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  Snaha o zosúladenie mestských predpisov s tými štátnymi, 
ale aj tvrdenia o tom, že všetko je v poriadku, ba dokonca, že sa 
zišli zbytočne. Aj takto vyzeralo minulotýždňové 8. neplánované 
zasadnutie svidníckych mestských poslancov. Primátorka ho 
zvolala na žiadosť šiestich poslancov Mestského zastupiteľ-
stva vo Svidníku a jeho témou bolo fi nancovanie stravovania v 
školských jedálňach. 

Svidnícki mestskí poslanci rokovali neplánovane o fi nancovaní školského stravovania
Šírenie poplašných správ alebo zľahčovanie problému?

  Pod žiadosť o zvolanie rokovania mestského parlamentu sa podpísali 
Katarína Siváková, Kamil Beňko, Pavel Olejár, Adrián Labun, Ján Vook a 
Peter Pilip. Akurát posledný menovaný sa z rokovania ospravedlnil, ostatní 
piati žiadatelia prišli. Spomedzi ostatných poslancov sa ospravedlnil akurát 
poslanec Matúš Majda, všetci ostatní, hoci napríklad Vladimír Žak a Martin 
Ždiňák prišli pár minút po začatí rokovania. 

Nové hlasovacie zariadenia 
  V uplynulý utorok 12. novembra poslanci rokovali v priestoroch v Dome 
kultúry na poschodí, prvýkrát mali k dispozícii nové elektronické hlasovacie 
zariadenia a žiadosť šiestich poslancov 
o zvolanie neplánovaného zasadnutia 
využila aj primátorka Marcela Ivančo-
vá, ktorá na ňom predložila ešte jeden 
bod programu, ktorý bolo nevyhnutné 
prerokovať vzhľadom na krátkosť času 
a my sa mu venujeme v samostatnom 
príspevku.
  Prejdime však k téme, kvôli ktorej 
sa svidnícki mestskí poslanci zišli. 
„Požiadali sme o zvolanie tohto neplá-
novaného zasadnutia Mestského za-
stupiteľstva, pretože sa na nás obrátili 
hneď viacerí rodičia detí navštevujú-
cich základné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Svidník. Citujem 
len z jedného listu, ktorý som dostala: 
„Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť 
o pomoc, pretože mi záleží na tom, čo jedia naše deti a aj to vaše chodí do 
školy a stravuje sa v školskej jedálni. Pokiaľ mám dobrú informáciu, nie je 
stále prerokované stravovanie. Prosím vás o pretlačenie tejto témy na pre-
rokovanie, aby panie vedúce varili za takú sumu, aká bola stanovená podľa 
nových pravidiel.“ - toľko z listu jednej z matiek,“ takto odôvodnila žiadosť o 
zvolanie mestského parlamentu poslankyňa Katarína Siváková a podrobne 
vysvetlila, o čo presne v danej problematike ide. 

Nový spôsob fi nancovania zo strany štátu
  Podľa nej od 1. septembra 2019 platí pri stravovaní žiakov v školských je-
dálňach nový spôsob fi nancovania zo strany štátu, ktorý však školské jedálne 
v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník nemôžu úplne apliko-
vať, keďže príslušný aparát Mestského úradu nevypracoval a na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva nepredložil príslušnú zmenu Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Svidník č. 2/2019. 
  Podľa poslankyne Kataríny Sivákovej riaditeľky škôl na to upozorňovali kom-
petentných pracovníkov mesta už zhruba od mája tohto roku. Nestalo sa ani 
po opakovaných upozorneniach, že toto nové Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta školy potrebujú. „Áno, je pravdou, že žiaden zákon presne nestanovuje, 
že muselo byť prijaté pred prvým septembrom. Ja ale chcem vysvetliť to, prečo 
si myslíme, že sme ho po vzore iných miest a obcí, aj v našom blízkom okolí, 
mohli a vlastne aj mali prijať ešte pred prvým septembrom. Len pár príkladov. 
V Stropkove poslanci zasadli neplánovane v auguste, konkrétne 15. augusta 
a prijali nové Všeobecne záväzné nariadenie. Ďalší príklad - Kračúnovce, 
teda obecná škola - nové Všeobecne záväzné nariadenie prijali 28. augusta. 
Takto by som mohla pokračovať ďalej. Je veľa, veľmi veľa miest a obcí, ktoré 
urobili rovnako a prijali to skôr, teda pred prvým septembrom,“ upozornila 
poslankyňa a vysvetlila samotnú pointu. 
  Do prvého septembra tohto roku platili fi nančné pásma Ministerstva školstva, 
podľa ktorých mal rodič v našich základných školách na nákup potravín uhrá-
dzať fi nančný príspevok v súlade s tretím fi nančným pásmom. Pre žiakov vo 

veku od šesť do 11 rokov to bolo jedno euro a jeden cent za jeden obed a pre 
žiakov vo veku od 11 do 15 rokov to bolo jedno euro a deväť centov. Výška 
príspevku rodičov na režijné náklady v školskej jedálni  za výrobu a výdaj 
jedál a nápojov bola zároveň zriaďovateľom, teda Mestom Svidník, určená 
Všeobecne záväzným nariadením na jedno euro mesačne. 
  Od 1. septembra deti v základných školách majú takzvané obedy zadarmo. 
Štát platí školám za každý jeden vydaný obed žiakovi základnej školy euro 
a dvadsať centov. Od 1. septembra navyše platia nové fi nančné pásma 
Ministerstva školstva na nákup potravín na jedno jedlo jedného žiaka. Sú 
to tri pásma a riaditeľky škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník sa 
podľa poslankyne Sivákovej dohodli na tom, že v školách bude platiť prvé 
fi nančné pásmo. 
  V praxi to znamená, že na jeden obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov sa zo 
sumy jedno euro a dvadsať centov, ktoré poskytuje štát, použije už nie jedno 
euro a jeden cent, ale jedno euro a osem centov. V prípade žiakov vo veku 
od 11 do 15 rokov to nebude jedno euro a deväť centov, ale jedno euro a 16 
centov. V prvom prípade, teda v prípade žiakov na prvom stupni, to predstavuje 
rozdiel 7 centov za jeden obed a v prípade žiakov na druhom stupni je ten 

rozdiel takisto 7 centov. „Viem, poviete 
si, to je pár centov, lenže pri celkovom 
počte žiakov v škole by suma, ktorú by 
školy mohli použiť na prípravu obedov, 
už nebola až taká zanedbateľná. Sa-
mozrejme, ak by sme toto Všeobecne 
záväzné nariadenie prijali ešte pred 
začiatkom školského roka, odkedy pla-
tia nové normy. Iste budeme o chvíľu 
počuť argumenty, že žiaden zákon, 
žiaden predpis neurčuje principiálne 
to, že zmena Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta musela byť prijatá 
pred prvým septembrom. 
  Vrátim sa ešte k tomu rozdielu do 
eura dvadsať, ktoré na jeden obed 
jedného žiaka dotuje štát. Školy ho 
totiž môžu okrem použitia na takzvaný 

prídavok k obedu použiť aj na prevádzkové náklady, teda napríklad na úhradu 
energií. Od septembra majú vďaka tomu, že sme neupravili už spomínané 
sumy, viac peňazí napríklad aj na prevádzkové náklady, než by bežne mali. 
Treba povedať, že nič neporušujú, nič im to nezakazuje, akurát nemusia 
pridávať priamo na stravu viac tak, ako to kážu nové fi nančné pásma, lebo 
nemáme upravené Všeobecne záväzné nariadenie. Riaditeľky pritom prvé 
fi nančné pásmo zvolili preto, aby ho plne pokrývala dotácia jedno euro a 
dvadsať centov, aby rodičia nemuseli nič doplácať,“ skonštatovala mestská 
poslankyňa Katarína Siváková a na margo dotácie jedno euro a dvadsať 
centov na jeden obed jedného žiaka ešte podotkla, že podľa zákona je dotácia 
určená na stravovanie, prednostne na obed alebo iné jedlo. 
  Ak škole aj tak zostávajú fi nančné prostriedky z dotácie, tieto je možné 
využiť aj na úhradu režijných nákladov ale len pre školskú jedáleň. Katarína 
Siváková ocenila riaditeľky, vedúce školských jedální a samotné kuchárky, 
že za danej situácie robia, čo môžu. „Viem, že ani úprava Všeobecne záväz-
ného nariadenia neprinesie to, že žiaci budú hneď na svojom tanieri vidieť, 
že tam toho majú viac, lebo bez pochýb aj dnes toho dostávajú toľko, koľko 
majú dostať, no v konečnom dôsledku môžu mať to jedlo ešte kvalitnejšie a 
ešte výdatnejšie. 
  Budem rada, ak naše dnešné zasadnutie využijeme aj na to, aby sme možno 
viac a otvorene hovorili nielen o stravovaní v školách alebo napríklad aj o tom, 
že by i rodičia možno mohli aktívnejšie vstupovať do celého procesu príprav 
jedálnička v školách. Doba je modernejšia, trendy v stravovaní aj v školách 
napredujú, takže žiaden názor, žiaden nápad nemusí byť na škodu.“

Uniká problematika škôl?  
  V závere svojho pomerne rozsiahleho vystúpenia sa poslankyňa Siváková 
dotkla aj témy personálnych zmien na Mestskom úrade vo Svidníku. Podľa nej 
by toto rokovanie poslancov možno mohlo otvoriť aj diskusiu o tom, čo možno 
je výlučnou právomocou primátorky, no zastáva názor a myslí si, že nebude 
sama, ak povie, že zrušenie samostatného Odboru školstva v organizačnej 
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Svidnícki mestskí poslanci rokovali neplánovane o fi nancovaní školského stravovania
štruktúre Mestského úradu, nebolo práve najšťastnejším krokom. „Neviem, 
ale mám pocit, akoby nám problematika škôl a školských jedální tak trochu v 
návale iných povinností unikala, a potom sa ocitáme v takej situácii, v akej sa 
ocitáme dnes. Dnes totiž vieme, že hoci zrejme nikto nič vážne neporušil, no 
na druhej strane ani nebol iniciatívny, aby sme zadosťučinili normám, vďaka 
ktorým môže naše deti v základných školách hoci len o trošičku jesť zdravšie 
a kvalitnejšie,“ uzavrela Katarína Siváková. 
  Na jej vystúpenie nadviazala primátorka Marcela 
Ivančová a chcela vedieť, čo konkrétne by sa 
zmenilo v stravovaní žiakov, ak by bolo predmetné 
VZN upravené pred prvým septembrom, na čo jej 
poslankyňa Siváková odpovedala, že od 1. sep-
tembra by mohli vedúce školských jedální naku-
povať potraviny na obed za viac peňazí. Poslanec 
Ján Vook sa pridal ku Kataríne Sivákovej, že VZN 
malo byť prijaté k 1. septembru, no podotkol, že 
deti ukrátené neboli. 

Ján Vook: „Aby rozpočty škôl boli štruktú-
rované“ 

  Na druhej strane však takisto zdôraznil, že školy 
si z 1,20 € môžu nechávať časť aj na prevádzkové náklady, no tie predsa 
majú aj vo svojom rozpočte. „Práve tu sa ukazuje, že som mal pravdu, keď 
som viackrát požadoval, aby rozpočty škôl boli štruktúrované, aby bolo presne 
dané, koľko fi nancií a na čo je určených. Lebo takto to nevieme,“ zdôraznil 
Ján Vook a vypočítal, koľko fi nancií môže školám akoby zvýšiť tým, že z 1,20 
€ nemusia dávať všetko priamo na obed, ale môžu časť využívať na prídavok 
k obedu či na prevádzkové náklady.
  Primátorka Marcela Ivančová ešte podotkla, že o prvom fi nančnom pásme 
nerozhodli riaditeľky, ale súhlasili s tým rady škôl, v ktorých sú aj zástupcovia 
rodičov. Poslanec Vladimír Kaliňák sa chcel k téme vyjadriť, no požadoval, aby 
sa najprv vyjadrili zástupcovia mesta, a tak slovo dostala vedúca Kancelárie 
primátorky mesta Erika Červená. Práve pod ňu totiž oblasť školstva patrí. 

