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  Nemocnica arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku má nový parko-
vací systém. Obsluhuje ho už sám šofér auta, ktoré prichádza 
do areálu nemocnice či z neho vychádza. 

Platené parkovanie pri nemocnici po novom

  Informoval nás o tom riaditeľ nemocnice Slavko Rodák, podľa ktorého sa za 
každú začatú hodinu parkovania v areáli nemocnice platí 60 centov, pričom v 
rámci prvej hodiny je 30 minút zadarmo. „Pacienti s preukazom ZŤP majú v deň 
ošetrenia po preukázaní sa preukazom ZŤP a dokladom o ošetrení na recepcii 
nemocnice parkovanie zadarmo a rovnako parkovanie zadarmo majú v deň 
darovania krvi aj darcovia krvi, držitelia Zlatej a Striebornej Jánskeho plakety 
a takisto aj Kňazovického medaily,“ vysvetlil riaditeľ svidníckej nemocnice 
Slavko Rodák, podľa ktorého sa za parkovanie platí prostredníctvom platob-
nej stanice, ktorá je umiestnená v tesnej blízkosti parkovacieho automatu pri 
vstupe do areálu nemocnice. 

 (ps)

  Vzácne stretnutie s úspešným športovcom. Aj takto sa da 
charakterizovať stretnutie mladej Svidníčanky so slovenským 
reprezentantom v chôdzi. Alexandra Marková pracuje ako letuška 
v jednej z najprestížnejších svetových leteckých spoločností a 
na palube lietadla sa stretla s majstrom sveta a olympijským 
víťazom v chôdzi na 50 kilometrov Matejom Tóthom. 

Svidníčanku Alexandru Markovú na palube lietadla z Dohy 
do Viedne prekvapil olympijský víťaz Matej Tóth 

  „Bolo to 30. septembra a leteli sme z katarskej Dohy do Viedne, deň po tom, 
čo Matej Tóth i Mária Katerinka Czaková odstúpili z pretekov na 50 kilometrov 
v chôdzi. Hneď som zaregistrovala celý tím, pretože mali oblečené slovenské 
reprezentačné kraťasy a mikiny. Najprv som nevedela o koho ide, pretože 
Matej Tóth prišiel až posledný a zvyšných som nepoznala, ale potešila som sa, 
že mám na palube Slovákov a hneď som začala rozprávať s nimi slovensky. 
No ako posledný vošiel Matej a vtedy mi došlo, koho vlastne máme na palube 
aj na základe informácií, ktoré som čítala deň predtým, že odstúpili z pretekov. 
Veľmi som mu na začiatku nevenovala pozornosť, pretože som sa aj hanbila 
a mala som aj prácu a ďalších pasažierov, ku ktorým som musela pristupovať 
rovnako,“ opísala Alexandra Markova, ktorá počas vzletu a pristávania mala 
to šťastie, že sedela v kabíne a rovno oproti slovenským reprezentantom. 
„Hneď po vzlete sa Matej postavil a išiel smerom k wc a vtedy som nabrala 
odvahu a ozvala som sa k nemu, tuším, že so slovami: „Pán Tóth, však? 

Vitajte na palube. A vlastne dovtedy ani on netušil, že som Slovenka a ostal 
milo prekvapený a potom som sa mu predstavila, že moje meno je Alexandra 
a že čokoľvek budú potrebovať, tak nech sa na mňa obrátia a že sa ešte 
počas letu pri nich zastavím.“ 
  Alexandra Marková si potom ako letuška plnila svoje povinnosti a dve a pol 
hodiny vôbec nemala čas, až keď ukončili prvý servis, tak Matej Tóth prišiel 
dozadu k letuškám a začal sa rozprávať s Alexandrou. „Pýtal sa, odkiaľ som, 
ako dlho už lietam a ako sa mi páči život v Dohe a na to sme vlastne nadviazali 
na tému ich pobytu v Dohe, že tie klimatické podmienky, ktoré tam teraz máme, 
nie sú absolútne vhodné na takéto športové podujatia, čo som úplne chápala, 
keďže pre obyčajného človeka v túto sezónu je to ťažké, teploty dosahujú 40 
stupňov Celzia, pričom pocitová teplota je stále vyššia a v týchto mesiacoch 
je v Dohe najvyššia vlhkosť vzduchu, až 75%.“ 
  Matej Tóth podľa Svidníčanky Alexandry Markovej ešte spomínal, že jeho 
tréner sa bol pred rokom pozrieť v Dohe a už vtedy hovoril, že sa pretekov 
Majstrovstiev sveta práve kvôli počasiu pravdepodobne nezúčastnia. „Na-
koniec sa však rozhodli inak, ale potvrdilo sa to, čo predpokladali aj napriek 
tomu, že pred príchodom do Dohy mali dvojmesačný tréning na Cypre, kde sa 
telá mali prispôsobiť, ale zas na Cypre taktiež nie sú také vysoké teploty, ani 
taká vlhkosť vzduchu,“ poznamenala Alexandra, s ktorou sa majster sveta a 
olympijský víťaz Matej Tóth rozprával počas letu z katarskej Dohy do Viedne 
asi hodinu a pol. „Bol veľmi milý, otvorený,“ dodala ešte mladá Svidníčanka, 
ktorá ako letuška lieta už dva roky a dva mesiace. Za sebou má okolo 370 
letov a usmieva sa, že ešte stále sú na svete miesta, kde nebola...       (ps)

   Kauza predraženého náteru tzv. modrého mosta cez rieku Ladomírka ešte z 
čias bývalého vedenia Svidníka úplne neutíchla. 
   Primátorka Marcela Ivančová pre Podduklianske novinky povedala, že otázky a 
podozrenia vo vzťahu k prevedeniu ochranného náteru na pontónovom moste od 
svidníckej verejnosti vždy považovala za oprávnené. „Ako Svidníčanka to kriti-
zujem, ako primátorka musím situáciu riešiť. Úprimne si povedzme, lepšie 
by bolo otvárať zrekonštruovaný most,“ vyhlásila Marcela Ivančová a podotkla, 
že hoci túto „kauzu modrého mosta“ na verejnosti zásadne nekomunikovala, spolu 
s kolegami na Mestskom úrade pracovala na spôsobe ako vykonať nápravu. 
„Všetci vieme, že boj za spravodlivosť nie je jednoduchý, vidíme to každý 
deň v médiách. Na „prvý pohľad“ bolo všetko jasné, len ako to dokázať? 
Určite ste si kládli otázku, prečo sa nič nedeje. Zadosťučiniť spravodlivosti 
si vyžadovalo dlhší čas, ktorý sme využili na získanie všetkých dostupných 
dôkazných prostriedkov. Získané dôkazy nám slúžili ako prameň objasnenia 
skutkového stavu. Všetko, čo sme sa dozvedeli a získali v rámci vlastného 
šetrenia, sme pretavili do kvalifi kovaného oznámenia o podozrení zo spá-
chania trestného činu. Objasnením a vyšetrovaním skutku sa zaoberajú 
orgány činné v trestnom konaní. Počkáme si na spravodlivosť,“ zdôraznila 
primátorka Svidníka Marcela Ivančová.                                                           (ps) 

Za tzv. modrý most mesto 
podalo trestné oznámenie
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  Nakrúcanie poľského fi lmu Konský chvost vo Svidníku a okolí 
malo dramatický záver. Jeden z hercov, dokonca hlavný prota-
gonista, skončil v policajnej cele! 

Amatérsky poľský herec si počas nakrúcania fi lmu vo Svidníku poriadne zavaril
Chovancovi svidníckeho detského domova mal podľa polície núkať drogy!

  V závere predminulého týždňa do Svidníka pricestoval poľský fi lmový štáb, 
ktorý v pohraničí nakrúca už spomínaný fi lm nazvaný Konský chvost. Ide o 
psychologický fi lm o láske na okraji spoločnosti a keďže jeho režisérka Justyna 
Luczaj-Salej v minulosti za oddychom a relaxom prichádzala aj na svidnícke 
letné kúpalisko, za miesta nakrúcania si zvolila aj tento región. Poliaci nakrú-
cali priamo v areáli kúpaliska, konkrétne v priestoroch jedného z bufetov, ale 
aj ceste medzi kúpaliskom a čerpacou stanicou, na svidníckej autobusovej 
stanici, pri bioplynovej stanici v Ladomirovej, ale i v susednom Stropkove. Keď 
nakrúcanie fi lmu v našom regióne vrcholilo, fi lmárov prekvapili policajti. 
„Neznámy muž si neoprávnene zadovažoval rastliny konope (Cannabis) a 
v sobotu 5. októbra popoludní vo Svidníku vo forme „jointa“ časť z nej po-
núkal len 13-ročnému chlapcovi, chovancovi miestneho detského domova,“ 
informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove 
Jana Ligdayová. 
  Polícia tohto muža zadržala a obmedzila na osobnej slobode, 
išlo o 22-ročného Poliaka Remigiusza Pocicu. Ten na výzvu 
polície podľa slov krajskej policajnej hovorkyne Jany Ligdayovej 
dobrovoľne vydal viacero vecí súvisiacich s drogovou trestnou 
činnosťou, ktoré budú dôležité pre trestné konanie. „Okrem 
iného bola zaistená aj biela kryštalická látka, amfetamín o množ-
stve 1,72 gramu, pričom z uvedeného množstva by bolo možné 
pripraviť najmenej 34 obvykle jednorazových dávok drogy.“
  13-ročného chlapca zo svidníckeho Detského domova záchra-
nári previezli do svidníckej nemocnice, kde ho ošetrili podľa 
slov hovorkyne spoločnosti Svet zdravia Jany Fedákovej pre 
médiá následne previezli do špecializovaného pracoviska v 
Michalovciach. 22-ročného Poliaka, ktorý mu mal marihuanu 
ponúknuť, zadržali policajti. „Ostala som v šoku, o ničom som 
ani len netušila. Keď prišli policajti, myslela som si, že máme 
nejaký problém s povoleniami nejakými. Nakrúcali sme akurát v 
priestoroch autobusovej stanice vo Svidníku a všetko sme mali 
dohodnuté a odobrené so všetkými povoleniami,“ zareagovala 
poľská režisérka Justyna Liczaj-Salej. 
  V uplynulú stredu ráno mladého Poliaka z policajnej cely v 
Stropkove previedli pred sudkyňu Okresného súdu vo Svidníku, 
ktorá rozhodovala o jeho vzatí do vyšetrovacej väzby. Na súde 
nechýbala ani už spomínaná režisérka vo Svidníku nakrúcané-
ho fi lmu. Mladík si v ňom totiž, ako sme už uviedli, zahral hlavnú 
úlohu. „Nie je herec a má veľmi ťažkú rolu v mojom fi lme. Končili 
sme nakrúcanie, dostal peniaze, no a neviem. Nezvládol to 
psychicky. On v tom fi lme zabije svojho otca, žije iba s matkou, 
hrá osobu na okraji spoločnosti,“ ozrejmila poľská režisérka. 
O vzatí do väzby sudkyňa rozhodovala dve hodiny. Tak ako 
s putami na rukách Poliak do pojednávacej miestnosti vošiel, 

