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  Znížiť cenu nájmu podnikateľom pôsobiacim v mestských 
priestoroch chcel na ostatnom zasadnutí svidníckeho mestského 
parlamentu poslanec Ján Vook. Na zasadnutí 24. júna predložil 
návrh uznesenia, ktorým to chcel dosiahnuť. 

Návrh Jána Vooka na zníženie ceny nájmu 
mestských priestorov väčšinový klub nepodporil

  „Navrhujem vypracovať návrh dodatku k Zásadám hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Svidník zo dňa 21.2.2019 s cieľom znížiť 
nájomné v mestom prenajímaných priestoroch z dôvodu COVID-19 o 50 
percent z ceny nájmu. 
  Zľava na nájomnom v súvislosti s mimoriadnou situáciou vo výške 50 
percent je jednoznačne určená z dôvodu mimoriadnej situácie nájomcom, 
ktorí nemohli objektívne prevádzkovať svoje prevádzky nachádzajúce sa 
v prenajatých priestoroch alebo nemohli vykonávať činnosť za účelom, 
na ktorý mali priestory prenajaté, kvôli opatreniam prijatým vládou, or-

gánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľmi 
škôl a školským zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu a užívanie ktorých bolo znemožnené uzavretím predmetu náj-
mu, prerušením vyučovania v školách,“ predniesol svoj návrh poslanec 
Ján Vook a odôvodnil to dopadom koronakrízy. Navyše spomenul aj to, že k 
rovnakému kroku pristúpili aj na úrovni Prešovského samosprávneho kraja. 
„Toto isté sme mali na rokovaní krajského parlamentu a podporili sme 
takýto návrh, pretože je to návrh pre podnikateľov žijúcich a pôsobiacich 
v kraji a verím tomu, že to kolegovia podporia aj tu u nás v meste.“
  V rozprave k predloženému návrhu Jána Vooka nevystúpil nikto. Pri prvom 
hlasovaní, ktoré vzápätí kvôli technickým problémom vyhodnotili ako zmä-
točné, hlasovali za návrh Jána Vooka na zníženie nájmu, šiesti poslanci - Ján 

Vook, Pavel Olejár, Kamil Beňko, Katarína Siváková, Adrián Labun a Martin 
Ždiňak, šiesti poslanci sa hlasovania zdržali a traja boli neprítomní. 
  Pri opakovanom hlasovaní však už návrh Jána Vooka podporilo len päť 
poslancov - Ján Vook, Kamil Beňko, Katarína Siváková, Adrián Labun a Pavel 
Olejár. Poslanec Martin Ždiňak sa už hlasovania zdržal, rovnako urobilo aj 
ďalších sedem poslancov, už aj vrátane Vladimíra Kaliňáka, ktorý sa vrátil 
do rokovacej miestnosti. Neprítomní boli akurát poslanci Ján Hirčko a Peter 
Pilip. 
  Primátorka Svidníka Marcela Ivančová však napriek výsledku hlasovania 
zopakovala, že touto myšlienkou, teda znížením ceny za prenájom mestských 
priestorov pre podnikateľov sa na Mestskom úrade vo Svidníku zaoberajú. 
My sme pritom o tom, či podnikatelia a živnostníci nežiadajú o fi nančnú pomoc 
mesto Svidník, na našich stránkach písali už pred niekoľkými týždňami. „Mesto 
neeviduje žiadosti o refundovanie alebo inú náhradu škôd spôsobených 
korona krízou zo strany podnikateľov v meste Svidník,“ reagovala pred 
pár týždňami na naše otázky PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, 
no nás zaujímalo aj to, či sa na mesto neobracajú nájomcovia, pôsobiaci v 
mestských priestoroch. Chceli sme vedieť, či nežiadajú napríklad o zníženie 
nájmu. „Mesto Svidník neeviduje žiadosti o odpustenie alebo zníženie 
nájmu počas korona krízy. Jedna žiadosť prišla, ale už v čase uvoľnených 
opatrení, kedy mohla prevádzka fungovať, preto bola žiadosť z dôvodu 
neopodstatnenosti zamietnutá,“ uzavrela Kristína Tchirová. 
  Na nás sa však obrátili hneď traja podnikatelia, ktorí tvrdili, že sa na mesto 
so žiadosťou o odpustenie, odloženie či zníženie nájmu obrátili, no neuspeli. 
Nech je tak či onak, podľa aktuálnych informácií od primátorky Svidníka 
Marcely Ivančovej sa mesto otázkou nájmov zaoberá. 

(ps)

  40 ročný muž z obce Kysak 6. júla na linku 
158 oznámil nález munície v katastrálnom 
území obce Svidnička.

Muníciu zlikvidovali odstrelom na mieste 

  Na základe oznámenia bola na miesto okamžite 
vyslaná  policajná hliadka, ktorá miesto nálezu riadne 
zabezpečila až do príchodu krajských pyrotechnikov. 
Munícia sa nachádzala v lesnom poraste asi 700 
metrov od obce, v časti zvanej „Žiabiny.“ Išlo o muníciu 
z obdobia II. sv. vojny, ktorej časť bola zlikvidovaná 
pyrotechnikmi odstrelom priamo na mieste. Išlo o 3 
ks panzer schreck, 1 ks protitankovej míny PT42,  9 
ks delostreleckých  granátov rôznych druhov a 1 ks 
protipechotnej míny. 

Protipechotná mína
  Muž z obce Nižný Orlík v sobotu 4. júla oznámil na 
linku 158 nález munície. Neznáma munícia sa na-
chádzala za riekou Ondava asi 30 metrov v lesnom 

poraste zvanom „Jalinky.“  Na 
miesto bola okamžite vyslaná 
policajná hliadka, ktorá miesto 
nálezu riadne zabezpečila a 
to až do príchodu krajského 
pyrotechnika. Ten určil, že ide 
o muníciu z obdobia druhej 
svetovej vojny, a to konkrétne 
protipechotnú mínu - šrapnel. 
Mína bola pyrotechnikom 
zneškodnená na mieste.
  Pri náleze neznámej munície 
stále platí, že s ňou nesmieme 
manipulovať a je potrebné 
ihneď túto skutočnosť oznámiť 
na polícii. Nezabudnite polícii 
uviesť aj presné miesto nále-
zu.                                (krpz) 

Poslanec Martin Ždiňak

Poslanec Ján Vook
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  Budú sa vo Svidníku vyznačovať priechody pre chodcov na 
vedľajších uliciach, ktoré sú kolmo na Ulicu Sovietskych hrdinov 
alebo nie? S podnetom prišiel na ostatnom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku poslanec Matúš Majda. 

Vyznačia vo Svidníku priechody pre chodcov na vozovkách vedľajších ulíc?

  Vystúpil s tým, že na prahu leta hlavne z hľadiska bezpečnosti detí by bolo 
správne, ak by mesto dalo priechody pre chodcov vyznačiť. 
  Situácia vo Svidníku je momentálne taká, že len na máloktorej vozovke v 
bočnej uličke nájdeme vyznačené priechody pre chodcov. Poslanec Matúš 
Majda navrhol, aby ich samospráva dala vyznačiť. „Áno, v každom prípade,“ 
zareagovala Svidníčanka a pridala sa aj ďalšia. „Mali by byť priechody vy-
značené,“ dodala ďalšia. Svidnícka samospráva sa vyznačeniu priechodov 
pre chodcov na miestnych komunikáciách nebráni. 
  Podľa PR manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej to však má jasnú 
postupnosť. „Ide v prvom rade o bezpečnosť občanov, takže necháme si 
poradiť dopravnou komisiou, ktorá bude v najbližšom čase, takže po jej 
zasadnutí sa budeme vedieť viac vyjadriť,“ vysvetlila Kristína Tchirová. 
  Zástupca riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku 
Ľuboš Jackanin vysvetlil, že každý priechod pre chodcov musí byť postavený 
v súlade so Slovenskou technickou normou so zabezpečením výhľadových 
pomerov pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Inak povedané, čo 
najlepší výhľad musí mať vodič za volantom auta a takisto aj chodec, ktorý 
na priechod vstupuje z chodníka. „Sú-
časťou vodorovného značenia je aj 
zvislá dopravná značka,“ podotkol 
Ľuboš Jackanin. Svidnícka samosprá-
va spočítala, že by potrebovali vyznačiť 
dvanásť priechodov, no k nim treba pri-
rátať aj minimálne dvojnásobný počet 
spomínaných dopravných značiek. 
  Finančné náklady mesta by stúpli, no 
prvoradá je bezpečnosť. „Umiestne-
nie priechodu pre chodcov čím ďalej 
od úrovne križovatky, samozrejme, 
zvyšuje bezpečnosť chodcov ako 
nemotorových účastníkov cestnej 
premávky, vzhľadom k tomu, že tie 
výhľadové pomery pre chodca na 
vstup do vozovky sú lepšie,“ upo-
zornil zástupca okresného policajného 
riaditeľa vo Svidníku Ľuboš Jackanin. 
  Poniektorí si navyše myslia, že ak by 
v bočných uličkách boli priechody vy-
značené tak, ako hovoria policajti, ľudia 
by aj tak kráčali cez cestu rovnako ako 
dnes, teda krížom - krážom. „Samo-