Erika Červená obhajovala 
  Podľa Eriky Červenej je všetko v poriadku, strava v školách je pestrá, 
pripravujú sa zdravšie a ľahšie jedlá, čoraz viac zdravších potravín a jedál 
sa zaraďuje do jedálnička a mesto nepredložením VZN nič neporušilo. Kým 
poslankyňa Katarína Siváková uviedla mestá a obce, ktoré nové VZN prijali 
pred prvým septembrom, Erika Červená uviedla tie, ktoré tak, rovnako ako 
Svidník, neurobili. Odmietla, že by deti vo svidníckych základných školách 
boli ukrátené na strave, pretože podľa nej celá štátna dotácia vo výške 1,20 
€ ide na stravu. Do podrobností, že len časť ide priamo na obed a zvyšok na 
prídavok k obedu či na režijné náklady, však nešlo. Viackrát zopakovala, že 
všetko patrí do stravy. 

Vladimír Kaliňák o búrke v pohári vody 
  Po nej vystúpil poslanec Vladimír Kaliňák a začal porekadlom o búrke v 
pohári vody. Slová poslankyne Kataríny Sivákovej, že mesto oberá deti o 
kvalitnejšie jedlo, označil za zavádzanie. „Dokonca si dovolím povedať, že to 
považujem za šírenie poplašnej správy,“ vyhlásil poslanec Vladimír Kalinák, 
podľa ktorého sa zo štátnej dotácie 1,20 e v škole nestratí ani cent. 
  Na to sa ho Katarína Siváková opýtala, či si ako riaditeľ školy upravil normy 
na fi nancovanie stravy k 1. septembru. Vladimír Kaliňák odpovedal, že si 
to upravil vnútornou smernicou, no prečo nedalo VZN prijať Mesto Svidník, 

nekomentoval. „Nesúhlasím s tým, čo tu bolo povedané, pretože občan sa 
zľakne, keď si vypočuje tie poplašné správy, ktoré sa tu šíria. Treba si uve-
domiť, že deti v našich školách dostávajú kvalitné jedlo za 1,20,“ zdôraznil 
ešte Vladimír Kaliňák a zareagovala poslankyňa Katarína Siváková podotkla, 
že kľudne by mohli mať aj iné jedlá než len tie, ktoré sa v jedálničkoch škôl 
pomerne často opakujú. 

Michal Iľkanin o zbytočnosti 
Na to však zareagovala primátorka Marcela Ivan-
čová, že toto nepatrí na pôdu zastupiteľstva, ale 
napríklad do kompetencie rád škôl. Poslanec Mi-
chal Iľkanin sa do diskusie zapojil takisto. „Myslím 
si, že toto naše dnešné zasadnutie je zbytočné, 
pretože nič neschválime. Možno by bolo lepšie 
ísť priamo do škôl a oboznámiť sa so skutkovým 
stavom,“ vyhlásil Iľkanin, no treba podotknúť, že 
poslankyňa Katarína Siváková svoje informácie 
čerpala práve priamo zo škôl. 
Rovnako aj poslanec Vladimír Kaliňák, ktorý ešte 
zdôraznil, že školám treba poďakovať „za bravúr-
ne zvládnutie  zavedenia obedov zadarmo..“ Na 

oboch kolegov zareagoval poslanec Ján Vook, že „je potrebné, aby sme sa 
ako poslanci stretávali, treba sa rozprávať, povedať, že je to zbytočné, tak s 
týmto nesúhlasím.“ 

Katarína Siváková: „Žiadne zasadnutie nie je zbytočné“
  Slová o zbytočnosti odmietla aj poslankyňa Katarína Siváková. „Žiadne 
zasadnutie mestského zastupiteľstva nie je zbytočné. Veď na to nás volili 
občania, aby sme ich zastupovali, aby sme prednášali aj problémy a podnety. 
Napokon, my nie sme odmeňovaní za zasadnutie, ale mesačne,“ zdôraznila 
Katarína Sivákovej, ktorá narážala na to, že o tom, že by poslanci rokovali 
len kvôli odmene nemôže byť ani reč. „Je našou povinnosťou venovať sa 
problémom a otvorene o nich hovoriť.“ 
  Poslanec Pavel Olejár na margo poznámok, že diskusia o jedlách nepatrí 
na zastupiteľstvo, zareagoval, že rozprávať o stravovaní sa nedá bez toho, 
aby sa nehovorilo o jedle. Dvakrát sa pritom v súvislosti so slovami vedúcej 
Kancelárie primátorky mesta Eriky Červenej, že nové VZN nie je potrebné, 
pýtal, prečo ho potom mesto predkladá na decembrové zasadnutie. Dostalo 
sa mu akurát odpovede, že preto, lebo obedy zadarmo platia len na tento 
školský rok. 

Nové VZN prerokovali  
  Dodajme ešte, že nové VZN, ktoré by zosúladilo fi nancovanie školského 
stravovania s predpismi na minulotýždňovom zasadnutí prijať nemohli, lebo 
kolidovali termíny potrebné na jeho uverejnenie, prerokovanie a schválenie s 
termínmi súvisiacimi so zvolaním neplánovaného zasadnutia zastupiteľstva. 
Napriek tomu, na základe žiadosti šiestich poslancov, ho primátorka Marcela 
Ivančová dala prerokovať. Návrh VZN predložila Erika Červená a poslanci 
ho zobrali na vedomie. Poslanec Jozef Poperník zareagoval: „Zvolávatelia 
dnešného zasadnutia chceli mať predložené nové VZN. Mesto urobilo správne, 
že ho predložilo. Je zverejnené a všetci, vrátane poslancov či rodičov žiakov 
majú príležitosť pripomienkovať ho a prípadne doplniť,“ zdôraznil Jozef Poper-
ník. My ešte dodajme, že návrh nového VZN o tom, ako bude od 1. januára 
fungovať fi nancovanie v mestských materských a základných školách, je 
zverejnené na internetovej stránke mesta.                                               (ps)

  Navoziť to tam mali za pár dní a sú toho plné kopy. Neznámy biely mate-
riál straší ľudí v Krajnej Poľane už niekoľko mesiacov. Je síce v oplotenom 
areáli, no v blízkosti cesty i rieky. Miestni netušia, čo to vlastne je, aj preto 
sa toho boja.
„Zaujalo ma, no čo ja s tým môžem robiť?“ pýtal sa jeden z obyvateľov Krajnej 
Poľany. Na podľa nich zvláštnu skládku v chátrajúcom areáli niekdajšej píly 
nás upozornili miestni a ľudia, ktorí zvyknú okolo prechádzať. „Neviem, či to je 
škodlivé,“ poznamenal ďalší obyvateľ Krajnej Poľany. O neznámom materiáli 
či odpade v Krajnej Poľane vedia aj úradníci na Okresnom úrade vo Svidníku. 
„Žiadateľ požiadal Okresný úrad o vyjadrenie sa k projektovej dokumentácii,“ 
povedala vedúca Odboru životného prostredia Okresného úradu vo Svidníku 
Iveta Sluťaková. Podľa nej by v areáli bývalej píly v Krajnej Poľane mala 
vzniknúť prevádzka na produkciu výrobkov z betónu. Zatiaľ tu však navozili 
len neznámy materiál. Podľa dostupných informácií sú to sklenené vlákna 

Neznámy odpad v areáli niekdajšej píly v Krajnej Poľane zaujíma nielen miestnych
alebo podobný odpad, ktorý zrejme vzniká pri sklárskej výrobe. Nemalo by 
to byť nebezpečné. „Ja tomu tak nerozumiem, to by bolo treba niekoho za-
volať, aby to skontroloval,“ vyjadril sa starší obyvateľ Krajnej Poľany. Odbor 
životného prostredia svidníckeho Okresného úradu podľa slov jeho vedúcej 
Ivety Sluťakovej momentálne čaká na kroky podnikateľa. „Písomne sme ho 
požiadali, aby nám predložil odborné posudky, technologické postupy a je 
to všetko v štádiu konania. Ak nebudú predložené dokumenty, tak uvedená 
prevádzka sa nepovolí.“
  Muža, ktorému majú kopy neznámeho odpadu patriť, sme oslovili telefonicky, 
no zhovorčivý príliš nebol. „Všetko to pôjde preč. Nič bližšie nebudem hovoriť 
k tomu,“ zareagoval a viac nám nepovedal. Zdá sa preto, že novú prevádzku 
v chátrajúcom areáli bývalej píly v Krajnej Poľane už úrady ani nebudú musieť 
povoľovať. Kedy odtiaľ kopy odpadu zmiznú, sme však nezistili. 

 (ps)
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Základná umelecká škola jubilantkou - oslávila 60 rokov 

inzercia 

   Základná umelecká škola vo Svidníku má svoju dlhoročnú tradíciu a pevné miesto v živote mesta. V regióne je 
kultúrnym, umeleckým a spoločenským centrom. Od jej vzniku uplynulo 60. rokov. Toto jubileum si v piatok 15. 
novembra pripomenuli slávnostnou akadémiou v Dome kultúry vo Svidníku. A program to bol skutočne nádherný, 
Predstavili sa v ňom nielen aktuálni žiaci či pedagógovia, ale aj úspešní absolventi.   

Poslanie umeleckej školy 
   Od svojich začiatkov pracuje s cieľom 
vyhľadávať a rozvíjať talenty, posky-
tovať základné umelecké vzdelanie 
pre deti i mládež, rozvíjať ich estetické 
cítenie, tvorivé schopnosti a dispozície. 
Poslaním školy nie je len príprava jed-
notlivca na ďalšiu umeleckú dráhu, ale 
aj naučiť mladého človeka, ako využiť 
svoj voľný čas a tým nepriamo pôsobí 
na rozvoj a formovanie osobnosti. 
Každý rok vytvára kvalitné podmienky 
na získanie základného umeleckého 
vzdelania a absolventi ZUŠ majú mož-
nosť uchádzať sa o vyššie odborné, 
až profesijné vzdelanie na stredných 
školách, konzervatóriách a vysokých 

školách umeleckého zamerania. Škola 
v súčasnosti vzdeláva 886 žiakov (164 
je na elokovaným pracoviskách) a má 
30 pedagogických a 6 nepedagogických 
zamestnancov.  

Slovo riaditeľa Marcela Prokopa 
   „Naša Základná umelecká škola 
uUmožňuje štúdium deťom od pred-
školského veku až po dospelosť, či 
prepojenosť štyroch odborov - hudobné-
ho, výtvarného, literárno-dramatického 
a tanečného. Žiaci sa tu učia aktívne 
tráviť svoj voľný čas, rozvíjajú sa nie-
len odborne, umelecky, ale aj ľudsky. 
Šesťdesiatročné obdobie pôsobnosti 
Základnej umeleckej školy vo Svidníku 
a jej nenahraditeľný vklad pre rozvoj 

kultúrneho života v meste Svidník je 
kolektívnym dielom viacerých generá-
cií, ktoré pripravili a vychovali desiatky 
talentovaných žiakov, z ktorých sa 
mnohí stali profesionálnymi umelcami, 
a robia dobré meno nášmu mestu a 
celému regiónu,“ povedal vo svojom 
príhovore riaditeľ ZUŠ Marcel Prokop, 
podľa ktorého po toľkých rokoch exis-
tencie a činnosti školy nie je potrebné 

nikomu dokazovať, akým prínosom je 
Základná umelecká škola pre mesto a 
poddukliansky región. Šesťdesiatročná 
história školy je podľa súčasného ria-
diteľa naplnená skromnou, ale pritom 
zodpovednou a ušľachtilou prácou 
mnohých pedagogických zamestnan-
cov, ktorí svedomito a zodpovedne 
vykonávali a vykonávajú svoju prácu, 
stali sa súčasťou školy a tvoria jej dejiny. 
„Vážení kolegovia, zamestnanci školy, 
som na vás nesmierne hrdý. Pri príleži-

tosti tohto šesťdesiateho výročia chcem 
vyjadriť poďakovanie všetkým tým, ktorí 
sa zaslúžili o položenie pevných zákla-
dov umeleckého školstva vo Svidníku a 
stali sa nositeľmi tohto odkazu, kvality, 
vzdelania a kultúrneho dedičstva. Do 
ďalších rokov chcem zaželať našej škole 
veľa nadaných študentov, ochotných 
v tejto, pre našu spoločnosť potrebnej 
práci pokračovať, rozvíjať a napredo-
vať. Vám, pedagógom, chcem poželať 
pevné zdravie, veľa trpezlivosti, život-
ného optimizmu a ľudskej spokojnosti 
v neľahkej práci s mládežou,“ zdôraznil 
Marcel Prokop. 