rovnako s putami na rukách z nej aj vyšiel. „Sudkyňou pre prípravné konanie 
Okresného úradu Svidník bol vzatý do väzby, a to na základe dôvodnej obavy, 
že by mohol ujsť alebo sa skrývať, aby sa vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu 
a tiež by mohol pokračovať v trestnej činnosti,“ konštatovala hovorkyňa súdov 
v Prešovskom kraji Ivana Petrufová. Režisérka fi lmu priznala, že po tom, čo 
mladíka zadržala policajti, ostala šokovaná.
   Podľa nej je talentovaný herec psychicky labilný a v Poľsku poberá invalidný 
dôchodok. Sudkyňu sa preto snažila obmäkčiť. „Ja som s ním nakrútila už dva 
fi lmy. Nikdy som s ním nemala problémy, nikdy. Lebo keby s ním boli prob-
lémy, nikdy by som ho nezobrala do tak vážneho fi lmu,“ zdôraznila režisérka 
fi lmu, ktorý Poliaci nakrúcajú aj so štátnou fi nančnou podporou. Na sudkyňu 
to však nezabralo. „Súd neprijal písomný sľub obvineného, ani ponúknutú 
peňažnú záruku a záruku dôveryhodnej osoby na nahradenie väzby a tiež 
väzbu nenahradil navrhovaným dohľadom mediačného a probačného úrad-
níka nad jeho správaním,“ dodala ešte hovorkyňa súdov v Prešovskom kraji 
Ivana Petrufová. Proti vzatiu do väzby Poliak podal sťažnosť a rozhodovať 
bude Krajský súd. Ak mu dokážu vinu, za mrežami môže pobudnúť desať až 

pätnásť rokov. 
  Vráťme sa však ešte na začiatok 
celého prípadu. Incident sa mal 
stať v sobotu 5. októbra popoludní 
v blízkosti hlavnej budovy svidníc-
keho Detského domova, po novom 
Centra pre deti a rodinu. Viacerí 
herci a niektorí členovia fi lmového 
štábu tam totiž bývali v susednom 
internáte. 
  Hovorkyňa Ústredia práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Bratislave Jana 
Lukáčová uviedla, že deti, ktoré 
nevyrastajú v biologickej rodine 
alebo v starostlivosti príbuzných, 
sú ohrozené kriminálnou aktivitou 
presne rovnako ako deti z bežných 
rodín. Rovnako chodia do školy, 
rovnako chodia na krúžky, rovnako 
trávia časť voľného času mimo za-
riadenia. „Rovnako sú vychovávané 
k ostražitosti a k rozoznávaniu toho, 
čo je dobré, čo zlé, čo je správne 
a čo nesprávne, sú vychovávané 
k tomu, aby dokázali rozlišovať, 
čo ich môže ohroziť. Rovnako 
absolvovávajú preventívne aktivity 
v školách aj „domovských“ zaria-
deniach pod vedením odborných 
pracovníkov. Deti, ktoré boli zvere-
né do starostlivosti zariadenia, sú 
však o to zraniteľnejšie, že mnohé 
sa vo svojej minulosti stretávali s 
aktivitami dospelých, ktoré nepatria 
do sveta malých detí, no s ktorými 
ony boli konfrontované. A to býva aj 
častá príčina, že bolo potrebné ich 

z tohto prostredia vyňať,“ vysvetlila Jana Lukáčová a na margo konkrétneho 
prípadu zo Svidníka ešte povedala: 
  „Vychovávateľka si všimla zmeny v správaní chlapca po návrate zvonku a 
Centrum pre deti a rodiny dieťaťu zabezpečilo okamžitú lekársku pomoc a 
aj odbornú pomoc pre ostatných kamarátov zo zariadenia, aby si uvedomili 
nástrahy, ktoré na nich môžu číhať s cieľom, aby sa takéto situácie nezopa-
kovali. Môžeme povedať, že centrum postupovalo presne rovnako, ako by 
to bolo v bežnej rodine. 
  V prípade konajú orgány činné v trestnom konaní a aj v záujme zachovania 
súkromia dieťaťa viac informácií poskytovať nebudeme,“ uzavrela hovorkyňa 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave Jana Lukáčová. 

(ps)

Mladého Poliaka z policajnej cely v Stropkove previedli pred 
sudkyňu Okresného súdu vo Svidníku, ktorá rozhodovala o jeho 
vzatí do vyšetrovacej väzby. Na súde nechýbala ani už spomínaná 
režisérka vo Svidníku nakrúcaného fi lmu 
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  Pre niekoho Južná Amerika vonia diaľkou, pre ňu to bola už 
sedemnásobná pracovná cesta. Prvýkrát prednášala v Južnej 
Amerike v brazílskom Rio de Janeiro pred dvadsiatimi rokmi. 
Potom sa jej cesty začali viacej zhusťovať. Do tejto krajiny 
sa vracala čoraz častejšie. Tento rok tam absolvovala šnúru 
4 kongresov a 6 workshopov. Ide v poradí o jej 26. tohtoročnú 
zahraničnú konferenciu.  Píšeme o uznávanej svidníckej kožnej 
lekárke Hane Zelenkovej.  

Spravodajstvo

Uznávaná kožná lekárka Hana Zelenková v Južnej Amerike   
„Pacienti sú vďační, aj keď musia čakať tri dni!“ 

Predstavovala reedíciu 
svojej knihy o Karboxyterapii

  Sao Paulo navštívila lekárka Hana 
Zelenková sedemkrát, Rio De Janeiro 
osemkrát, San Slavador dvakrát a videla 
aj vodopády Igoazú, tam bola štyrikrát. 
Aj v tomto roku boli všetky tieto primár-
kou Hanou Zelenkovou uvedené miesta, 
miestami pracovnými. „Asi tým, že moji 
kolegovia ma roky poznajú z medziná-
rodných kongresov, pozvali ma tento rok 
na šnúru kongresov, kedy som nielen 
prednášala témy, o ktoré si zažiadali, 
ale súčasne som predstavovala svoju 
reedíciu knihy o Karboxyterapii,“ po-
vedala lekárka Hana Zelenková. Kniha 
už vychádza v druhom vydaní, tento 
raz  nielen v slovenčine ale i angličtine, 
ruštine a poľštine.
  Svoju cestu po Južnej Amerike na 
kongresoch zahájila v Sao Paule. Je 
to obrovské mesto, má dvadsaťdva 
miliónov obyvateľov. Kongres sa konal v 
mieste, ktoré je nové. „Nazýva sa Expo 
Centre Nord. Pre niekoho to môžu byť 
len slová, ale verte mi, že celý tento 
komplex je na rozlohe, asi ako pol Svid-
níka. S tým, že miesto, kde sa odohrával 

kongres bola jedna pätina. Bola to kongresová sála pre štyri a pol tisíc ľudí. 
A celkový počet účastníkov na kongrese bol štyritisíctristo,“ vysvetlila kožná 
lekárka Hana Zelenková.  
  „Mala som jednohodinovú prednášku a potom ďalšie dva workshopy. Jeden 
z toho bol na kongrese, druhý bol v nemocnici,“ dodala. Tých je v Sao Paule 
veľmi veľa, ale sú obrovské rozdiely či už sa jedná o nemocnice štátne, alebo 
nemocnice súkromné. „Čo sa týka súkromných nemocníc sú na veľmi vysokej 
úrovni, po tejto stránke máme čo Brazílii závidieť,“ doplnila primárka.

Jedna z najfotografovanejších účastníčok kongresu  
  A aký bol záujem kolegov o osobnosť lekárky Hany Zelenkovej? „Čo sa týka 
záujmu kolegov, bol obrovský, poznali ma z mojich predchádzajúcich vystúpení 
spred niekoľkých rokov. Svoje tentoraz urobila aj moja malá lesť. Išla som 
do Brazílie cielene vybavená 
oblečením vo farbách žlto-ze-
lenej,  ako je brazílska štátna 
vlajka a rovnako tak som 
mala urobené vlasy. Môžem 
bez nadsadenia povedať, 
že som bola jedna z najfoto-
grafovanejších účastníčok. 
Niekedy som si pripadala 
ako fi lmová hviezda,“ priznala 
odborníčka v oblasti dermato-
lógie a dermatovenerológie.  
  Zo Sao Paula sa potom 
lekárka Hana Zelenková pre-
súvala do Rio de Janeira. Toto 
mesto je známe osemde-
siatmetrovou sochou Krista 
a horou, ktorá sa nazýva 
Cukrová homola. „Sú tam 
dve pláže, jedna z nich Co-
pacabana, tá je, samozrej-
me, svetovo známa. Je dlhá 
štyri a pol kilometra a okrem 
toho, že je tam prekrásny 
piesok a dá sa nádherne 
kúpať, je tam aj množstvo 
atrakcií. Druhá menšia pláž 
sa nazýva Ipanema, je tiež 
veľmi pekná ale tých atrakcií 

je tam podstatne menej,“ opísala 
dermatovenerologička. Dodala, že 
oproti poslednej návšteve, z pred štyri 
a pol roka sa veľa zmenilo. „Bohužiaľ 
Rio de Janeiro patrí medzi jedno z 
najrizikovejších miest Južnej Ameriky, 
pretože Rio samo o sebe začína byť 
pomaly pohlcované favelami, čo sú 
miesta, ktoré by som mohla porovnať 
s našimi rómskymi osadami. Tieto 
favely vyrastajú absolútne živelne a 
predstavitelia mesta majú s nimi ob-
rovské problémy, ale ako tak to zvlá-
dajú. Staré Rio de Janeiro je samo o 
sebe prekrásne, ale bohužiaľ okolo 
každého domu sú vystavané veľké 
zábrany, ploty, pretože kriminalita je 
tam naozaj veľmi veľká.“ 
  Jeden deň si známa kožná lekárka 
predsa len rezervovala a zašla si, tiež 

Socha Krista v Rio de Janeiro 

S prezidentom kongresu dr. Hugo Turlovetzky 

Kongresové centrum Iguazu

Letné sídlo Pedra Sequda v Petropolis 
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Uznávaná kožná lekárka Hana Zelenková v Južnej Amerike   
už po niekoľkýkrát, do mesta, ktoré sa volá Petropolis. „Toto mesto našim 
ľuďom možno  nič nehovorí, ale je to bývalé hlavné mesto Brazílie. Petropolis 
sa volá preto, že ho založil Pedro Sequndo. Bol jeden z cisárov Brazílie a pre 
Európana je zaujímavé, že to bol Habsburg.“ Petropolis je vzdialené asi 60 
km od Rio de Janiera. Nachádza sa  vysoko v kopcoch a je zaujímavé tým, 
že pri v jazde do mesta vidíte nádherné brány, pred ktorými sa otvára pohľad 
na nádhernú budovu. Táto budova bola bývalým najväčším kasínom Južnej 
Ameriky, pretože v Južnej Amerike bol svojho času zakázaný hazarad. „Ten sa 
musel odsunúť trošku ďalej od zvedavých 
pohľadov úradníkov. Pred týmto bývalým 
kasínom, ktoré je už dnes múzeum a je aj 
hotelovou časťou sa nachádza  obrovský, 
povedali by ste bazén, ale pri bližšom po-
hľade sa ukáže, že to je v podstate mapa 
Brazílie,“ priblížila odborníčka.