zrejme, chodec môže prechádzať cez miestnu komunikáciu, pokiaľ je to 
bezpečné, kdekoľvek kolmo mimo vyznačeného priechodu za dodržania 
bezpečných vzdialeností,“ dodal ešte Ľuboš Jackanin. 
  Dopravná komisia na Mestskom úrade vo Svidníku rokovala predminulý 
týždeň. Podľa slov PR manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej okrem 
podnetov občanov jej členovia prerokovali aj poslanecké podnety. „Jedným 

z nich je realizácia priechodov 
pre chodcov na bočných uliciach, 
ktoré sú kolmé na hlavnú ulicu 
Sovietskych hrdinov. Členovia 
dopravnej komisie sa ujednotili 
na vypracovaní technickej správy 
a rozpočte na túto aktivitu. Po 
zvážení bezpečnosti, prínosu a 
technických možností realizácie 
bude návrh predložený primátorke 
mesta Svidník. Realizácia precho-
dov sa komunikuje s Okresným 
dopravným inšpektorátom a je po-
trebné zvážiť aj napojenosť chod-
níkov a ich bezbariérové vstupy,“ 
skonštatovala po rokovaní Dopravnej 
komisie PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová s tým, že dopravná 
komisia sa zaoberala aj rozširovaním 
parkovacích miest vo Svidníku a tiež 
podnetom na osadenie značiek pri 
vstupe do mesta pre nákladné vozi-
dlá.                                             (ps)

Poslanec Matúš Majda

Ľuboš Jackanin
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  Teóriu sa naučíte v Košiciach, praxovať budete v sto kilometrov 
vzdialenom Svidníku. Chceli by ste takto študovať? V leteckom 
odbore je to bežné. Navyše takto sa vraj dá pomôcť pozdvihnúť 
úroveň malých regionálnych letísk.

Na svidníckom letisku začala v spolupráci s košickou leteckou fakultou pôsobiť letecká škola

  Dráhu má Svidník najdlhšiu spomedzi regionálnych letísk, no aby 
fungovali naplno, potrebujú omnoho viac. „Potrebovali by sme 
oplotiť a hlavne spraviť osvetlenie, aby bolo možné priletieť 
aj večer. Potrebovali by sme asi tak pol milióna eur,“ povedal 
nám už pred časom tajomník Aeroklubu duklianskych hrdinov, 
pôsobiaceho na svidníckom letisku, Emil Sluk. 
  Pomoc svidníckemu, ale i ďalším malým letiskám sľuboval ešte 
pred rokom vtedajší premiér. „Nielen letisko Svidník, ale aj ďalšie 
letiská si v najbližších rokoch zaslúžia zvýšenú pozornosť 
vlády, aby sme im možno nejakým špeciálnym dotačným 
mechanizmom vedeli každý rok poskytnúť peniaze na rozvoj 
infraštruktúry i toho servisu, ktorý poskytujú,“ vyhlásil vlani v 
júni vtedajší predseda vlády SR Peter Pellegrini. Nič sa však ne-
zmenilo, a tak aj ľudia na svidníckom letisku robia, čo môžu. 
  Prevažne podnikatelia a nadšenci lietania sem prilietavajú pomerne 
často. Odteraz sa však na letisku vo Svidníku venujú aj tomu, čo 
tu už raz bolo - výcviku pilotov.
„Niekedy boli obyčajné registrované letecké školy, ktoré 
patrili pod Slovenský národný 
aeroklub a mali možnosť cvičiť pi-
lotov. Záujemcovia už v pätnástich 
rokoch nastúpili do aeroklubu, kde 
začínali na vetroňoch, potom, ktorí 
boli šikovní, prestúpili na motorové 
lietadlá, a tak pokračovali ďalej vo 
svojej kariére, ktorú ukončili až ako 
dopravní piloti. 
  Toto niekedy robil aeroklub, ktorý 
patril pod Zväzarm a bol dotovaný 
štátom. Skončilo to prakticky pár ro-
kov po revolúcii, keď už tie dotácie 
od štátu nefungovali a aerokluby sa 
delimitovali, každý začal fungovať 
ako samostatný právny subjekt a 
tým to pomaličky končilo a pred 
pár rokmi dokonca Letecký úrad na 
základe Európskej únie školy zrušil 
a povolil len špecializované školy,“ 
vysvetlil situáciu nie tak dávnu, ale i 
súčasnú Emil Sluk a doplnil ho Jozef 
Sabo, ktorý je inštruktorom Leteckej 

fakulty Technickej univerzity v Košiciach. „Európska legislatíva nariadila, 
že letecký výcvik môže vykonávať len profesionálna organizácia, preto 
vznikli profesionálne letecké školy, ktoré majú skratku ATO a sú to 
schválené výcvikové organizácie.“

  No a jedna z takýchto profesio-
nálnych leteckých škôl teraz začala 
pôsobiť práve na letisku vo Svidní-
ku. „Naša letecká škola JetAge 
spolupracuje s Leteckou fakultou 
Technickej univerzity v Košiciach. 
Naši klienti - piloti sú momentálne 
aj poslucháčmi leteckých odborov, 
konkrétne odboru profesionálny 
pilot, a aby sa naučili relatívne dob-
re lietať a aby mali relatívne menší 
stres z leteckej dopravy, pretože 
v Košiciach by lietali na relatívne 
hustom, veľkom medzinárodnom 
letisku a takisto je tam mnoho a 
vysokých poplatkov, tak sa naša 
organizácia rozhodla, že nadvia-
žeme spoluprácu so Svidníkom a 
budeme využívať hlavne v letných 
mesiacoch, ale aj počas celého 
roka letisko Svidník. Toto letisko 
ponúka veľmi dobré podmienky 

Predseda Aeroklubu duklianskych hrdinov vo Svidníku Tomáš Sluk
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pre letecký výcvik. Vzdušný priestor tu nie je až tak obsadený, je tu 
veľká dráha, ktorá je dlhá 1 300 metrov a široká 30 metrov, je asfaltová 
a máme relatívne blízko aj k ďalším letiskám, to znamená, že navigačné 
lety vykonávame takmer až po stredné Slovensko,“ ozrejmil situáciu Jozef 
Sabo, ktorý pôsobí nielen ako inštruktor Leteckej fakulty košickej Technickej 
univerzity, ale aj v spomínanej leteckej škole JetAge. 
  Tá je profesionálna letecká škola operujúca priamo z letiska M.R. Štefánika 
v Bratislave, no pôsobí aj na ďalších letiskách, napríklad v Košiciach, a teraz 
už aj vo Svidníku. „Zabezpečujeme základný letecký výcvik súkromného 
pilota až po profesionálne výcviky, to znamená, ako my hovoríme laicky, 
od nuly až po pravú sedačku v dopravnom lietadle. 
  Momentálne prebieha pozemný výcvik a príprava na praktickú letovú 
časť poslucháčov Leteckej fakulty košickej Technickej univerzity, odbor 
profesionálny pilot. Majú zakontrahovaný letecký výcvik v našej organizá-
cii a zároveň študujú vysokoškolské štúdium a vykonávajú svoj praktický 
výcvik, ktorý musí byť súčasťou tohto študijného odboru,“ ozrejmil ešte 
Jozef Sabo a doplnil ho predseda Aeroklubu duklianskych hrdinov vo Svidníku 
Tomáš Sluk, ktorý je jedným z inštruktorov leteckej školy JetAge. „Vnímam to 
ako veľký prínos nielen pre letisko, ale pre celý región. Naše letisko má 
veľký potenciál a doteraz bolo pomerne málo využívané. Sídli tu vlastne 
komplexná profesionálna letecká škola.“ 
  Na margo toho, aké výhody má výučba lietania na malom letisku Tomáš 
Sluk povedal, že to má viacero výhod, no táto je najdôležitejšia. „Výhodou 

je, že letisko nie je riadené, takže 
v tých prvých fázach výcviku tu 
máme takú akoby voľnosť, máme 
priestor pomerne voľný. Letisko 
môžeme využívať od východu Slnka 
do západu Slnka, máme na to celý 
deň a v podstate v tých prvých fá-
zach, kedy sa učia najmä pristátia a 
základné prvky riadenia lietadla, tak 
je to ideálne, pretože tých pristátí tu 
môžeme cvičiť, ako som už povedal, 
od rána do večera.“
  Napriek tomu, že vo Svidníku sa 
učia lietať poslucháči Leteckej fakulty 
košickej Technickej univerzity, dvere sú 
otvorené pre každého. Letecká škola 
JetAge tvrdí, že naučí lietať aj záujem-
cu, ktorý chce lietať len pre potešenie 
a plnohodnotne a na profesionálnej 
úrovni však pripravia aj záujemcu o 
povolanie pilota. „Áno, v prvom rade 
je to pre študentov Leteckej fakulty 