Z histórie školy 
   Vráťme sa na chvíľu do histórie. 
Základná umelecká škola vo Svidníku 
začala písať svoju históriu 15. novembra 
1959, keď na podnet Odboru školstva 
a kultúry pri ONV, najmä zásluhou 
vtedajšieho vedúceho Vasiľa Vančišina 
a pánov Jána Maňka, Jozefa Tančina a 
iných, vzniká Ľudová škola umenia vo 
Svidníku. Zakladateľom a prvým riadite-
ľom bol Albín Lauko, ktorý celé štyri roky 
vyučoval sám v jednej miestnosti v bý-

Ocenení absolventi ZUŠ, ktorí účinkovali v programe 
spolu s riaditeľom a primátorkou

Na hornej fotografi i bývalí riaditelia (zľava) Jozef 
Juráši, Ľubomíra Hudáková a Peter Varga, na dolnej 

súčasný riaditeľ blahoželá svojmu synovi

Záver slávnostnej akadémie patril priam hymnic-
kej rusínskej skladbe Na mnohaja a blahaja
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Základná umelecká škola jubilantkou - oslávila 60 rokov 
valej knižnici vo Svidníku. Z novodobých 
dejín spomeňme rok 2011, keď odchá-
dza z pozície riaditeľky školy Ľubomíra 

Hudáková, ktorá viedla školu osemnásť 
rokov a šírila jej dobré meno doma i 
v zahraničí. Na jej pozíciu nastupuje 
Janette Pichaničová, ktorá sa pričinila o 
založenie detského folklórneho súboru 
Komanička, vytvorenie elokovaných 
pracovísk školy v Kružlovej a Krajnej 
Poľane, kde sa výtvarný odbor vyučuje 
doteraz. Záujem talentovaných žiakov o 
štúdium je v tomto období tak intenzívny, 
že prichádza niekoľko učiteľov, ktorí pô-
sobia na škole kratší čas v závislosti od 
počtu žiakov. V súčasnosti od roku 2016 
je riaditeľom školy Marcel Prokop. 

Kto a kedy riadil 
umeleckú školu? 

   Albín Lauko (1959 - 1966), Emma 
Dutková (1966 - 1979), Mikuláš Prokop-
čák (1979 - 1983), Jozef Juráši (1983 
- 1991), Peter Varga (1991 - 1993), 
Ľubomíra Hudáková (1993 - 2011), Ja-
nette Pichaničová (2011 - 2016), Marcel 
Prokop (2016 - dodnes). Zástupcovia 
riaditeľa: Viera Kačuriaková (1988 - 
1993), Daniel Soóš (1994 - 1995), 
Monika Leľová (1996 - 2011), Ľubica 
Drotárová (2011- 2013), Mária Vaňu-
gová (2013 - 2014), Marián Cuprišin 

(2015 - 2016). 
Slávnostná akadémia

   Ako sme už v úvode spomínali, ve-

denie školy pri príležitosti 60. výročia 
založenia ZUŠ pripravilo slávnostný 
program, ktorý sa konal v Dome kultúry 
uplynulý piatok. V rámci programu vystú-
pili aj bývalí absolventi: Daniela Kačmá-
rová (klavír), Ivana Hudačinová (spev), 
Peter Savčák (pozauna), Igor Kucer 
(spev), Martin Petrík (viola), Filip Hajduk 
(pantomíma), Richard Šveda (spev), 
Beatrica Váliková (priečna fl auta), Filip 
Šandala (husle), Martin Švec (klarinet), 
Jakub Prokop (klarinet), Ján Grocký 
(akordeón). Vystúpili aj súčasní žiaci, 
a to Daniela Gajdošíková (prednes), 
Laura Micenková (husle), Matúš Kuriľak 
a Tamara Džupinová (klavír), Komorné 
zoskupenie zobcových fl áut, Akordeó-
nový orchester, Detský spevácky zbor 
Amaryllis, Tanečné zoskupenie, Olívia 
Leľová (klavír), Sláčikový orchester. 
   V rámci slávnostnej akadémie si oce-
nenie prevzali títo učitelia: Monika Leľo-
vá, Mária Vaňugová, Marek Kizak, Viera 
Kačuriaková, Viera Guzlejová, Ľubomír 
Zásada, Jozef Kačmár. Z pozvaných 
hostí ocenenie získali bývalí riaditelia: 
Ľubomíra Hudáková, Jozef Juráši, Pe-
ter Varga, ale aj Janette Pichaničová a 

takisto aj bývalí učitelia M. Prokopočák 
a A. Žillová, rovnako aj absolventi školy, 
účinkujúci v programe Ján Grocký, Da-

niela Kačmárová, Martin Petrík, Peter 
Savčák, Richard Šveda, Martin Švec, 
Igor Kucer, Filip Hajduk. 
   Ocenenia odovzdávala primátorka 
Svidníka Marcela Ivančová, ktorá vo 
svojom príhovore takisto vyzdvihla ob-
rovský prínos školy pre rozvoj mesta a 
celého regiónu, a takisto aj riaditeľ ZUŠ 
Marcel Prokop. Marcel Prokop navyše 
z rúk primátorky Marcely Ivančovej 
prevzal symbolický šek na 2 000 € ako 
dar od Mesta Svidník pre Základnú 
umeleckú školu.  

Hviezdy programu 
   V rámci slávnostnej akadémie pri prí-
ležitosti osláv ZUŠ vo Svidníku vystúpili 
aj tri hlavné hviezdy: 

Richard Šveda
   Barytonista Richard Šveda študoval 
operný spev na Konzervatóriu v Bratisla-
ve. V štúdiu pokračoval na Universität 
für Musik und darstellende Kunst (Kun-
stuniversität) v rakúskom Grazi a svoje 
spevácke umenie si zdokonaľoval na 
medzinárodných speváckych kurzoch 
pod vedením Petra Dvorského, Deborah 
Polaski, Franza Grundhebera, Borisa 
Statsenka, Davida Syrusa, Zlatice a 

Dagmar Livorovej. Úspešne sa presadil 
na mnohých medzinárodných spevác-
kych súťažiach doma aj v zahraničí.  

V programe vystúpili aj súčasní žiaci a pedagógovia - muzikanti, tanečníci i speváci

Operní speváci Richard Šveda (vľavo) a Igor Kucer Richard Šveda s mamou (celkom vpravo)
Nechýbal ani mím a 
klaun Filip Hajduk

Klarinetista 
Martin Švec

Absolventi svidníckej ZUŠ-ky: (zľava) M. Cuprišin, Ľ. Sluk, 
M. Švec, M. Petrík, D. Kačmárová. S. Kaliňák a F. Šandala

Richard Šveda v spoločnosti poslankyne a poslan-
cov svidníckeho Mestského zastupiteľstva
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   Dlžnú sumu za bytový B6 už mesto 
Svidník prešovskému podnikateľovi 
Viliamovi Čechovi zaplatilo. Stalo sa 
tak ešte v septembri, podľa informá-
cií od PR manažérky mesta Svidník 
Kristíny Tchirovej presne v deň, keď 
Mestské zastupiteľstvo schválilo prija-
tie termínovaného úveru do výšky 350 
000 € na krytie výdavkov na súvisiacu 
infraštruktúru k bytovému domu B6 a 
na rekonštrukciu a výstavbu nových 
miestnych komunikácií. 
   Kristína Tchirová v rozhovore pre 
naše noviny uviedla, že ešte 11. 
júla tohto roku bol mestu Svidník 
doručený rozsudok Krajského súdu 
v Prešove, ktorý potvrdil rozsudok 
Okresného súdu vo Svidníku. „Podľa 
tohto rozsudku je mesto Svidník, 
povinné uhradiť žalobcovi Viliamovi 
Čechovi sumu 189 945 €, k tomu 
5% úroky z omeškania z istiny od 
1.8.2016, čo je približne 23 000 € 
(a suma každý deň stúpa) a navyše 
trovy súdneho konania vo výške 5 

  Mesto Svidník na svojej internetovej stránke zverejnilo elektro-
nickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby 
do NR SR v roku 2020. Je to adresa: adriana.zajarosova@svidnik.
sk Poštová adresa na doručovanie listinných žiadostí o voľbu 
poštou pre voľby do NR SR v roku 2020 v meste je: Mestský úrad 
Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník.

Do pozornosti tým, ktorí chcú voliť poštou zo zahraničia

  Pripomeňme, že o voľbu poštou môže volič, ktorý má trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia požiadať 
v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu 
mesta Svidník (Mestského úradu, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník) naj-
neskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10.1.2020) a takisto 
aj elektronicky tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú 
(emailovú) adresu adriana.zajarosova@svidnik.sk, ktorú mesto zverejnila na 
svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce, najneskôr 50 dní predo 
dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). 
  Pripomeňme, že žiadosti a ďalšie bližšie informácie nájdete na internetovej 
stránke mesta www.svidnik.sk v položke Ostatné / Voľby do NR SR 2020, 
pričom samotné voľby do Národnej rady SR sa uskutočnia v sobotu 29. 
februára 2020 od 7. do 22. hodiny. 

(ps)

Mesto už za bytovku B6 podnikateľovi všetko zaplatilo
698 €,“ informovala Kristína Tchirová 
s tým, že ak by mesto nesplnilo, čo 
mu ukladá rozsudok, oprávnený 
Viliam Čech mohol podať návrh na 
vykonanie exekúcie. „Na základe 
súdneho rozhodnutia bola dlžná 
suma zaplatená 12.9.2019,“ potvrdila 
Kristína Tchirová. 
   Proti tomuto rozsudku odvolanie 
nie je prípustné. Krajský súd Prešov 
bol odvolacím súdom a proti rozsud-
ku odvolacieho súdu je prípustné 
dovolanie, v ktorom mesto podľa 
slov PR manažérky mesta Svidník 
Kristíny Tchirovej musí byť zastúpené 
advokátom. „Vedenie mesta Svidník 
prostredníctvom renomovanej advo-
kátskej kancelárie Jozefa Tekeliho 
podalo dovolanie na Najvyšší súd, v 
ktorom žiada zrušiť alebo zmeniť roz-
sudok Krajského súdu v Prešove. Do-
volanie bolo Najvyšším súdom prijaté 
a čakáme na ďalší procesný postup 
zo strany súdu,“ uzavrela Kristína 
Tchirová.                                     (ps)

  Od sezóny 2010/2011 je Richard Šveda 
sólistom Deutsche Oper am Rhein v 
nemeckom Düsseldorfe, kde úspešne 
stvárňuje mnoho hlavných i vedľajších 
postáv. Ako Papageno s Komickou ope-
rou v Berlíne absolvoval turné v čínskom 
Grand Theatre Shanghai, Gran Teatro 
del Liceu v Barcelone, Bolshoi Theatre 
v Moskve a v Komickej Opere v Paríži. 
Od roku 2014 Richard Šveda koncertuje 
po boku svetoznámej Edity Gruberovej 
v rámci jej projektu podporujúceho mla-
dých talentovaných umelcov.

Igor Kucer 
   Igor Kucer študoval husle na kon-
zervatóriu v Košiciach a Vysokej skole 
múzických umení v Bratislave. V tom 
čase pôsobil ako člen komorného 
orchestra Mladí Bratislavskí sólisti. V 
Kyjeve úspešne absolvoval 
Akadémiu múzických umení P. 
I. Čajkovského v obore operný 
a komorný spev pod vedením 
prof. Vladimíra Tymochina a 
prof. Mishu Didyka. Taktiež 
absolvoval doktoranské štú-
dium pod vedením prof. Zoji 
Lichtman. Už počas štúdia 
pôsobil ako sólista divadla 
P.I.Čajkovského, ako sólista 
sa predstavil v Národnom 
divadle v Brne, so Štátnou 

operou Praha ho spája spolupráca pri 
projekte realizácie opery Traviata, kde 
sa predstavil v úlohe Alfreda. Pravidelne 
spolupracuje s Kyjevskou fi lharmóniou, 
Symfonickým orchestrom rozhlasu a te-
levízie v Moskve, Košickou fi lharmóniou, 
Plzeňskou filharmóniou, komorným 
orchestrom Virtuosi di Praga, Musica 
Minore a orchestrom Štátnej opery v 
Budapešti (Failoni orchestra). Taktiež ho 
viaže spolupráca so 100 členným cigán-
skym orchestrom z Budapešti. Okrem 
koncertných aktivít doma na Slovensku 
a v Čechách sa predstavil aj v Mexiku, 
Japonsku, Taliansku, Ukrajine, Rusku, 
Poľsku, Maďarsku, Anglicku, Španielsku 
a Nemecku. 