Najväčšia fabrika na výrobu piva 
„Mesto samo o sebe má niekoľko takých 
zvláštnych dominánt. Jedna z nich je 
katedrála sv. Michala - gotická prekrásna 
katedrála, a potom kaštielik uprostred  
veľkého parku, kde sa Pedro Sequndo 
so svojou manželkou chodili rekreovať. 
Po pravde povedané, nám Európanom to 
tak veľa ako Brazílčanom nepovie, lebo je 
to typický zámoček, ktorých je v Čechách 
a na Slovensku skutočne veľa, ale pre 
Brazílčanov, zvlášť obyvateľov Ria, je to 
niečo unikátne. Z môjho pohľadu bolo 
veľmi zaujímavé, že Petropolis je mestom, 
kde sa dostanete tri dni v týždni hore do 
mesta a tri dni v týždni dole do mesta. Sú 
to len jednosmerky, pretože cesta je sku-
točne veľmi komplikovaná,“ odhalila svoje 
zážitky lekárka Hana Zelenková. Petropolis je aj pamätné mesto prvého letca 
Brazílie. Jeho domček, ktorý sa nachádza na takom vyššom kopčeku, je hneď 
v blízkosti katolíckej univerzity v Petropolise. V Petropolise je najväčšia fabrika 
na výrobu piva, ktorá sa volá Cerveria Bohemica, čo dermatovenerologičku 
Hanu Zelenkovú úprimne prekvapilo.   

Chorí tam zďaleka nemajú také pohodlie ako majú našinci
  Z Ria de Janeiro sa potom lekárka Hana Zelenková presúvala do San 
Salvadóru. „To je mesto, ktoré je zase vyššie. Tam som sa zdržala len jeden 
deň. Je veľmi zaujímavé z pohľadu etniky a obliekania miestnych obyvateľov. 
Potom sa letelo nižšie a to k vodopádom Iguazu. Tieto vodopády som už videla 
niekoľkokrát. Tentoraz som si musela túto radosť odpustiť a v podstate moje 
dva dni boli venované kongresu. Jeden kongres bol o lymfológii a predsta-
vovala som karboxyterpiu a jej úlohu v liečbe lymfedémov. No a potom som 
spolu s kolegyňou navštívila miestnu nemocnicu. Je to misijná nemocnica, 
ktorú založila pani Marta Schwarz. Všetkým naším nespokojným pacientom 
by som veľmi odporúčala, aby niečo podobné videli. Je to jednopodlažná 

budova s niekoľkými pavilónmi, ktorá je na rozlohe asi takej 
ako je svidnícka nemocnica, ale veľmi skromná a chorí zďaleka 
nemajú také pohodlie, ako majú naši a o vybavení ani hovoriť 
nemôžem. Všetci sú ale mimoriadne disciplinovaní, skromní 
a hlavne vďační svojmu lekárovi, aj keď naňho musia čakať 
trebárs tri dni,“ opísala Hana Zelneková. Iguazu je zaujímavé aj 
tým, že je to mesto, ktoré stoji na hranici troch štátov Brazílie, 
Argentíny a Paraguaja. 
  Posledná návšteva lekárky Hany Zelenkovej v Južnej Amerike 
bola v Buenos Aires, čo je hlavné mesto Argentíny. Primárka 
a kožná lekárka v jednom bola prekvapená predovšetkým 
obrovským rozdielom, ktorý momentálne je medzi Brazíliou 
a Argentínou. Ako sama hovorí: „Brazília ozaj patrí k veľmi 
bohatým štátom. Argentína je dnes štát veľmi chudobný, je to 
vidieť aj na prepočte trebárs peňazí. Jeden argentínsky pesos 
je jedna desatina brazílskeho realu, čiže jedna ku desiatim.“ 
  V Buenos Aires mala bohužiaľ tú smolu, že sa dostala do 
doby, počas ktorej tam boli obrovské masové protesty. Prvého, 
sa zúčastnilo asi jeden a pol milióna obyvateľov. Ľudia  išli po 

bulvári, ktorý dodnes patrí medzi najväčšie na celom svete. Už vtedy, keď bol 
vybudovaný, už v tom čase patril k absolútnemu architektonickému unikátu. 
Ulica je široká deväťdesiat metrov, v podstate štyridsaťpäť metrov z každej 
strany majú cesty pre automobily a uprostred je malý ostrovček, kde premávajú 
autobusy a trolejbusy. Celková dĺžka je štyri a pol kilometra. Uprostred stojí 
obrovský pamätník - obelisk. „Protesty sa týkali neúmerného zdražovania, o 
štyridsaťšesť percent nielen potravín a ostatného tovaru, ale aj daní. Takže 
protestovať bolo ozaj za čo,“ priblížila svoj názor primárka Hana Zelenková.    

Evita je pochovaná na zvláštnom
 cintoríne pripomínajúcom mesto 

  „Pokiaľ by ste niekto do Buenos Aires išli na návštevu,“ pokračovala vo 
svojom rozprávaní cestovateľka: „Je to krásne mesto, ktoré ako viete, je 
zasvätené Evite. Tá mu urobila neuveriteľnú slávu a aj všetky tie knihy a 
fi lmy venované jej osobe. V poslednom fi lme - muzikáli hlavnú rolu stvárnila 
Madonna. Čo je zaujímavé, Evita je pochovaná na zvláštnom cintoríne. Tento 
v podstate keď navštívite, vyzerá ako malé mesto. Dá sa povedať, že každá 
bohatá rodina tam mala a má svoju hrobku, ktorá vyzerá ako malý zámoček. 
Je to v oblasti, ktorá sa nazýva Recoleta, čo je taký veľký park a ten park je 
spoločne s cintorínom napodiv obkolesený najdrahšími reštauráciami, ktoré 
v Buenos Aires nájdete.“ 

Pamiatka svetoznámeho futbalistu Maradonu 
  Buenos Aires sa dnes tiež neuveriteľne rozrástlo, má niekoľko krásnych 
dominánt a jedna z takých najnavštevovanejších turistami je miesto, ktoré 
sa volá La Boca. Je to časť, kde vyrastal svetoznámy futbalista Maradona, 
kde je štadión, na ktorom dnes trénujú mladí a, samozrejme, je tam aj jeho 
socha na jeho pamiatku, pripomínajúca čo pre argentínsky šport urobil. Hneď 
vedľa La Boca, ktorá ale dnes bohužiaľ patrí k jedným z miest s najväčšou 
kriminalitou, je ďalšia turistická atrakcia, ktorá sa volá La Caminito. Je to 
miesto, ktoré hýri farbami a ktoré je plné umelcov a atrakcií pre turistov. Plné 
tangá, hudby a spevu. 
  V Buenos Aires som mala svoju poslednú prednášku a potom som už išla 
smerom na Slovensko. Pravdupovediac neskutočne som sa tešila domov, aj 
keď tá Južná Amerika má svoje čaro, ale čo sa týka stravy, tak to obrovské 
množstvo mäsa, ktoré tam majú, a ktoré je grilované, už bolo nad moje sily a 
tešila som sa na naše pravé slovenské zemiaky,“ uzavrela svoje rozprávanie 
o tropickej krajine Hana Zelenková. 

Jana Savčáková, PR manažérka  

Vnútorný dvor nemocnice v Iguazu 

Kráska v San Salvadore

Pri preberaní ceny 
diplomu na kongrese
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  V nedeľu 6. októbra 2019 sa na pietnych miestach na Dukle a vo Svidníku 
pri príležitosti Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie a 75. výročia 
Karpatsko-duklianskej operácie za účasti prezidentky SR Zuzany Čaputovej, 
premiéra vlády SR Petra Pellegriniho, predsedu Národnej rady SR Andreja 
Danka, ministra obrany SR Petra Gajdoša, ministerky vnútra SR Denisy 
Sakovej, ďalších členov vlády SR, generality Ozbrojených síl SR, ministra 
obrany ČR Lubomíra Metnara a viacerých vzácnych hostí z domova i zo 
zahraničia, uskutočnili spomienkové stretnutia štátno-reprezentačného cha-
rakteru, aby pripomenuli hrdinstvo československých a sovietskych vojakov, 
ktorí v tejto operácii pri bojoch za oslobodenie Slovenska zaplatili najvyššiu   
daň - svoje životy.
  Podľa zaužívanej tradície z minulých rokov sa aj tentokrát spomienkové akty 
začali najskôr na Pamätníku československého armádneho zboru v ZSSR na 
Dukle. Na tomto mieste prezidentka SR, premiér vlády SR, ako aj predseda 
Národnej rady SR vo svojich príhovoroch zdôraznili, že je potrebné uvedo-
miť si hrdinstvo a obetu ľudí, ktorí v jednej z najťažších horských operácií 
druhej svetovej vojny bojovali za slobodu nášho národa, ktorá sa nerodila 
ľahko a priniesla so sebou veľké množstvo obetí. Poučení touto historickou 
skúsenosťou musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sa Slovenská 
republika už nikdy nestala ľahkou obeťou veľmocenského nátlaku, ozbroje-

Návraty k Dňu hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie 
ného násilia a nepriateľskej vojenskej mašinérie. Okrem toho upozornili aj 
na závažný fakt, že slová ako hrdinstvo, smrť, odvaha či obeta strácajú svoj 
pravý význam a u mladej generácie sa skôr spájajú s komiksovými hrdinami 
než s tými skutočnými, preto je jednou z našich úloh vrátiť týmto slovám 
ich skutočný obsah a priradiť k nim skutočných hrdinov z reálneho života. 
Následne po slávnostných príhovoroch minister obrany SR udelil pamätné 
medaily vojnovým veteránom, ktorí sa aktívne zúčastnili bojov za oslobodenie 
Slovenska, ako aj mestu Svidník.
  Pietne akty kladenia vencov ako spomienka na hrdinov Karpatsko-duklianskej 
operácie sa potom už tradične uskutočnili aj pri soche armádneho generála 
Ludvíka Svobodu a pri Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku. Oslavy 
výročia boli taktiež spojené s už tradičnou slávnostnou prehliadkou najskôr 
Vyhliadkovej veže na Dukle a potom aj Centrálnej expozície Múzejného 
oddelenia Svidník Vojenského historického múzea. Zaujímavým spestrením 
programu osláv bola napokon aj prezentácia OS SR vo forme statických 
ukážok ťažkej vojenskej techniky a ručných palných zbraní, ktorá prebiehala 
v areáli budovy Centrálnej expozície.  
  Viacerými fotografi ami sme sa obzreli za 75. výročím Karpatsko-duklianskej 
operácie. 