Na svidníckom letisku začala v spolupráci s košickou leteckou fakultou pôsobiť letecká škola
Technickej univerzity v Košiciach, ale letecká škola je nezávislý subjekt, 
takže do kurzu sa môže prihlásiť v podstate hocikto, kto o to má záujem. 
Umožníme tak aj ľuďom z nášho regiónu urobiť si výcvik priamo doma 
alebo v blízkosti svojho bydliska, pretože nemusia nikam dochádzať,“ 
vyhlásil predseda Aeroklubu duklianskych hrdinov a letecký inštruktor Tomáš 
Sluk a doplnil ho jeho otec Emil Sluk.
   „Je to dobré riešenie, pretože to naše svidnícke letisko sa zviditeľní, 
bude využité a nebude taká krásna plocha stáť ladom. Pre mesto je 
to reklama, je to prínos pre letectvo a vycvičia sa tu piloti, s ktorými 
jedného dňa poletíme na dovolenku a budeme im tlieskať, ako vedia 
pekne pristávať.“
  Aj takto sa vraj dá rozvíjať letisko, ktoré však toho, ako sme už v úvode 
napísali, potrebuje omnoho viac, no jeho výhody sú nesporné. „Svidnícke 
letisko má veľmi veľký potenciál. Je úplne ideálne na využívanie letec-
kými školami  a hlavne na takýto typ komerčnej činnosti sa toto letisko 
veľmi dobre využíva. Je to hlavne z hľadiska jeho polohy a rovnako aj z 
hľadiska voľnosti vzdušného priestoru,“ podotkol Jozef Sabo z Leteckej 
fakulty Technickej univerzity v Košiciach. „Letisko má veľmi veľký potenciál, 
verím, že do budúcna aj pre obchodnú dopravu či prevádzku. Na to však 
musí byť na letisku vybudované určité technické zázemie. 
  Letisko treba v prvom rade oplotiť, treba ho osvetliť pre nočné lietanie 
a takisto aj nejakým publikovaným prístrojovým priblížením, aby tie 
lietadlá mohli vo Svidníku pristávať za akéhokoľvek počasia,“ pripo-

menul Tomáš Sluk, ktorý sa v našom 
rozhovore dotkol aj pomerne citlivej 
témy, a to využívania letiskovej plochy 
nadšencami chôdze, korčuľovania na 
kolieskových korčuliach i cyklistami. 
„Keďže letisko dnes nie je oplotené 
a pomerne dlho nebolo využívané, 
ľudia si zvykli využívať ho na svoje 
voľnočasové aktivity, čo ale nie je 
zlučiteľné s prevádzkou akéhokoľ-
vek letiska. 
  Treba si však uvedomiť, že letis-
ko a okolie letiska je vyhradeným 
bezpečnostným priestorom, kde je 
vlastne voľný pohyb osôb zakázaný. 
Pokiaľ sa lieta, tak je to nebezpečné 
hlavne pre peších, korčuliarov, či 
cyklistov, ale aj pre našu činnosť,“ 
uzavrel predseda Aeroklubu duklian-
skych hrdinov vo Svidníku Tomáš 
Sluk. 

(ps) Jozef Sabo je inštruktorom Leteckej fakulty 
Technickej univerzity v Košiciach
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  Hovoria, že sú obyčajní ľudia, ktorí chcú zažiť aj dobrodružstvo. 
Natália a Rasťo Paňkovci zo Svidníka využili dôsledky pandémie 
ochorenia COVID-19 na to, aby ešte lepšie spoznali Slovenska, a 
to zo sedla bicykla. Tieto dni trávia na cestách po slovenských 
zákutiach a ako sme už uviedli, nevybrali si žiaden luxusný 
dopravný prostriedok.

Manželia Natália a Rasťo Paňkovci spoznávajú Slovensko zo sedla bicykla

  Rasťo Paňko je známy ako volejbalový tréner a funkcionár, ale hlavne ako 
telocvikár, pretože učí na Spojenej škole vo Svidníku. Aj preto je jeho záľubou 
šport vo všeobecnosti, rekreačne sa venuje behu a cyklistike. Jeho manželka 
Natália je vyššou súdnou úradníčkou na Okresnom súde vo Svidníku a done-
dávna holdovala behu, teraz skôr inklinuje k turistike a k cykoturistike. 
  Cyklodovolenku si svidnícki manželia Paňkovci vybrali pre nové zážitky. „Radi 
spoznávame nové miesta a celkovo našu krajinu,“ priznali manželia, ktorí 
už majú za sebou kratšie cyklovýlety. Spomenuli napríklad cyklotrasu Praha 
- Bratislava, Greenway - Passau - Bratislava popri Dunaji a takisto aj oblasť 
Tokaja. „Tieto cyklovýlety sme realizovali aj s našimi súrodencami a ich 
partnermi. Keďže situácia kvôli pandémii je taká, aká je, nastal ideálny 
čas splniť si náš spoločný sen na dovolenku na bikoch v našej krajine,“ 
povedali Natália a Rasťo s týmn, že ľudia vo všeobecnosti chodievajú všade 
možne po svete a nepoznáme naše Slovensko. 

  Vydať sa na cyklotúru, pre akú sa rozhodli Paňkovci, to však nie je len tak. 
V našom rozhovore priznali, že prípravu mali v hlavách už veľmi dlho, ale 
ozajstná príprava začala v marci. „Musím, bohužiaľ, priznať, že nás vlastne 
nakopla pandémia,“ povedal Rasťo Paňko, ktorý vzápätí doplnil aj to, že 
veľmi radi v lete chodievajú aj k moru, no tentoraz si ho, hlavne vzhľadom 
na situáciu s koronavírusom, odpustili. Voľba preto padla na cyklodovolenku 
po Slovensku. 
  „Vyrazili sme v nedeľu 5. júla ráno cez Bardejov smerom na Pieniny,“ 
vysvetlil Rasťo s tým, že jeho polovička Natália jazdí na ebiku, teda na elek-
trickom bicykli, ktorý sám o sebe váži 21 kg. 
  Rasťo jazdí na asi 12 kilogramovom crossovom bicykli. „So sebou vezie-
me len minimálne množstvo oblečenia a musím priznať, že manželka s 
tým, samozrejme, mala problém,“ usmial sa Rasťo Paňko a vymenoval, 
čo všetko tvorí ich batožinu. „Je to napríklad 2x oblečenie na cyklistiku, 
jedno oblečenie vychádzkové, po tri kusy spodného prádla, k tomu 
základné hygienické potreby, náhradné diely a náradie na opravu, stan, 
spacáky, karimatky.“ 
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Manželia Natália a Rasťo Paňkovci spoznávajú Slovensko zo sedla bicykla
  Natálii vydrží batéria bicykla na zhruba 110 - 120 kilometrov a každý z nich 
vezie ďalších zhruba 15 kilogramov batožiny. 
  Cieľom cyklodovolenky svidníckych manželom Paňkovcov je prejsť štyri 
body Slovenska. Je to najsevernejšia obec, kde už boli, najzápadnejšia, naj-
južnejšia a najvýchodnejšia. Ako sme už uviedli, cyklotrip začali Pieninami, 

pokračovali Tatrami, Oravou, v 
uplynulý štvrtok boli v Tercho-
vej a pokračovali Považím do 
tej najzápadnejšej obce, teda 
Záhorskej Vsi. 
„Cyklotripom chceme vidieť 
a zistiť napríklad regionálne 
rozdiely, poskytovanie slu-
žieb, možnosť ubytovania, 
stravovania, turizmus, ľudí a 
ich správanie sa k turistom, 
prepojenie komunikácie pre 
cyklistov v jednotlivých regió-
noch,“ vysvetlili pozadie svojej 
cyklodovolenky Paňkovci, ktorí 
denne na bicykloch zvládnu 80 
až 100 kilometrov, samozrejme, 
podľa profi lu trate. „Takýách 
cyklistov, ako my, zatiaľ veľmi 
nestretávame, doposiaľ sme 
prechádzali väčšinou horna-
tou krajinou. Počasie zatiaľ 
nie je podľa našich predstáv, 
preto väčšinou prespávame v 
penziónoch, ale chystáme sa 
aj kempovať,“ povedal Rasťo 
Paňko, podľa ktorého celkovo 

tento výlet by mal mať asi 1 500 kilometrov s tým, že postupne podávajú 
informácie aj cez sociálne siete, a to i preto, aby podobní cykloturisti mali 

podrobnejšie informácie a aby sa mohli inšpirovať. „V sobotu má pršať, čiže 
tento deň budeme oddychovať. V Záhorskej Vsi budeme asi v pondelok 
a budeme porkačovať ďalej, tentoraz juhom Slovenska popri Dunaji a 
zhodli sa na tom, že Banskú Štiavnicu, ktorá patrí medzi ich obľúbené 
miesta, v žiadnom prípade nesmú vynechať.“ 
  Dodajme ešte, že celá cyklodovolenka manželov Rasťa a Natália Paňkovcov 
by mala trvať dvadsať dní, čo znamená, že domov, do Svidníka, by mali doraziť 
25. júla.                                                                                                     (ps)

  O rôznych druhoch vírusov, ale aj o tom, prečo je v súčasnej 
dobe potrebné nosiť rúška, sme sa porozprávali s dermatove-
nerologičkou Hanou Zelenkovou. 