Martin Švec 
   Martin Švec absolvoval štúdium hry na 

klarinete na Kon-
zervatóriu v Ko-
šiciach a neskôr 
na Vysokej škole 
múzických umení 
v Bratislave. Po-
čas štúdií získal 
mnohé ocene-
nia na domácich 
i zahraničných 
súťažiach. Od 

roku 2000 pôsobí v Štátnej fi lharmónii 
Košice ako sólista a prvý hráč klarinetu 
a od roku 2010 je aj vedúcim skupiny 
klarinetov. Od roku 2004 úspešne pô-

sobí aj ako pedagóg 
na košickom Konzerva-
tóriu - hra na klarinete. 
Venuje sa aj sólovej a 
komornej koncertnej 
činnosti, pravidelne vy-
stupuje ako sólista so 
ŠFK doma i v zahraničí 
(Nemecko, Maďarsko, 
Poľsko, Južná Kórea, 
Čína a i.) a hosťuje v 
rôznych orchestroch a 
komorných telesách. 

Je členom klarinetového kvarteta, 
dychového tria, kvinteta a iných zosku-
pení. Martin sa okrem klasickej hudby 
venuje aj jazzovej a najnovšie aj klezmer 
hudbe - je členom Di Salamon Kapelye, 
košickej klezmer kapely, ktorá napriek 
svojmu nedávnemu vzniku v roku 2015 
už úspešne vystúpila na mnohých pod-
ujatiach doma i v zahraničí.

Jubilejná výstava
   Zaujímavosťou je, že pri príležitosti 60. 
výročia je v Dome kultúry nainštalovaná 
výstava diel a ukážok absolventov školy. 
Vystavujú absolventi z triedy Imricha 

Makaru: Oleg Slepcov (grafi k), Slavomír 
Gibej (sochár), Andrej Serafín (archi-
tekt), Miroslav Potoma (slobodný ume-
lec), Tomáš Olijár (pedagóg a výtvarník), 

Bohdan Hostiňák (maliar a 
pedagóg), Zdenka Kvasko-
vá (pedagóg a herečka), 
Katarína Grúsová (metodik 
a výtvarník), absolventi 
Vladimíra Makaru: Anna 
Gibejová (pedagóg), Ale-
xandra Vansová (slobodný 
umelec), absolventi z triedy 
Evy Rys-Bissovej: Pavel 
Mochnacký (architekt), 
absolventi z triedy Jozefa 
Tuleka: Anna Nemcová-
Boršovská (pedagóg), 
absolventi z triedy Viery 
Guzlejovej: Mikuláš Dutko 

(architekt), učitelia ZUŠ Jozef Tulek, 

Imrich Makara a Vladimír Makara. 
Diela a ukážky z tvorby sú na výstave 
zapožičané, za čo vedenie ZUŠ autorom 
srdečne ďakuje. Bez ich aktívneho prí-
stupu by nebolo možné sprostredkovať 
divákom ich tvorbu. 

(zuš, ks)     

Filip Šandala (vľavo) 
a Martin Petrík

Peter Savčák

Riaditeľ jubilujúcej 
ZUŠ-ky Marcel Prokop
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  Dňom Prešovského samosprávneho kraja samosprávny kraj 
už tradične nenormálnejšími formami prestavuje kraj, jeho úrad 
a inštitúcie. Inštitúcie kraja predstavili a priblížili svoju činnosť, 
ponúkli sprievodný program.

Senior dom Svida poskytuje starostlivosť 118 prijímateľom

  Tento rok sa niesol v duchu spomienok a návratov na historické obdobie 
prechodu  k demokratickým princípom správy veci verejných. Tematicky bol 
tento deň venovaný Nežnej revolúcii  a jej 30 výročiu. Aj takto symbolicky si 
môžeme generačne spomenúť na obdobie do roku 1989 a môžeme hovoriť 
aj slobodne hovoriť o tom čo priniesla zmena. Súčasťou verejných služieb 
kraja, jeho inštitúciou je aj Senior dom SVIDA - poskytovateľ sociálnych 
služieb vo Svidníku. 
  30 rokov od zmien v spoločnosti ubehlo. Nie je to veľa, ak sa pozeráme na 
číslo ako na vek. Spoločnosť sa vyvíja dynamicky a aj sociálne služby boli 
a sú neúprosne vtiahnuté do demokratizácie humanizácie činnosti, v strate-
gických ale denných úloh, starostlivosti o ľudí, komunikácie s verejnosťou a 
obhajobou svoje práce.

  Senior dom Svida poskytuje starostlivosť 118 prijímateľom, obyvateľom nášho 
domova. Náš dom má viac ako 50 ročnú históriu a prešiel rožnými organizačný-
mi formami, zmenami názvov a za ten čas sme poskytli starostlivosť a opateru 
viac ako 1800 ľuďom, ktorí sa stali odkázaní na pomoc a starostlivosť.

MENILO SA VEĽA, NEZMENILO UŽ LEN JEDNO
  Za 30 rokov od Nežnej revolúcie sociálne služby prešli cestu, ktorej jednot-
livé cestné míľniky priniesli väčšiu angažovanosť a záujem verejnosti, väčšiu 
inštitucionálnu aj osobnú zodpovednosť pracovníkov a zvýšenie požiadaviek 
a nárokov na služby. Zmeny po novembri 1989 priniesli do služieb aj nových 
ľudí - pracovníkov, opatrovateľky, sestry, sociálni pracovníci, ktorých okolnosti 
nútili meniť prácu a našli sa sociálnych službách. Máme pracovníkov, ktorí 
zostali v sociálnej službe celých 30 rokov po novembri a stali sa súčasťou 
života obyvateľov. Ich obetavosť, empatia a schopnosť dať svoj čas, pomoc 
odbornú aj ľudskú ich doslova mnohokrát zaradili do tesnej až rodinnej blíz-
kosti našich obyvateľov. 
  Čo sa nezmenilo je to, že za 30 rokov sociálne služby boli každý rok fi nanč-
ne nedocenené. Sociálne služby majú najnižšie tempo rastu odmeňovania z 
verejných zdrojov. Odmeňovanie personálu  sa celých tridsať rokov nachádza 
na najnižších stupňoch vo verejnej správe. Nízke odmeňovanie, podstavy 
zamestnancov v porovnaní z vyspelými krajiny Európskej únie a tlak na kvalitu 
spôsobuje nerovnovážny stav napätia, ktorý prepukne do choroby systému. 
Ekonomický vývoj sa neodráža v fi nancovaní sociálnych služieb.  
Senior dom Svida je verejným poskytovateľom a výška poplatkov od obyvate-
ľov, prijímateľov služieb tvorí približne jednu tretinu ekonomicky oprávnených 
nákladov pri jednej z poskytovaných druhov služieb. 
  30 rokov po Nežnej revolúcii platí prijímateľ alebo jeho príbuzný okolo 50 
centov za hodinu starostlivosti v špecializovanom zariadení, kde sú klienti 
s najvyšším stupňom odkázanosti a so službami ubytovania, stravovania 
a doplnkovými službami prania a žehlenia. Verejné rozpočty venujú na 
jednu hodinu starostlivosti o človeka so službami ubytovania, stravovania 

a doplnkovými službami ako je pranie či žehlenie  priemerne okolo 1,00 €. 
Za hodinu starostlivosti o človeka tak platíme už skoro menej ako za hodinu 
parkovania auta. 

HODNOTENIE KVALITY
  Poskytovatelia sociálnych služieb, zriaďovatelia a zamestnanci sa pripravujú 
na systémové hodnotenie kvality podľa stanovených kritérií. Sme súčasťou 
hodnotenia aj v Senior dome Svida a pracujeme na tom, aby sme zlepšovali 
kvalitu našich služieb vo všetkých zložkách. 
Kvalita sa bude hodnotiť v oblasti dodržiavania ľudských práv, dodržiava-
nia stanovených odborných postupov, kvalite personálu a prevádzkového 
stavu. 
  Práve počas dňa Prešovského samosprávneho kraja pozývame návštevní-
kov a príbuzných nielen na obhliadku zariadenia, ale aj otvorenú diskusiu o 
kvalite služieb. Chceme sa maximálne priblížiť očakávaniam spokojnosti od 
obyvateľov a ich príbuzných a súčasne vieme, že tento proces je neustály.
  Spokojnosť našich obyvateľov a ich príbuzných s poskytovanými službami 
je tým okysličovadlom, ktoré nám dáva chuť pracovať. Vynakladáme úsilie 
a vieme, že máme rezervy v personálnej starostlivosti a prístupe, máme  
obmedzenia v dispozičnom riešení ubytovacej budovy.
  Starostlivosť o človeka je o kvalite ľudí a tých neustále vedieme k zodpo-
vednosti. Máme však obyvateľov, ktorí by potrebovali individuálnu najmenej 
12 hodinovú starostlivosť, ale ako verejný poskytovateľ by sme potrebovali 
minimálne dvojnásobok opatrovateľského a zdravotníckeho personálu. Kvalitu 
zabezpečujeme na maximálnej úrovni pri všetkých našich ekonomických a 
technicko-prevádzkových a dispozičných možností. 

ZRIAĎOVATEĽ - PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
  Prešovský samosprávny kraj nám zo zriaďovateľskej pozície prostredníctvom, 
najmä odboru sociálnych vecí a rodiny, poskytuje zázemie, odbornú pomoc  
a najpodstatnejšie - zabezpečuje fi nancovanie. Náš domov je súčasťou ve-
rejného rozpočtu kraja. Financovanie ide na bežné výdavky ako sú platy a 
prevádzka, opravy, údržba a investičné akcie 
  Za 30 rokov sa zariadenie domova menilo a rekonštruovalo podľa dostupných 
možností. V roku 2019 sme pristúpili ku komplexnému zatepleniu administratív-
nej budovy, rekonštrukcii a obnove strechy, pripravili sme možnosť ubytovania 
pre príbuzných (požadované aj pri hodnotení kvality), ktorých bydliská sú aj 
stovky kilometrov od Svidníka. Súčasne však chceme dať možnosť byť pri 
svojich príbuzných aj pri sprevádzaní v štádiu, kde už nie je možný návrat. Za-
bezpečili sme žalúzie do všetkých izieb, realizujeme zlepšenie stavu interiéru 
a dávame možnosť aj väčšieho súkromia aj pri spirituálnych terapiách alebo 
rozhovoroch. Obnovujeme technické vybavenie na prácu s imobilnými. 
  Budúci rok budeme pokračovať v zlepšovaní stavu izieb, zateplením strechy 
ubytovacej budovy chceme zlepšiť  tepelnú pohodu, ktorá je na hranici akcep-
tovateľnosti hlavne v horúcich letných dňoch. Súčasne za účelom zlepšenia 
kultúry ubytovania a zvýšenia kvality pristúpime k zníženiu kapacity zariadenia 
a vytvoreniu väčšieho počtu jednoposteľových izieb. 
Pripravujeme spoluprácu s dobrovoľníkmi, ktorá by mohla priniesť individuálne 
lepšiu sociálnu rehabilitáciu a starostlivosť. 
  Za 30 rokov od novembra 1989 prešli sociálne služby Prešovského kraja 
veľký kus cesty k zlepšeniu kvality. Dopyt po službách je veľký, ale na kva-
litné uspokojovanie potrieb v sociálnych službách bude nevyhnutné zvýšiť 
fi nančné zdroje. 
Pozrieť si našu cestu a našu prácu ste si mohli aj 12. novembra počas DŇA 
PSK. Naše dvere sú však otvorené vždy. 

 Jaroslav Ivančo, riaditeľ Senior dom SVIDA Svidník

  Trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky sa dopustil 42 ročný 
muž zo Svidníka. 
  K porušeniu zákona došlo 12. novembra popoludní na ceste medzi obcami 
Rovné a Mlynárovce. Svidníčan viedol osobné motorové vozidlo zn. Škoda, 
nezvládol riadenie a s vozidlom zišiel do priekopy. 
  Policajná hliadka na mieste nehody muža podrobila kontrole, dychová skúška 
bola pozitívna (2,3 promile) a bolo zistené, že vodič jazdil v čase zadržania 
vodičského preukazu. 
  Vodič bol zadržaný a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Prípadom 
sa zaoberá Okresný dopravný inšpektorát vo Svidníku. 