 (vhú, pn, foto: VHÚ, MOSR, PN) 

Oslavy výročia boli taktiež spojené s už tradičnou slávnostnou prehliadkou najskôr Vyhliadkovej veže na Dukle 
a potom aj Centrálnej expozície Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea 
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Návraty k Dňu hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie 

Premiér Peter Pellegrini neodmietol žiadnu prosbu o spoločnú fotogra-
fi u, ani s Vasiľom Štefancom

Prezidentka Zuzana Čaputová s Jozefom Ľos-Božikom ml. - okresným 
predsedom strany Progresívne Slovensko - z ktorého Zuzana Čaputová 
po zvolení za prezidentku vystúpila

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko so svidníckou mestskou 
predsedníčkou Slovenskej národnej strany Vlastou Hojdovou

Ministerka vnútra Denisa Saková si našla čas aj na krátke rozhovory s 
policajtmi. Na fotografi i je so zástupcom okresného policajného riaditeľa 
vo Svidníku Ľubošom Jackaninom
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  Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR (IA MPSVaR SR) pokračuje v podpore terénnej 
opatrovateľskej služby v obciach v poradí štvrtým projektom. 
Tentoraz je určený pre slovenské obce do 1 000 obyvateľov 
(Prešovský kraj ich má vyše 500), nakoľko dosiaľ projektové 
peniaze čerpalo len zopár z nich. Presnejšie z celkového počtu 
1890 obcí Slovenska 351, čo predstavuje iba 18,6%.

Štát z eurofondov podporí terénnu opatrovateľskú službu v obciach ďalším projektom 
Šancu majú aj obce v Prešovskom kraji

  Projekt „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“ sa 
realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Celkovo 
je naň vyčlenených niečo vyše 4,9 milióna eur s predpokladanou fi nančnou 
podporou do februára 2021. Jeho realizácia a implementácia je plánovaná 
na všetky územné kraje Slovenskej republiky, na ich menej či viac rozvinuté 
regióny. Možnosť zapojiť sa do projektu tak majú od 4. septembra tohto roku 
aj obce Prešovského kraja.
 „Úspešným žiadateľom bude poskytnutá fi nančná podpora na mzdy opat-
rovateliek vo výške 570 eur na jedno pracovné miesto na plný pracovný 
úväzok a fi nančná podpora na vzdelávanie a supervíziu pre opatrovateľky 
na podporených pracovných miestach“ uviedla Eva Uherová, manažérka pre 
disemináciu projektu.
  V tejto súvislosti zorganizovala IA MPSVR SR v spolupráci s Informačno-
poradenským centrom pre EŠIF pre Prešovský samosprávny kraj 2. októbra 
2019 na Úrade PSK informačný seminár, na ktorom starostom a zástupcom 

obcí Prešovského kraja predstavila aktivity prebiehajúceho projektu a jeho 
hlavný cieľ. Tým je dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým 
zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, 
a to prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v malých obciach do 
1000 obyvateľov, ktoré neposkytujú opatrovateľskú službu. Témou seminára 
boli práve možnosti pre zapojenie sa do NP a informácie o jeho základných 
dokumentoch a pre čerpanie fi nančných prostriedkov. Seminárom sprevádzali 
z IA MPSVR SR Jana Kupcová, Eva Uherová a Svetlana Pavlovičová.
„Zámerom tohto národného projektu zastrešujúceho opatrovateľskú službu pre 
malé obce je, aby bola poskytnutá osobám, ktorí sú na ňu odkázaní -  najmä 
seniorom, nakoľko ju tí potrebujú bezprostredne k zlepšeniu svojej situácie 
a svojho života. V praxi to znamená, že každá obec môže v rámci projektu 
získať fi nančné prostriedky maximálne na dve pracovné miesta v prepočte 
na celé pracovné úväzky, pričom je umožnená aj kombinácia polovičných 
pracovných úväzkov.“ uviedla Svetlana Pavlovičová, regionálna metodička/
koordinátorka pre Prešovský samosprávny kraj.
  V tomto projekte Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych 
vecí  a rodiny SR je dôležitým partnerom aj Prešovský samosprávny kraj a jeho 
Odbor sociálnych vecí a rodiny, ktorý vydáva registrácie pre poskytovateľov 
sociálnych služieb. Každá obec pred vstupom do národného projektu terénnej 
opatrovateľskej služby musí totiž najprv prejsť procesom registrácie.
Projekt by mal priniesť zmenu vo vnímaní a poskytovaní sociálnych služieb. 
Tou zmenou je odklon od tradičnej starostlivosti v zariadeniach a prechod k 
modelu, aby čo najviac odkázaných ľudí zotrvávalo v domácom prostredí.
Bližšie informácie k projektu sú zverejnené na webovej stránke www.nptos.
gov.sk 

 Ivana Ondriová, 
Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

  Stalo sa to presne pred rokom. Začiatkom školského roka 
2018/2019 sme sa ako škola - Gymnázium duklianskych hrdinov 
vo Svidníku - stali súčasťou novovznikajúceho projektu Nemoc-
nice Svet zdravia v našom meste. 

Gymnazisti už rok súčasťou dobrovoľníckeho centra Krajší deň

 Koordinátorka projektu Ivana Vojtašeková, spolu s pani námestníčkou 
Danou Kopčovou, nám 
predstavili dobrovoľnícke 
centrum, ktoré malo začať 
fungovať aj u nás. Keď-
že sme spĺňali základné 
podmienky dobrovoľníka, 
teda vlastnosti ako empa-
tickosť, komunikatívnosť, 
chuť robiť niečo navyše, 
ale zároveň sme mali 
17 a viac rokov, rozhodli 
sme sa zapojiť do tejto 
akcie. Za rok fungovania 
dobrovoľníckeho centra 
sme sa stretli s desiatkami 
pacientov. Veľa práce, 

ale skúsenosť pre 
nás. 
  Ako človek - štu-
dent - môže po-
skytnúť POMOC 
niekomu inému? 
My máme len 17 
- 18 rokov, ale vie-
me, že aj podať 
pohár vody, pre-
hovoriť s niekým, 
poprechádzať sa 
po oddelení, po-
môcť niekomu pri 

iných činnostiach, nehovoriac o tom, ak nás požiadajú aj napísať sms, stále 
sme im „po ruke“. Keďže sme žiakmi školy, ktorá nesie veľmi dobré meno 
v našom meste, okrese, ale aj kraji, vieme, že odovzdávame kúsok z nás. 
Snažíme sa im odovzdať kúsok z nás. Na oplátku sme z našej nemocnice 
stále vždy odchádzali a odchádzame  s úsmevom a na naše prekvapenie aj 
nabití pozitívnou energiou. Našou úlohou je a bude navštevovať nielen tých 
najmladších, s ktorými si radi zahráme rôzne hry, niečo si  nakreslíme,  ale 
naopak aj tých najstarších. Úsmev na tváričkách malých detí je úžasný... A čo 
starší pacienti? Vždy sme sa stretli s radosťou a konštatovaním, že sme im 
spríjemnili často ťažké chvíle strávené bez rodiny. Nám to na oplátku prinieslo 
rôzne rady do života, úsmev na perách. Naše dobrovoľnícke aktivity podpo-
rovali a veríme, že budú podporovať naši učitelia, vedenie školy. Do ďalších 
rokov prajeme dobrovoľníckemu centru hlavne veľa pracovitých dobrovoľníkov 
a množstvo vydarených akcií.

 Dobrovoľníci, študenti GDH vo Svidníku
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  Aquaruthenia vo Svidníku ponúka v rámci celoročného areálu 
tri bazény - relaxačný, masážny a rodinný.  

Aquaruthenia ponúka novinky pre malých i veľkých

  V relaxačnom bazéne je teplota vody 31 °C s novinkami, ktoré sme pripravili 
pre našich návštevníkov. Prvou z nich je vodná hojdačka, ktorá je obľúbená 
u malých i veľkých a rovnako tak divoká rieka s chrličmi, kde si zábavu užijú 
všetky vekové kategórie. Nechýba ani veľká šmýkačka a masážne lavice s 
vodnými tryskami. 
  Masážny bazén má teplotu vody 34 stupňov s masážnymi lavicami a tryskami, 
ktoré zaručia relax a oddych po náročnom dni. 
Rodinný bazén ponúka teplotu vody 30 stupňov a množstvo atrakcií pre naj-
menších, ako sú napríklad rozličné vodné šmýkačky, ale tiež detský kútik s 
možnosťou kreslenia a hry. V areáli ponúkame pre deti tiež skákací hrad.
Zdraviu prospešná je i soľná jaskyňa, ktorá sa teší čoraz väčšiemu záujmu 
návštevníkov, najmä rodičov s deťmi,  keďže pobyt v soľnej jaskyni podporuje 
imunitu a zdravie najmä v tomto sychravom počasí. 
Pozitíva Kneippovho kúpeľa sú najmä pre osoby trpiace bolesťami nôh a 
kŕčových žíl. Súčasťou Aquaruthenie je i kaviareň, takže sa nemusíte báť, že 
Vás u nás prekvapí hlad, či smäd. 
  V saunovom svete ponúkame parnú saunu, malú fínsku saunu a infra saunu. 
Novinkou je väčšia a výkonnejšia fínska sauna a dve infra sauny. 
Veríme, že všetky novinky, ktoré sme pre pripravili pre našich návštevníkov 
spríjemnia ich pobyt u nás v Aquaruthenii vo Svidníku. Už teraz sa tešíme na 
ich návštevu.                                                                                              (rf)

   Zástupcovia poľského mesta Świdnik, ktoré je partnerským mestom Svid-
níka od roku 2000, navštívili v uplynulý piatok Svidník. Išlo o prvé vzájomné 
stretnutie zástupcov oboch miest po nástupe nového vedenia Svidníka v 
decembri minulého roka. 