Dermatovenerologička Hana Zelenková aj o tom ako ošetrovať tvár pod rúškom  

Čo sú to vírusy a vírusové ochorenia? 
  „Vírusy sú malé infekčné čiastočky, ktoré majú veľmi jednoduché zloženie. 
Nie sú to bunky. Ale práve tieto vírusy sa môžu množiť len v živých bunkách 
organizmov, či už sú to ľudia, zvieratá, rastliny, alebo baktérie. A ten názov je 
odvodený od latinského slova, ktoré znamená slizká tekutina, alebo jed.“ 
Aké vírusové ochorenia poznáme? 
  „Máme ich veľmi veľa, hoci si to neuvedomuje. Dnes je akcentované najmä 
ochorenie Covid - 19, ale, samozrejme, medzi vírusové ochorenia patrí aj 
chrípka, obyčajná nádcha, herpes, vírusové bradavice, trebárs aj iné ochorenia 
napríklad zažívacieho ústrojenstva,  a, samozrejme, môže to byť aj rubeola, 
ružienka, osýpky, alebo boli to aj pravé kiahne.“ 
V súčasnej dobe  je potrebné nosiť rúška. Stáva sa, že ľudia začínajú 
mať rôzne kožné problémy na tvári. Čím to vzniká? 
  „Prečo vlastne musíme nosiť rúška? Je to predovšetkým preto, že sa vírusy 
dostávajú najčastejšie do organizmu cez sliznice, a to cez sliznice dýchacieho 
a  zažívacieho ústrojenstva. Tie prejavy sú veľmi pestré, od kýchania, nádchy, 
že niekomu tečie z nosa. 
  Z toho dôvodu je potrebné, aby skutočne ľudia chránili práve túto časť tváre 
a neohrozovali druhých. Tých rúšok je dnes celá škála. Prvé, ktoré existovali, 
boli tie jednorazové, ktoré sa používali v zdravotníctve. Keď sa prišlo na to, 
že je ich nedostatok, začali sa rúška šiť z rôznych látok doma. Vznikali rúška 
z bavlnených a niekedy  umelohmotných materiálov. Z toho sa zrodili rúška, 
ktoré sú veľmi populárne. 
  Vidíte ich na uliciach, vo všelijakých možných farbách. Problém ale vzniká 
vtedy, ak rúško je z nepriedušnej látky, alebo je  urobené z dvoch vrstiev 
látky. To potom po hodine alebo dvoch, človek nielen, že nemôže dýchať, ale 
to rúško je vlhké a je v podstate plné týchto vírusových častíc  a vlastne ten 

človek už nie je chránený. Lepšie povedané, už v podstate  tým tlakom sa 
môžu uvoľňovať  tie častice do okolia. Najlepšie, pokiaľ by sme mohli, tak je 
potrebné  používať jednorazové rúško, alebo keď, tak z nejakej veľmi jemnej 
látky. Určite by to mala byť bavlna, alebo ľan. Nemalo by to byť dve alebo tri 
vrstvy, ale jedna, ktorá sa dá veľmi dobre vyprať.“
Ako máme správne rúško na opakované použitie čistiť?
  „V každom prípade musí to byť veľmi jemná 
látka,  materiál, z ktorej je rúško vyhotovené. 
Rúško musíme vyprať, najlepšie v nejakom 
detskom alebo dezinfekčnom mydle. Po 
vypratí a uschnutí rúška je veľmi dôležité, 
aby sme rúško veľmi dobre vyžehlili.  Určite 
nepoužívať žiadnu aviváž. To je najväčší 
problém, lebo ľudia sa chcú nadýchať aspoň 
trochu niečoho pekného a myslia si, že je 
to v poriadku. To je veľká chyba. Vznikajú 
z toho veľmi nepríjemné rôzne kožné ocho-
renia na tvári, na brade ale aj na priľahlých 
partiách krku.“ 
Ako máme ošetrovať tvár pod rúškom? 
  „Ženy, ktoré sú zvyknuté na nosenie ma-
ke-upu, alebo púdru, mali by sa takémuto 
ošetreniu pleti vyhnúť. Najlepšie je používať 
ľahké krémy. Pokiaľ ide o ľudí, ktorí majú nejaké kožné prejavy, napríklad 
akné, alebo rozáceu, či periorálnu dermatitídu, ale aj seboroickú dermatitídu, 
tak potom používať len ľahké prípravky, určite v tomto období nepoužívať 
make-upy a žiadne dráždivé látky. Nosením rúška dochádza k tomu, že koža 
je pomerne vlhká a môže dôjsť k množeniu kvasiniek. 
  U ľudí, ktorí majú seboroickú dermatitídu sa môžu objaviť veľmi nepríjemné 
začervenania, ošupovania, ale najmä svrbenie, a to potom človeka veľmi 
znervózňuje.“                                                                       Jana Savčáková
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  Kandidátom na prednostu Okresného úradu vo Svidníku je 
Michal Iľkanin. 35-ročný absolvent politológie na Filozofi ckej 
fakulte Prešovskej univerzity v Prešove je známy ako herec, ale 
v ostatnom období aj ako poslanec Mestského zastupiteľstva vo 
Svidníku. Na post prednostu Okresného úradu vo Svidníku ho 
navrhuje najsilnejšie vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (OĽaNO). 

Ľudia mohli „lustrovať“ kandidátov na okresných prednostov 
- ako dopadne Michal Iľkanin?

500 NOMINÁCIÍ, 330 KANDIDÁTOV SA ZÚČASTNILO 
AJ NA POHOVOROCH  

 OĽaNO vybralo v rámci výberových konaní nateraz 70 kandidátov na 
prednostov okresných úradov (OÚ). Predseda poslaneckého klubu OĽaNO 
Michal Šipoš povedal, že hnutie dostalo na posty prednostov 72 okresných 
úradov okolo 500 nominácií, pričom približne 330 kandidátov sa zúčastnilo 
aj na pohovoroch. „Snažili sme sa, aby to nebolo o ‚našich ľuďoch‘,“ 
povedal Michal Šipoš s tým, že vo výberových konaniach napríklad neuspeli 
niektorí ľudia, ktorí za hnutie v minulosti kandidovali. Poslanci OĽaNO pritom 
pri hľadaní kandidátov podľa Šipoša oslovili občianskych aktivistov a iné 
osobnosti žijúce v regiónoch. Doplnil, že z vybraných kandidátov je približne 
každý ôsmy spojený s hnutím.

***
POSLANEC, HEREC, KONATEĽ  

  Michal Iľkanin je prvé volebné obdobie nezávislý poslanec Mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku a pôsobí aj ako podnikateľ. V minulosti bol ria-
diteľom neziskovej organizácie Dukla Destination, ktorej zakladateľom je 
dnešný krajský a mestský poslanec Ján Hirčko. Michal Iľkanin pôsobil ako 
herec v prešovskom Divadle Alexandra Duchnoviča a známy je aj z viacerých 
televíznych projektov, ako moderátor festivalov a iných podujatí a zahviezdil 
vo východniarskom fi lme Loli paradička, kde stvárnil hlavnú postavu Milana, 
jarmočného predavača. 
  Vládnuce hnutie OĽaNO minulý týždeň na pár dní zverejnilo mená všetkých 
kandidátov na posty prednostov okresných úradov. No a pri Svidníku je 
uvedený práve Michal Iľkanin a pri jeho mene je uvedený vek 35 rokov a 
povolanie konateľ. Predseda vlády Igor Matovič v súvislosti so zverejnením 
mien všetkých kandidátov na prednostov povedal, že od II. svetovej vojny sa 
štátna správa obsadzovala na Slovensku čisto politicky. 
  Jeho zámerom podľa vlastných slov je, aby bol politicky dosadzovaný len 
prednosta úradu, pričom ostatní majú byť vyberaní na základe odbornosti v 
transparentných výberových konaniach. „Po 75 rokoch chceme garantovať 
úradníkom, že ak sú schopní, môžu sa posunúť ďalej,“ povedal Igor Ma-
tovič. Zároveň zdôraznil, že hnutie odmietlo aj návrhy koaličných partnerov 
na politické nominácie. 
  Predseda vlády vyzval občanov, aby na internetovej stránke prednostovia.

sk nahlasovali svoje vedomosti o prípadných morálnych prešľapoch jednot-
livých kandidátov. Urobiť tak mohli do 10. júla, pričom kandidátov zverejnili 
v pondelok 6. júla. 
  My sme, samozrejme, oslovili aj samotného Michala Iľkanina, ktorý už pred 
pár týždňami to, že je v hre o kreslo okresného prednostu, v rozhovore pre 
naše noviny potvrdil. Vo štvrtok minulý týždeň však reagoval stručne: „Do 
skončenia celého procesu sa k tejto téme vyjadrovať nebudem,“ povedal 
nám Michal Iľkanin. 

