradených tém, počas rokovania vlády odzneli aj ďalšie. 
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová informovala, že na zasadnutí zdôraznila 
postavenie mesta Svidník ako prirodzeného centra regiónu. Vyzdvihla, že 
mesto Svidník je centrom zamestnanosti, vzdelávania, poskytovania sociál-
nych a zdravotníckych služieb a má svoje problémy, na ktoré treba poukázať. 
„Naši mladí ľudia študujúci v Bratislave, Trnave, Žiline a pod. chcú cestovať 
vlakom, musia cestovať cca do 80 km vzdialeného dopravného uzla - Kysaku 
- navrhujeme preto zavedenie bezplatnej autobusovej dopravy - z okresov 
bez vlakovej dopravy do najbližšieho miesta, kde môžu využiť bezplatné ces-
tovanie vlakom,“ takto sa vyjadrila primátorka Marcela Ivančová, ktorá podľa 
jej vlastných slov počas rokovania vládneho kabinetu otvorila aj ďalšiu tému. 
„Obraciam sa na vás o podporu pridelenia urgentu typu 1. pre okres Svidník, 
pre nemocnicu vo Svidníku. Našimi argumentami za tento urgent je členitosť 
terénu, riedka osídlenosť, doposiaľ nedobudovaná infraštruktúra R4 - z toho 
vyplývajúca zložitá dopravná situácia - kolóny niekoľkých často aj desiatky 
kamiónov na úzkych, kľukatých cestách. Podľa vyjadrení riaditeľa nemocni-
ce arm. gen. L. Svobodu je nemocnica pripravená splniť všetky podmienky, 
ktoré sú pre zriadenie urgentu typu 1 nutné. Urgent typu 1 pre Svidník by bol 
vážnym signálom, že tento najodľahlejší región Slovenska má svoj hlas, ktorý 
je vypočutý,“ zdôraznila primátorka Ivančová. Pripomeňme, že ministerka 
zdravotníctva Andrea Kalavská na rokovaní vlády chýbala a či niekto z ostat-
ných členov vlády na tieto slová reagoval, primátorka nepovedala. Premiér 
Peter Pellegrini akurát na tlačovej konferencii po rokovaní vlády povedal, že 
Svidník musí mať nemocnicu lokálneho typu a vicepremiér Richard Raši sa 
prihovoril za výstavbu rýchlostnej cesty R4. „Je jasné, že takúto investíciu tento 

región potrebuje. Sám som dnes autom prešiel od Prešova do 
Svidníka a od Svidníka naspäť do Giraltoviec a poviem vám, 
bol to zážitok. Investíciu do cestnej siete región jednoznačne 
potrebuje,“ povedal Richard Raši, no nič viac nekonkretizoval. 
Minister dopravy Árpád Érsek akurát povedal, že so začiatkom 
výstavby úsekov rýchlostnej cesty R4 od Prešova na Svidník a 
ďalej na hranicu s Poľskom sa počíta v roku 2023. 
  Dodajme ešte, že okrem vicepremiéra Richarda Rašiho, 
ktorý navštívil Svidník, a ministerky školstva Martiny Lubyovej, 
ktorá zavítala do Základnej školy v Kračúnovciach žiaden ďalší 
minister okrem rokovania vlády nemal iný program v okrese 
Svidník. Na rokovaní vlády pritom chýbali šiesti ministri, ktorých 
zastupovali štátni tajomníci. Samotný predseda vlády Peter 
Pellegrini pritom na stretnutie so starostami, ktoré predchádzalo 
rokovaniu vlády, meškal a do Giraltoviec priletel vrtuľníkom 
letky Ministerstva vnútra SR. Pristál na tréningovom futbalovom 
ihrisku.                                                                         (pn, ps)
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  300-tisíc eur od vlády na zastrešenie klziska stačiť nebude. Potvrdila to 
primátorka Svidníka Marcela Ivančová. „Som však veľmi rada, že sa nám 
tieto fi nancie podarilo získať, pretože vďaka zastrešeniu ľadovej plochy 
dokážeme predĺžiť prevádzku klziska doslova z niekoľkých týždňov na 

Klzisko by malo byť zastrešené o rok

Vieme, kto bude rekonštruovať cesty a chodníky
  Rekonštruovať miestne komunikácie a chodníky vo Svidníku by mali ešte 
v tomto roku. Podľa informácií, ktoré nám poskytla PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová, súťaž na rekonštrukcie miestnych komunikácií a 
chodníkov je ukončená. „Zo súťaže vzišla ako úspešná fi rma EUROVIA 
SK, a.s., ktorá by mala zmluvu podpísať v priebehu budúceho týždňa. 
Práce sa začnú realizovať po prebratí stavby ešte v tohtoročných je-
senných mesiacoch,“ konštatovala Kristína Tchirová. Podľa poslancami 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku schváleného zoznamu je v pláne 
rekonštrukcia úsekov ulíc Duklianska, Sov. hrdinov, Mierová, Pod lesom a 
Nábrežná.                                                                                                 (ps) 

niekoľko mesiacov,“ povedala primátorka v rozhovore pre naše noviny. 
„300-tisíc eur, samozrejme, nebude stačiť. Počítame, že je to niekde menej ako 
polovica celého nákladu, pretože sme v sume niekde okolo 650 - 700-tisíc,“ 
pokračovala primátorka, podľa ktorej sa však už tohto roku do zastrešenie 
klziska mesto nepustí. „Myslím, že na budúcu sezónu by sme mali ísť v 
režime zastrešenej ľadovej plochy,“ dodala Marcela Ivančová, podľa ktorej 
sa mesto na budúci rok istotne zapojí do dotačného programu Prešovského 
samosprávneho kraja Výzva pre región, z ktorého chce získať ďalšie fi nancie 
potrebné na zastrešenie klziska. 

(ps)

  Spolupráca s partnerskými mestami po nástupe nového vede-
nia mesta Svidník na čele s primátorkou Marcelou Ivančovou 
sa pomaly rozbieha. Mesto Svidník pozvalo predstaviteľov 
všetkých svojich partnerských miest na Dni Svidníka, ktoré sa 
konali koncom júna. 

Inšpirácia na denný stacionár pochádza z českého mesta Chrudim

  Na Dňoch Svidníka sa zúčastnili zástupcovia všetkých miest okrem srbského 
mesta Vrbas. „Naše vedenie bolo doposiaľ v troch partnerských mestách, 
a to Chrudim v Českej republike, Jaroslawský powiat a mesto Jaroslaw v 
Poľsku. Nateraz posledná pracovná návšteva bola v meste Chrudim pri 
príležitosti ich tradičných slávností, ktorými boli Obžinky,“ konštatovala 
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. 
  Počas tejto návštevy sa podľa nej primátorka Marcela Ivančová zaujímala o 
fungovanie sociálnej oblasti v meste Chrudim a ich stacionára. „Inšpiráciou 
jej bol práve chod denného stacionára, ktorý spravuje mesto a takto 
pomáha viacerým seniorom,“ vysvetlila Kristína Tchirová. Mesto Svidník 
by podľa jej slov rado aj s pomocou príspevku 100-tisíc eur, schválených na 
minulotýždňovom zasadnutí vlády v Giraltovciach, rekonštruovalo priestory 
bývalého internátu SPŠO a urobilo priestor pre fungovanie mestského denného 
stacionára.                                                                                                (ps)  

  Most cez rieku Ondava na Festivalovej ulici vo Svidníku je pred dokončením. 
Robotníci aktuálne ukončujú práce na stavbe chodníkov, osadzujú zábradlie 
a pripravujú pokládku asfaltu, ktorá je plánovaná na koniec budúceho týždňa. 
„Po ukončení cesty sa pristúpi aj k elektroinštalácii, nainštalujú sa svet-
lá a bude možné 
spustiť premávku 
cez most. Prebera-
nie stavby sa bude 
realizovať v októb-
ri,“ informovala nás 
PR manažérka mes-
ta Svidník Kristína 
Tchirová. V prípade 
druhého mosta, teda 
tzv. modrého mosta 
cez rieku Ladomír-
ka podľa Kristíny 
Tchirovej Mestský 
úrad práve zabezpečuje dôkazné prostriedky a spracovávajú dokumentáciu 
na začatie súdneho konania. „Tieto kroky by sme radi uzavreli do konca 
septembra,“ podotkla Kristína Tchirová. 

(ps)

  Vymeškali množstvo vyučovacích hodín 
  13 ročný školák vymeškal 194 vyučovacích hodín a 14 ročná školáčka vymeš-
kala dokonca 207 vyučovacích hodín. Nakoľko ide o žiakov Základnej školy 
v Nižnom Mirošove a školská dochádzka je v tomto veku povinná,  bardejov-
ský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozovanie mravnej 
výchovy mládeže. Z uvedeného trestného činu následne vzniesol obvinenie 
33 ročnému mužovi ako aj 32 ročnej žene, rodičom detí, ktorí ako zákonní 
zástupcovia  umožnil svojim deťom viesť záhaľčivý život a nedbali o ich  pra-
videlnú školskú dochádzku. Išlo o obdobie od septembra 2018 do júna 2019. 
Obvineným rodičom hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až na päť 
rokov.                                                                                                     (krpz)

Kedy sprístupnia most na Festivalovej?
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  Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard 
Raši si ešte pred samotným rokovaním vlády v Giraltovciach v 
utorok uplynulý týždeň odskočil do Svidníka. 

Podpredseda vlády SR Richard Raši otváral špecializované zariadenie i kontroloval most 

  Navštívil tu Základnú školu na Karpatskej ulici, ktorá z Úradu podpredsedu 
vlády SR pre investície a informatizáciu získala regionálny príspevok vo výške 
100 tisíc eur. Tieto peniaze poslúžili na zateplenie učebňovej časti budovy. 
Pozrel si aj telocvičňu a učebňovú časť školy a v krátkej diskusii odpovedal 
na otázky pedagógov.   
  Richard Raši navštívil aj zariadenie pre seniorov Atrium a zúčastnil sa sláv-
nostného otvorenia špecializovaného zariadenia. V tomto novom špecializova-
nom zariadení sociálnych služieb, nájde prácu 30 ľudí. V trojpodlažnej budove, 
ktorú zrekonštruovali, je 20 dvojlôžkových izieb. „Je to jeden z najúspešnejších 
projektov, ktorý je podporovaný z nášho úradu v oblasti regionálneho rozvoja. 
Okrem spokojných klientov je medzi zamestnancami desať zamestnancov, 
ktorí sa vrátili zo zahraničia alebo z podnikov, ktoré v okolí mali problémy a 
dostali prácu doma, kde žijú,“ uviedol po otvorení zariadenia podpredseda 
vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Celé centrum sociálnych 
služieb Atrium pozostáva zo štyroch objektov. 
  V závere svojej krátkej návštevy vo Svidníku sa bol pozrieť na prebiehajúcu 
rekonštrukciu mosta na Festivalovej ulici. „Toto je naozaj mimoriadna investí-
cia, pretože bola vo výške 500 tisíc eur. Napriek tomu, že nešlo o vytvorenie 
nových pracovných miest, išlo o zabezpečenie života obyvateľom, ktorí žijú 

za mestom. Zároveň ide aj o opätovné sprístupnenie športového a kultúrneho 
areálu. Preto táto investícia bola v takej mimoriadnej sume odsúhlasená, 
pretože mesto by vo svojom rozpočte na takéto defi nitívne riešenie peniaze 
nemalo. A ak by ich aj dalo, tak by muselo ochudobniť sociálne služby, škol-
stvo, šport a všetko iné. Z môjho pohľadu sú to naozaj mimoriadne efektívne 
využité fi nančné prostriedky,“ povedal Richard Raši. 