Zástupcovia partnerského mesta Świdnik na návšteve vo Svidníku

   V obradnej miestnosti delegáciu 
vedenú zástupcom burmistra Świd-
nika Marcinom Dmowskim za účasti 
poslancov Mestského zastupiteľstva 
vo Svidníku Kataríny Sivákovej, 
Vladimíra Kaliňáka a Matúša Majdu 
prijala primátorka Marcela Ivančová. 
Pripomeňme, že mesto Świdnik leží 
na juhovýchode Poľska a od Svidníka 
je vzdialené 300 kilometrov. Známe 
je predovšetkým výrobou vrtuľníkov 
a motocyklov.  Medzinárodná spo-
lupráca medzi oboma mestami bola 
uzavretá v roku 2000 a práve na jej 
rozvoj bola zameraná minulotýždňová 
návšteva poľských hostí. Delegáciu 
mesta Świdnik tvorili aj členovia Klubu 
Seniorov Letectva. Aj preto spoločne 

s domácimi hostiteľmi 
zavítali aj na svidnícke 
letisko. Emil Sluk z Ae-
roklubu Duklianskych 
hrdinov ich poinformoval 
o tom, ako letisko fungu-
je. Ešte predtým primá-
torka Svidníka Marcela 
Ivančová si prevzala z 
rúk zástupcu burmis-
tra Świdnika Marcina 
Dmowskeho pozdravný 

list od burmistra Świdnika Waldemara Jaksona, v ktorom vyjad-
ruje potešenie z doterajšej spolupráce a záujem o ďalšie spo-
ločné aktivity.                                                                    (ps)

Zástupca burmistra poľského Świdnika Marcin Dmowski 
v spoločnosti primátorky Svidníka Marcely Ivančovej 

a mestskej poslankyne Kataríny Sivákovej 

Poľskí hostia v sprievode svidníckych hostiteľov po prijatí v 
obradnej miestnosti Mestského úradu zavítali aj na letisko
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BLAHOŽELANIE
Krásne životné jubileum 80 rokov - 8. októbra 2019,

oslávila Anna Jurčová zo Svidníka
Ľudský život - krátka trasa, míľnikmi je obsiaty.
Človek ani nenazdá sa a už je tu osemdesiaty. 

Mamička naša najdrahšia, milovaná,
v každej malej vráske ukrýva sa láska, múdrosť 

a mnoho úžasných spomienok. Nech šťastím je zdravie,
slová blízkych a stretnutia naplnené radosťou. 

S úctou, vďačnosťou a hrdosťou oslavujeme krásne životné 
jubileum pre nás výnimočného človeka - manželky, mamky, babky, sestry.

  Pri príležitosti krásneho životného jubilea všetko najlepšie prajú
manžel Jozef, dcéra Vierka s priateľom Jozefom, syn Jozef s manželkou 
Annou,sestra Mária, vnúčatá Tomáš, Roman, Ivanka, Jakub, Erik.
  Poďakovanie patrí Špecializovanému zariadeniu Atrium Svidník za odbornú 
a ľudskú starostlivosť a za pomoc pri zorganizovaní osláv životného jubilea. 

KURZ OPATROVANIA 
  Územný spolok Slovenského červeného kríža vo Svidníku oznamuje širokej 

verejnosti, že v druhej polovici októbra 2019 plánujeme otvoriť

akreditovaný 226-hodinový kurz opatrovania. Cena kurzu je 250 eur. Možnosť 

absolvovania  nezamestnaných cez REPAS cestou Úradu práce sociálnych 

vecí a rodiny. Bližšie informácie   na č. t.: 054/75 21396, 0903 558 941. 
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  Centrum voľného času vo Svidníku organizovalo na sklonku 
septembra okresné kolo v Cezpoľnom behu žiakov a žiačok 
základných  a stredných škôl. 

Mesiac september s Centrom voľného času vo Svidníku

  Športového podujatia sa zúčastnila stovka súťažiacich. Úlohou cezpoľného 
behu bolo preveriť fyzickú zdatnosť, vytrvalosť a zdravý zmysel pre súťaživosť 
žiakov a žiačok. Všetkým víťazom a zúčastneným srdečne blahoželáme.
Kategória žiačky ZŠ: 1. V. Fabuľová (ZŠ Kračúnovce), 2. D. Melegová (ZŠ 
Budovateľská Giraltovce), 3. M. Kaňuchová (ZŠ Kračúnovce), Kategória 
žiačky ZŠ -družstvá: 1. ZŠ Kračúnovce, 2. ZŠ Budovateľská Giraltovce, 3. ZŠ 
Karpatská Svidník, Kategória žiaci ZŠ: 1. P. Jurčišin (ZŠ Krajná Poľana), 2. Š. 
Šamko (ZŠ Krajná Poľana), 3. J. Klim (ZŠ Komenského Svidník), Kategória 
žiaci ZŠ - družstvá: 1. ZŠ Krajná Poľana, 2. Súkromná ZŠ Giraltovce, 3. ZŠ 
Kračúnovce, Kategória žiačky SŠ: 1. L. Janovičová (Gymnázium Giraltovce), 
2. T. Suchaničová (Gymnázium Svidník), 3. M. Pizurová (Gymnázium Giraltov-
ce), Kategória žiačky SŠ - družstvá: 1. Gymnázium Giraltovce, 2. Gymnázium 
Svidník, 3. SOŠ PaS Svidník, Kategória žiaci SŠ: 1. M. Adamečko (Gymnázium 
Svidník), 2. R. Mariňák (Súkromná SOŠ Giraltovce), 3. D. Šamko (SOŠ PaS 
Svidník), Kategória žiaci SŠ - družstvá: 1. Gymnázium Svidník, 2. Súkromná 
SOŠ Giraltovce, 3. SOŠ PaS Svidník. 
  Svidnícke Centrum voľného času pripravilo v mesiaci september pre žiakov 
a žiačky základných škôl tretí ročník súťaže „Po stopách kultúrneho dedičstva 
v meste Svidník“. Túto súťaž pripravuje Centrum voľného času v spolupráci s 
mestom Svidník a SNM - Múzeom ukrajinskej kultúry. Tretí ročník súťaže sa 
konal 27. septembra a bol zameraný na  objekty ľudovej kultúry v Národopis-
nej expozícii v prírode vo Svidníku. Úlohou trojčlenného tímu bolo pripraviť 
si prezentáciu o určenom objekte zo spomínanej expozície. Ďalšou úlohou 
s ktorou sa museli popasovať bol vedomostný test, ktorý si žiaci napísali v 
Národopisnej expozícii priamo v Kurovskej škole z roku 1928. Tretia disciplína 
preverila manuálne zručnosti žiakov. Ich úlohou bolo za určený čas z prírodné-
ho materiálu vypliesť srdiečko. Porota v zložení: riaditeľ SNM-MUK Jaroslav 
Džoganík, riaditeľ CVČ Svidník Jozef Dirga, Miriam Božiková a Milena Kle-
banová to rovnako ako po minulé roky nemala jednoduché, pretože rozdiely 
vo výsledkoch medzi jednotlivými družstvami boli iba minimálne. Prvé miesto 

si vybojovala ZŠ Komenského tesne za nimi sa umiestnila CZŠ sv. Juraja a 
tretie miesto si vybojovala Spojená základná škola. 
  Víťazom ako aj všetkým zúčastneným ďakujeme za ochotu a čas, ktorý 
venovali pedantnej príprave sa na toto celoeurópske podujatie. Veríme, že 
súťažiacim ostanú príjemné spomienky a o rok sa stretneme opäť.
  Naše poďakovanie patrí mestu Svidník, SNM-MUK Svidník, pedagógom, ktorí 
pripravili žiakov, žiakom a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave podujatia. 
Víťazov čaká výlet po Karpatskej drevenej ceste, za ktorý ďakujeme sponzorovi 
pánovi Jánovi Hirčkovi - Dukla Destination.                                            (cvč) 

  V rámci Európskeho dňa jazykov, ktorý každoročne pripadá na 26. september 
sme pre žiakov 8. ročníka Základnej školy na Komenského ulici vo Svidníku 
pripravili aktivity v jazykoch, ktoré sa na našej škole vyučujú, teda anglickom, 
nemeckom a ruskom. 
  Žiaci boli rozdelení do štyroch trojčlenných skupín, v ktorých každý žiak re-
prezentoval jeden jazyk. O vyrovnanosti skupín a vysokej vedomostnej úrovni 
žiakov svedčí aj konečný výsledok, keďže víťazná skupina v zložení Rodáková, 
Farkaš, Zozuľak len o dva body prekonala ďalšie dve skupiny (Kamenický, 
Gulová, Leškanič a Berežňák, Škurla, Savčáková). Na treťom mieste sa s 
odstupom jedného bodu umiestnila skupina v zložení Cuper, Šimcová, Šte-
fanišin. V závere boli pre žiakov pripravené aj bonusové aktivity v rusínskom 
jazyku, ktorý taktiež patrí medzi živé jazyky v našom regióne a ovláda ho 
aj väčšina žiakov.                                               Vyučujúci cudzích jazykov 

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
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Čo premieta Kino Dukla?

Infoservis 

Kto daroval krv? 

BLÍŽENEC
Piatok 18. októbra o 19. hodine 
Kto ťa ochráni pred sebou samým

  Blíženec je originálny akčný thriller s Willom Smithom v hlavnej úlohe. Smith 
hraje Henryho Brogana, elitného nájomného zabijaka, prenasledovaného 
tajomným mladým vrahom, ktorý dokáže predpovedať jeho každý ťah. Film 
režíruje oscarový režisér Ang Lee a produkuje renomovaný tvorca akčných 
blockbustrov Jerry Bruckheimer. V ďalších úlohách sa objaví Mary Elizabeth 
Winstead, Clive Owen a Benedict Wong.