  Ako skončí proces „lustrácie,“ ako ho 
nazval premiér Igor Matovič, v čase pí-
sania týchto riadkov v závere minulého 
týždňa ešte nikto nevedel. Rovnako 
nebolo známe ani to, kedy bude nových 
prednostov na návrh ministra vnútra 
Romana Mikulca menovať vláda. 
  Dodajme, že aktuálne je prednostom 
Okresného úradu vo Svidníku nominant 
strany SMER-SD Jozef Baslár a s naj-
väčšou pravdepodobnosťou by ho mal 
nahradiť už spomínaný Michal Iľkanin. 
  V susednom okrese Stropkov by sa 
prednostom Okresného úradu mal stať 
42-ročný Peter Harvan s bydliskom 
v Giraltovciach, povolaním výkonný 
riaditeľ. V roku 2017 kandidoval za 
poslanca Prešovského samosprávneho 
kraja za volebný obvod Svidník s pod-
porou koalície Kresťanskodemokratické 
hnutie, Sloboda a Solidarita, OĽaNO, 
NOVA. Verejnú podporu mu v tom čase 
vyslovili vtedajší poslanci v parlamente 
za OĽaNO Eduard Heger, dnes už mi-
nister fi nancií a Erika Jurinová, súčasná 
županka Žilinského samosprávneho 
kraja. Podľa dostupných informácií Peter 
Harvan síce nežije v okrese Stropkov, no 
z okresu pochádza, konkrétne z obce 
Mrázovce.                                       (ps)

Michal Iľkanin

Peter Harvan
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  Leto prináša so sebou aj odhalenie. Ženy siahajú po letných 
šatách a chcú sa páčiť. Chcú byť krásne, štíhle, ale aj zdravo 
opálené. Situácia okolo pandémie však k tomu veľmi nedopo-
mohla. Mnohé ženy úprimne priznali, že karanténa im priniesla 
aj nejaké to kilo navyše. 

Po dvadsiatich rokoch strávených v kancelárii stavila na zdravie a krásu 
Ako byť zdravá, krásna a štíhla, ale hlavne spokojná sama so sebou?

  Tak sme sa pozreli na to, ako sa kíl zbaviť. Jozefína Kudlová zo Svidníka 
sa podnikať v oblasti zdravia, krásy a zdravého životného štýlu rozhodla po 
dvadsiatich rokoch strávených v kancelárii. Práca účtovníčky ju už prestala 
napĺňať a k tomu sa pridružili aj zdravotné problémy s chrbticou. Lekár jej 
odporučil zmeniť sedavé zamestnanie. Po absolvovaní vzdelávania v oblasti 
zdravej výživy a rôznych kurzov zameraných na tvarovanie postavy, sa roz-
hodla podnikať v tejto oblasti a otvoriť štúdio hlavne pre ženy, ktoré nie sú 
spokojné so svojím telom a nezdravým životným štýlom. „V štúdiu spolu s 
klientkami hľadáme vhodné riešenie ako byť zdravá, krásna a štíhla, ale 
hlavne spokojná sama so sebou,“ povedala Jozefína Kudlová.
  V SLIM BODY STUDIU si klientky môžu vybrať z viacero procedúr. 
Čaká tu na vás, napríklad VISION 
BODY. Súkromný 20-minútový EMS 
VISION BODY tréning v špeciálnom 
oblečení pre jednu alebo maximálne 
dve osoby. Už po pár tréningoch sú 
viditeľné výsledky. „Tréning je mož-
né nahradiť aj rýchlou chôdzou 
s podporou EMS systému. Som 
veľmi rada, že cvičenie VISION 
BODY si obľúbili aj chlapi, ktorí 
prichádzajú na tréning so svojimi 
partnerkami,“ doplnila Jozefína Kud-
lová, ktorá sa venuje aj maderoterapii. 

Ide o neinvazívnu, prírodnú 
masáž na naštartovanie lymfa-
tického systému a odstránenie 
celulitídy pomocou drevených 
valčekov. 
  Jozefína Kudlová nám pred-
stavila aj BODY WRAPS. Špe-
ciálnu detoxikačnú kúru, ktorá 
odstraňuje nadbytočnú vodu z 
tela a s ňou súvisiace centimet-

re, výsledok je viditeľný už po prvej procedúre.  
  Lymfodrenáž vo Svidníku už takisto nie je novinkou. Relaxačná prístrojová 
tlaková masáž na odstránenie toxínov podporuje odstránenie vody zadržia-
vanej v tele a zmiernenie nežiadúcej celulitídy. 
  Rôzne metódy na skrášlenie tela však ruka v ruke idú aj so zdravým životným 
štýlom. „Ponúkam aj výživové poradenstvo a po vstupnej prehliadke aj 
možnosť zakúpenia špeciálneho redukčného a výživového programu s 
MRP potravinami určenými na plnohodnotnú náhradu celodennej stravy,“ 
doplnila Jozefína Kudlová. 
  Nuž a keď sa vám podarí zhodiť nejaké to kilo dole, tak potom vaše telo 

istotne vynikne v opálenej 
pokožke. Ak však nie ste mi-
lovníčkou ostrého slnka, tak 
potom môžete využiť nástre-
kové opaľovanie. „Nástrek je 
čisto prírodný bez chemiká-
lií a parabenov, vhodný pre 
každého, aj tehotné ženy a 
deti.  Na každú z týchto pro-
cedúr je potrebné vopred sa 
objednať, pretože záujem o 
moje služby je naozaj veľ-
ký. Klienti sa objednávajú 
prostredníctvom FB stránky 
SLIM BODY Studia Svid-
ník alebo na tel. čísle 0917 
943 346,“ uzavrela Jozefína 
Kudlová. 

 (ks)

Svidníčanka Jozefína Kudlová prácu účtovníčky vyme-
nila za prácu v oblasti krásy a životného štýlu

Opálená aj bez slnenenia? Postačí vám ná-
strek čisto prírodný bez chemikálií 
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  Koncert v záhrade - druhý zo série takto nazvaných koncertov 
má za sebou, ako sa hovorí, úspešné vydanie. 

Na koncerte v záhrade to fi lmovými hitmi roztočil Orchester Júliusa Selčana

  Postaral sa o to Orchester Júliusa Selčana, ktorý sa v uplynulú nedeľu po-
poludní predstavil v záhrade alebo ak chcete, v átriu SNM-Múzea ukrajinskej 
kultúry vo Svidníku. 
  Podujatie pripravilo Mesto Svidník a aj preto medzi divákmi nechýbala naprí-
klad primátorka Svidníka Marcela Ivančová, či mestská poslankyňa Katarína 

  Predsedníčka neparlamentného Progresívneho Slovenska Irena Bihariová 
navštívila uplynulý týždeň Svidník. Ako informoval okresný predseda tohto 
politického subjektu vo Svidníku Jozef Ľos-Božik ml., bola to veľmi príjemná 
návšteva. 
  „Veľmi ma teší , že si Irena Bihariová počas cesty po Slovensku našla 
čas a navštívila aj moje rodné mesto Svidní k. Bolo mi cťou jej ho predsta-
viť. Spoločne sme rozoberali té my, ktoré  trá pia regió n, ako je naprí klad 
vysoká  nezamestnanosť alebo aj to, ako sa veľa mladý ch ľudí  musí  
sťahovať preč z kraja či za hranice, pretože tu nevidia budú cnosť. Verí m, 
že postupne budeme môcť aplikovať riešenia otázok, ktoré  sa počas 
nášho spoločného stretnutia objavili,“ povedal po návšteve predsedníčky   
Progresívneho Slovenska Ireny Bihariovej vo Svidníku Jozef Ľos-Božik ml. 
Mimochodom, Irena Bihariová si spolu s Jozefom Ľos-Božikom ml. našla čas 
a zavítala aj k Pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku, o čom svedčí aj 
ich spoločná fotografi a. 

(pn)

Irena Bihariová zavítala aj k Pamätníku 
Sovietskej armády vo Svidníku

Siváková. Cestu do areálu SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku si našlo 
pomerne veľa milovníkov kvalitnej hudby, a o tú v uplynulú nedeľu popoludní 
naozaj nebola núdza.
  Dirigent Július Selčan je známy zo spolupráce pri muzikáloch z dielne nebohé-
ho Jozefa Bednárika, ale aj zo spolupráce s tiež už nebohým Karolm Gottom, 
ale aj Félixom Slováčkom, kapelou DESMOD či s Kandráčovcami. So svojimi 
spolupracovníkmi-muzikantmi a teda členmi orchestra predviedli tentoraz 
nestarnúce fi lmové hity, a bolo veru čo počúvať. Jedna nezabudnuteľnejšia 

pieseň striedala druhý a na záver viac než hodinového koncertu 
v záhrade si Orchester Júliusa Selčana úplne zaslúžene vyslúžil 
od publika potlesk na otvorenej scéne. Július Selčan priznal, že 
preňho a jeho orchester to bol prvý koncert od 3. marca, keďže 
je známe, že počas uplynulého obdobia nemohli koncertovať 
kvôli pandémii koronavírusu. 
  Leto v meste pokračuje aj ďalšími letnými podujatiami a jedným 
z nich bude aj koncert operného speváka a svidníckeho rodáka 
Richarda Švedu v Galérii Dezidera Millyho vo Svidníku.     (ps)
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  Výtvarné spektrum 2020 - krajské kolo celoslovenskej postupo-
vej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Prešovského kraja 
prináša v aktuálnom 57. ročníku opätovne pestrosť autorského 
zastúpenia.