(krpz) 

Jazdil opitý a bez vodičáku 
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  Nie práve najpríjemnejší darček pod stromček zrejme dostanú 
Svidníčania. Mesto Svidník totiž na svojej internetovej stránke 
zverejnilo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. Podľa neho miestny poplatok za 
komunálny odpad od nového roku 2020 vzrastie. 

Za odpad by sme podľa návrhu vedenia mesta 
mali v novom roku 2020 platiť viac, za psa menej

  Pripomeňme, že mesto všeobecne 
záväzným nariadením ukladá tieto 
miestne dane: a) daň z nehnuteľnos-
tí, b) daň za psa, c) daň za užívanie 
verejného priestranstva, d) daň za 
ubytovanie, e) daň za predajné au-
tomaty, f) daň za nevýherné hracie 
prístroje a rovnako mesto ukladá 
miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
No a práve tie by mali od 1. januára 
2020 vzrásť. 
  Pripomeňme, že od 1. januára 
2012 sadzba poplatku za komunálny 
odpad bola pre bežného občana 
stanovená vo výške 17,90 € na 
osobu a rok. Pre právnické osoby 
a podnikateľ bol od 1. januára 2012 
poplatok za množstvový zber vo 
výške 0,76 € na rok za 1 liter ko-
munálnych odpadov alebo drobných 

stavebných odpadov. 
  Od 1. januára 2013 bola sadzba 
poplatku za komunálny odpad pre 
fyzickú osobu stanovená vo výš-
ke 19,00 € na osobu a rok a pre 
právnické osoby a podnikateľov za 
množstvový zber vo výške 0,85 e 
na rok za 1 liter komunálnych od-
padov alebo drobných stavebných 
odpadov. 
Odvtedy sa poplatok za komunálny 
odpad neupravoval. Vlani v novem-
bri novozvolená primátorka Svidníka 
Marcela Ivančová od svojho nástu-
pu do funkcie viackrát upozorňovala 
na vážnosť problematiky týkajúcej 
sa odpadov. Niekoľkokrát upozorňo-
vala, že zo zákona vzrástla cena za 
uskladnenie odpadu a verejnosť na-
báda k zvýšenej miere separovania 
odpadu. Teraz primátorka prichádza 

  Neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidní-
ku, ktoré sa konalo v uplynulý utorok 12. novembra, využila aj 
primátorka Marcela Ivančová. Poslancom predložila návrh na 
schválenie podania žiadosti o nenávratný fi nančný príspevok 
na rekonštrukciu priestranstva na sídlisku UTRA. 

Poslanci neplánovane schválili aj zámer na modernizáciu priestoru pri knižnici na sídlisku UTRA

  „Budem rada, ak sa využijeme toto zasadnutie a zhodneme sa na podaní 
žiadosti, pretože termín na jej podanie je 2. decembra a riadne zasadnutie 
máme naplánované na 5. decembra. Potrebujeme preto prerokovať túto 
žiadosť, aby sme termín stihli,“ vysvetlila poslancom primátorka Marcela 
Ivančová. Aj ona tak vlastne nepriamo odmietla slová o tom, že toto zasadnutie 
mestských poslancov je zbytočné. 
S takýmto vyjadrením totiž pri 
prerokúvaní problematiky fi nan-
covania školského stravovania 
vystúpil poslanec Michal Iľkanin. 
Svidnícky mestský poslanecký 
zbor tak nielenže otvoril tému spo-
mínaného školského stravovania, 
ale schválil aj to, že mesto v rámci 
aktuálnej výzvy predloží žiadosť o 
nenávratný fi nančný príspevok na 
realizáciu projektu „Vodozádržné 
opatrenia v lokalite Ul. 8. mája 
- pešia zóna,“ a takisto poslanci 
schválili aj spracovanie žiadosti 
o nenávratný fi nančný príspevok  
projektu z celkových oprávnených nákladov, t.j. 10 000 € bez DPH a rovnako 
aj zabezpečenie fi nancovania neoprávnených výdavkov projektu predstavu-
júcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 
výdavkami projektu. 
  Poslanca Adriána Labuna zaujímalo, že keďže ide o vodozádržné opatrenia, či 
to budú zberné nádoby na vodu zabudované v zemi a či by sa tá voda následne 

nedala použiť napríklad na údržbu ihriska, ktoré mesto plánuje vybudovať v 
areáli Základnej školy na Ulici 8. mája. Primátorka Marcela Ivančová reagovala, 
že ide o komplexnejšie riešenie, na ktoré môže maximálne ísť 200-tisíc eur. 
Následne vysvetlila, o čo všetko v projekte pôjde. „V projekte vodozádržných 
opatrení reagujeme na výzvu Ministerstva životného prostredia SR s úmyslom 
podporiť zachytávanie dažďovej vody a využívanie na zavlažovanie okolitého 
prostredia. Ďalším opatrením je vybudovanie polopriepustných spevnených 
plôch, ako je námestie zo zámkovej dlažby. V lokalite sídliska UTRA máme 
obchodnú zónu, ktorá má potenciál,“ vysvetlila pred mestskými poslancami 
primátorka Marcela Ivančová. 
  Celý priestor v okolí knižnice sa podľa vedenia mesta môže stať obchod-
no-oddychovou zónou s množstvom krásnych kvetín, stromov a okrasných 

kríkov. „Vo víziách mesta je dať 
tejto lokalite nový dych, upraviť 
lokalitu na sedenie na terasách, 
dodať menší hrací komponent 
pre deti, urobiť miesto na kultúrne 
podujatia, vybudovať pitnú fon-
tánku. Všetky tieto predstavy sa 
zhmotnia po vypracovaní projek-
tovej dokumentácie,“ ozrejmila po 
zasadnutí mestského poslanecké-
ho zboru PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová, podľa 
ktorej už mestskí úradníci ukončili 
súťaž na projektanta, prebieha jej 
vyhodnotenie a následne bude 
prebiehať aj súťaž na realizátora 

stavby. „V týchto dňoch sa nám už ozývajú záujemcovia o zhotovenie diela a 
my im poskytujeme informácie o technických rozmeroch plochy a predstavách 
realizácie. Termín na podávanie žiadostí na Ministerstvo životného prostredia 
je do 2.12.2019, preto mesto Svidník intenzívne pracuje na zapojení sa do tejto 
výzvy,“ dodala Kristína Tchirová, no čo so svojou žiadosťou mesto uspeje, sa 
zatiaľ povedať nedá.                                                                                 (ps)

s návrhom na úpravu miestneho po-
platku za komunálne odpady. Podľa 
návrhu, ktorý už mesto zverejnilo a 
dáva možnosť verejnosti pripomien-
kovať ho, sa sadzba poplatku za 
komunálny odpad pre fyzické osoby 
zvyšuje na 22 € na osobu a rok a 
pre právnické osoby a podnikateľov 
za množstvový zber vo výške 1,02 
€ na rok za 1 liter komunálnych od-
padov alebo drobných stavebných 
odpadov. Pri fyzických osobách ide 
teda o takmer 16 %-né zvýšenie 
poplatku za komunálny odpad a k 
jeho zvýšeniu dôjde po siedmych 
rokoch. Toto naše konštatovanie, 
že dôjde k zvýšeniu je však relatív-
ne a nie je isté. O návrhu nového 
Všeobecne záväzného nariadenia 
budú rozhodovať poslanci Mest-
ského zastupiteľstva vo Svidníku 
na svojom zasadnutí 5. decembra. 
Podľa zverejneného návrhu zmeny 
vedenie mesta Svidník nenavrhuje 
len pri miestnom poplatku za ko-
munálny odpad, ale napríklad aj pri 
miestnej dani za psa. 
  Od 1. januára 2012 je sadzba dane 
za psa chovaného v bytoch nachá-

dzajúcich sa v bytovom dome na 
území celého mesta vo výške 36,51 
€, po novom mesto od 1. januára 
2020 tú daň navrhuje na 30 €. Za 
psa chovaného v rodinných domoch 
na území celého mesta sa doteraz 
platí 23,23 €, od nového roku 2020 
tento poplatok mesto navrhuje na 
10 €. Nuž a za psa chovaného v 
podnikateľskom objekte u právnickej 
osoby a fyzickej osoby sa doteraz 
platila miestna daň vo výške 59,74 € 
a od 1. januára 2020 mesto túto daň 
chce stanoviť na 25 €. Sadzba dane 
za psa by sa tak podľa návrhu mala 
znížiť. Aj o tomto však budú rozho-
dovať svidnícki mestskí poslanci. 
  Dodajme ešte, že celé znenie ná-
vrhu nového Všeobecne záväzného 
nariadenia o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
bol vyvesený na úradnej tabuli 
mesta 11. novembra 2019. Rovnako 
11. novembra bol zverejnený na 
internetovej stránke mesta a v ten 
istý deň začal plynúť termín pripo-
mienkového konania, ktoré končí 
25. novembra 2019.                (ps)
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  Erasmus+. Projekt nesie názov „Budúcnosť v minulosti“. Prá-
ve preto sme sa celý týždeň venovali histórii druhej svetovej 
vojny. 

Gymnázium DH vo Svidníku sa tento rok zapojilo do medzinárodného projektu 
Študenti sa venovali histórii druhej svetovej vojny 

  Prvé dva dni sa niesli v pracovnom duchu. V pondelok bolo hlavným cieľom 
vytvoriť webovú stránku a logo nášho projektu. Zatiaľ čo sa menšia skupina 
študentov učila, ako postupovať pri tvorbe web stránky, ostatní nechali pra-
covať svoju fantáziu pri tvorení loga. Naši študenti im ukázali, krok po kroku, 
úplné základy tvorby webstránok. Neskôr našim 
hosťom ukázali, ako písať a upraviť text, urobiť 
nadpis a podnadpis rôznej veľkosti, pridať ob-
rázok či link. Na záver vytvorili samotnú stránku 
a jej podstránky. Takže vás všetkých srdečne 
pozývame sledovať priebeh celého projektu, 
ktorý budeme zverejňovať okrem iného aj na 
nej. Nájdete nás na www.gdh.studenthosting.sk. 
Druhá skupina študentov sa pokúšala vytvoriť 
logo projektu. Všetci študenti boli rozdelení do 
skupín podľa národnosti a  na jeho vytvorenie mali 2 hodiny.  Po uplynutí ča-
sového limitu prišla tá najdôležitejšia a najťažšia časť- výber toho najlepšieho 
loga. Všetky boli pekne prepracované a bolo naozaj náročné vybrať víťaza.   
Po dlhom uvažovaní sme sa rozhodli pre logo vytvorené študentmi z Litvy. 
(Víťazné logo ste mohli vidieť v predchádzajúcom vydaní). 
   Utorok sme venovali kurzu fotografovania pod vedením profesionálneho 
fotografa  Roba Kočana. Na úvod sa nám predstavil a ukázal nám jeho tvor-

bu. Kurz začal teoretickou časťou, kde sme sa oboznámili s celým procesom 
vzniku fotky. Od stavby fotoaparátu sme sa presunuli k základným nastave-
niam pri fotení. Pán fotograf nám vysvetlil podľa akých faktorov nastavujeme 
clonu, ISO či expozičný čas. Vysvetlil nám aj čomu sa máme vyhýbať a na 
čo si máme dávať pozor. Po teoretickej časti, prišla na rad praktická časť. 
Aj napriek nepriaznivému počasiu sme „vybehli do terénu“. Keďže je projekt 
zameraný na druhú svetovú vojnu, tak sme na našich dielach pracovali v 
priestoroch Vojenského historického ústavu. 

  Naše fotky sme chceli spraviť niečím špeciálne a zaujímavé. Tu sa ukázalo, 
ako veľmi sme kreatívni a čo všetko dokážeme s fotoaparátom. Po praktic-
kej časti nás čakal záver programu. Pán Kočan nám ukázal, ako pracovať s 
Photoshopom, kde nás zaujala nás technika prekrývania viacerých fotografi í. 
Fotograf nás inšpiroval natoľko, že sme si takého fotky chceli vytvoriť aj my 
a tak sme celú stredu nielen sprevádzali našich hostí po Dukle, bunkroch, či 
Údolí smrti, ale zároveň sme veľa fotili. 
  (Práce, ktoré sme vytvorili môžete nájsť na našej facebookovej stránke 
Erasmus+ Fu-
ture in the Past 
a  n a  n a š o m 
Instagrame @
erasmusplus_
fi tp.)