 Akcia, dráma, 120 minút, USA, vstupné: 5 eur 
ZLATOKOPKY

Sobota 19. októbra o 19. hodine 
Inšpirované skutočným príbehom

Hrajú: Constance Wu, Lili Reinhart, Julia Stiles, Jennifer Lopez  •  Réžia: 
Lorene Scafaria  • Scenár: Lorene 
Scafaria  •  Kamera: Todd Banhazl  
•  Producent: Jessica Elbaum, 
Will Ferrell, Adam McKay
Jennifer Lopez v novom fi lme ako 
bývalá striptérka, ktorú už nebavi-
lo tvrdo makať pri tyči, sa so svoji-
mi kolegyňami rozhodne okrádať 
zbohatlíkov z Wall Street.
Dráma, 110 minút, USA, sloven-
ské titulky, vstupné: 5 eur 

OVEČKA SHAUN VO FILME: FARMAGEDDON
Nedeľa 20. októbra o 15. hodine 

Blízke stretnutie ovčieho druhu
Kamera: Dave Alex Riddett  •  Hudba: Tom Howe  •  Réžia: Richard Starzak  
•  Hrajú: Justin Fletcher, Marc Macaulay
  Ovečka Shaun vo fi lme: FARMAGEDDON - Blízke stretnutie tretieho druhu 
s najobľúbenejším ovčím stádom v Shaunovom celkom novom fi lmovom dob-
rodružstve. Čudesné svetlá nad pokojným mestečkom Mossingham oznamujú 
príchod záhadného návštevníka zo vzdialenej galaxie… Na neďalekej farme 
Mossy Bottom Farm zatiaľ Ovečka Sahun nič netuší, pretože má plné ruky 
práce s geniálnymi nápadmi, ako si znova vystreliť z farmára a rozhnevať 
Bitzera. Čoskoro však jedna mimozemská výmyselníčka neďaleko farmy 
havaruje, Shaun sa rýchlo chytí novej príležitosti a vyráža na intergalaktickú 
misiu na záchranu malej návštevníčky pred diabolskou vládnou organizáciou, 
ktorá sa ju snaží zajať a zneužiť pre svoje nekalé ciele. Podarí sa Shaunovi 
a jeho stádu odvrátiť Farmageddon na farme Mossy Bottom?
Animovaný, 87 minút, USA, Francúzsko, Veľká Británia, vstupné: 5 eur 

PRAŽSKÉ ORGIE
Nedeľa 20. októbra o 19. hodine 
Čím menej slobody, tým väčšie orgie

Réžia: Irena Pavlásková  •  Hrajú: Jonas Chernick, Ksenija Rappaport, 
Pavel Kříž, Klára Issová, Jiří Havelka, Miroslav Táborský, Martin Stránský, 
Jan Hrušínský, Petr Vondráček, Markéta Galuszková, David Šír, Evženie 
Pfeifferová
  Príbeh fi lmu Pražské orgie nás zavedie do Prahy v polovici 70. rokov, kam 
prichádza slávny americký spisovateľ Nathan Zuckerman - často využívané 
spisovateľovo alter ego - aby odniesol rukopis napísaných v jazyku jidiš do 
Ameriky. Autor textu bol zavraždený nacistami. Pre Zuckermana je pražská 

návšteva bizarným stretom 
totalitou ovládaným národom 
a podivuhodným zoskupením 
režimom umlčovaných umel-
cov. Vďaka hľadaniu rukopisu 
sa zoznámi so svojráznou a 
neskrotnou Oľgou a prenikne 
na vyhlásené večierky, na 
ktorých každý hľadá únik ku 
krátkej slobode po svojom. 

Zuckerman sa stane divákom i účastníkom dekadentného predstavenia 
plného zmarených snov.

Triler, Dráma, Česká republika, 112 minút, vstupné: 5 eur 

  V stredu 9. októbra 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie 
svidníckej nemocnice darovať krv 34 bezpríspevkových darcov: 
  Jaroslav Suvák (89), Ján Hoľko (5), Valér Fedák (42), Igor Keselica (10),  
Michal Mňahončák (56), Vladislav Hricenko (2), Miroslav Štoffa (45), Ondrej 
Michališin (16), Jaroslav Teraz (13), Marián Štefanišin (29), Marek Fek (15), 
Tomáš Vasilenko (26),  Ján Kavuľa (7), Valér Simko (21), Lukáš Šalap (3), 
Ľuboslav Hmurčík (75), Martin Blicha (34), Ján Ivančo (57), Ivan Mikita 
(78), Dušan Jenča (37), Katarína Keselicová (10), Martin Ždiňák (5), Vlasta 
Hojdová (16), Marek Darivčák (13), Adrián Gužo (13), Miloš Vaňušanik (8), 
Michal Iľkanin (6), Katarína Škurlová (60), Jakub Kurej (2), Katarína Padová 
(26), Ivana Kašperanová (6), Dominika Čečková (3), Kristián Pencák (2), 
Jozef Hažer (prvodarca). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 
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Medziokresná súťaž družstiev
   Stretnutia 2. kola mala na programe piata stolnotenisová liga a 
viac sa v nich darilo hosťom. Domáci sa tešili z plného bodového 
zisku iba v Staškovciach. Svidnícke družstvá - Béčko a Céčko - sa 
postarali o prvú remízu v tomto ročníku, hoci začiatok stretnutia 
vyzeral zo strany Béčka na bezproblémové víťazstvo. 

Výsledky 2. kola:
ŠŠK Centrál Svidník D - 

TJ Radoma 4:14
B.: Mikuš, Vasilenko, Dudáš, Sviatko 
po 1 - Hrušč, Baran po 4,5; Šafranko 
3,5; Pavlišin 1,5. 

STMK Stropkov C - 
JMC Lužany C 7:11

B.: Mulik 2,5; Pašeň 2; Harmada 
1,5; Mihok 1 - Gdovin 4,5; Ľ. Tomko 
4; Cigán 2,5.

ŠM TJ Staškovce - 
GS Vyšný Hrabovec 16:2

B.: Hrušč, Kočiš po 4,5; Gojdič 4; 
Martin Maliňak 3 - Kapa 1,5; Stani-
čar 0,5. 

ŠŠK Centrál Svidník B - 
ŠŠK Centrál Svidník C 9:9

B.: Antoš, Nemec po 3,5; Kriško 1,5; 
Gonos 0,5 - Kosár 4; Kostelník, Kosť 
po 2; Petrík 1. 

JMC Lužany pri Topli D - 
STMK Stropkov B 5:13

B.: Sl. Gdovin 2; Rozkoš, Vavrek, 
Pavlik po 1 - J. Bedruň 4,5; Bunda, 
Tirer po 3,5; B. Bedruň 1,5. 
   STO Brusnica voľno.

TABUĽKA
1. Staškovce  2  2 0 0  27:  9   6
2. Radoma  2  2 0 0  25:11   6
3. Centrál B  2  1 1 0  26:10   5
4. Centrál C  2  1 1 0  25:11   5 

5. Stropkov B  2  1 0 1  21:15   4
6. Stropkov C  2  1 0 1  17:19   4 
7. Lužany C  1  1 0 0  11:  7   3 
8. Hrabovec  2  0 0 2    9:27   2
9. Lužany D  2  0 0 2    7:29   2
10. Centrál D  2  0 0 2    5:31   2
11. Brusnica  1  0 0 1    7:11   1

   V 3. kole v piatok 18.10.2019 o 18. 
hodine sa stretnú: 
   STMK Stropkov B - ŠŠK Centrál 
Svidník D; STO Brusnica - STMK 
Stropkov C; JMC Lužany C - JMC 
Lužany pri Topli D; TJ Radoma - ŠM 
TJ Staškovce; ŠŠK Centrál Svidník 
C - ŠŠK Centrál Svidník D; GS Vyšný 
Hrabovec voľno.                         (ku)

   Svidnícki stolní tenisti privítali v domácom prostredí ŠKST 
Margecany. Hoci výsledok ukazuje na jednoznačný priebeh 
stretnutia, skutočnosť bola celkom iná. Šesť zápasov bolo päť-
setových a v jednom zápase vo štvorhre skončil set výsledkom 
23:21. U väčšiny setov boli minimálne rozdiely a aj to prispelo k 
tomu, že celé stretnutie trvalo 3,5 hodiny , čo bežne sa odohrá 
do 2,5 hodiny. Svidníčania podali veľmi pekný, bojovný a kvalitný 
kolektívny výkon od prvého až po piateho hráča. Tým piatym bol 

Juraj Antoš, ktorý vystriedal stopercentného Martina Močilenka a 
hneď si pripísal premiérové víťazstvo v druhej lige. Plný bodový zisk 
dosiahol aj Dário Magdziak, ktorý stratil iba jeden set. K celkovému 
víťazstvu prispeli aj bojovníci Jakub Vodila a Michal Kmiť.

ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník - 
ŠKST Margecany 14:4

B: Magdziak 4,5; Vodila 3,5; Močilenko, Kmiť po 2,5; Antoš 1 
(ku)

II. LIGA / ŠŠK Centrál opäť úspešný

   V tejto sezóne ŠK Komenského Svidník, aj vďaka fi nančnej podpore Mesta 
Svidník, postavilo do súťaží organizovaných Slovenskou volejbalovou federá-
ciou až päť družstiev v 4 kategóriách (3kový, 4kový a 6kový volejbal mladších 
žiačok a starších žiačok) pod vedením trénerov Róberta Franka a Gabriely 
Haľkovej. Po tomto týždni majú už za sebou prvé zápasy sezóny 2019/2020 
nielen staršie žiačky, ale aj ďalšie družstvá ŠK Komenského Svidník.
V súťaži mladších žiačok v šestkovom volejbale štartuje celkovo 10 družstiev v 
3 skupinách: Skupina A: ŠK Komenského Svidník, Stropkov, Bardejov, ŠŠK 8. 

mája Svidník. Skupina 
B: Vranov, Elba Prešov, 
VK Prešov. Skupina C: 
Lendak, Spišská Nová 
Ves, Košice. V sobotu 
6. októbra naše diev-
čatá zahájili sezónu 
turnajom skupiny A.  V 
prvých dvoch zápasoch 
sme zatlačili súperky 
najmä tvrdým podaním, 
ale aj viacerými pek-
nými útokmi na sieti a 

hladko sme zdolali Bardejov a aj Svidník 8. mája . Na staršie Stropkovčanky 
však už náš výkon nestačil a v treťom zápase sme podľahli 0:2. 
   Výsledky: ŠK Komenského Svidník - ŠŠK 8. mája Svidník 2:0 (8, 11), ŠK 
Komenského Svidník - VEA Bardejov 2:0 (5, 5), ŠK Komenského Svidník - 
MVK Stropkov 0:2 (-16, -13). Zostava: Gulová, Bilá, Vaškaninová, Rodáková, 
Keselicová, Siváková, Pilipová, Vooková, Paligová, trénerka Haľková.
   Premiéru majú za sebou už aj najmladšie volejbalistky klubu, väčšinou piatačky, 
hráčky 3kového volejbalu. Tieto dievčatá museli tohto roku, pre posun vekovej 
kategórie, nastúpiť na svoj prvý zápas po 6 týždňoch tréningu. Napriek tomu a 
aj napriek veľkej tréme, ukázali, že sa toho stihli veľa naučiť. Na prvom turnaji 
si dve naše družstvá zmerali sily s hráčkami ZŠ 8. mája. Najlepšie dopadlo 
naše Áčko, ktoré na turnaji na domácej pôde neprehralo. Teší aj výhra nášho 
Béčka, ktoré dokázalo zdolať rovesníčky zo susednej školy. Okrem 4 družstiev 

zo Svidníka v súťaži štartujú aj družstvá Stropkova, Sniny, Vranova nad Topľou, 
Popradu a Spišskej Novej Vsi. 
   Výsledky: ŠK Komenského 
Svidník A - ŠŠK 8. mája Svidník B 
2:0 (6, 2), ŠK Komenského Svidník 
B - ŠŠK 8. mája Svidník A 0:2 (17, 
15), ŠŠK 8. mája Svidník B - ŠŠK 
8. mája Svidník A 0:2 (4, 12), ŠK 
Komenského Svidník A - ŠK Ko-
menského Svidník B 2:0 (23, 16), 
ŠK Komenského Svidník B - ŠŠK 
8. mája B 2:0 (15, 14), ŠŠK 8. 
mája Svidník A - ŠK Komenského 
Svidník A 0:2 (16, 21). Zostava 
ŠK Komenského A: Chodelková, 
Kopčová, Miková, Kotuličová, 
Hvozdová, Tupyová, Lažová, Ščerbová, Vancová. Zostava ŠK Komenského 
B: Zozuľáková, Mikitová, Fecušová, Hnatová, Bačovčinová, Haľková, K. Boch-
novičová, L. Bochnovičová, Petrová, tréner Franko.
   Na svoj prvý zápas sezóny ešte stále čakajú hráčky 4kového volejbalu, ktoré 
sa predstavia až 10. novembra v Stropkove.                                              (gh)