ÚSPECHY VÝTVARNÍKOV V KRAJSKOM KOLE VÝTVARNÉHO SPEKTRA 

  Spomalenie počas tohtoročnej pandemickej situácie vytvorilo nadštandardný 
priestor pre tvorbu. Autori predkladajú vlastnú víziu sveta, svoj duševný príbeh, 
či osobné hodnotenie vo forme výtvarného diela. V rámci súťaže hodnotila 
odborná porota na čele s predsedníčkou Editou Vološčukovou v tomto roku 
120 výtvarných prác od 65 autorov. Odborná porota odporučila vystaviť 63 
diel od 40 autorov. Navrhla udeliť 13 cien a 7 čestných uznaní. Pri výbere prác 
odborná porota postupovala podľa štatútu súťaže Výtvarné spektrum. Keď sa 
mladí ľudia dobrovoľne venujú umeniu, svedčí to o ich citlivosti a vnímavom 
prístupe k životu. Z mladých autorov nášho regiónu porotu najviac upútal Jakub 
Berík zo SPŠ vo Svidníku, ktorý získal za akryl „Dark face“ svojím osobitým 
rukopisom 3. miesto. Námetom a kvalitnou realizáciou linorytu oslovil porotu 
aj Radoslav Sahajda, ktorý získal vo svojej kategórii za prácu „Prvá vražda“ 
čestné uznanie. Taktiež za sadrový reliéf „Kostol sv. Kríža“ si čestné uznanie 
odniesla aj Patrícia Lešková zo SPŠ vo Svidníku.
  Pavel Mochnacký v cykle aktov za zaujímavo kombinovanú kresbu s maľbou 
a detail s plochou sa umiestnil na1. mieste. V oblasti kresby a grafi ky si 3. 

miesto odniesol aj Domicián Križanovský zo Stropkova za prácu „Vírus“. V 
insitnej tvorbe čestné uznanie získala Gabriela Madejová, ktorá porotu prekva-
pila hypnotizujúcou maľbou mesačného svitu „Skaliská“, presvedčila svojou 
maliarskou silou kompaktnou kompozíciou  a baladickou traktáciou. 
  Vernisáž výstavy spojená s odborným seminárom za účasti členov súťažnej 
poroty sa uskutočnila dňa 2. júla 2020 v koncertnej sieni Vihorlatského múzea 
v Humennom. Medzi úspešných autorov nášho regiónu, ktorí majú svoje práce 
vystavené patria aj Andrej Uram, Jaroslav Patlevič, Miroslav Potoma, Anton 
Kočiš, Natália Frandoferová, Nikola Varcholíková a Roman Popik. Tohtoročná 
krajská prehliadka neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2020 
priniesla niekoľko veľmi kvalitných výtvarných diel a prezentovala zvyšujúcu sa 
úroveň tvorby autorov Prešovského kraja, ktorí sa svojimi dielami pokúsia pre-
sadiť v silnej konkurencii o ďalší postup v rámci celoslovenského kola súťaže, 
ktoré  sa bude konať za účasti víťazov všetkých krajských kôl v Trenčíne.

 Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

  Pred pár mesiacmi daroval Prešovský samosprávny kraj mestu Svidník 
prostredníctvom Senior dom Svida zdravotnícky prístroj pre laickú verejnosť, 
ktorý slúži na podanie prvej pomoci v kritických prípadoch.
  Tento defebrilátor bol v uplynulom období k dispozícii na hromadných ve-
rejných akciách v našom meste a na výjazdoch mestskej polície. Od 8. júla 
2020 je pevne ukotvený na budove Podduklianskej knižnice a pripravený na 
použitie. Veríme, že nebude potrebný, ale sme veľmi radi za vhodne nájdené 
miesto v lokalite vyššieho pohybu ľudí. Ďakujeme za odborné poradenstvo ÚzS 
SČK Svidník Slavovi Sakalikovi a za spoluprácu riaditeľovi knižnice Kamilovi 
Beňkovi. Rovnaký automatizovaný externý defi brilátor je umiestnený aj na 
pešej zóne pred Múzeom ukrajinskej kultúry vo Svidníku. 

 Mesto Svidník

Defi brilátor má svoje miesto inzercia 
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  Čakali na ňu desiatky rokov a hoci je už sedem mesiacov na 
svojom mieste, musia čakať ďalej. Dve časti Giraltoviec vlani v 
decembri premostila lávka. Hoci je na hlavnom cestnom ťahu 
od Prešova na Poľsko, ľudia sa na lávku nedostanú.  

Kedy bude dokončená lávka cez medzinárodnú cestu v Giraltovciach?

  So zábradlím a presne osadená na tridsaťročných spevnených pilieroch. 
Napriek tomu je lávka v Giraltovciach stále nefunkčná. Váži 19 ton a jej dĺžka 
je 28 metrov. 
  Lávku sa podarilo vyrobiť i osadiť za peniaze od vlády ešte koncom minu-
lého roka pred Vianocami. Školáci a ani iní chodci ju však využívať nemohli. 
Financie, ktoré vyčlenila ešte vláda Petra Pellegriniho na výjazdovom za-
sadnutí v septembri minulého roka v Giraltovciach, totiž vystačili akurát na 
samotnú lávku. 
  Mesto muselo dokončiť nadjazdy a schody. Podľa slov primátora Giraltoviec 
Jána Rubisa sa spoliehali na ďalšiu dotáciu z Úradu podpredsedu vlády SR, no 
nová vicepremiérka Veronika Remišová všetko zrušila. „Dávali sme projekt 

na úrad vlády, kde sme žiadali takmer 50-tisíc eur na dokončenie,“ priznal 
Ján Rubis s tým, že celkovo treba samospráve asi 90-tisíc eur. 
  40-tisíc eur už Giraltovce vyčlenili  z vlastného rozpočtu a čakajú, či uspejú 
s projektom, ktorý podali nanovo. „Ak nie, budeme musieť z vlastných 
fi nančných prostriedkov tieto veci dofi nancovať,“ poznamenal giraltovský 
primátor Ján Rubis. 

  Pripomeňme, že lávka spája nielen školské zariadenia, ale na mimoriadne 
vyťaženej ceste zvýši bezpečnosť všetkých. „Najviac ju využívajú žiaci 
Základnej umeleckej školy, Základnej školy, ale aj starší občania, ktorí 
prechádzajú cez cestu, či už do kostola, na polikliniku a podobne,“ 
skonštatoval primátor.
  Giraltovčania už niekoľko dní na oboch stranách lávky vídavajú robotníkov. 
A to je dobrý signál. Stavbári majú totiž práce rozvrhnuté tak, aby boli hotoví 
do konca augusta, teda do začiatku nového školského roka. 

(ps)

Spravodajstvo

  Študenti, dôchodcovia, mládež a všetci s chuťou pomôcť od 10 do 90 rokov, 
ste srdečne pozvaní na 1. etapu obnovy hľadiska amfi teátra. Čo sa bude robiť? 
Trhať burina, čistiť a natierať lavičky. Kedy? V stredu 15. júla 2020 o 7:30 hod. 
na amfi teátri vo Svidníku. Čo potrebuješ? Dobrú náladu a chuť do práce. 
Aj vďaka Tvojej nezištnej pomoci si v septembri naplno užijeme obľúbený 
Rusínsky festival.
  Projekt Revitalizuj a skrášli svidnícky amfi k fi nančne podporila Nadácia 
Slovenskej sporiteľne.

 Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku

Revitalizuj a skrášli svidnícky amfi k

  Remeselné trhy - takýto názov dostalo podujatie, ktoré mesto 
Svidník zorganizovalo v uplynulú nedeľu na pešej zóne. Išlo o 
jedno z podujatí v rámci prázdninových aktivít nazvaných Leto 
v meste. 