Zuzana 
Hajduková
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  Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách (25. novem-
bra)  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku vykoná v dňoch 25. 
do 29. novembra 2019 preventívnu kampaň zameranú na problematiku násilia, 
s cieľom zvyšovať informovanosť a právne vedomie. V rámci kampane budú 
rozdané propagačné materiály zaoberajúce sa problematikou násilia.
  V prípade záujmu stredných škôl a organizácii o takúto prednášku alebo 
besedu k tejto problematike kontaktujte zodpovednú osobu z OR PZ vo 
Svidníku na t.č. 0961 853 121 alebo 0904 118 044. 

 Jaroslav Suvák, riaditeľ

Problematika násilia na ženách 

   V posledný deň pred jesennými prázdninami sa v Základnej ško-
le 8. mája vo Svidníku žiaci oboznamovali so sviatkami anglicky 
hovoriacich krajín netradične - formou zážitkového vyučovania 
s názvom Jesenné tradície anglicky hovoriacich krajín. 

Zážitkové vyučovanie anglického jazyka

  Pre toto vyučovanie boli vybrané sviatky: Vďakyvzdanie, ktoré sa oslavuje 
štvrtý novembrový štvrtok v USA (v druhý októbrový pondelok v Kanade) a 
Halloween, ktorý je už svetovo známy. 
 Každý sviatok bol sprítomnený v jednej triede, kde mu bola prispôsobená aj 
výzdoba a kostýmy žiakov. „Halloweenske“ tradície žiaci okúsili vo forme hier a 
umeleckých aktivít. Súčasťou hodiny bola aj výuka slovnej zásoby a vedomost-
ný kvíz. Čo je vďakyvzdanie a zvyky s ním spojené, si žiaci vyskúšali v ďalšej 
triede, kde ich čakali Indiáni a Puritáni. Súčasťou hodiny bola aj ochutnávka 
niektorých typických jedál: apple pie a smootie z pečenej tekvice.
Žiaci  strávili v každej z tried 20 minút a potom sa presunuli za druhým 
sviatkom veselé a spokojné so slovami, že takéto vyučovanie by mohli mať 
aj častejšie.

 ZŠ 8. mája vo Svidníku 

  Časopis TAMBOLKO obhájil zlato na celoslovenskej súťaži Pro 
Slavis, ktorú organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky a Dom Matice slovenskej. 

Novinári z CZŠ sv. Juraja vo Svidníku obhájili zlato 

  Každoročné medailové umiestnenia svedčia o kvalite časopisu žiakov Cirkev-
nej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku. Odborná porota hodnotila obsahovú 
náplň časopisu, nápaditosť a kreativitu, vlastnú tvorbu žiakov, grafi ckú úroveň, 
ilustrácie a iné. Za tvorbu časopisu patrí vrúcne poďakovanie šéfredaktorkám 
Sáre Holodňakovej  a Miriame Jalčakovej. 
  Časopis obohacovali a k aktualitám z diania v škole pribúdali zaujímavé 
reportáže, rozhovory s pedagógmi, úvahy, literárne práce, rôzne okienka či 
knižné novinky. Dosiahnuté výsledky a ocenenia tešia nielen naše dievčatá, 

ktoré si so sebou odnesú mnoho skúsenosti a zážitkov, ale i učiteľov, ktorých 
motivujú k tomu, aby aj naďalej podporovali a rozvíjali tvorivé schopnosti.

 (czš)
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  Na pokraji krachu. Aj takto opisujú svoju situáciu nešťastní 
obchodníci v susednom Stropkove. Starší obchodný dom, v 
ktorom podnikajú, v uplynulý utorok krátko po poludní zachvátili 
plamene. Škody sú obrovské.

Obchodný dom v Stropkove zachvátili plamene, zničených a poškodených je viacero predajní 

  Z budovy na Hlavnej ulici oproti Mestskému úradu v Stropkove sa valil hustý 
dym. K hasičom zo Stropkova sa postupne pridávali aj ich kolegovia zo Svid-
níka a Giraltoviec. Povolali aj dobrovoľných hasičov z Bukoviec. 
  Cestu cez mesto museli policajti 
uzavrieť. „Horieť začalo v kance-
lárii fotoslužby a požiar následne 
zasiahol štyri obchodné prevádzky. 
Pri požiari sa jedna osoba nadý-
chala splodín horenia,“ povedala 
hovorkyňa Prezídia Hasičského a 
záchranného zboru v Bratislave 
Zuzana Farkasová. „Začala horieť 
elektroinštalácia a keďže priečky 
sú sadrokartónové, tak tým pádom 
sa všetky predajne chytili,“ povedal 
nám majiteľ jednej zo športových 
predajní Peter Mihálik. Horieť začalo 
v zadnej časti jednej z obchodných 
prevádzok. 
  Elektrikári museli od elektriny 
odpojiť aj susednú bytovku. „Začalo 
horieť elektrické vedenie od suse-
da. Chytili sa okolité predajne, čiže 
športová predajňa, aj moja športová 
predajňa.“ 
  Keď do nej Peter Mihalík po uha-
sení požiaru vošiel, len ťažko hľadal slová. „Všetko zhorené alebo zničené, 
vydymené.“ Poškodená ostala aj predajňa drogérie na prízemí, omnoho hor-

šie škody majú fotoslužba a ďalšia športová predajňa. „Všetko sa vydymilo, 
komplet tovar zhorel, všetko, priečky, čiže tam sú totálne škody, predajne sú 
komplet zničené,“ smutne zhodnotil Peter Mihálik. Škody predbežne vyčíslili 
na 400-tisíc eur. No a práve kvôli vysokej škode okrem hasičských expertov 
z Bratislavy do Stropkova na druhý deň po požiari prišli aj experti z Krimi-
nalisticko-expertízneho ústavu v Košiciach. „Policajti Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru vo Svidníku vykonávajú procesné úkony. Čo bolo príčinou, 
bude predmetom ďalšieho kriminalisticko-expertízneho skúmania,“ povedal 

riaditeľ Okresného riaditeľstva Poli-
cajného zboru vo Svidníku Jaroslav 
Suvák. Budova obchodného domu 
kedysi patrila mestu. 
  Pred pár rokmi ju rozpredali súk-
romníkom. Primátorovi je z toho, 
aká tragédia ich postihla, smutno. 
„Mesto má vzťah k tejto budove asi 
taký, že prostredníctvom mestského 
podniku Služba vykonáva správu 
spoločných priestorov a spoločných 
častí tejto stavby, takže nás to 
mrzí, je nám to ľúto, je to obrovská 
tragédia,“ povedal Ondrej Brendza. 
„Sused už povedal, že končí a ja 
neviem. Musíme dať nejak priestory 
dokopy a uvidíme. Strašne ťažko 
sa k tomu niečo hovorí,“ dodal ešte 
podnikateľ Peter Mihalík. 
  Dodajme ešte, že pri veľkom po-
žiari v Stropkove, aký si už dlhé roky 
nepamätajú, zasahovalo dvanásť 
hasičov s piatimi kusmi hasičskej 

techniky a takisto aj už spomínaní dobrovoľní hasiči z obce Bukovce. 
 (ps)

  Tento rok boli naše modely prvýkrát prezentované na najúspeš-
nejšom slovenskom projekte s medzinárodným presahom Koši-
ce Fashion Week 2019, ktorý každoročne predstavuje aktuálne 
kolekcie špičkových slovenských i zahraničných návrhárov, ako 
aj kolekcie mladých talentov stredných a vysokých škôl. 

Modely SPŠ Svidník súčasťou Fashion week Košice

  Okrem našich modelov, svoje kolekcie predviedli len ďalšie dve stredné 
školy: ŠUP Košice a SPŠT Liberec. Pozvanie od organizátorov tohto projektu, 
ktorých zaujala naša tvorba na medzinárodnej súťaži v Liberci, potešilo nie-
len žiačky - dizajnérky jedenástich vybraných modelov, ale aj veľkú skupinu 

ďalších žiakov SPŠ Svidník, ktorým bolo umožnené sa tejto akcie zúčastniť 
v piatok 8. novembra.  
  Keďže táto akcia nie je len o módnych prehliadkach, žiačky odevného di-
zajnu mali možnosť 
zúčastniť sa zaují-
mavých otvorených 
diskusií o udržateľ-
nej móde, ktorých 
hosťami boli aj známi 
návrhári ako Jitka 
Klett alebo Jiří Kalfař. 

Počas diskusií sa žiačky dozvedeli aj 
o textilnom priemysle, o zodpovednom 
nakupovaní oblečenia a o ochrane 
životného prostredia najmä v súvislosti 
s textilnou výrobou. 
  Žiaci propagačnej grafi ky a reklamnej 
tvorby využili čas medzi prehliadkami 
na návštevu výstavy experimentálnej 
fotografie a filmu a priemyselného 
dizajnu v Košiciach. Príležitosť ku 
vzdelávaniu sa naskytla aj pre učiteľov: 
dvaja pedagógovia školy sa zúčastnili 
workshopu módnej fotografi e vedené-
ho zahraničným lektorom. 

 Media club pri SPŠ Svidník 
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  Národné osvetové centrum v Bratislave je už vyše štyridsať 
rokov vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže amatérskej 
fotografi ckej tvorby AMFO. 

Úspešná reprezentácia v amatérskej fotografi ckej tvorbe 

  V tomto roku sa uskutočnilo viacero okresných, regionálnych a krajských 
kôl tejto súťaže. Vyhodnotenie celoštátneho kola, otvorenie výstavy AMFO 
2019, odborný rozborový seminár, niekoľko tvorivých workshopov a návštevy 
viacerých fotografi ckých výstav sa uskutočnili v dňoch 8. až 10. novembra v 
Nitre. V roku 2019 do celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografi ckej 
tvorby postúpilo z ôsmich krajov Slovenska 257 autorov s 538 fotografi ckými 
dielami.
  Odborná porota s predsedníčkou Petrou Cepkovou udelila 58 ocenení,  z toho 
1 hlavnú cenu, 24 cien (1., 2., a 3. miesta) a 33 čestných uznaní. Na vernisáži 
si účastníci podujatia pozreli aj 5 ocenených multimediálnych prezentácií.

  V dňoch 31. októbra až 3. novembra organizovalo občianske združenie MINO-
RITY SK vo hvezdárni Roztoky pobytový tábor v rámci projektu Tradičná kultúra 
Rómov. Súčasťou tohto podujatia boli tvorivé dielne - výroba handrových 
hračiek, pozorovanie hviezd na nočnej oblohe, príprava tradičných rómskych 
jedál, prezentácia tradičnej rómskej hudby a návšteva Aquaruthenie. 
Popri kultúre a gastronómii sa konali aj workshopy zamerané na rómsky jazyk 
a rómske osobnosti. Účastníci pobytového tábora navštívili aj pamiatky UNE-
SCO v Bardejove a v Bardejovských kúpeľoch. Počas rómskeho večera, kde 
svoje hudobné umenie prezentovala ľudová hudba Jozefa Žoltáka účastníkov 
projektu navštívila aj primátorka Svidníka Marcela Ivančová.
  Cieľom organizátorov bolo rozvíjať tvorivý potenciál účastníkov v umeleckých 
remeslách, v hudbe, speve a tanci, ale aj používanie spisovného rómskeho 
jazyka. Tento projekt zrealizovalo občianske združenie MINORITY SK vďaka 
fi nančnej podpore z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Fi-
nančne na realizáciu projektu prispelo aj mesto Svidník, poslanec PSK Ján 
Hirčko a poslanec mestského zastupiteľstva Martin Ždiňák. Partnermi projektu 
boli mesto Svidník a pracovníci POS vo Svidníku Mária Pajzinková a Mária 
Rodáková. Všetkým menovaným srdečne ďakujeme. 