   Staršie žiačky sa v treťom kole pred-
stavili opäť na palubovke v Prešove. Na 
pôde VK Eperia sme v prvom zápase 
podľahli domácemu družstvu 1:3. Vý-
kon bol dosť rozpačitý a nevyrovnaný. 
Najväčší problém nám robila obrovská 
hala a priestorová orientácia.
   V druhom zápase podali dievčatá 
zlepšený výkon, bojovnú hru a napokon 
po veľkej dráme si pripísali víťazstvo 

3:2. V prvých dvoch setoch sme boli 
lepším družstvom, k čomu prispeli aj 
zmeny v zostave. Potom však došlo k 
poľaveniu, čo súper využil a vyrovnal 
na 2:2. Napokon sa hral piaty, skrátený 
set, v ktorom sme v koncovke mali viac 
šťastia a zvíťazili sme 15:13.
VK Eperia Prešov - ŠK Komenského 
Svidník 3:1 (-26, 23, 22, 22) a 2:3 (-14, 

-23, 23, 22, -13)
   Zostava ŠK Komenského Svidník: 
L. Safková, S. Benková, D. Mikitková, S. 
Hvozdová, A. Gulová, E. Keselicová, S. 
Savčaková, M. Šimcová, T. Rodáková, 
N. Mangerová, libero N. Siváková, tréner 
R. Franko.
   V sobotu 26. októbra 2019 o 10.00 
hod. privítame na domácej palubovke 
ZŠ Komenského družstvo Stropkova. 
Príďte nás povzbudiť.                      (rf)

Staršie žiačky 
s jedným víťazstvom

Sezóna ŠK Komenského Svidník sa rozbehla
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Úradná správa č. 13 zo dňa 10. októbra 2019

6. liga
Lomné - Stročín 1:5 (0:4)

Góly: Adam Berežný (vl.), Igor Novák - Ma-
rek Puchír, Denis Hnát, Jakub Rodák 2
ŽK: Adam Berežný - Marek Puchír, Jozef 
Fečko

Tisinec - Mestisko 0:1 (0:0)
Góly: 0 - Rastislav Tirko
ŽK: Marek Gajdoš - 0

Rovné - Radoma 2:0 (0:0)
Góly: Róbert Horváth, Maroš Ksenič - 0
ŽK: 0
ČK: 0 - Dávid Sliva (po 2. ŽK)

Kalnište - Breznica 0:0
ŽK: Tomáš Kovalčík, Lukáš Pavuk, Peter 
Cauner, Jozef Cauner, Patrik Kokolík - Erik 
Vrabeľ, Martin Staško, Šimon Pundžák

Medziokresné futbalové súťaže

ČK: Patrik Kokolík - 0
Kuková - Lúčka 2:0 (2:0)

Góly: František Šebeš, Juraj Boris Čor-
ba - 0
ŽK: Ľuboš Antolík - Silvester Zavilla

Bukovce - Sitníky 2:5 (1:2)
Góly: Ľubomír Čatloš 2 - Patrik Ľuberda, 
Marián Durkač, Denis Polaščik 2, Matúš 
Motyka (PK)
ŽK: Šimon Timko - Matúš Motyka

Chotča - Miňovce 4:1 (1:0)
Góly: Pavol Suško, Mikuláš Fejko, Martin 
Maťaš, Tomáš Švahla - Miroslav Mala-
čina
ŽK: 0- Marek Mojsej
ČK: 0 - Julián Hricko

Tabuľka

1. Breznica  11   9 2   0   55:  4   29
2. Sitníky  11   9 0   2   46:15   27
3. Rovné  11   9 0   2   38:16   27
4. Kuková  11   7 1   3   34:19   22
5. Radoma  11   6 2   3   36:18   20
6. Lúčka  11   5 2   4   28:17   17
7. Kalnište  11   5 1   5   17:16   16
8. Tisinec  11   4 2   5   19:19   14
9. Chotča  11   4 2   5   18:24   14
10. Mestisko  10   4 0   6   13:37   12
11. Bukovce  11   3 1   7   20:32   10
12. Stročín  10   3 0   7   17:37     9
13. Miňovce  11   1 0 10     8:64     3
14. Lomné  11   0 1 10     5:36     1

4. liga dorast
Sitníky - Bukovce 12:1 (6:0)

Góly: Matúš Kollarik 3, Šimon Babjarčík, 
Julián Babiarčík 2, Kristián Bodnár 3, Matúš 
Perát, Jakub Sušinka - Adrián Fedák (vl.), 

Samuel Fedák
ŽK: 0 - Ľubomír Čatloš

Radoma - Lomné B 2:3 (2:0)
Góly: Roman Ševc, Ján Čula - Damián 
Čečko, Ján Guzi, Matúš Semančík

Chotča - Miňovce 3:3 (3:2)
Góly: Patrik Čač 3, Pavol Fečko (vl.) - 
Adam Palej, Alex Ján Melnik

3. liga žiaci A
Rovné - Stročín 9:3 (4:2)

Góly: Kevin Vyravec 4, Ľuboš Jakočko, 
Patrik Jurčišin Kukľa 3, Samuel Leonard 
Stronček - Slávo Grundza, Kevin Varecha, 
Samuel Varecha

3. liga žiaci B
Lúčka - Kalnište 4:2 (2:1)

Góly: Šimon Sokol, Matej Krajňák, Kristián 
Čmilňák, Ján Komišák - Sofi a Bosáková, 
Emanuel Kokolík

   Prinášame výsledky medziokresných futbalových súťaží okresov 
Svidník a Stropkov. 

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 10. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET, 5. kola 4. ligy dorastu a 5. 
kola 3. ligy žiakov.
   Schválila žiadosť TJ Družstevník Lomné o zmenu UHČ  stretnutia 6. kola 4. ligy do-
rastu  Radoma - Lomné dňa 12.10.2019 zo 14.00 hod. na 11.00 hod., poplatok 5,- Eur 
Lomné - vzájomná dohoda. 
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní.

DK OOFZ:
   Trestá hráča FK Rovné - Richard Humeník - 1278511 - DO pozastavením výkonu 
športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 10.10.2019, podľa DP čl. 37/3, 
poplatok 10,- EUR.
   Trestá hráča FK Tisinec - Maroš Čakurda - 1239465 - DO pozastavením výkonu 
športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 10.10.2019, podľa DP čl. 37/3, 
poplatok 10,- EUR.

   Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa 
podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia 
disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 

KR a DZ OOFZ:
12. kolo 6. liga dospelí DOUBLE STAR BET - 20.10.2019 o 14.00 hod.:

   Breznica - Kuková (Ľ. Suchanič, Mačuga, Rapač - Holub) hrá sa 19.10.2019 o 14.00 hod 
(sobota), Mestisko - Miňovce (Šugár, Makarová, Gonos - Vaško), Stročín - Chotča (Hubáč, 
Dovičák, Korba - Šafranko), Sitníky - Lomné (Michalko, Čonka, Brendza - Kaščák), Lúčka 
- Bukovce (Lipák, Mačuga, Zápotocký - Feč), Radoma -  Kalnište (D. Špak, Rapač, Ľ. 
Suchanič - Fiľarský), Tisinec - Rovné (A. Špak, Sidorová, Kapa - Burcák). 

7. kolo 4. liga dorast - 19.10.2019 o 14.00 hod.:
   Koprivnica - Sitníky (Dovičák), Lomné - Chotča (Makarová), Bukovce - Radoma 
(Kapa).

7. kolo 3. liga žiaci skupina A - 19.10.2019 o 10.00 hod.:
   Stročín - Mestisko (Čonka), Breznica - Tisinec (Zapotocký).

7. kolo 3. liga žiaci skupina B - 17.10.2019 o 17.00 hod.:
   Kuková - Kalnište (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

   Svoje majstrovské stretnutia 8. kola II. ligy skupiny B Východoslovenského fut-
balového zväzu odohrali mladší a starší 1. FK Svidník. Tu sú výsledky. 

STARŠÍ ŽIACI U15
FK Široké - 1. FK Svidník 1:2 (0:0) 

   Chlapci konečne prelomili negatívnu sériu prehier. Už v prvom polčase sme 
nevyužili svoje šance. Hlavne aktívny Šamko ich mal tri. Dôležitý bol úvod druhé-
ho polčasu, keď sme sa konečne presadili. Po výbornej Jurčišinovej prihrávke za 
obranu Šamko konečne skóroval. Zatlačili sme domácich a po individuálnej akcii 
Rogoša sme viedli o dva góly. V závere sme poľavili a dovolili domácim zdrama-
tizovať tento zápas.
Zostava Svidníka: Bobák - Rogoš, Čeremuga, Baran, Olejár - Kamenický, Hnat, 
Mihaľ - Šamko, Šraga, Jurčišin.