(ks)  

Richard Raši v závere svojej krátkej návštevy vo Svidníku sa bol 
pozrieť na prebiehajúcu rekonštrukciu mosta na Festivalovej ulici

Z návštevy Základnej školy Karpatská vo Svidníku

Richard Raši navštívil aj zariadenie pre seniorov Atrium a zúčastnil 
sa slávnostného otvorenia špecializovaného zariadenia
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Obec Belejovce - rekonštrukcia obecného úradu 3 500 €;
Obec Beňadikovce - rekonštrukcia obecného rozhlasu 6 000 €;
Obec Bodružal - rekonštrukcia kultúrneho domu, kanalizácia, žumpa 7 000 €;
Obec Cernina - rekonštrukcia sály kultúrneho domu 8 000 €;
Obec Cigla - rekonštrukcia pódia v kult. dome, vybavenie kuchyne 6 000 €;
Obec Dlhoňa - rekonštrukcia oplotenia cintorína 6 000 €;
Obec Dobroslava - rekonštrukcia strechy a fasády obecného úradu 5 000 €;
Obec Dubová - rekonštrukcia oplotenia cintorína 6 000 €;
Obec Dukovce - rekonštrukcia vnút. priestorov obecného úradu 7 000 €;
Obec Fijaš - revitalizácia priestranstva pri miestnosti na smút. obrady 8 000 €;
Mesto Giraltovce - ukončenie revitalizácie environmentálnej záťaže na Ulici 
Serpentíny 15 000 €;
Mesto Giraltovce - protipovodňové opatrenia na Kukučínovej 
                                a Bardejovskej ulici 5 000 €;
Mesto Giraltovce - rozšírenie tepelných rozvodov v Materskej škole Giral-
tovce 25 000 €;
Mesto Giraltovce - modernizácia školskej jedálne pri Základnej škole 
                                Budovateľská, Giraltovce 25 000 €;
Mesto Giraltovce - Rekonštrukcia verejných svetiel miestnej 
                                časti Francovce 10 000 €;
Mesto Giraltovce - rekonštrukcia chodníkov a odstavných plôch 50 000 €;
Mesto Giraltovce - vybudovanie wourkoutového a detského ihriska 
                                v Parku mier 15 000 €;
Mesto Giraltovce - zakúpenie krojov pre Folklórny súbor Topľan 3 000 €;
Obec Havranec - odkanalizovanie obecného úradu 5 000 €;
Obec Hrabovčík - rekonštrukcia miestnych komunikácií 7 000 €;
Obec Hunkovce - rekonštrukcia domu kultúry a obecného úradu 7 000 €;
Obec Jurkova Voľa - vybudovanie nového el. kúrenia v kult. dome 5 000 €;
Obec Kalnište - rekonštrukcia kúrenia a kuchyne v mat. škole 8 000 €;
Obec Kapišová - rekonštrukcia miestnych komunikácií 8 000 €;
Obec Kečkovce - rekonštrukcia cintorína, navýšenie hrob. miest 8 000 €;
Obec Kobylnice - vybudovanie cesty k obecnému cintorínu 7 000 €;
Obec Korejovce - odkúpenie budovy bývalej Jednoty 7 000 €; 
Obec Kračúnovce - protipovodňové opatrenia - výstavba záchytných 
                                 mreží kanalizačných priepustov, vydláždenie 
                                 záchytných kanálov v rizikových úsekoch 8 000 €;
Obec Kračúnovce - nákup cimbalu pre spev. skupinu Kračúnovčan 2 000 €;
Obec Krajná Bystrá - vybudovanie oplotenia detského ihriska 8 000 €;
Obec Krajná Poľana - rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu 5 000 €;
Obec Krajná Porúbka - vybudovanie autobusovej zastávky 6 000 €;
Obec Krajné Čierno - rekonštrukcia vstupnej časti obecného úradu 9 000 €;
Obec Kružlová - rekonštrukcia obecného úradu a sály 8 000 €;
Obec Kuková - rekonštrukcia chodníkov 10 000 €;
Obec Kurimka - rekonštrukcia fasády kultúrneho domu 10 000 €; 
Obec Ladomirová - zníženie ener. náročnosti kultúrneho domu 6 000 €;
Obec Lužany pri Topli - rekonštrukcia miestnej komunikácie 4 000 €;
Obec Lúčka - dobudovanie bezpečnostno športovo a oddych. centra 8 000 €;
Obec Matovce - rekonštrukcia kultúrneho domu - 10 000 €;
Obec Medvedie - realizácia vodovodnej a kan. prípojky v obci 6 000 €;
Obec Mestisko - výmena strechy obecnej telocvične 7 000 €;
Obec Mičakovce - rekonštrukcia rozhlasu a požiarnej zbrojnice 5 000 €;
Obec Miroľa - rekonštrukcia obecnej budovy 4 000 €;
Obec Mlynárovce - výstavba mosta v k.ú. Mlynárovce 10 000 €;
Obec Nižná Jedľová - výstavba chodníka 4 000 €;
Obec Nižná Pisaná - rekonštrukcia kultúrneho domu 7 000 €;
Obec Nižný Komárnik - rekonštrukcia kuchyne, chodieb obec. úradu 6 000 €;
Obec Nižný Mirošov - obstaranie interiérového nábytku do domu smútku, 
                                      obstaranie vybavenia kuchyne zákl. školy 8 000 €;
Obec Nižný Orlík - rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy 10 000 €;
Obec Nová Polianka - dovybavenie kultúrneho domu 2 000 €;
Obec Okrúhle - rekonštrukcia a vybavenie kuchyne kult. domu 6 000 €;
Obec Príkra - nákup unimobunky (náhrada za obecný úrad) 4 000 €;
Obec Pstriná - rekonštrukcia kultúrneho domu 3 500 €;
Obec Radoma - dobudovanie detského ihriska s vybavením 8 000 €;
Obec Rakovčík - výstavba parkoviska pri obecnom cintoríne 8 000 €;
Obec Rovné - výstavba ihriska a úprava parku pri obec. úrade 7 000 €;
Obec Roztoky - vybudovanie protihlukovej steny pri dome kultúry, 
                           vymaľovanie domu kultúry 8 000 €;
Obec Soboš - dokončenie prístupovej cesty k domu smútku 10 000 €;
Obec Stročín - rozšírenie a modernizácia obecného úradu 7 000 €;

Kto a koľko získal od vlády? 
Obec Svidnička - rekonštrukcia fasády kultúrneho domu 8 000 €;
Mesto Svidník - zastrešenie zimného štadióna vo Svidníku 300 000 €;
Obec Šarbov - rekonštrukcia obecného úradu - 4 000 €;
Obec Šarišský Štiavnik - rekonštrukcia a vybavenie kuchyne 
                                           kultúrneho domu, rekonštrukcia kúrenia 8 000 €;
Obec Šemetkovce - dokončenie požiarnej zbrojnice 3 500 €;
Obec Štefurov - obstaranie komunálnej techniky na údržbu 
                            vodného zdroja a miestnych komunikácií 6 000 €;
Obec Vagrinec -  vybudovanie toaliet a vykurovania v dome kultúry 6 000 €;
Obec Valkovce - revitalizácia parku v obci 7 000 €;
Obec Vápeník - rekonštrukcia sály kultúrneho domu 7 000 €;
Obec Vyšná Jedľová - rekonštrukcia sály kultúrneho domu 5 000 €;
Obec Vyšná Pisaná - rekonštrukcia oplotenia cintorína 7 000 €;
Obec Vyšný Komárnik - rekonštrukcia fasády kultúrneho domu 5 000 €;
Obec Vyšný Orlík - rekonštrukcia odpadov v bytových domoch 6 000 €;
Obec Vyšný Mirošov - rekonštrukcia domu smútku 8 000 €;
Obec Železník - rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu 7 000 €;
Obec Želmanovce - rekonštrukcia priestorov materskej školy 5 000 €;
CZ Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Giraltovce  
                           - rekonštrukcia vežových hodín a veže kostola 7 000 €;
CZ evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kuková 
                                     -  rekonštrukcia chrámu - 2 000 €;
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
Kuková - zhotovenie plynového kúrenia v kostole Kalnište 2 500 €;
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník - Záhradná 
                                         - rekonštrukcia chrámu 7 000 €;
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník - zateplenie pastoračného 
                                                                      centra 7 000 €;
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Giraltovce - výmena hlavných 
         vchodových dverí chrámu Matky ustavičnej pomoci 7 000 €;
Gréckokatolícka cirkev Hrabovčík - rekonštrukcia fasády 
                                                             pastoračného 3 000 €;
Pravoslávna cirkevná obec v Nižnom Mirošove - rekonštrukcia 
                      strechy pravoslávneho chrámu v obci 3 000 €;
Pravoslávna cirkevná obec v Dlhoni - rekonštrukcia budovy chrámu 
                                                                sv. Petra a Pavla v Dlhoni 4 000 €;
Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku - rekonštrukcia zvonice 7 000 €;
Pravoslávna cirkevná obec Nižný Orlík - rekonštrukcia interiéru 
                  v chráme Svätého archanjela Michala 5 000 €;
Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Svidník 
                  - rekonštrukcia cirkevnej sociálnej budovy 7 000 €;
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kračúnovce, fi liálka Kalnište 
                   - rekonštrukcia kostola sv. Mikuláša 2 500 €;
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník 
                    - zakúpenie prívesného vozíka a uniforiem 
                     Slovenského červeného kríža 3 000 €;
Telovýchovná jednota Slávia Svidník - obstaranie športovej 
                         výbavy pre volejbalový klub 2 500 €;
TJ Lúčka - vybavenie šatní nábytkom 1 000 €;
TJ Družstevník Kuková - zakúpenie špor. náradia 1 000 €;
ŠK Slovan Giraltovce - obstaranie materiálno-technického zabezpečenia  
              (jazdecké prekážky, prenosné oplotenia, WC, ozvučenie) 8 000 €
1. FK Svidník - obstaranie materiálno-technického vybavenia 
                       (trén. pomôcky, lopty, ochranné a bránkové siete) 2 500 €;
Športový klub Centrum Svidník - výmena mant. časti štadióna 2 500 €
Slovenský rybársky zväz Miestna organizácia Giraltovce 
                   - revitalizácia rybníka v Giraltovciach 2 000 €;
Slovenský rybársky zväz Miestna organizácia - rekonštrukcia 
                   bezpečnostného prepadu VN Vyšný Orlík - betonáž 4 500 €;
Dukla Destination, n.o. - vytvorenie propagačných materiálov 
                                          k histórii okresu Svidník 5 000 €;
Vidiek, n.o. - premiestnenie pamätníka Čapajev, 
                      vybudovanie pamätných tabúľ 2 000 €;
Umelecký klub OKRUHĽAN - obstaranie krojov pre FS Okruhľan 3 000 €;
Občianske združenie REGIÓNY PRE VŠETKÝCH 
                                    - zakúpenie výpočtovej techniky 2 000 €;
Súkromná stredná škola Giraltovce - obstaranie inter. nábytku 3 000 €;
Jednota dôchodcov na Slovensku, Svidník 
                                   - nákup výpočtovej techniky 4 500 €. 