Na remeselné trhy lákal hlavne mladý zvonolejár

  Remeselné trhy na svidnícku pešiu zónu priviedli predajcov rôzneho zväčša 
remeselného tovaru. Prevládali výrobky z dreva, prútia, papiera či z látok a 

  Okres Svidník má ďalší pozitívny prípad ochorenia COVID-19. Úrady to 
potvrdili v uplynulú nedeľu pri prezentácii výsledkov testovania za sobotu 
11. júla. 
  Podľa informácií, ktoré nám poskytli z Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, testom bol koronavírus zistený žene z 
okresu Svidník. Presné miesto bydliska úrady nezverejnili. Zdôraznili však, že 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonáva všetky potrebné protiepi-
demické opatrenia a všetky osoby, ktoré prišli do styku s nakazenou osobou, 
sú, rovnako ako ona, v domácej izolácii.
  Žiadne bližšie informácie hygienici neposkytli a upozorňujú na nevyhnutnosť 
opatrnosti a dodržiavania prísnych hygienických pravidiel.                     (ps)

Ďalšia pozitívna žena!

najväčším lákadlom bol zvonolejár 
Jakub Vorobeľ z Chotče. Počas celého 
dňa na pešej zóne predvádzal, ako sa 
vyrába a teda odlieva zvon. 
  Na ukážku priniesol aj niekoľko svo-
jich už vyrobených zvonov rôznych 
veľkostí. Zvonolejár Jakub Vorobeľ 
predviedol odlievanie zvonov a ukázal 
aj to, aké  nádherné zvuky vydávajú. 
Cestu na remeselné trhy v centre Svid-
níka si počas celého dňa našli domáci, 
ale i návštevníci mesta a kraja pod 
Duklou a bolo to príjemné spestrenie 
letnej nedele, hoci je pravdou, že po-
časie nebolo najideálnejšie. Základom 
ale je, že počas celého trvania reme-
selných trhov nepršalo a popoludní sa 
dokonca aj takmer úplne vyčasilo. 
  Súčasťou premiérových remeselných 
trhov bolo aj vystúpenie ľudovej hudby 
a speváčok Folklórneho súboru Mako-
vica a chýbať, samozrejme, nemohli, 
ani stánky s občerstvením.         (ps)
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Kto daroval krv?   
  V stredu 7. júla 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 41 bezpríspevkových darcov: 
  Jaroslav Suvák (92), Miroslav Burják (33), Milan Jakubčo (86), Silvia Hicová 
(12), Jozef Manduľa (69), Ján Olejár (18), Ľuboš Horochonič (4), Jozef Spišák 
(14), Slávka Kontúrová (prvodarca), Angelika Polončáková (2), Alena Rudyová 
(6), Daniela Mňahončáková (3), Juraj Piskorik (17), František Gajdoš (43), Ján 
Klučár (38), Jana Ľos-Božiková (34), Ľudovít Korekáč (56), Andrej Spišák (10), 
Martin Hic (30), Róbert Kudla (31), Marcel Slivka (3), Andrea Dimunová (6), 
Róbert Bajcura (15), Juraj Štochmal (10), Marián Bednárik (11), Mária Birošová 
(7), Jaroslav Remeta (79), Vladislav Slimák (8), Róbert Lehocký (2), Dávid 
Polák (prvodarca), Róbert Zápotocký (prvodarca), Alexandra Hutňanová 
(30), Anna Ivančová (16), Emília Geciová (4), Monika Bičejová (12), Valéria 
Kimáková (57), Jozef Kimák (69), Jozef Ragan (34), Štefánia Skičková (4), 
Ivan Pecuch (2), Anna Štegerová (8). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 

Osud je krutý, nevráti, čo vzal.
Zostali iba spomienky, v srdci žiaľ.

Už niet návratu a ani nádeje, 
len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie. 
Kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať,

spokojný spánok Ti priať a s úctou spomínať.

13. júla 2020 uplynulo 10 rokov,
odkedy nás navždy opustila naša 

milovaná manželka, mamka a babka
Božena SEJKOVÁ zo Svidníka

Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku. 
  S láskou a úctou spomínajú manžel Ladislav, synovia Vladimír a Marián 
s rodinou, sestra Helena s rodinou a mama Mária     

    SPOMIENKA 

    SPOMIENKA 
18. júla 2020 si pripomenieme 

už 10. výročie úmrtia 
nášho drahého otca, svokra, 

dedka a pradedka
Michala GREGU z Nižnej Písanej 

  Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ 
stále s nami.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú modlitbu a spomienku.
  S láskou a úctou spomínajú synovia Ján a Michal 
s rodinami, dcéra Mária s rodinou a ostatná rodina    
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o d  1 3 .  j ú l a  2 0 2 0
LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

LEKÁRNE
Od 13. do 19. júla 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svid-
níku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
18. a 19. júla 2020: MUDr. M. Jánošík -  Jilemnického 309 v Stropkove. 
Kontakt: 054/756 26 45.
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00 
do 12.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR: 
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 
054/786 05 38.

SZABÓ, Ivan: Príbehy Prešporka v 18. storočí. 
Bratislava, AlleGro Plus 2020. 
123 s.
  Kniha prináša čitateľovi vzrušujúce 
príbehy, informácie a obrázky Brati-
slavy z 18. storočia. Toto storočie sa 
začína morovou epidémiou, počas 
ktorej zahynulo v Bratislave 2 000 
ľudí. Celkovo ich v Bratislave žilo 6 
000. Na konci storočia však mesto 
malo už 30 000 obyvateľov. Brati-
slava bola korunovačným mestom 
Uhorska. V Dóme svätého Martina 
korunovali aj Máriu Teréziu, ktorá 
dala opraviť bratislavský hrad a 
prebývala v ňom jej najmilšia dcéra. 
Pod hradom vznikajú cechy, varí sa 
pivo, popíja víno, jedia ryby z Dunaja. 
Na veľkých trhoch predávajú všetky 
dochované a dopestované produkty. 
Šľachta, ktorá sa sem prisťahovala, si 
stavia krásne barokové domy, paláce 
a zakladá záhrady. V meste znie hudba, nacvičuje sa divadlo, funguje ne-
mocnica i lekáreň a tlačou vychádzajú noviny. V Bratislave žijú všetky vrstvy 
spoločnosti od tých najbohatších (šľachta, úradníci, obchodníci) až po tých 
najchudobnejších (učni, tovariši), pričom na uliciach sa potulujú aj žobráci a 
prostitútky. Ivan Szabó vybral z farebného života úžasného mesta to, čo môže 
súčasného čitateľa zaujať.

TÁSLER, Ivan
  Ivan Tásler je slovenský skladateľ, gitarista, spevák a hudobný producent, 
známy najmä z pôsobenia v kapele IMT Smile. Napriek mladému veku patrí 
k popredným osobnostiam slovenskej hudobnej scény. Brat Miroslav Tásler 
je hudobník, s ktorým založil hudobnú skupinu IMT Smile. IMT Smile bolo 
voľným zoskupením ľudí okolo Ivana a jeho brata Mira, ktorých iniciálky tvo-
ria názov skupiny. Ivan Tásler nahral svoju sólovku s jednoduchým názvom 
Tásler. Z nahrávania albumu IMT Smile vznikol dokument s názvom Letný 
pohľad. Prvým úspešným singlom bola pieseň Spím. V roku 1996 dostali IMT 
Smile ponuku nahrať svoj debutový album. Vydavateľstvo si ako singel vybralo 
pieseň „Nepoznám“. V tom čase sa Ivan spoznal s Katarínou Knechtovou, 
ktorá sa po niekoľkých skúškach stala členkou kapely.  

STONE, Irving (14.7.1903 - 26.8.1989)
  Americký spisovateľ. Študoval a pôsobil na kalifornských univerzitách. Je 
autorom divadelných hier Tmavé zrkadlo, Biely život, Naozaj udatný a editorom 
literárnych pozostalostí slávnych ľudí. Preslávil sa životopisnými románmi 
Smäd po živote o van Goghovi, Námorník na koni o Jackovi Londonovi, Ne-
smrteľná žena o Jessie B. Fremontovej, Nepriateľ v dome o živote Eugena 
V. Debsa, Vášnivá cesta o maliarovi Johnovi Noblovi, Prezidentova pani o 
žene prezidenta Jacksona, Láska je večná o Lincolnovej manželke, Agónia 
a extáza o Michelangelovi. Veľký úspech mal aj román Ľudia, ktorí sa hodia 
do mojich vrchov. 

Učiteľka napísala Karolkovi do žiackej knižky poznámku:
- „Váš syn na hodine matematiky vyrušoval, žiadam o nápravu!“

Otec vzal poznámku na vedomie a pripísal:
„Už som ho napravil!“

  Čistenie  a oprava pomníkov 

  Gravírovanie dátumov   Izolácia hrobiek 

  Výkop hrobov   V ponuke aj žulové pomníky 

Kontakt: 0944 643 219

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  liturgiu o 10.00 hod. Počas 
týždňa:  pondelok, utorok - 6.00 liturgia prot. Ján Pajkoš, 17.00 večerňa - slúži  
prot. Pajkoš, streda, štvrtok, piatok, sobota - 6.00 liturgia, 17.00 hod. - ve-
čerňa - slúži prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň: 6.00 liturgia - prot. Ján 
Pajkoš, 8.00 - utreňa, 9.30 liturgia - prot. Ján Sovič. Poznámka: V prípade 
pohrebov, sobášov, týždenných, ročných a iných bohoslužieb sa duchovní 
vzájomne dohodnú.

Gréckokatolícky chrám Svidník - mesto
Pondelok 13. júla: 6.30 hod.: † Ján, Helena, Ján, 18.00 hod.: † Anna; Utorok 
14. júla: 6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Mikuláš s rod., 
18.00 hod.: * Tatiana s rod., Svätý apoštolom rovný knieža Vladimír, streda 
15. júla: 6.30 hod.:  * Rastislav, Irena, Adam, Simon, 18.00 hod.: * Jakub, 
Štvrtok 16. júla: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Michal, 
Michal, Paraska, 17.15 hod.: ruženec za závislých - komunita Cenacolo, 18.00 
hod.: † Helena, Jozef, večiereň; Bl. hieromučeník Pavel Gojdič, Prešovký 
biskup, piatok 17. júla: 6.30 hod.: * Ján, Jolana, Gabriela, Denis, Michal, 
18.00 hod.: * Božena, moleben k bl. Pavlovi Gojdičovi, Sobota 18. júla: 8.00 
hod.: † Ján, Anna, Michal, Ján, Juraj (panychída), 7. nedeľa po päťdesiat-
nici, pamiatka sv. otcov. prvých šiestich snemov, HLAS 6,  19. júla: zbierka 
na svojpomocný fond pre farnosti, 7.00 hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * 
Magdaléna (odpustenie hriechov a ZBP), kňazská vysviacka v Ľutine - Martin 
Tokár, od 10.00 vysielanie cez TV LOGOS, 10.30 hod.: csl. sv. lit., 18.00 hod.: 
* Vladimír (60 rokov). 