MLADŠÍ ŽIACI U13
FK Široké - 1. FK Svidník 3:4 (1:1) 

   Sobotňajšie víťazstvo chlapci doslova vydreli. Počas celého zápasu sme mali 
prevahu, ale boli to domáci, ktorí z nevinných situácií trikrát udreli. Mohutným 
náporom v posledných 10 minútach sme otočili skóre z 1:3 na 4:3 a získavame do 
tabuľky ďalšie tri body. Góly: Slivka 2, Cina , Porizanik.
   Zostava Svidníka: Halaj - Moroz, Slivka, Olčák - Fedák, Cina, Cuprišin - Porizanik, 
Hij, striedali: Haluška, Myvkanič, Kamenický.                                                   (tv)

Žiaci v kopačkách

   Extraligoví svidnícki volejbalisti za-
znamenali prvú prehru v novej sezóne. 
Najprv ešte v stredu doma porazili Ko-
márno 3:2 a v sobotu sa predstavili na 
palubovke doteraz nezdolanej Myjavy. 
   Myjava v prvom sete so Svidníkom 
dlho ťahala za kratší koniec a eustále 
doťahovala náskok hostí. Svidník však 
svoj setbal nevyužil a domáci záver setu 
otočili (26:24). Druhé dejstvo malo veľmi 
podobný priebeh. Svidník si držal až 
do koncovky mierny náskok, za stavu 
24:23 mal opäť setbal, ale Myjava tak 
ako v prvom sete koncovku otočila a 
aj druhý set vyhrala 26:24. Aj tretí set 
bol veľmi tesný, ale tentokrát Svidník 

záver zvládol a znížil na 1:2 (25:23). 
Myjave však vyšiel nástup do štvrtého 
setu, ktorý vyhrala 25:17 a získala štvrté 
víťazstvo za tri body. 
   Zostava Svidníka: Matušovský, J. 
Hriňák, Fedorenko, Šellong, Pietrzak, 
Tatarenko, libero S. Paňko (R. Vitko, 
Kandráč, Marjov). 
   Tréner Peter Tholt po zápase v Myjave 
povedal: „V prvých dvoch setoch sme 
si koncovky pokazili sami. V prvom 
sete to bolo našou nedôraznosťou 
respektíve nepresnosťou a v druhom 
to bolo zle takticky zahrané. V treťom 
sete už to s nami vyzeralo dobre. V 
štvrtom hral súper na riziko čo mu 

vychádzalo a tá odvaha mu priniesla 
úspech. Moje družstvo si môže z 
tohto zápasu odniesť veľmi veľa. 
Gratulujem domácim k víťazstvu.“
   Najbližšie sa svidnícki volejbalisti 
predstavia už v utorok 15. októbra na 

1. FK SVIDNÍK - MFK VRANOV NAD TOPĽOU 1:0 (1:0)
   Treťoligoví svidnícki futbalisti sa v uplynulú nedeľu v stretnutí 13. kola predstavili 
na domácej pôde a súperom im boli hráči Vranova nad Topľou. 
   Bol to pomerne pekný a zaujímavý futbal, z víťazstva sa zaslúžene tešili domáci 
hráč. Ich jediný a víťazný gól v tomto zápase strelil v 20. minúte Bialončík. 
   Zostava Svidníka: Mikluš - Bialončík, Zapotocký, Čabala, Kiseľa, Eliáš (37. Tokár), 
Veprik, Maslov, Dzoblaev, Križanovský (90. Ducár), Piľar (50. Košč). 
   V najbližšom 14. kole sa futbalisti Svidníka v sobotu 19. októbra predstavia v 
Humennom.                                                                                                     (pn)

III. LIGA

domácej palubovke o 17. hodine proti re-
prezentačnej osemnástke a v sobotu 19. 
októbra od 18. hodiny hostia na domácej 
palubovke VKP Bystrina SPU Nitra. 

(pn, svf) 

EXTRALIGA MUŽOV / TJ SPARTAK MYJAVA - TJ SLÁVIA SVIDNÍK 3:1 (24, 24, -23, 17)
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LEKÁRNE
14. októbra: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
15. októbra: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch SAD) 
16. októbra: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
17. októbra: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
18. októbra: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149) 
19. októbra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
20. októbra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA: 
19. a 20. októbra: MUDr. B. Lišková - Kukorelliho 334/16 v Giraltovciach. 
0950 553 171.
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.

HANAČKOVÁ, Pavla: 
Zvieratá v ohrození alebo ako môžeme pomôcť. 
Praha, Albatros 2019. 35 s.
  Poobzeraj sa okolo seba - zdá sa ti, že je v prírode 
všetko v poriadku? Tiež si si všimol tie porozhadzova-
né odpadky, chradnúce stromy a rastliny? Nezdá sa 
ti, že niektorých obyvateľov vidíš čoraz menej? Niet 
sa čomu čudovať, my ľudia sme totiž prírode pekne 
zavarili. Dokonca tak, že niektoré druhy zvierat bude-
me čochvíľa poznať už iba z obrázkov. Ľudí pribúda a 
prírody ubúda. Stíname stromy, osídľujeme aj kedysi 
nepreskúmané miesta a berieme zvieratám a rastlinám 
ich domovy. Ak chceš prírode pomôcť, neváhaj a čítaj! 
Dozvieš sa, aké miesta, zvieratá a rastliny sú v ohrození a ako im môžeš 
podať pomocnú ruku.

BERRY, Charles Edward (Chuck Berry) (18.10.1926-18.3.2017)
  Americký, rockový hudobník sa narodil 18.10.1926 v St. Louis, Montana. Po-
važujú ho za jedného z hlavných inšpirátorov britskej beatovej hudby. Svojimi 
klasickými hitmi Maybellene, Roll over Beethoven sa stal vzorom slávnych 
kapiel, akými boli Beatles a Animals. V textoch, s ktorými sa stotožňovala 
celá generácia teenagerov, sa venoval každodenným problémom. Viackrát 
sa dostal do konfl iktu so zákonom, napríklad pre krátenie daní. Bol poctený 
viacerými vyznamenaniami a cenami, vznikol o ňom aj fi lmový portrét s názvom 
Hail! Hail! Rocksn Roll.  Chuck Berry sa stal už zaživa legendou. Hudobník 
černošsko-indiánskeho pôvodu s typickým „čertovským“ úsmevom skonal vo 
veku 90 rokov 18. marca 2017.

ĎURIŠIN, Dionýz  (16.10.1929-26.1.1997)
  Literárny vedec, komparatista, publicista. Narodil sa vo Vyšnej Jedľovej. 
Študoval na Filozofi ckej fakulte UK v Bratislave slovenčinu a ruštinu. Bol 
vysokoškolským učiteľom, redaktorom, pracoval na Povereníctve poľnohos-
podárstva, potom pôsobil ako vedecký pracovník Ústavu svetovej literatúry 
a jazykov SAV.  V roku 1963 získal hodnosť kandidáta vied a v roku 1976 
hodnosť doktora vied. Začiatky jeho literárnej práce sa spájajú s činnosťou 
vysokoškolského učiteľa. Napísal vysokoškolské učebné texty Vybrané kapi-
toly z ruskej literatúry. Postupne sa však do centra jeho pozornosti dostávalo 
komparatistické skúmanie. Ďurišinove práce vyšli vo viacerých jazykoch a 
mali priaznivý ohlas aj v zahraničí.  

Janka volá Danici:
- Predstav si, môj Fero dnes nespal doma.

- Možno sa mu niečo zlého prihodilo.
- Ešte sa len prihodí, keď sa vráti!

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

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

GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
   14. október: Prepodobná matka Paraskevatrnovská, 6.30 hod.: * Paraska 
s rodinou, 18.00 hod.: * Milan a Mária, Stretnutie mužov, Utorok 15. októb-
ra: 6.00 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Ján, Bohuša, Ivan, 
18.00 hod.: † Anna, Streda 16. októbra: 6.30 hod.: † Ján, Zuzana, Štefan, 
Juraj, 18.00 hod.: † Ján, Mária, Mária, Moleben k Bohorodičke, Štvrtok 
17. októbra: 6.30 hod.: Kláštor sestier Bazilánok, 12.00 hod.: † Michal, 
Michal, Paraska, 17.15 hod.: Ruženec za závislých, 18.00 hod.: † Jozef, 
Tichá adorácia s požehnaním, Piatok 18. októbra: Sv. Apoštol a evanjelista 
Lukáš, 6.30 hod.: * Milan, 18.00 hod.: * Anna, Mária, Stretnutie pre mládež, 
Sobota 19. októbra: 8.00 hod.: † Jozef, † Anton (ročná lit. s panychídou), 
19.NEDEĽA PO ZSD.: HLAS. 2, 20. októbra: Zbierka na misie vo svete, 
7.00 hod.: Ruženec a 1. ČAS, 8.00  hod.: * za farské spoločenstvo sl., 9.15 
hod.: CZŠ sv. Juraja, 10.30 hod.: * Anna, Mária csl., 17.30 hod.: Moleben 
k bl. biskupovi Gojdičovi. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ  
   Pondelok 14.10.: 17:00 + Helena Mikitková, Utorok 15.10.: 17:00 Za 
zdravie a Božie požehnanie pre rod. Gojdičovú a Simčákovú, Streda 16.10.: 
17:00 + Peter, Helena, Ján, Anna, Štvrtok 17.10.: 7:00 + Filip, Mária, Piatok 
18.10.: 17:00 + členov arcibratstva sv. ruženca, Sobota 19.10.: 7:00 + Peter 
Kuderjavý, Nedeľa 20.10.: 9:00 Za farnosť; 14:00 modlitba ružencov.

SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 
   Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici 
2042 vo Svidníku: Utorok 15. októbra 2019 o 18.30 hod., Štvrtok 17. októbra 
2019 o 18.00 hod.: Náš kresťanský život a služba: - 1. Petra 1-2 kap., - Buďte 
svätí, - 1. Petra 1:16 - Snažíme sa napodobňovať nášho svätého Boha, - Čo 
som sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?, 19.30 a 19.00 
hod.: Zborové štúdium Biblie:  Ako môžeš nasledovať Ježiša?,  Nedeľa 
20. októbra 2019 o 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Chráň si svoju 
kresťanskú totožnosť!, Hlavné myšlienky: - Slúžiť ako Jehovov svedok je 
veľká výsada, - Čo ohrozuje našu kresťanskú totožnosť, - Ako Jehovovi 
svedkovia vieme, kto sme, - Svedkovia, ktorí si ochránili svoju totožnosť, 
- Požehnania plynúce z toho, že si chránime našu kresťanskú totožnosť, - 
Nedeľa 20. októbra 2019 o 17.00 hod.: Verejná biblická prednáška: Prečo 
môžete dôverovať Biblii, Hlavné myšlienky: - Ľudstvo potrebuje dôveryhodné 
vedenie, - Prečo by ste mali dôverovať Biblii, - Prečo by ste sa mali nechať 
viesť Bibliou, - Nech vás Biblia vedie k šťastiu a k životu. 