Spolu: 1 000 000 € 
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  Polícia vo Svidníku rieši prípad prečinu podvodu, ktorého sa 
dopustil vtedy ešte neznámy páchateľ  v dobe od 4. do 13. júna, 
v jednom z miestnych ubytovacích zariadení.

  Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zberu 
v Giraltovciach vedie trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže a 
to hneď v štyroch prípadoch.

Za ubytovanie nezaplatil 

  Muž sa ubytoval v tomto zariadení v apartmáne na dobu deväť nocí, potom 
ale odišiel a za ubytovanie nezaplatil. Spôsobil tak škodu vo výške viac ako 
290 eur.   Vyšetrovanie preukázalo, že skutku sa mal dopustiť 30 ročný muž 
z Bánoviec nad Bebravou. Ubytovanie si muž objednal telefonicky. Muž bol 
z uvedeného trestného činu obvinený, momentálne je stíhaný na slobode, no 
ak sa mu vina preukáže, hrozí mu až dvojročné väzenie. 

(krpz)

Začala sezóna zberu cudzej úrody

  V nedeľu 15. septembra popoludní z poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom 
území mesta Giraltovce bolo ukradnutých 25 kg zemiakov. Osoba podozrivá 
zo spáchania tohto skutku je 44 ročná miestna žena. Tá si prisvojila cudziu 
vec, ide o vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôd-
neho fondu. 
  V druhom prípade ide o krádež 10 kg zemiakov, v rovnaký deň, čas i miesto. 
Podozrivou zo spáchania skutku je 46 ročná Giraltovčanka. 
Z krádeže 30 kg zemiakov sú podozrivé 3 ženy (vo veku 19,25 a 29 rokov), 
ako aj 42 ročný muž, všetci taktiež z Giraltoviec. 
V poslednom prípade ide o krádež 10 kg zemiakov na uvedenom mieste. 
Podozrivou je 27 ročná mladá žena, Giraltovčanka.
  Zákon jednoznačne stanovuje, že aj pri zbere úrody, ktorá nie je vaša, ide o 
trestný čin. Trestná sadzba je zákonom stanovená až na dva roky. Neznalosť 
zákona neospravedlňuje a netreba zabúdať, že neber, čo Ti nepatrí!   

 (krpz)

  Svidnícki mestskí poslanci na svojom ostatnom zasadnutí 
už tradične predniesli viacero problémov, s ktorými sa na nich 
zväčša obracajú obyvatelia mesta. 

O čom diskutujú svidnícki mestskí poslanci?
Altánky pri Ladomirke, znečistená cesta, chýbajúce osvetlenie i prenájom parkovacích

  Poslanca Jána Vooka zaujímala situácia ohľadom osvetlenia chodníka na 
Jedľovku, no dostalo sa mu odpovede od primátorky mesta Marcely Ivančo-
vej, že problém je zložitejší, keďže pozemky v danej lokalite nepatria mestu. 
„Ale budeme sa snažiť riešiť to,“ 
podotkla primátorka. Jána Vooka 
zaujímalo aj to, prečo stále nebol 
osadený spomaľovač na ceste 
na Ulici 8. mája smerom ku krytej 
plavárni, čo žiadal už viackrát, 
rovnako ho zaujímal prípadný 
posun pri snahe modernizovať 
Dom smútku, ale i to, prečo nie je 
osvetlená Socha arm. gen. Lud-
víka Svobodu v centre Svidníka. 
Primátorka Marcela Ivančová na 
margo Domu smútku pozname-
nal, že zatiaľ riešia rozšírenie 
cintorína, čo je momentálne 
najdôležitejšie. No a Jána Vooka 

zaujímal aj skorší zámer vybudovať 
pre psíčkarov osobitných priestor, a 
takisto aj to, prečo ešte neboli osadené 
altánky pri treťom a štvrtom vodopáde 
Ladomírky a rovnako aj odpadkové 
koše, ktoré žiadal už skôr. Primátorka 
Marcela Ivančová vysvetlila, že aj tieto 
náležitosti sa musia riešiť komplexne, 
keďže aj Povodie Bodrogu a Hornádu, 
ako správca vodného toku Ladomírky 
má v pláne realizáciu protivpovodňo-
vých opatrení. „Navyše si napríklad 
v prípade požiadavky na umiestnenie 
odpadkových košov pri Ladomírke 
myslím, že každý zodpovedný občan  si 
má odpad zobrať so sebou,“ zdôraznila 
Marcela Ivančová. 
  Poslankyňa Katarína Siváková upo-

zornila na aktuálny problém sú-
visiaci s výstavbou obchodného 
centra Kaufl and. Ťažké mecha-
nizmy podľa nej zo staveniska 
prechádzajú celým mestom, čo 
je, samozrejme, pochopiteľne, 
no ostáva po nich na vozovke 
neporiadok. „Je pravdou, že 
fi rma, ktorá Kaufl and stavia, sa 
snaží vozovku čistiť, no nie vždy 
sa im to darí tak, ako by to malo 
byť. Nejde pritom len o hlinu či 
blato v prípade dažďa, ale aj o 
kamene, ktoré sú na vozovke pre 
autá dosť nebezpečné. Bolo by 
podľa mňa vhodné, ak by mesto 
v tomto vystupovalo aktívnejšie,“ 
upozornila poslankyňa Katarína 
Siváková a primátorka Marcela 
Ivančová uznala, že to treba riešiť 

a že sa na to pozrú. „z našej pozície pravidelne komunikujeme s fi rmou a upo-
zorňujeme na potrebu čistenia znečistenej vozovky,“ povedala primátorka. 
Poslanec Ján Hirčko zas žiadal riešiť potrebu vybudovania verejného osvet-
lenia popri chodníku od OD PROFIT smerom k Večierke „Labun,“ pretože 
tam nie je žiadne svetlo. Pridal sa k nemu aj poslanec Adrián Labun, ktorého 
rodiny sa tento problém takisto týka. „Je tam zámer na výstavbu parkoviska 
na tej zelenej ploche, tak by to bolo treba riešiť komplexne, aj s našim zá-
merom na výstavbu parkoviska a, samozrejme, aj s osvetlením,“ zdôraznil 
Adrián Labun. 
  Poslanec Kamil Beňko pozornosť kompetentných upriamil na Mierovú ulicu, 
kde podľa neho nefunguje mestský rozhlas. „Áno, tých prípadov, keď nefunguje 
mestský rozhlas v niektorých loka-
litách, je viac. Riešime to priebežne 
a pozrieme sa, samozrejme, aj na 
Mierovú ulicu,“ odpovedala primá-
torka Svidníka Marcela Ivančová. 
Nuž a poslanec Peter Breznoščák 
upozornil na neudržiavané pozem-
ky na území mesta, na ktorých sa 
potom podľa neho množia plazy 
a podobne. Primátorka Marcela 
Ivančová mu odpovedala, že mesto 
v žiadnom prípade nikomu nebude 
len tak kosiť pozemok. Mestská po-
lícia podľa nej v takýchto prípadoch 
aktívne koná a výsledky sú pozitív-
ne. Po upozornení na povinnosť 
udržiavať pozemok či i po prípadnej 
pokute vlastníci zvyknú dať svoje 
pozemky do poriadku.            (ps)

 Poslanec Ján Vook 

 Poslankyňa 
Katarína Siváková

 Poslanec Ján Hirčko 

 Poslanec Peter Breznoščák
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  Viacúčelový športový areál s umelým povrchom v priestore 
existujúceho futbalového ihriska pri Základnej škole na Ulici 8. 
mája vo Svidníku bude realitou najskôr na budúci rok.

Moderné ihrisko pri „trojke“ vybudujú až na budúci rok - 
ponesie meno Ivana Sentipala?

  Vyplynulo to z ostatného rokovania svidníckych mestských poslancov, ktorí 
túto informáciu dostali pri prerokúvaní návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta na 
tento rok. Pripomeňme, že opravu viacúčelového športového areálu s umelým 
povrchom v priestore existujúceho ihriska pri základnej škole na Ulici 8. mája s 
fi nančným výdavkov z rozpočtu mesta Svidník do výšky 450-tisíc eur schválili 
poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku v máji tohto roku. Vtedy sa 
zišli na neplánovanom zasadnutí, o ktorého zvolanie požiadali šiesti mestskí 
poslanci - Adrián Labun, Peter Pilip, Kamil Beňko, Ján Vook, Pavel Olejár a 
Katarína Siváková, ktorých cieľom bolo prerokovať informácie o výstavbe 
ihriska s umelým povrchom. 
  Poslanci sa pomerne dlho sporili o to, prečo sa nezačalo stavať ihrisko s 
umelým trávnikom v areáli heliodromu a kto je na vine. Neustále krútenie sa 
okolo toho, čo bolo či nebolo, čo sa malo stať a nestalo sa a kto je za to všetko 
zodpovedný, ako prvá preťala poslankyňa Katarína Siváková. „Zvaľovať vinu, 
kto, kde, kedy a ako pochybil, nemá svoj význam. Musíme 
za všetkým urobiť hrubú čiaru a pohnúť sa z miesta. Viacerí 
kolegovia poslanci sme sa zhodli v tom, že najlepšou lokalitou 
je areál pri „tretej“ základnej škole. Mali by sme rozhodnúť 
a prijať záver, aby sa rozbehol celý legislatívny a stavebný 
proces. Zostáva už len vybrať vhodnú veľkosť ihriska, pretože 
v blízkosti športoviska bývajú ľudia v bytových domoch. Aby 
sme tam v prípade veľkého ihriska, ktoré by bolo až niekde 
pod oknami, nemali v budúcnosti petíciu. Preto musíme veľmi 
citlivo pristupovať k umiestneniu a veľkosti ihriska s umelou 
trávou,“ nabádala poslankyňa Siváková, ktorú podporil aj 
poslanec Jozef Popernik, ktorý zdôraznil, že sa na to všetko 
treba pozerať reálne. Podľa neho by sa malo vybudovať men-
šie futbalové ihrisko s umelým povrchom pre potreby školy 

a popoludní pre potreby futbalového klubu, hlavne mládežníckych mužstiev. 
  Po už spomínanom vyjadrení poslankyne Sivákovej, že je potrebné pohnúť sa 
z miesta, sa debata predsa len posunula ďalej. Potvrdil to aj poslanec Vladimír 
Kaliňák, ktorý takisto volal po tom, nech sa ihrisko vybuduje v areáli Základnej 
školy na Ulici 8. mája. „Tak či tak to ihrisko musíme opraviť, tak ho opravme. 
Ak máme inú lokalitu, sem s ňou, ja som však zatiaľ inú a lepšiu alternatívu 
nepočul,“ zdôraznil Vladimír Kaliňák a pridal sa aj Kamil Beňko. „Nie som 
zástancom maximálneho rozmeru ihriska v areáli Základnej školy na Ulici 8. 
mája, ale ten najmenší rozmar v rámci noriem SFZ, myslím, že by tam mohol 
byť, samozrejme k tomu aj atletický ovál,“ zdôraznil Kamil Beňko. 
  Primátorka v máji tohto roku načrtla riešenie, ktoré spočíva v oprave jestvujú-
ceho ihrisko Základnej školy na Ulici 8. mája. „Mali sme rokovania aj s hygienou 
i s políciou a vyzerá to tak, že by to šlo. Musí to však maž charakter školského 
športoviska a spĺňať všetky predpisy vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, 
napríklad aj z hľadiska hluku a podobne,“ načrtla primátorka s tým, že aktu-
álne prichádzajú do úvahy dve alternatívy - prvá s predbežným rozpočtom 
450-tisíc eur (samotné práce na ihrisku, povrch ihriska a osvetlenie) a druhá 
drahšia alternatíva je s predbežným rozpočtom do 600-tisíc eur. Viceprimátor 