 OZ MINORITY SK

Súčasťou podujatia AMFO 2019 bola aj vzdelávacia časť, ktorá prispela k 
nadobúdaniu a rozvoju vedomostí, k vzájomnej konfrontácii, odovzdávaniu a 
výmene skúseností z oblasti fotografi ckého umeleckého diania. 
  Náš okres úspešne reprezentovali: Marianna Marusinová, ktorá získala v ka-
tegórií autori do 21 rokov, čiernobiela fotografi a za fotografi u „Materstvo“ čestné 
uznanie. Dušan Ignác si odniesol čestné uznanie za farebné fotografi e „Svetlá 
mesta“ a „Morava“ v kategórií autori nad 21 rokov, farebná fotografi a. 
Okres Stropkov úspešne reprezentovali Vladimír Ivanko fotografi ou „Moto-
kros“ a Viliam Novický fotografi ou „Burned out IV.“, ktorí majú svoje fotografi e 
vystavené v priestoroch Synagógy III. Na výstave od 8. do 21. novembra 
2019 v Synagóge v Nitre predstavuje svoju fotografi ckú tvorbu 132 autorov. 
Návštevníci môžu vidieť 203 fotografi í.

 Katarína Grúsová, 
POS vo Svidníku 

Tradičná kultúra Rómov 

  Napriek tomu, že náš Erasmus+ projekt KA2: Filmmaking journey: From 
scratch to screen (s partnermi z Portugalska, Grécka, Španielska a Českej 
republiky) bol ukončený v auguste tohto roku, naša učiteľka, a zároveň 
hlavná koordinátorka daného projektu Darina Kocurová pokračovala v tejto 
fi lmovej ceste ešte aj koncom októbra. 
Zúčastnila sa celoročnej konferencie 
eTwinning 2019 vo francúzskom meste 
Cannes. 
  Pozvanie na účasť na tejto konferencii 
prišlo učiteľke Kocurovej od Národnej 
služby pre elektronickú spoluprácu 
škôl na Žilinskej univerzite v Žiline po 
získaní Národnej ceny eTwinning 2019 
za hore uvedený projekt realizovaný aj 
na online platforme eTwinning. 
V tomto roku bola konferencia zame-
raná na tému demokracie a jej prak-
tizovania na školách a v projektoch 
eTwinning. S touto témou sa pracovalo 
aj na vzdelávacích a informačných 
workshopoch, z ktorých si každý učiteľ 
mohol vybrať podľa vlastného záujmu, 
a ktoré sú pravidelnou súčasťou kaž-
doročnej konferencie. Okrem týchto 
workshopov bolo súčasťou konferencie aj slávnostné udeľovanie európskych 
cien eTwinning najlepším projektom za rok 2018. Keďže nášmu projektu bol 
minulý týždeň udelená Európska cena quality, môžeme sa aj my uchádzať 
o túto cenu a budeme pevne veriť a dúfať, že našu prácu a snahu na tomto 
projekte ocenia aj na európskej úrovni. 

 Media klub pri SPŠ Svidník

Filmová cesta SPŠ Svidník 
pokračovala až do Cannes
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   Extraligové zápasy sa dostali do 
prvej polovice základnej časti a 
my sme vyspovedali kapitána TJ 
Slávia Svidník, nahrávača Jakuba 
HRIŇÁKA. 
   Jakub, čím sa táto sezóna líši od 
tých predchádzajúcich?
   „Sezóna je v podstate rovnaká 
ako každý rok, ciele sme mali, dá sa 
povedať, podobné ako posledné roky, 
čo sa ale od zápasu k zápasu mení, 
keďže postupne vidíme, že máme na 
to, aby bola táto sezóna úspešnejšia 
ako iné a preto pochopiteľne aj ciele 
už sú čo najvyššie.“
   Ako hodnotíš ty, ako kapitán, tím 
tejto sezóny, keďže vieme, že prišli 
do tímu rôzne nové posily? 
   „Tím máme túto sezónu najsilnejší 
za posledné roky a sme aj dobrá 
partia na palubovke aj mimo nej. Prí-
chodom Ukrajincov sa kvalita zvýšila 
a tímu sadla aj ich dobrá povaha.“
   Očakával si v tejto fáze extraligy 
(polovička základnej časti) lepšie 
alebo horšie umiestnenie? 
   „Po polovičke základnej časti extrali-
gy hodnotím naše umiestnenie dobre, 
keďže sme veľa dôležitých zápasov 
zvládli a až na pár detailov si myslím, 
že prvá polovica bola úspešná a keď 
sa nik zo základnej šestky nezraní, 
tak si myslím, že druhá polovica bude 
ešte úspešnejšia a lepšia, aj keď nás 

čaká ešte veľa ťažkých zápasov na 
palubovke súpera.“
   Kde aktuálne vidíš silné a kde 
naopak tie slabšie stránky tímu? 
   „Našou silnou a dá sa povedať 
vzápätí aj slabou stránkou je servis. 
Ak nám servis ide, dokážeme si ním 
veľa pomôcť, naopak, ak nám servis 
nefunguje, dokážeme hru kaziť a 
potom to nevyzerá vôbec dobre a 
iba uhrávať servis sa nedá, lebo by 

nás súper trestal na útoku. Ďalšou 
našou silnou stránkou je rozhodne 
útok. Celkovo momentálne v tíme 
nemáme slabinu na žiadnom poste 
a dokážeme kvalitne útočiť z oboch 
kolíkov a tiež stredom siete.“ 
                                                    (lm)

Kapitán svidníckych volejbalistov Jakub Hriňák: 
„Ciele máme čo najvyššie, v tíme nemáme slabinu na žiadnom poste“

   V nedeľu 10. novembra konečne začalo svoju sezónu aj družstvo 4kového 
volejbalu. Na prvom turnaji v Stropkove sa stretli družstvá skupiny A, Giral-
tovce, Trebišov, Svidník a Stropkov. Napriek nekompletnej zostave si dievčatá 
odniesli domov tri víťazstva. Najcennejšie bolo víťazstvo nad Stropkovom, keď 
dievčatá po zlom začiatku druhého setu(1:8), dokázali zápas otočiť a dotiahnuť 
ho do víťazného konca a to aj napriek zraneniu jednej z kľúčových hračiek v 
koncovke setu. Najsilnejšou zbraňou v našich zápasoch bolo výborné podanie 
Vookovej a Keselicovej, pričom aj ostatné dievčatá podali dobrý výkon.
   Zostava: Vooková, Keselicová, Bodáková, Sadivová, Petraníková, Chodel-
ková, tréner Haľková. Výsledky: ŠK Komenského Svidník - TJ Sokol Giraltovce 
2:0(12,14), ŠK Komenského Svidník  - TJ Sokol Sever Trebišov 2:0(11,9) a ŠK 
Komenského Svidník - MVK Stropkov 2:0(16,18).                                   (gh)

   Tretím kolom pokračovala séria turnajov mladších žiačok v šestkovom 
volejbale. V sobotu 16. novembra sa hráčky ŠK Komenského Svidník pred-
stavili na domácej palubovke, kde privítali Stropkov, Bardejov a ŠŠK 8.mája 
Svidník. Domáce prostredie, bohatá divácka kulisa, pocit zodpovednosti a 
stres spôsobili, že v prvom sete sme nezačali najlepšie. Zmena postavenia a 
koncentrácia priniesla v druhom sete zlepšenú hru a diváci videli ešte pekný 
volejbal. Svidníčanky druhý set vyhrali a rozhodovalo sa až v treťom sete. Ten 
sme však v koncovke nezvládli a prehrali. Napriek tomu si dievčatá zaslúžia 
pochvalu, pretože dokázali hrať vyrovnanú partiu, so staršími súperkami, aj 
bez dvoch chorých a zranených hráčok zo základnej zostavy. V ďalších dvoch 
zápasoch si už zahrali všetky dievčatá, skúšali sa rôzne postavenia, napriek 
tomu sme bez problémov zdolali Bardejov aj ŠŠK Svidník.
   Zostava: Gulová, Vooková, Vaškaninová, Paligová, Bodáková, Klimová, Bilá, 
Gundzíková, Sadivová, Pásztorová, Pilipová. Výsledky: MVK Stropkov - ŠK 
Komenského Svidník 2:1 (8, -18, 8), VEA Bardejov - ŠŠK 8. mája Svidník 0:2 
(-21, -10), ŠŠK 8. mája - ŠK Komenského Svidník 0:2 (-9, -13), VEA Bardejov 

Mladšie žiačky / štvorka

inzercia 

Mladšie žiačky / šestka

- MVK Stropkov 0:2 (-5, -8), MVK Stropkov - ŠŠK 8.mája Svidník 2:0 (10, 11), 
ŠK Komenského Svidník - VEA Bardejov 2:0 (12,14). 

(gh) 
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Úradná správa č. 18 zo dňa 14. novembra 2019
SEKRETARIÁT:                 

   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, 
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

ŠTK OOFZ:
   Schválila výsledok dohrávky 1. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET a výsledok 
stretnutia 2. kola Pohára predsedu OOFZ.
   Pozýva zástupcov postupujúcich družstiev Pohára predsedu OOFZ: Sitníky, 

Breznica, Rovné, Kalnište na žrebovanie 3. kola dňa 21.11.2019 o 16.00 hod. 
vo Svidníku.
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní.
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je 
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalo-
vekluby.sk

OOFZ Svidník

   Volejbalisti TJ Slávia Svidník 
zvládli piatkový zápas 10. kola 
základnej časti Edymax ex-
traligy, mladíkov z ŠŠ volejbal 
Trenčín doma zdolali 3:0 (18, 
23, 19). Zverenci Petra Tholta, 
ktorí v stredu doma v troch 
setoch prekonali majstrovskú 
Prievidzu, si pripísali tretiu výhru v 
sérii. Proti Trenčanom kontrolovali 
vývoj - najvyrovnanejší bol druhý set, 

EXTRALIGA MUŽOV / TJ SLÁVIA Svidník - ŠS volejbal Trenčín 3:0 (18, 23, 19)

MŠK Tesla Stropkov - 1. FK Svidník 2:3 (1:0)
   V uplynulú nedeľu bolo na programe predohrávané stretnutie zápasu jarnej 
časti. Diváci na futbalovom štadióne sledovali susedské derby medzi Svidníkom 
a Stropkovom.
   Domáci sa ujali vedenia už v 8. minúte, keď sa strelecky presadil Varga, no 
to bolo v prvom polčase všetko. V 44. minúte akurát po druhej žltej karte videl 
červenú domáci Petrišin a musel predčasne pod sprchy. Stropkovčania tak hrali 
celý druhý polčas oslabení. Zrejme aj preto v druhom polčase v priebehu štyroch 
minút Svidníčania otočili stav stretnutia. Najprv v 65. minúte vyrovnal Dzoblaev 
a v 69. minúte Veprik dostal hostí do vedenia. Keď v 82. minúte domáci Burcák 
vyrovnal, bolo jasné, že záver ešte bude dramatický. To sa aj potvrdilo, no viac 
šťastia mali futbalisti Svidníka, pretože v 88. minúte strelil Kuhajdík tretí gól hostí 
a strhol tak víťazstvo na ich stranu.
Zostava Stropkova: Prisjažnuk - Čurlik (71. Burcák), Borovyk, Bochin, Štefančík, 
Petrišin, Harvilko, Varga, Agbane, Poľák (Vaško), Jakubčo (71. Fečo).
Zostava Svidníka: Mikluš - Kiseľa, Zapotocký, Bialončík, Dzoblaev, Kuhajdík (90. 
K.Matkobiš), Tokar, Eliaš, Košč, Veprik, Ducár (46. Piľar).

III. LIGA

v ktorom Slávia otočila zo 17:19 
na 22:19 a v závere premenila 
prvý setbal na príjme (25:23). 
Najviac bodov (13) získal ukra-
jinský smečiar Svidníka Dmytro 
Fedorenko, štyrmi esami sa 
blysol jeho spoluhráč Bohdan 
Tatarenko (12 b.). 

   Zostava Svidníka: Marjov 3, R. 
Vitko 2, Fedorenko 13, Matušovský 
11, Pietrzak 11, Tatarenko 12, libero S. 

   Druholigisti ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník odohrali stretnutie šiesteho kola 
v domácom prostredí, keď privítali posledné družstvo súťaže Geológ Rožňava 
B. Rožňavčania v doterajšom priebehu nezískali ešte ani bod a neuhrali ho ani 
vo Svidníku.

ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník - Geológ Rožňava B 16:2
B.: Magdziak, Močilenko, Vodila a Kmiť po 4.                                                (ku)

II. LIGA

Paňko (Repka 0, Kandráč 1, J. Hriňák 
2, Cihoň 0). 
   Tréner Svidníčanov Peter Tholt po 
zápase povedal, že to bolo povinné 
víťazstvo. „Teraz si oddýchneme v 

hlavách, keďže máme trošku voľna 
a dobre sa pripravíme na ďalšie kolá, 
či už s Trenčínom Slovenský pohár 
alebo potom s Komárnom ligu.“                                                                                                                                           
                                                (svf, pn)

   V 6. kole v piatej stolnoteniso-
vej lige sa viac darilo domácim 
družstvám, ktoré zvíťazili v 
štyroch stretnutiach. Spomedzi 
hostí sa podarilo zobrať body 
domácim iba Lužanom C, ktoré 
zdolali Stropkov B.

Výsledky 6. kola: 
STMK Stropkov B - 
JMC Lužany C 8:10

B.: B. Bedruň, J. Bunda, Polivčák, J. 
Bedruň po 2 - M. Gdovin 4,5; M. Cigán 

3,5; Ľ. Tomko 1,5; Čižmár 0,5. 
ŠŠK Centrál Svidník C - 

STO Brusnica 10:8
B.: Kostelník 4; J. Kosár 3; Kurečko 2; 
Kosť 1 - Štefanišin 3,5; Ľ. Antoš 2,5; 
J. Antoš 1,5; Fečko 0,5. 

ŠŠK Centrál Svidník B - 
GS Vyšný Hrabovec 17:1

B.: Nemec, Antoš po 4,5; Gonos, 
Kriško po 4 - V. Medvec, M. Medvec 
ml. po 0,5. 

JMC Lužany pri Topli D - 
TJ Radoma 11:7

B.: Rozkoš 3,5; K. Cigán, Sl. Gdovin, 

Vavrek po 2,5 - Hrušč 4; Baran 3. 
ŠM TJ Staškovce - 

STMK Stropkov C 13:5
B.: M. Harvilko, Kočiš, Gojdič po 
3,5; Hrušč 2,5 - Mulik, Pašeň po 2; 
Mihok 1. 
   ŠŠK Centrál Svidník D voľno.

TABUĽKA
1. Centrál C  6  5 1 0   77:31   17
2. Staškovce  5  5 0 0   70:20   15
3. Centrál B  6  4 1 1   80:28   15
4. Stropkov B   6  3 0 3   58:50   12
5. Radoma  5  3 0 2   48:42   11
6. Lužany C  5  3 0 2   41:49   11

7. Stropkov C  6  2 0 4   50:58   10
8. Lužany D  6  2 0 4   42:66   10
9. Brusnica   5  1 0 4   37:53     7
10. Hrabovec  5  1 0 4   27:63     7
11. Centrál D  5  0 0 5   10:80     5
   V 7. kole v piatok 22.11.2019 o 18. 
hodine sa stretnú: 
STO Brusnica - STMK Stropkov B; 
JMC Lužany C - ŠŠK Centrál Svidník 
D; GS Vyšný Hrabovec - ŠŠK Centrál 
Svidník C; ŠM TJ Staškovce - JMC 
Lužany pri Topli D; TJ Radoma - ŠŠK 
Centrál Svidník B; STMK Stropkov C - 
voľno.                                         (ku)

Medziokresná súťaž družstiev

   V uplynulú nedeľu sa žiačky piateho a šiesteho ročníka ZŠ Komenského Svidník 
predstavili v treťom kole súťaže mladších žiačok v trojkovom volejbale na domá-
cej palubovke. Za dva mesiace intenzívneho tréningu sa naše dievčatá výrazne 
zlepšili a predvedenou hrou sa bavili a svojich trénerov veľmi potešili. Tešíme sa 
na ďalšie turnaje, ktoré  odohráme.
   Výsledky: 3. kolo: 17.11.2019 - skupina A: ŠK Komenského Svidník A - ŠŠK 
Svidník B 2:0 (18, 15), ŠK Komenského Svidník B - ŠŠK Svidník A 0:2 (-9, -17), 
ŠŠK Svidník B - ŠŠK Svidník A 0:2 (-6, -13), ŠK Komenského Svidník A - ŠK Ko-
menského Svidník B 0:2 (-23,-16), ŠK Komenského Svidník B - ŠŠK Svidník B 2:0 
(19, 18), ŠŠK Svidník A - ŠK Komenského Svidník A 2:1 (23, -24, 13). Zostava ŠK 
Komenského Svidník A: J. Hvozdová, S. Chodelková, I. Kopčová, B. Kotuličová, 
B. Lažová, S. Miková, K. Tupyová, S. Vancová. Zostava ŠK Komenského Svidník 
B: M. Bačovčinová, L. Bochnovičová, K. Bochnovičová, S. Fecušová, A. Haľková, 
T. Hnatová, N. Mikitová, E. Petrová, E. Zozuľaková.                                        (rf) 

Mladšie žiačky / trojka

   OZNAM o jednosmerke 
Milí občania, v priebehu tohto týždňa dôjde k zmene dopravnej situácie za ob-
chodným domom LIDL, kde vznikne jednosmerná ulica.
Prechod vozidiel bude povolený v smere od Pravoslávneho chrámu k OD Pro-
fi t.
  Dopravná situácia bola riešená na Komisii dopravy Mestského úradu vo Svidníku. 
Veríme, že tento občiansky podnet bude prijatý spokojnosťou širokej verejnosti a 
prajeme vám bezpečnejší prejazd mestom Svidník.         MsÚ vo Svidníku 
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

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

s fi nančnou podporou Fondu na podporu umenia

LEKÁRNE
18. novembra: lekáreň AVENA 
                        (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
19. novembra: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA 
                        (MUDr. Pribulu 149; MUDr. Jánošík)
20. novembra: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
21. novembra: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
22. novembra: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
23. novembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
24. novembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
25. novembra: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch SAD)
STOMATOLÓGOVIA: 
23. a 24. novembra: MUDr. R. Sabanoš - Nemocnica vo Svidníku. 
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.

SZOJKA, Ladislav: 
Dejiny železničnej siete na Slovensku. 
Bratislava, HMH 2019. 406 s.
  Publikácia popisuje dejiny hlavných a iných 
dôležitých železničných tratí, ktoré budovalo 
desať významných súkromných spoločností a 
samozrejme aj tri štáty. Dielo začína najstar-
šími traťami, budovanými od tridsiatych rokov 
19. storočia a končí traťami, ktoré budovali 
Československé štátne dráhy a Slovenské 
železnice, popisuje ich výstavbu a čiastočne aj 
prevádzku. Maďarským štátnym železniciam, 
ktoré na území Slovenska najdlhšie pôsobili, 
je venovaná zvláštna kapitola. V publikácii sú 
použité aj ďalšie zatiaľ nezverejnené materi-
ály (napr. Prevádzkový predpis pre rušňový a 
vlakový personál ozubnicovej železnice Štrba Štrbské Pleso z roku 1906 a 
Návestné predpisy MÁV pre hlavné a miestne železnice), získané z bohatého 
zdroja prameňov a vďaka darcom obsahuje aj veľa fotografi í so železničnou 
tematikou. Dielo je rozdelené podľa tratí a pre lepšiu orientáciu doplnené 
mapou slovenských tratí ČSD z obdobia, keď ešte všetky tieto trate boli v 
prevádzke, čo už v súčasnosti, žiaľ, neplatí.

MIKULČÍK, Kamil 
  Narodil sa 18. novembra 1977 v Trnave. Je členom vokálnej skupiny FRA-
GILE, v ktorej si členovia musia vystačiť iba so svojimi hlasmi. Kariéru diva-
delného herca začal rozvíjať svojím pôsobením v bratislavskom Radošinskom 
naivnom divadle. Televíznym divákom môže byť známy zo seriálov Ordinácia 
v ružovej záhrade, Druhý dych, Chlapi neplačú alebo 1980. Herecké umenie 
predviedol aj v americkej akčnej dráme Za nepriateľskou líniou. Okrem toho 
si zahral tiež vo fi lmoch Muzika a Legenda o lietajúcom Cypriánovi. V roku 
2009 spolu s Nelou Pociskovou reprezentoval Slovensko na Eurovision song 
contest 2009 v Moskve, z ktorého ako víťazí postúpili do semifi nále. Talen-
tovaný hudobník vie hrať na šiestich hudobných nástrojoch, a to na klavíri, 
gitare, kontrabase, fl aute, akordeóne a bicích.

VOLTAIRE (21.11.1694 - 30.5.1778)
  Francúzsky fi lozof, historik, básnik a dramatik. Vlastným menom Francois-Ma-
rie Arouet. Bol synom parížskeho notára. Veľmi skoro začal literárne pôsobiť. 
V roku 1726 emigroval do Anglicka, kde uverejnil Filozofi cké listy a Anglické 
listy v ktorých oboznamoval spoločnosť s anglickou fi lozofi ou, spôsobom života 
a divadlom. Pod anglickým vplyvom napísal tragédie Brutus, Zaira, Cézarova 
smrť a iné. Po čase sa vrátil do Paríža a stal sa kráľovským historiografom. 
Po neúspechu svojich hier odišiel do Berlína na dvor Fridricha II. Tam napísal 
protináboženské dielo Filozofi cký slovník a pamfl ety proti katolíckej cirkvi. 
Posledných dvadsať rokov jeho života bolo mimoriadne plodných. Voltaire sa 
venoval najmä literárnej činnosti. Koncom 50. rokov vzniklo jeho dielo Candide 
alebo optimizmus, Úvaha o znášanlivosti, poviedka Babylonská princezná.

- Zasa si sa opil?! 
Aká šťastná som bola včera, keď si prišiel triezvy!

- No vidíš! Raz ty, raz ja... 

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

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

GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
   Pondelok 18. novembra: 6.30 hod.: † Ján, Mária, Ján, Juraj, 17.30 hod.: 
* Slávka s rod. (40 rokov života), 9. katechéza neokatechumenátnej cesty, 
Utorok 19. novembra: 6.00 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † 
Dušan, 17.30 hod.: *  Slávka s rod., Streda 20. novembra: 6.30 hod.: † Ján, 
17.30 hod.: † Jozef (ročná lit.), večiereň sviatku, Štvrtok 21. novembra: vstup 
presvätej Bohorodičky do chrámu, 6.30 hod.: * Marián s rod. csl. sv. lit., 12.00 
hod.: * za farské spoloč., 16.50 hod.: Ruženec za závislých, 17.30 hod.: * Hana, 
tichá adorácia s požehnaním, Piatok 22. novembra:  6.30 hod.: † Anna, 17.30 
hod.: † Michal, Michal, 10. katechéza neokatechumenátnej cesty, Sobota 23. 
novembra: 8.00 hod.: † Michal (panychída), nedeľa krista kráľa, hlas. 7, 24. 
novembra: 7.00 hod.: Ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * za farské spoloč. slov. 
lit. s myrovaním, 9.15 hod.: Czš sv. Juraja, 10.30 hod.: * Pavol s rod. csl. lit. 
s myrovaním, 17.00 večiereň, 17.30 hod.: * Tomáš, Kamila, Adam, slov. lit. s 
myrovaním. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ  
   Pondelok 18.11.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu, Jaku-
ba a Tamaru, Utorok 19.11.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Vieru, 
Viliama, Kamila, Moniku s rod., Jána s rod. a Jozefa, Streda 20.11.: 17:00 
+ Peter, Peter, Júlia, Helena, Peter, Anna, Štvrtok 21.11.: 17:00 Za zdravie 
a Božie požehnanie pre Ivanu s rod., Darinu a Mareka, Piatok 22.11.: 7:00 
+ Peter Kuderjavý, Sobota 23.11.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre 
Sebastiána, Nedeľa 24.11.: 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: Nedeľa 24. novembra od 9.40 do 16. hod.
   Pozývame vás na „Krajský zjazdový deň  Jehovových svedkov“ v Michalov-
ciach   (Chemkostav Aréne, Ul. Kuzmanyho 24). Téma: Miluj Jehovu celým 
srdcom (5. Mojžišová 13:3). V programe bude zodpovedaných šesť základných 
otázok: Ako môžeme Bohu prejavovať lásku?, Prečo by sme mali milovať 
svojich bratov?, Ako môžeme prejavovať lásku blížnemu?, Ako môžeme 
milovať ľudí tak ako Jehova?, Kedy dokážeme chváliť Jehovu po celý život?, 
Čo to znamená, milovať Jehovu celým srdcom? KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ? 
Každý. Nevyberá sa vstupné a nekonajú sa žiadne zbierky. 