Michal Goriščák potom vyhlásil, 
že „to robí človeka človekom, keď 
hľadá riešenia,“ a poslanec Peter 
Breznoščák len zopakoval to, čo už 
na rokovaní v utorok minulý týždeň 
zaznelo: „Poďme to uzavrieť, nech 
sa pohneme ďalej, aby sme mohli to 
tak potrebné ihrisko vybudovať. 
  “Po ňom si ešte raz zobrala slovo 
poslankyňa Katarína Siváková, 
ktorá vlastne zmenu celej diskusie 
naštartovala. „Tie najťažšie cesty 
vedú na najkrajšie miesta. A presne 
ako predo mnou povedal kolega 
Peter Breznoščák, naozaj by sme 
túto tému mali dnes uzavrieť.“ 
  A tak sa aj stalo. Keď viceprimátor 

Michal Goriščák predniesol návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje opravu viacúčelového športového areálu s umelým povrchom v 
priestore existujúceho ihriska pri základnej škole na Ulici 8. mája s fi nančným 
výdavkov z rozpočtu mesta Svidník do výšky 450-tisíc eur, bolo rozhodnuté. 
Všetci prítomní štrnásti poslanci hlasovali za, nikto nebol proti a nikto sa ne-
zdržal hlasovania. Ihrisko s umelým povrchom teda dostalo zelenú v areáli 
Základnej školy na Ulici 8. mája vo Svidníku, a to i napriek tomu, že niekto 
jasne nepovedal, aké bude mať rozmery. 
  Primátorka mesta Marcela Ivančová, že toto všetko doriešia pri zameraní a 
príprave opravy. Dnes je jasné akurát to, že s prácami sa začne až na budúci 
rok. Na ostatnom, septembrovom zasadnutí, svidnícky mestský poslanec 
Kamil Beňko v súvislosti s týmto športovým areálom akurát navrhol, aby po 
dokončení bol pomenovaný po dlhoročnom učiteľovi III. Základnej školy na Ulici 
8. mája vo Svidníku a zanietenom propagátorovi atletiky vo Svidníku Ivanovi 
Sentipalovi. K tomuto jeho návrhu sa diskusia zatiaľ nerozvinula. Rozhodnutie 
o pomenovaní tak zrejme padne neskôr.                                                  (ps)

  57 ročný muž z obce Vyšný Mirošov v pondelok 16. septembra v čase obeda 
oznámil na linku 158 krádež štvorkolky z dvora jedného z rodinných domov 
v uvedenej obci.
  Krádeže sa dopustil zatiaľ neznámy 
páchateľ. Štvorkolka (zn. Polaris) bola 
zaparkovaná v zadnej časti pozemku, 
v prednej časti mala navijak a v zadnej 
časti ťažné zariadenie. Poškodený 
majiteľ škodu vyčíslil na 5 000 eur. 
Poverený príslušník Obvodného od-
delenia Policajného zboru vo Svidníku 
v prípade začal trestné  stíhanie pre 
prečin porušovanie domovej slobody 
spáchaného v súbehu s prečinom krá-
deže. Páchateľovi hrozí trest odňatia 
slobody až na päť rokov.                                                                       (krpz)

   35 ročnému Prešovčanovi bolo vznesené obvinenie z trestného 
činu sprenevera, prípad vyšetruje polícia v Giraltovciach. 

Zálohu prevzal, robotu nedokončil

  Začiatkom marca tohto roku (pred jednou z novostavieb v Giraltovciach na 
Ul. Fučíkovej) obvinený mal prevziať zálohu v sume 1 000 eur a následne 
v sume 400 eur od 57 ročného miestneho muža. Záloha bola vydaná na 
základe dohody s poškodeným, išlo o vykonanie prác spojených s výstav-
bou betónového oplotenia pozemku. Dohodnuté práce dokončené neboli a 
zvyšné fi nančné prostriedky taktiež objednávateľovi neboli vrátené. V tomto 
prípade objednávateľ vzniknutú škodu vyčíslil na takmer 1 000 eur. Obvinený 
Prešovčan je stíhaný na slobode, hrozí mu ale trest odňatia slobody až na 
dva roky.

 (krpz)

Hľadá sa štvorkolka

Mestský poslanec Kamil Beňko v súvislosti s týmto športovým 
areálom  navrhol, aby bol pomenovaný po dlhoročnom učiteľovi 
III. Základnej školy na Ulici 8. mája vo Svidníku a zanietenom 
propagátorovi atletiky vo Svidníku Ivanovi Sentipalovi

Dnes už nebohý Ivan Sentipal na archívnej fotogra-
fi i s bývalým primátorom Jánom Holodňákom
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  Každé mesto má svojich hrdinov. Uplynulý štvrtok sme si pri-
pomenuli 200. výročie narodenia významnej osobnosti mesta, 
čestného občana Svidníka, Alexandra Pavloviča. 

Pripomenuli sme si 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča 

  Celý svoj život plne spojil s osudmi biedneho ľudu na Makovici. Veľmi dobre 
poznal jeho každodenný život. Na jeho obranu vystupoval ako kňaz, básnik, 
publicista a pedagóg. Žil jeho bolesťami i radosťami a bojoval s jeho neres-
ťami, najmä alkoholizmom a zadlženosťou. Vystupoval proti krčmárom, ale 
aj vysťahovalectvu. Neboli mu ľahostajné ani osudy biednych sirôt. Ich ťažký 
život opísal v básňach. Alexander Pavlovič pôsobil vo Svidníku ako farár 36 
rokov. Pri tunajšom gréckokatolíckom chráme je aj pochovaný.  Vo Svidníku 
má postavený pamätník. Jedna z ulíc v meste Svidník je pomenovaná jeho 
menom. Od roku 1992 sa vo Svidníku každoročne v septembri uskutočňuje 
turistický pochod pod názvom Chodníčkami Alexandra Pavloviča. 
  Celý štvrtkový deň bol venovaný tejto osobnosti. Aj vďaka Podduklianskej 
knižnici pod vedením Kamila Beňka, ktorá na jeho počesť pripravila slávnostné 
sympózium. Celá slávnosť sa začala slávnostnou sv. liturgiou, panychídou a 
položením kvetov na pamätníku tohto národného buditeľa. Sympózium veno-
vané tejto významnej osobnosti bolo realizované prostredníctvom Fondu na 
podporu umenia v rámci projektu, ktorý vypracovala Podduklianska knižnica 
pod názvom „Ľudu verný som bol...“ - 200. výročie narodenia Alexandra Pav-
loviča. Na samotnom sympóziu v knižnici odzneli prednášky tykajúce sa života 

a tvorby A. Pavloviča, genealógia rodiny Alexandra Pavloviča, jeho pôsobenie 
vo Svidníku a jeho boj za duchovnú identitu karpatských Rusínov.
  Predstavená bola aj jeho rozsiahla literárna tvorba, najmä poézia, ale aj jeho 
vzťah a kontakty s významnými slovenskými národovcami a spisovateľmi 19. 
storočia. Celej slávnosti sa zúčastnili aj primátorka mesta Svidník Marcela Ivan-
čová a ďalší pozvaní hostia a rodinní príbuzní.                                        (ks)

Riaditeľ Štátneho archívu v Košiciach 
Richard Pavlovič, ktorý je priamy prí-
buzný Alexandra Pavloviča, hovoril o 
genealógii rodiny 

V Podduklianskej knižnici sa konalo sympózium venované 
200. výročiu narodenia Alexandra Pavloviča 

Primátorka Svidníka Marcela Ivančová s poslancami Katarínou 
Sivákovou a Kamilom Beňkom položili kyticu k hrobu národného 
buditeľa pri gréckokatolíckom chráme  
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  Zo Svidníka k nám do redakcie prišla smutná zvesť, že 
1. septembra tohto roku zomrela dlhoročná pedagogič-
ka, spoločensko-kultúrna dejateľka Helena Husárová, 
rodená Pichaničová. Pochovaná je v rodnej obci.
Helena Husárová sa narodila 18. októbra 1936 v 
Nižnej Písanej vo Svidníckom okrese. Pochádzala 
z roľníckej rodiny. Po skončení stredoškolského 
štúdia vo svidníckej SVŠ (1955) pokračovala v ďal-
šom vzdelávaní na Prešovskej pedagogickej fakulte 
UPJŠ, ktorú ukončila v roku 1967. Učila na Základnej 
škole v Kurimke (1957-58), gymnáziu vo Svidníku 
(1958-60),  Stropkove (1960-71) a ZDŠ vo Svidníku (1971-73), kde neskôr 
bola riaditeľkou školy (1974-83). V rokoch 1983-90 pôsobila ako zástupkyňa 
predsedu Okresného národného výboru vo Svidníku, potom sa  opäť vrátila k 
pedagogickému povolaniu (1991-93). Istý čas bola predsedníčkou Okresného 
výboru Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich a Regionálnej rady Zväzu 
Rusínov-Ukrajincov SR.      
Helena Husárová je spoluautorkou učebnice Ukrajinský jazyk pre 4. ročník a 
knihy Okres Svidník. Vychovala dve deti: syna Alexandra a dcéru Svetlanu.

VIČNAJA JIJ PAMJAŤ!
n. „Nove žyťťa“, Prešov, 2019, č. 18, s. 5.

ZA HELENOU HUSÁROVOU

  Základná škola na Komenského ulici vo Svidníku sa aj v tomto školskom 
roku zapojila do 12. ročníka celonárodnej kampane - Dni aktívneho dobrovoľ-
níctva. Našou dobrovoľníckou aktivitou bola v tomto školskom roku „Náučná 
záhrada“.  
  Našu aktivitu sme realizovali 17. septembra. Na výzvu reagovalo 22 dobro-
voľníkov, ktorí sa zapojili do aktivity. Žiaci a pedagógovia sa s chuťou pustili do 
práce. Pripravili sme si pôdu na vysadenie ťahavých rastlín, vysadili tulipány 
a narcisy, ktoré nás svojimi kvetmi veľmi potešia na jar. Okrem kvetov sme 
osadili hojdacie kolesá, umiestnili vtáčie búdky pre vtáčiky a všetky hriadky 
vyčistili od buriny. Vynaložené úsilie nám poskytlo dôkaz, že dobré skutky 
sa naozaj dejú. 
  O to viac sa tešíme, že sa každý rok dobrovoľníctva zúčastňujú žiaci teraz 
už 9.B triedy, ktorí získali titul „Krajské srdce na dlani“.
Sme na nich pyšní a veríme, že dokážu robiť dobré skutky aj v budúcnosti.
Získané skúsenosti obohatili náš  život o krásne zážitky a zanechali v nás 
dobrý pocit z vykonanej práce. Ďakujem dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do 
našej aktivity. 

 Viera Cahajlová  

Máme dôkaz, že dobré skutky sa dejú

  Snažíme sa neustále zlepšovať prostredie školy a vytvárať kvalitnejšie 
podmienky pre vyučovací proces a rôzne voľnočasové aktivity. 
Zapojili sme sa do výzvy nadácie Renovabis, kde sme boli úspešní a získali 
fi nančný grant na zatraktívnenie počítačovej učebne, do ktorej boli zakúpené 
nové počítače a technologické vybavenie. Úsilie školy smeruje k skvalitneniu 
prostredia nielen pre výučbu, ale aj pre realizáciu voľnočasových aktivít v 
spolupráci s rodičmi. Projekt vytvoril podmienky pre ďalšiu modernizáciu 
výchovno-vzdelávacej práce a priblížil žiakom ďalšie možnosti využívania 
technológií. 

 (czš) 

CZŠ sv. Juraja uspela v projekte Renovabis
  Európska únia - zoskupenie štátov stále udávajúce hospodársky trend ako 
„veľký hráč “ vo svetovej ekonomike, no zároveň poskytujúce členom určitú 
istotu a podporu. Medzi mnohé benefi ty, na ktoré možno občas aj zabúdame, 
patrí aj Schengenský priestor, eurozóna alebo voľný trh. 
  V utorok 18. septembra sme mali možnosť zúčastniť sa  prednášky a diskusie 
vedenej štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí Františkom Ružičkom. Po krátkom úvode a oboznámení sa so 
základnými pojmami terajšej problematiky, ako je napr. Bruselský diktát, brexit 
a pod., sme mali priestor na otázky. Na základe podnetu pána tajomníka „Nee-
xistuje nesprávna otázka, iba nesprávna odpoveď,“ sa naša diskusia rozbehla 
tým správnym smerom. Jednou z najfrekventovanejších tém debaty bola 
dvojaká kvalita potravín v EÚ. Študentov zaujímal najmä dôvod, kvôli ktorému 
sa predajcovia rozhodli Slovensko zaradiť k menej náročným spotrebiteľom. 
Odpoveď, ktorá sa nám dostala, bola pre mnohých neuspokojivá a nepo-
chopiteľná. „Trh a výrobky sa prispôsobujú spotrebiteľovi a jeho potrebám,“ 
odpovedal pán Ružička. Vysvetliť si to teda môžeme viacerými spôsobmi. Buď 
sme príliš jednoduchí a ľahostajní na to, aby sme čítali etikety a rozumeli im 
alebo si zámerne vyberáme lacnejšie, menej kvalitné potraviny než tie, pri 
ktorých by sme si za kvalitu priplatili. Z odpovedí bolo cítiť apelovanie na nás, 
ale aj na zvyšok občanov SR, že ak nezačneme byť náročnejšími zákazníkmi 
a necháme sa vždy zlákať iba nízkou cenou, tak k nám predajcovia nebudú 
mať dôvod dodávať kvalitnejšie výrobky. 
  Otázky sa, samozrejme, netýkali iba kvality potravín, ale aj brexitu, našej 
ekonomickej závislosti od svetových veľmocí, migrácie. Všetky odpovede boli 
obsiahle a rozšírili nám naše obzory minimálne o názor niekoho iného, omnoho 
skúsenejšieho. Dúfame, že sa podobných diskusií ešte budeme môcť zúčastniť 
a pánovi Františkovi Ružičkovi veľmi pekne ďakujeme a prajeme veľa síl v 
ďalšej práci na ministerstve.                                  Aneta Morozová, GDH 

Štátny tajomník na pôde gymnázia
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  Združenie mikroregiónu Údolie smrti zrealizovalo ďalší z plá-
novaných projektov, ktoré má podané a to projekt pod názvom 
Obnova bojiska. 

  Projekt pozostával z obnovy protitankových prekážok - ihlanov alebo nazý-
vaných aj Dračie zuby. Najprv tu upravili verejné priestranstvo, potom obnovili 
sedem  pôvodných ihlanov a nanovo vytvorili ďalších trinásť a nakoniec tu ešte 

osadili  a zrealizovali informačnú tabuľu. „Tá tabuľa nám paradoxne narobila 
trošku problémy, kedy kvôli neodbornému prekladu do anglického jazyka sme 
ju museli odmietnuť prevziať od realizátora a musela ísť na prepracovanie. 
Chybu, samozrejme, vzal realizátor na seba a na svoje náklady to dal už to po-
riadku. Ministerstvo obrany SR s tým nemalo nič spoločné a aj touto formou sa 
mu ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie. Chcel by som aj touto formou 
pekne poďakovať nemenovanej prekladateľke, ktorá nám správne preložila 
odborné vojenské texty,“ informoval predseda združenia Adrián Gužo. 
  Ministerstvo obrany na daný projekt prispelo sumou 4 500 eur a časť spolufi -
nancovali obce: Kružlová, Kapišová, Dobroslava, Nižná Pisaná, Vyšná Pisaná, 
Svidnička, Dlhoňa a Havranec. V súčasnosti už projekt slúži verejnosti a pozrieť 
si ho môžete pri ceste v Údolí smrti smerom na Nižnú a Vyšnú Pisanú.
  Realizované s fi nančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky 
v rámci dotačného programu. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpo-
vedný konečný príjemca.                                  

   (ag)

V Údolí bojiska pribudli Dračie zuby V Údolí bojiska pribudli Dračie zuby 

  V nedeľu 8. septembra sa v skanzene SNM-MUK vo Svidníku 
zišli priaznivci ľudového umenia, remesiel, folklóru, dobrých 
jedál a všeličoho iného. V rámci Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva sa tu konal Deň ľudových tradícií a medzinárodná 
súťaž vo varení pirohov PIROHY 2019. 

POĎAKOVANIE ORGANIZÁTORA

  Keďže svidnícki múzejníci majú toto podujatie dobre odskúšané, veď tentokrát 
išlo už o jeho 24. ročník, nič nenechali na náhodu a pripravili sa naň naozaj 
brilantne. Toľko rôznych aktivít, činností, ukážok a zábav pre dospelých i 
neplnoletých by vystačilo aj na solídny mestský jarmok: okrem spomínanej 
súťaže, ktorej sa zúčastnili družstvá zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny, pozor-
nosť upútal župan Milan Majerský a primátorka mesta Marcela Ivančová, ktorí 
s bravúrou, sťa profesionálni kuchári sami uvarili, omastili aj rozdali viac ako 
päťtisíc pirohov. O veselú náladu pod Makovi-
cou sa postaral folklórny súbor Čornobryvci z 
mesta Šyšaky na Ukrajine, sólista Poltavskej 
fi lharmónie, zaslúžilý umelec Ukrajiny Mykola 
Harmaš, kurimčianski harmonikári a zvonivé 
Rusynsky holosy z Humenného. Umelkyne 
z Kyjeva predstavili kolekciu nádherných 
kvetinových pokrývok hlavy. A čerešničkou 
na torte bolo spustenie dobre utajeného pro-
jektu Keď svetlo v noci bdie (podporeného z 
rozpočtu PSK) - osvetlenia drevenej cerkvi, 
ktorá odteraz dominuje širokému okoliu dvad-
saťštyri hodín denne. Veľká vďaka všetkým 
návštevníkom, účastníkom, Prešovskému 
samosprávnemu kraju, mestu Svidník a spon-
zorom za vydarený deň!
SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 
ako hlavný organizátor Dňa ľudových tradícií a Pirohov 2019 vyjadruje poďa-
kovanie za spoluprácu pri realizácii tohtoročného podujatia:
- za záštitu nad podujatím - predsedovi PSK Milanovi Majerskému; 
- spoluorganizátorom: OZ Rusínsko-ukrajinská iniciatíva, Mestu Svidník, 

- sponzorom podujatia: - honorárnemu konzulovi Ukrajiny v SR Stanislavovi 
Obickému, - poslancovi NR SR Mikulášovi Krajkovičovi, poslancovi PSK  Já-
novi Hirčkovi, poslancovi PSK Petrovi Pilipovi, poslancovi PSK Jánovi Vookovi, 
VVS, a.s. závod Svidník v osobe riaditeľa Michala Bartka;
- za ceny do tomboly: primátorke mesta Svidník Marcele Ivančovej;
A-LNA, Martine Andraščíkovej; reštaurácii Jasmin Svidník; pánu M. Ja-
nuszczakovi; reštaurácii Lokal Vermex; Slávke Pagačovej Chmeľov; VEVE 
obchod Lenke Šotíkovej Stropkov; MUMAX Michaele Čaklošovej; rodine 
Kačmarčíkovej; 
  OZ Rusínsko-ukrajinska iniciatíva; Remeselníkom: pánovi Michalčinovi, 
pánovi Humenníkovi, pani Kuriľákovej, pánovi Jarinovi, pánovi Duchoslavovi 
ml., pani Jurinovej, pani Koubovej, pánovi Sabolovi, pánovi Bogdanovi, pánovi 
Džavoronkovi, rodine Jančíkovej, rodine Džavoronkovej, rodine Senderákovej, 
rodine Rusnákovej, rodine Foťkovej, rodine Dulovcovej, rodine Sabolovej, 
rodine Burákovej, rodine Kanalošovej. 
- súťažiacim družstvám: 1. Rachov, Ukrajina, 2. Strzyžow, Poľsko, 3. Červený 
kríž, Svidník, 4. Susedia, Užhorod, Ukrajina, 5. Starostky, 6. Gorali, Nová 

Kelča, 
7. Spojená škola, Hotelová Akadémia 
Svidník; 
- FS Čornobryvec (Šyšaky, Ukrajina), ich 
umeleckej vedúcej Valentyne Lucenko a 
sponzorovi Viktorovi Jakovenkovi, za or-
ganizáciu Ivanovi Lytovčenkovi; - vedeniu 
oblastnej fi lharmónie mesta Poltava a oso-
bitne sólistovi, zaslúžilému umelcovi  Ukra-
jiny Mykolovi Harmašovi; - speváckemu ko-
lektívu Rusynsky holosy; - kurimčianskym 
harmonikárom Jánovi Božikovi st., Jánovi 
Božikovi ml. a Slavovi Kravčišinovi; - Ivane 
Edgarovej a dizajnérke Irine Pidlipskej; - 
záhradkárom, drobnochovateľom a reme-
selníkom; - Monike Dovičákovej; - Ivanovi 
Rudému za moderovanie; - Stanislavovi 

Dupejovi za ozvučenie;
 - médiám: ТА SR, PRAVDA, RTVS, týždenníku DUKLA, Podduklianskym 
novinkám. 

(snm-muk)
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VÝSTAVA „MNÍCHOVSKÁ DOHODA“ 
v Dome kultúry vo Svidníku 

v septembri 2019
OZ Kocúrkovo pozýva verejnosť na dokumentárnu výstavu 

k príležitosti 81. výročia podpisu Mníchovskej dohody 
(30.9.1938) vo vestibule Domu kultúry vo Svidníku.

Organizátori výstavy: Ruská historická spoločnosť, Fond Dejiny 
vlasti, Federálna archívna agentúra, Veľvyslanectvo Ruskej fede-
rácie na Slovensku, Múzeum Slovenského národného povstania.

Kto daroval krv? 

112. (Podduklianske o)svetové kino
25. septembra o 19. hodine

SVETOZÁR STRAČINA

O fi lme:
Výnimočný umelec, ktorý sa spoľah-
livo vymyká akémukoľvek „priečin-
kovému“ zaradeniu. Bohém, ktorý 
bytostne vnímal a rozvíjal autentický 
folklór. Skladateľ, ktorého hudobné 
kompozície nadchýnajú aj tých, ktorí 
sa folklóru vyhýbajú. Zanechal po 
sebe ohromné dielo a nezameniteľný 
odkaz, ktorý nemá nasledovníkov. 
Stračina ostáva rébusom, ktorého 
hľadanie tajničky pokračuje.

Réžia: Pavol Barabáš, žáner: do-
kument, Slovensko, 2019, 68 min., 
MP: 12+, vstup: 3€/s preukazom 
FK: 2 €

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV DOLINY A HORY SVIDNÍK 
v spolupráci s mestom Svidník,

za mediálnej podpory Podduklianskych noviniek 
pozýva

organizovaných aj neorganizovaných milovníkov prírody
na akciu

8. ročník
JESEŇ V NÍZKOM BESKÝDE,  

ktorá sa uskutoční dňa 
v sobotu 28. septembra 2019

navrhovaná trasa: Driečna - Pastovňa - (Habura, Čertižné, Kút) - Driečna 
(nové lyžiarske trasy)
Zraz záujemcov: 28.9.2019 o 8.30 hod. odchod na trasu z Driečnej č. d. 63                                          
Informácie: Andrej Slivka 0905 398 544
Poznámka: prihlášky do 23.9.2019 
- stravovanie z vlastných zásob, k dispozícii ohnisko
- každý účastník sa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo
- trasa povedie štátnou hranicou, potrebný úradný dokument
- ukončenie akcie 28.9.2019 o 18.00 hod.

  V stredu 18. septembra 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie 
svidníckej nemocnice darovať krv 28 bezpríspevkových darcov: 
Silvia Hicová (10), Stanislav Olijár (31), Michal Marčišin (41), Jozef Barilla 
(17), Vladimír Štefančik (28), Alena Gičová (8), Marián Gič (7), Dávid Ušala 
(16), Branislav Kasarda (11), Sebastián Cuprišin (6), Miroslav Gerek (71), 
Adam Popovec (9), Jozef Poperník (83), Ľuboš Paranič (25), Pavol Burda 
(32), Marek Jesenský (24), Katarína Vašková (prvodarca), Frederik Drotár 
(2), Katarína Kľoceková (2), Martin Rodák (29), Miloš Grega (64), Jana Zaja-
cová (21), Jozef Kurtý (8), Martin Feciskanin (36), Ján Sabol (32), Stanislav 
Bokšanský (42), Barbora Jadvišová (14), Jakub Gajdoš (4). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

Čo premieta Kino Dukla?
DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU

Piatok 27. septembra o 20. hodine 
New York je romantický...

 Dvaja mladí ľudia prichádzajú 
do New Yourku na víkend. Ne-
čakajú však, že zlé počasie sa 
im postará o sériu prekvapivých 
dobrodružstiev. Nová romantická 
komédia v réžií fi lmového mága 
Woodyho Allena. V hlavných 
rolách sa predstavia Timothée 
Chalamet, Elle Fanning, Jude 
Law, Selena Gomez, Diego Luna 

a Liev Schreiber.
Komédia, 92 minút, české titulky, USA, 

vstupné: 5 eur 
RAMBO: POSLEDNÁ KRV 

Sobota 28. septembra
 o 20. hodine 

Zostáva ešte jeden boj
  Ešte raz, naposledy a osudovo prichádza do 
kín John Rambo v podaní Sylvestra Stalloneho. 
Piatym dielom Rambo: Posledná krv uzavrie 
takmer štyridsať rokov dlhý príbeh legendárnej 
akčnej postavy. Po neľútostných bojoch v džungli 
a púšti sa dej zavŕši tam, kde sa v snímke Prvá 
krv začal. Doma v Amerike. Nakoniec ho aj tu 

doženie minulosť. Rambo bude nútený oprášiť svoje schopnosti a vydať sa 
na cestu krvavej pomsty.Triler, Akcia, 100 minút, české titulky, vstupné: 
5 eur 

AD ASTRA
Nedeľa 29. septembra o 20. hodine 

  Brad Pitt putuje na vonkajší okraj slnečnej sústavy, aby zastavil hrozbu pre 
život na Zemi. Objavuje tam tajomstvá, ktoré spochybňujú povahu ľudskej 
existencie a naše miesto vo vesmíre.
22. storočie. Umelá inteligencia je integrovaná do všetkých priemyselných 
odvetví, Mesiac a Mars sú kolonizované, ľuďmi osídlené satelity obiehajú 
okolo Neptúnu, najvzdialenejšej planéty slnečnej sústavy. Na Zemi sa stavia 
nová babylónska veža. Je to anténa, ktorej koniec dosahuje až do vesmírneho 
priestoru a ktorá má slúžiť k vyhľadávaniu inteligentného mimozemského 
života.
  Tím budujúci túto gigantickú stav-
bu vedie Roy McBride (Brad Pitt). 
Astronautom sa stal vďaka svojmu 
otcovi (Tommy Lee Jones), ktorý 
bol veliteľom výskumnej expedície 
projektu Lima. Aj jej úlohou bolo 
pátrať po vyspelom mimozemskom 
živote a pred dvadsiatimi rokmi 
zmizla kdesi v útrobách vesmíru. 
Teraz je Zem postihnutá celou radou nečakaných katastrof, ktoré zasiahnu aj 
stavbu gigantickej antény. Americké spravodajské služby sa domnievajú, že 
Royov otec stále žije a ohrozenie Zeme má pôvod v explóziách, ku ktorým do-
chádza u planéty Neptún a súvisí s projektom Lima. Roy je vyslaný na vesmírnu 
misiu vedúcu cez Mesiac a Mars až k vonkajšiemu okraju slnečnej sústavy, 
aby tu svojho otca našiel. Jeho cesta však odhalí tajomstvo spochybňujúce 
samotnú podstatu ľudskej existencie a jej miesta vo vesmíre.

Triler, Scifi , slovenské titulky, 124 minút, vstupné: 5 eur
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Tenisový MIHAĽCUP vyhral P. Kidala s P. Goriščákom

Dorastenci v akcii

inzercia 

V budove hygieny 

vo Svidníku
(vchod z bočnej strany)

Ešte 14. septembra sa uskutočnil 3. ročník MIHA-
ĽCUPU na tenisových kurtoch OZ STOPBALL vo 
Svidníku. Zúčastnilo sa ho 8 dvojíc, ktoré boli rozde-
lené do dvoch skupín. Prvé dve dvojice postupovali 
priamo do semifi nále a druhé a tretie miesto hralo 
o postup do semifi nále. V. Mihaľ, T. Popovec - M. 
Demčák, M. Hlivjak 5:7, J. Zoščák, J. Lukaček - R. 
Lombard, M. Číž 6:4. Semifi nále: J. Semanco, D. 
Goriščak -M. Demčák, M. Hlivjak 6:7 (5:10), P. Go-
riščak, P. Kidala - J. Zoščak, J. Lukaček 6:1. Finále: 
P. Goriščak, P. Kidala - M. Demčák, M. Hlivjak 2:6; 
6:3; 6:2. 3. miesto: J. Semanco, D. Goriščak.
   Veľké poďakovanie patrí usporiadateľom a spon-
zorom: V. Mihaľovi  T. Popovcovi, Ľ. Čobirkovi, J. 
Lukačekovi a P. Goriščakovi. Tešíme sa na vašu 
účasť aj na štvrtom ročníku MIHAĽCUPU.      (ng) 

   Medzinárodný zápas s mužstvom druhej najvyššej bieloruskej súťaže čaká už 
tento utorok 24. septembra na treťoligových futbalistov 1. FK Svidník.
   Aj keď ofi ciálne FC Ruch Brest bol založený v roku 2016, hlási sa tento futbalový 
klub k svojmu historickému predchodcovi FC Ruch Brześć založenému v roku 

Šport / Inzercia / Pozvánka

Svidníčanov čaká medzinárodný zápas s bieloruským Ruchom Brest
1922 v čase, keď súčasné bieloruské mesto Brest bolo súčasťou medzivojnového 
Poľska. FC Ruch Brest za tri roky postúpil z oblastnej súťaže až do II. bieloruskej 
ligy, ktorú hrá 15 mužstiev a Ruch je v súčasnosti na 5. mieste s ambíciami po-
stúpiť do najvyššej bieloruskej futbalovej súťaže. Do I. ligy postupujú totiž prvé 
dve mužstvá a tretie hrá kvalifi káciu. Mužstvo má 23-členný káder a ďalších 10 
členov realizačného štábu tvoria - tréneri, lekári, maséri, manažéri. Do jari tohto 
roku ofi ciálne majiteľom klubu bol Alexander Zajcev, ten istý človek, ktorý vlastní 
aj slávny brestský klub Dinamo. Neskôr bol Ruch Brest predaný a jeho novým 
majiteľom sa stala údajne  ruská obchodná spoločnosť. Športovým riaditeľom 
klubu je Sergej Prisjažnjuk. Trénerom Ruchu je 36-násobný reprezentant ZSSR 
a neskorší reprezentant Bieloruska, účastník MS vo futbale v roku 1990 v Talian-
sku, Majster športu ZSSR Andrej Zygmantovič, ktorý v rokoch 1992 a 1994 bol 
vyhlásený za najlepšieho futbalistu Bieloruska. Futbalisti Ruchu Brest strávia na 
Slovensku päť dní a okrem Svidníka zohrajú priateľský medzinárodný zápas aj v 
Humennom. Zápas vo Svidníku sa hrá v utorok 24.9.2019 o 16.00 hod. na mest-
skom štadióne.                                                                                               (ih)
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Úradná správa č. 10 zo dňa 19. septembra 2019

6. liga
Breznica - Radoma 6:3 (3:2)

   V Breznici sa stretli popredné muž-
stvá, no obrany sa nevyznamenali. Pre 
divákov to bol atraktívny zápas. Horšie 
to už bolo pre trénerov, keď góly na jed-
nej či druhej strane padali po chybách 
jednotlivcov. Breznica zaznamenala 
zaslúžené víťazstvo a treba veriť, že 
do budúcnosti sa takýchto hrubých 
chýb vyvaruje.
Góly: Martin Staško 5, Milan Safko - 
Maroš Labuda 2, Dávid Sliva
ŽK: 0 - Dávid Sliva, Jaroslav Hubáč

Mestisko - Lomné 3:0 (2:0)
Góly: Rudolf Červeňák, Róbert Sadiv, 
Erik Džurban (PK)
ŽK: Matej Malenký, Leonardo Porcu - 
Miroslav Hospodár, Tomáš Halek

Chotča - Bukovce 4:1 (3:1)
Góly: Pavol Suško (PK), Mikuláš Fejko, 
Martin Maťaš, Marcel Džavoronok - 
Šimon Timko
ŽK: Erik Madej, Dávid Drotár, Pavol 
Suško, Martin Maťaš, Michal Bujdoš 
- Patrik Špak

Miňovce - Kuková 1:6 (0:2)
Góly: Adam Olčák - Ján Oravec 3, 
Juraj Boris Čorba, Matej Kožlej, Šimon 

Medziokresné futbalové súťaže

Kundra
ŽK: 0 - Matúš Fedor, Šimon Fedor

Stročín - Kalnište 2:1 (0:0)
Góly: Jakub Rodák - Branislav Halek, 
Jozef Novák (vl.)
ŽK: Jakub Rodák - 0

Sitníky - Rovné 3:4 (1:2)
Góly: Matúš Motyka, Dávid Danko, Ši-
mon Babjarčík - Róbert Horváth, Marián 
Paňko, Patrik Vansa 2 (1 z PK)
ŽK: Ján Paľa, Matúš Motyka, Jozef Ko-
valčík, Dávid Danko - Richard Humeník, 
Matúš Ivančo, Martin Palenčár

Lúčka - Tisinec 3:2 (3:1)
Góly: Kristián Smetanka (PK), Michael 
Tkáč, Jakub Krajňák - Jozef Michrina, 
Miloš Čepa
ŽK: Samuel Talian, Ladislav Lukáč - 
Maroš Čakurda, Miloš Čepa

Tabuľka
1. Breznica  8  7 1 0  45:  4   22
2. Rovné  8  7 0 1  33:10   21
3. Sitníky  8  6 0 2  33:11   18
4. Lúčka  8  5 2 1  24:  9   17
5. Kuková  8  5 1 2  22:12   16
6. Radoma  8  4 2 2  30:15   14
7. Tisinec  8  4 2 2  18:10   14
8. Kalnište  8  4 0 4  14:11   12
9. Chotča  8  2 2 4  12:21     8

10. Bukovce  8  2 1 5  11:24     7
11. Mestisko  7  2 0 5  10:33     6
12. Stročín  7  1 0 6    8:28     3
13. Lomné  8  0 1 7    3:27     1
14. Miňovce  8  0 0 8    4:52     0

7. liga
Giraltovce - ŠK Orlík 2:7 (1:5)

  Množstvo šancí na oboch stranách. 
Hostia ich využili viac.
Góly: Sivák, Čonka - Bereznoščák 3, 
Závoda 2, Šraga 2
ŽK: 0

Dohrávka 4. kola
Ladomirová - Baňa 1:5 (1:2)

  Hralo sa slušne, bez kariet. Roz-
hodca nedošiel, pískal Ernest Cina z 
Ladomirovej.
Góly: Alex Cina - Rastislav Tirko 2, 
Julián Cuba 2, Medvec
ŽK: 0

Tabuľka
1. Baňa  3  3 0 0  15:1    9

2. Ladomirová  3  2 0 1   10:  7    6
3. ŠK Orlík  4  1 1 2     8:12    4
4. Giraltovce  4  0 1 3     5:18    1

4. liga dorast
Chotča - Sitníky 2:1 (0:1)

Góly: Pavol Fečko, Nikolas Kovaľ - 
Julián Babiarčík
ŽK: Radoslav Grundza - 0

Miňovce - Koprivnica 6:0 (3:0)
Góly: Kristián Makaj 3, Samuel Červe-
ňák 2, Adam Olčák

Lomné B - Bukovce 2:3 (2:1)
Góly: Ján Guzi, Matúš Semančík - 
Adam Hančák 3

3. liga žiaci A
Stročín - Tisinec 7:1 (4:0)

Góly: Martin Červeňák, Kevin Varecha 
3, Ľuboš Sivák 3 - Daniel Pališin

Rovné - Mestisko 21:0 (10:0)
Góly: Daniel Dutko, Kevin Vyravec 10 
(1 z PK), Nikolas Vyravec 3, Ľuboš 
Jakočko 6, Patrik Jurčišin Kukľa

Žiaci v kopačkách

   Prinášame výsledky medziokresných futbalových súťaží okresov 
Svidník a Stropkov. 

III. liga

   Po domácom víťazstve s Krom-
pachmi sa treťoligoví svidnícki fut-
balisti v uplynulú sobotu predstavili v 
Lipanoch. 
   Nebol to z ich strany zlý 
zápas. Dokázali si vypra-
covať aj gólové príležitosti, 
no pri ich premieňaní im 
chýbalo trošku šťastia. No 
a potvrdilo sa, že kto nedá 
gól, nemôže vyhrávať. Do-
mácim sa ich jediný gól 
podarilo streliť minútu pred koncom 
prvého polčasu a ako sa neskôr 
ukázalo, bol to rozhodujúci zásah. 
Futbalisti Lipian svoje jednogólové 
vedenie dokázali uhájiť až do záve-
rečného hvizdu rozhodcu, a preto 

ŠK Odeva Lipany - 1. FK Svidník 1:0 (1:0)

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
   Oznamujeme klubom 6. ligy a 7. ligy DOUBLE STAR BET, že reklamné bannery 
od sponzora súťaže si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte OOFZ Svidník a tieto 
umiestniť na svojich ihriskách počas sezóny.

ŠTK OOFZ:
   Schválila výsledky 7. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET, 5. kola 7. ligy DOUBLE 
STAR BET, 2. kola 4. ligy dorastu a 2. kola 3. ligy žiakov.
   Schválila žiadosť ŠK Slovan Giraltovce o zmenu miesta  stretnutí  6. kola 7. 
ligy DOUBLE STAR BET, stretnutie Giraltovce - V. Orlík sa odohrá vo V. Orlíku, 
poplatok 10,- Eur Giraltovce - vzájomná dohoda. 
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

DK OOFZ:
   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:

9. kolo 6. liga dospelí DOUBLE STAR BET - 29.9.2019 o 15.00 hod.:
   Lomné - Chotča (A. Špak, Michalko, Sidorová - Hubáč) hrá sa v sobotu 
28.9.2019, Radoma - Mestisko (Brendza - Vaško), Tisinec - Breznica (Gonos, 
Makarová - Feč), Rovné - Lúčka (Šugár, Sidorová - Šafranko), Kalnište - Sitníky  
(Ličko, Zápotocký - Kaščák), Kuková - Stročín (Rapač, Čonka – Burcák), Bukovce 
- Miňovce (Hubáč, Korba - Mackanin). 

7. kolo 7. liga dospelí DOUBLE STAR BET - 29.9.2019 o 15.00 hod.:
   V. Orlík - Ladomirová (Dovičák) 

4. kolo 4. liga dorast - 28.9.2019 o 14.00 hod.:
   Koprivnica - Lomné (Šugár), Sitníky - Miňovce (Lipák), Radoma - Chotča 
(Makarová)

4. kolo 3. liga žiaci skupina A - 28.9.2019 o 10.00 hod.:
   Tisinec - Rovné (Ličko), Breznica - Stročín (Brendza)

4. kolo 3. liga žiaci skupina B - 26.9.2019 o 17.00 hod.:
   Kalnište - Kuková (Michalko)
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná 
správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk    
                                                                                                       OOFZ Svidník

   V uplynulú sobotu svoje majstrovské stretnutia 6. kola II. ligy skupiny B 
Východoslovenského futbalového zväzu odohrali mladší a starší žiaci 1. FK 
Svidník. Tu sú výsledky. 

STARŠÍ ŽIACI U15
1. FK Svidník - TJ Rozvoj Pušovce 0:2 (0:1)

   Chlapci proti ambicióznemu súperovi herne sklamali. Súper dokázal dvakrát 
trestať naše individuálne chyby. V prvom polčase súper využil nedôrazné 
bránenie pri rohovom kope. Druhý gól padol po chybe brankára. 
   Zostava: Bobák - Rogoš (67. Mivkanič), Čeremuga, Hnat, Olejár - Kame-
nický, Baran Luščík (36. Šraga) Jurčišin - Patkaň, Šamko. 

MLADŠÍ ŽIACI U13
1. FK Svidník - TJ Rozvoj Pušovce 3:1 (1:1)

   Zápas sa odohrával prevažne pred bránou hostí. Naši mali problém s koncov-
kou. Hostia urputne bránili. Do polčasu sme dali iba jeden gól Mišom Olčáku 
po rohu, hoci šancí boli oveľa viac. V druhom sme gólom Filipa Cuprišina 
odpor súpera zlomili a výsledok upravil po peknej akcii Fedák.
   Góly: Olčák, Cuprišin, Fedák. Zostava: Miháľ - Moroz, Slivka, Porizanik - 
Fedák, Cina, Cuprišin - Sivák, Porizaník, striedali: Kamenický, Haluška, Hij, 
Lemak, Hreško, Halaj.                                                                               (tv)

H O K E J B A L O V Á  E X T R A L I G A  M U Ž O V 
HbK Lion Svidník - Nitrianski Rytieri Nitra 

 GMT projekt
 Aréna

 vo Svidníku

Sobota 
28. septembra 

o 13. hod. 

sa futbalisti Svidníka domov vracali 
bez bodu. Svidníčania pritom od 
62. minúty dohrávali zápas bez vy-

lúčeného Bialončíka, ktorý 
videl červenú kartu po tom, 
ako vo vyloženej gólovej 
príležitosti fauloval jedného 
z domácich hráčov. 
   Zostava Svidníka: Mikluš 
- Bialončík, Zapotocký, Ki-
seľa, Maslov, Križanovský 
(30. Ducár), Peter Čekan 

(64. Tokár), Čabala, Piľar (73. Eliáš), 
Košč (64. Veprik), Kuhajdík. 
   Najbližšiu nedeľu 29. septembra 
hrajú svidnícki futbalisti na domácom 
trávniku. Od 15. hodiny bude ich súpe-
rom FK Poprad B.                      (ps)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

LEKÁRNE
23. septembra: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
24. septembra: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
25. septembra: lekáreň TÍLIA 
                         (Centrálna 13; v priestoroch autobusovej stanice)
26. septembra: lekáreň DANKA 
                         (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
27. septembra: lekáreň AVENA 
                         (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
28. septembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
29. septembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA: 
28. a 29. septembra: MUDr. M. Jánošík - Jilemnického 309 v Stropkove. Kontakt: 
054/756 26 45. 
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.

MACKIE, Bella: Hýb sa. 
Ako ma beh postavil na nohy. 
Bratislava, Tatran  2019. 256 s.
  Rozvedená Bella Mackie, zápasiaca s 
vážnymi psychickými problémami, sa ocitla 
na prahu tridsiatky v slzách a plná strachu 
zo všetkého vôkol. Ledva v sebe našla silu, 
aby vstala z gauča, nieto ešte aby si uspo-
riadala vlastný život. Až kým jedného dňa 
nespravila niečo, čo nikdy predtým z vlast-
nej vôle neurobila - obula si tenisky a šla 
si zabehať. V knihe Hýb sa Bella otvorene 
a bez zábran opisuje, ako behom bojovala 
s paralyzujúcou úzkosťou a depresiou bez 
toho, aby sa vzdala svojich troch lások: 
alkoholu, cigariet a zmrzliny. Jej vtipná a 
dojemná motivačná kniha vás povzbudí, 
aby ste "pohli" so svojimi problémami a dali 
si život do poriadku - nech budú prvé kroky 
akokoľvek malé.

DVORSKÝ, Peter (25.9.1951-) 
  Slovenský interpretačný umelec - tenorista,  narodil sa 25.9.1951 v Partizán-
skom. Absolvoval Štátne konzervatórium v Bratislave, neskôr študijný pobyt 
v Taliansku (Miláno). Peter Dvorský je najznámejší žijúci slovenský umelec v 
zahraničí. Od roku 1972 bol sólistom opery SND v Bratislave v odbore tenor, 
lenže zahraničné stáže, hosťovania i jednotlivé vystúpenia mu nedovolili dosť 
vystupovať doma, takže si ho viac užilo zahraničné obecenstvo. Na konte 
má niekoľko desiatok nahrávok operných kusov na zvukových nosičoch, i 
nahrávky sólových árií a piesní a to nielen z opier a operiet ale aj ľudových. 
Je zakladateľom nadácie “Harmony“ pre telesne postihnuté deti. Od r. 2007 
vedie v Piešťanoch každoročné majstrovské spevácke kurzy Petra Dvorského, 
ktoré sú súčasťou Piešťanského festivalu. V r. 2010 sa stal riaditeľom Opery 
Slovenského národného divadla. 

BANÁŠ, Jozef (27.9.1948-)
  Slovenský prozaik, dramatik, diplomat a politik. Narodil sa v Bratislave. 
Absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, odbor zahraničný obchod. 
Pracoval ako obchodný referent, tlačový atašé, ako zástupca veľvyslanca, 
riaditeľ spoločnosti. Popri literárnej tvorbe sa venuje aj politickej publicistike 
a esejistike. Jeho eseje a úvahy o politike vychádzajú aj v zahraničných mé-
diách. Patrí k najprekladanejším slovenským autorom, ktorého knihy získali 
množstvo ocenení. Napísal knihy Zastavte Dubčeka!, Kód 9, Idioti v politike, 
Sezóna potkanov, Posledná nevera, Zóna nadšenia, Kód 1 - Tajomstvo zázra-
ku, Velestúr. Viaceré jeho knihy boli preložené do nemčiny, češtiny, poľštiny, 
ukrajinčiny či do jazyka hindu.

Škót sedí na lavičke v parku a hlce

jednu tabletku za druhou. 

Okolo ide priateľ a pýta sa ho:

- Ty si chorý?

- Nie čoby, dnes sa im končí

záručná doba.

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

PRAVOSLÁVNY CHRÁM 
   Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má sv. liturgiu o 10.00 hod. Počas týž-
dňa: 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 23. septembra: Počatie proroka Ján Krstiteľa, 6.15 hod.: 1. ČAS, 6.30 
hod.: Slavomír s rod., 18.00 hod. Marek (40 rokov života), Akatist k Ježišovi Kristovi 
1-4, Utorok 24. septembra: 6.00 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 6.30 hod.: † Anna, 
Ján, Júlia a ost. z rod., 18.00 hod.: † Dušan, Akatist k Ježišovi Kristovi 5-9, Streda 
25. september: 6.30 hod.: † Mikuláš, Mária, 18.00 hod.: † Mária, Michal, Eva, Akatist 
k Ježišovi Kristovi 10-13, Štvrtok 26. septembra: Odchod do večnosti Apoštola a 
evanjelistu Jána, 6.30 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Rudolf s rod., 
17.15 hod.: Ruženec za závislých, 18.00 hod.: † Janík Rozkoš, Tichá adorácia s 
požehnaním, Piatok 27. septembra: 6.30 hod.: † Ján, Vladislav s panychídou, 18.00 
hod.: † Jozef a Vladislav, Sobota 28. september: Prepodobný otec Charitón, 8.00 
hod.: † Ján, Svetlana s panychídou, 16.00 hod.: Sobáš, 16. NEDEĽA PO ZSD. HLAS. 
7, 29. septembra: 7.00 hod.: ruženec a 1. ČAS, 8.00 hod.: * Michal s rod., 9.15 hod.: 
CZŠ sv. Juraja, 10.30 hod.: * za farnosť  csl., 14.30 hod.: moleben k bl. Metodovi + 
korunka k BM, 18.00 hod.: Ľudmila s rod. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ  
   Pondelok 23.9.: 18:00 + Michal, Mária, Ján, Zuzana, Utorok 24.9.: Nebude. Streda 
25.9.: 17:45 Moleben k Presv. Bohorodičke; 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie 
pre Veroniku, Veroniku a Jána, Štvrtok 26.9.: 7:00 + Milan, Piatok 27.9.: 17:45 
Moleben k Presv. Bohorodičke; 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a 
Annu, Sobota 28.9.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Nedeľa 29.9.: 
9:00 Za farnosť. 

SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 
   Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici 2042 vo 
Svidníku: Utorok 24. septembra o 18.30 hod., Štvrtok 26. septembra o 18. hod.: Náš 
kresťanský život a služba: - Hebrejom 12-13 kap., - Naprávanie - dôkaz Jehovovej 
lásky, - Hebrejom 12:11 -  Hoci naprávanie môže byť bolestivé, môžeme sa vďaka 
nemu zlepšovať, - Čo som sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?, 
19.30 a 19.00 hod.: Zborové štúdium Biblie: Budeš napodobňovať Ježišovu lásku 
k Jehovovi, Nedeľa 29. septembra o 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Prečo 
ľudstvo potrebuje výkupné, Hlavné myšlienky: - Prečo bolo potrebné výkupné, - 
Ako takzvané kresťanstvo odmietlo výkupné, - Zodpovedajúce výkupné, - Úžitok z 
opatrenia výkupného, - Prijmite Božiu nezaslúženú láskavosť, Nedeľa 29. septembra 
o 17.00 hod.: Verejná biblická prednáška: V manželstve si prejavujte úctu a lásku,  
Hlavné myšlienky: - Úcta a láska sú pre úspešné manželstvo dôležité, - Spôsoby, 
ktorými si manžel získava hlbokú úctu svojej manželky, - Manžel má milovať svoju 
manželku, ale ak to má robiť zo srdca, aj ona musí prejavovať lásku jemu, - Nástrahy, 
ktorým by sa mala manželka vyhnúť, ak chce byť milovaná, - Stále si prehlbujte vo 
svojom manželstve úctu a lásku. 
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Spravodajstvo  /  Inzercia

inzercia 

  Svidnícka nemocnica dnes ofi ciálne predstavila nové fyziatric-
ko-rehabilitačné oddelenie (FRO). 

Svidnícka nemocnica po ôsmich rokoch otvorila nové fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

  Od začiatku tohto mesiaca sa nový tím pod vedením primárky Anny Mihal-
kaninovej venuje dospelým pacientom najmä s poruchou motorických funkcií, 
po liečbe neurologických a ortopedických ochorení alebo po operáciách na 
desiatich lôžkach, a to v nepretržitom režime. Bývalé priestory gynekologic-
ko-pôrodníckeho oddelenia okrem rehabilitačnej časti využíva aj neurológia, 
ktorá sa pre zvýšený počet pacientov rozšírila o desať nových lôžok. Práve 
nadväznosť týchto dvoch oddelení a včasná rehabilitácia má výrazne zlepšiť 
celkovú úspešnosť liečby pri viacerých náročných diagnózach. Nové oddelenie 
FRO má v tomto momente zmluvu iba so zdravotnou poisťovňou Dôvera, 
ktorá navyše pomohla vybudovať v tých istých priestoroch novú telocvičňu. S 
ostatnými dvomi zdravotnými poisťovňami nemocnica intenzívne rokuje. 
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie od septembra poskytuje nadväzujúcu 
zdravotnú starostlivosť takmer pre všetky základné medicínske odbory 
ako napríklad neurológia, interné, chirurgia, traumatológia alebo ortopédia. 
Spravidla ide o dospelých pacientov s poruchou motorických funkcií, po 

liečbe neurologických a ortopedických ochorení alebo po operáciách či úra-
zoch. „Včasnou rehabilitáciou pacienta na lôžku dokážeme výrazne skrátiť 
čas potrebný na návrat do aktívneho života. Som veľmi rád, že sa našej 
nemocnici opäť podarilo spustiť plnohodnotnú prevádzku oddelenia FRO a 
že sme navyše novými lôžkami dokázali reagovať aj na zvýšený dopyt zo 
strany neurologických pacientov. Toto spojenie by malo pomôcť ešte zlepšiť 
výborné medicínske výsledky, ktoré neurológia dosahuje napríklad pri liečbe 
cievnych mozgových príhod,“ vysvetlil Slavko Rodák, riaditeľ Nemocnice 
Svet zdravia Svidník.
  Nemocnice postupne prechádzajú vývojom a rozsah ich zdravotnej starostli-
vosti priebežne reaguje na rôzne zmeny. Prvýkrát bolo fyziatricko-rehabilitačné 

oddelenie vo Svidníku zriadené v roku 2004, neskôr v roku 2011 bolo utlmené. 
„Dnes začína písať svoju novú históriu. Tento krok je súčasťou dlhodobej 
stratégie, ktorú sieť ProCare a Svet zdravia predstavila verejnosti ešte koncom 
minulého roka. Svidnícku nemocnicu rozvíjame v internistických odboroch, v 
chirurgii a chceme jej vybudovať silné ambulantné zázemie. Veľmi nás preto 
tešia dve veci. To, že sa nám darí plniť naše sľuby a že premyslená reprofi li-
zácia nemocnice jej otvára nové príležitosti poskytovať zdravotnú starostlivosť 
v oblastiach, v ktorých ju obyvatelia najviac potrebujú,“ zdôraznil Igor Pramuk, 
riaditeľ pre externé vzťahy siete ProCare a Svet zdravia.
Primárkou nového oddelenia FRO sa stala Anna Mihalkaninová, ktorá done-
dávna pôsobila v fyziatricko-rehabilitačnom stacionári. Stacionár by sa mal 
spolu s novou ambulanciou v dohľadnom čase tiež presunúť do obnovených 
priestorov. „S kolegami z nemocnice sme vytvorili silný tím, ktorý chce pomôcť 
čo najväčšiemu spektru pacientov. Zvlášť sa to týka neurológie, s ktorou pred-
stavujeme na seba nadväzujúci klaster oddelení. Dokonca si dokážeme podľa 
potreby poskytnúť aj naše nové lôžka,“ doplnila A. Mihalkaninová.
  Prvou zdravotnou poisťovňou, ktorá zazmluvnila výkony nového oddelenia 
FRO, bola Dôvera. „Otvorenie nového oddelenia vnímame ako dôležitý krok 
v novom smerovaní nemocnice a jej orientáciu na rozvíjanie internistických 
odborov. Ako chirurg môžem potvrdiť, že práve rehabilitácia vedená odbor-
níkmi pomáha pacientom po úrazoch alebo čoraz vyššiemu počtu pacientov 
po cievnych mozgových príhodách vrátiť sa do plnohodnotného života. Teší 
ma, že naši poistenci môžu služby nového pracoviska využívať ako prví,“ 
povedal Marián Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti, zdravotná poisťovňa Dôvera. So zvyšnými zdravotnými poisťov-
ňami nemocnica vedie rokovania s cieľom poskytovať zdravotnú starostlivosť 

pre všetkých obyvateľov svidníckeho 
a stropkovského regiónu. 
  Za finančnej pomoci súkromnej 
poisťovne bola v novom oddelení 
vybudovaná aj moderná telocvičňa. 
V liečební fyzioterapeuti poskytujú 
pacientom liečebný telocvik a ďalšie 
odborné procedúry. Nové fyziatricko-
rehabilitačné oddelenie má dvoj- až 
trojlôžkové izby. V oddelení sú aj dve 
nadštandardné jednolôžkové izby so 
samostatným sociálnym zariadením 
za denný poplatok. 
  Štandardné poskytované liečebné 
procedúry: Liečebný telocvik v novej 
telocvični, Elektroliečba, Teplo-lie-
čebné procedúry, Magnetoterapia, 
Lymfodrenáž, Vodoliečba.         (pn)