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná  
  13.7.2020 - Pondelok - 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, 
Mikuláša, Alenu a Drahoslavu s rodinami, 14.7.2020 - Utorok - 18:00 + Anna, 
Jozef M., 15.7.2020 - Streda - 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ve-
roniku 16.7.2020 - Štvrtok - 07:00 + Ján D., 17.7.2020 - Piatok - 18:00 Za 
zdravie a Božie požehnanie pre Helenu a Michala, 18.7.2020 - Sobota - 07:00 
+ Karol K., 19.7.2020 - Nedeľa - 09:00 Za farnosť

Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia 
  Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa nekonajú 
zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, č. 
2042, ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý štvrtok o 18.00 a 
nedeľu 9.30 hod. Môžete si pozrieť aj webovou stránku www.jw.org, kde je 
možné si on-line čítať Bibliu a nájsť veľa užitočných rád čo sa týka rodiny aj 
iných životných situácií. Viac info: 0918 178 485.
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Kino Dukla

ČO PREMIETA KINO DUKLA? 
AKO BYŤ DOBROU ŽENOU

PIATOK 17. JÚLA O 20.00 HODINE 
  Príbeh fi lmu sa odohráva na sklonku 60. rokov minulého storočia v pokoj-
nom francúzskom pohraničnom mestečku. Pauletta (Juliette Binoche) a jej 
manžel Robert (François Berléand) s pomocou výstrednej Gilberte (Yolande 
Moreau) a prísnej mníšky Marie-Thérèse (Noémie Lvovsky) tu už veľa rokov 
prevádzkujú špeciálnu súkromnú školu pre 
dospievajúce dievčatá. Cieľom výučby je 
vychovať z dievčat dokonalé manželky pri-
pravené vo všetkých smeroch oddane slúžiť 
svojím drahým manželom. Po Robertovom 
náhlom odchode z tohto sveta však Paulette 
mimo iného zistí, že škola stojí na pokraji 
bankrotu a tak musí trošku nečakane prevziať 
zodpovednosť za jej udržanie.
  Paulette, ktorá vždy bola presne v duchu ich školy svojmu mužovi vzornou 
ženou, sa pri jednaní v banke nečakane stretáva s Andrém, svojou prvou 
láskou. Vďaka tomuto stretnutiu prekvapivo zažije svoj prvý orgazmus. Nové 
zážitky, skúsenosti a nečakané dobrodružstvá začínajú oslabovať jej vieru 
v tradičné rodinné usporiadanie, ku ktorému dievčatá v škole vedú. Navyše 
začínajú byť trošku iné aj ich študentky. Premýšľajú o osobnej slobode, nezá-
vislosti a dokonca majú aj vlastné názory a ciele. V tejto situácii sa celá škola 
pripravuje na dôležitú účasť vo veľkej celoštátnej televíznej súťaži zameranej 
na dokonalé riadenie chodu domácnosti, kvôli ktorej ju čaká cesta do Paríža. 
Tam práve prepukajú veľké študentské nepokoje, ktoré navždy zmenia celé 
Francúzsko.
  Filmová komédia Ako byť dobrou ženou je vtipným, satirickým pohľadom na 
univerzálny príbeh o spolužití žien a mužov, o hľadaní vzájomného rešpektu 
a rovnoprávnosti.
Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 16. júl 2020, Krajina pôvo-
du: Francúzsko, Belgicko, 108 minút, komédia, dráma, vstupné: 5 eur

MEKY
SOBOTA 18. JÚLA O 20.00 HODINE

Nemoderný chalan z Abbey Road
  Čo všetko prežil muž, ktorý napísal piesne Biely kvet, Atlantída, Co bolí to 

přebolí, Múr našich lások, 22 dní, Nespáľme 
to krásne v nás, Denisa, S tebou je kríž, 
Katka, Prvá, Len s ňou, Možno sa ti zdá a 
ďalšie?
Kto je Meky? A aký je? Meno Mira Žbirku, kto-
rému málokto povie inak ako Meky, poznajú 
vďaka jeho hitom všetci. Jeho skutočný život 
však pozná len málokto. Podobá sa skvelej 

piesni, má strhujúci príbeh, tempo, emócie aj prekvapenia.
  Energický fi lmový portrét MEKY predstavuje populárneho speváka otvorene, 
úprimne, z tesnej blízkosti, v nečakaných súvislostiach a s humorom.
Film MEKY rozpráva o úplnej oddanosti hudbe, o viere vo vlastnú cestu, ktorá 
bola často iná, než mu všetci odporúčali. O tom, ako sa dajú s eleganciou 
prekonávať veľké spoločenské revolúcie i životné zvraty.
Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 16. júl 2020, Krajina pôvo-

du: Česká republika, 80 minút, dokumentárny, vstupné: 5 eur 
SNÍVANIE NEBOLO NIKDY ZÁBAVNEJŠIESNÍVANIE NEBOLO NIKDY ZÁBAVNEJŠIE

NEDEĽA 19. JÚLA O 16.00 HODINE NEDEĽA 19. JÚLA O 16.00 HODINE 
  Minna a továreň na sny nadväzuje na najlepšiu tradíciu inteligentných a 
emotívnych animákov typu pixarovského V hlave. Vaša predstavivosť je iba 
začiatok...
  Skúste si predstaviť nočné snívanie ako svet nekonečných fi lmových štúdií, 
v ktorom má každý z nás vlastný fi lmový štáb a režiséra svojich snov. Akási 
obdoba hollywoodskej továrne na sny. Presne tento svet objaví dvanásťročná 

Minna, keď sa v spánku zhodou náhod dostane do snového zákulisia. V prvej 
chvíli je ohúrená, no postupne sa na mieste, kde sa rodia sny, začína cítiť ako 
doma. Potajomky sleduje pracovníkov továrne pri ich práci a zisťuje, že aj 
ona sama odtiaľto môže ovplyvniť sny iných ľudí, zasiahnuť do ich scenára. 
Tam pridať trošku vtipu, tu zase niečo strašidelné - ideálne do snov nevlastnej 
sestry, ktorá Minne poriadne lezie na ner-
vy. Tento úžasný objav sľubuje obrovskú 
zábavu. Zahrávať sa s ľudskými snami sa 
však nevypláca…
Minna je inteligentná mladá slečna, ktorá 
si veľmi nepotrpí na svoj vzhľad, vystačí 
si s jedným starým svetrom, tlačidlovým 
telefónom a radšej ako na internete trávi 
čas hraním šachu či varením. Jej pokojný život vo dvojici, teda v trojici s otcom 
Johnom a škrečkom Viggom Mortensenom naruší príchod otcovej priateľky s 
dcérou Jenny. Nová nevlastná sestra je totiž pravým opakom Minny - afekto-
vaná blondína, ktorej životom sú sociálne siete a počet lajkov na Instagrame 
je pre ňu dôležitejší ako výška IQ. Navyše, je veľmi arogantná, egoistická a 
Minnu v jej vlastnom dome doslova terorizuje. Minna sa teda rozhodne Jenny 
trochu „osladiť“ život a zoberie sny svojej nevlastnej sestry do vlastných rúk. 
Režírovanie cudzích snov sa jej však čoskoro vymkne spod kontroly.

Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 16. jún 2020, Krajina pô-
vodu: Dánsko, 81 minút, rodinný, animovaný, vstupné: 5 eur

HOKEJOVÝ SEN
NEDEĽA 19. JÚLA o 200.00 HODINE 

Milióny fanúšikov, dva príbehy, jeden šampionát
  Slovensko je hokejový národ. Krajina víťazov Stanleyho pohára a majstrov 
sveta. Hviezdna generácia je však už na dôchodku a nástupcovia stále 
neexistujú. Novú nádej priniesli minuloročné domáce majstrovstvá sveta, na 
ktorých sa zápasy slovenskej reprezentácie po prvý raz konali v Košiciach. 
Východ tak dostal jedinečnú šancu zapáliť vášeň pre hokej v srdciach mladej 
generácie fanúšikov.
  Dokumentárny fi lm Hokejový sen zachytáva unikátnu atmosféru košického 
šampionátu prostredníctvom dvoch postáv, dvoch príbehov a dvoch hokejo-
vých generácií. Prvá dejová línia sa točí okolo legendárneho Ladislava Nagya, 
majstra sveta a najväčšej hrajúcej hviezdy HC Košice. Druhá je venovaná ná-
dejnému mladému hokejistovi z východného Slovenska, 9-ročnému Jonášovi 
Pahulimu. Kým jeden si užíval prvé dotyky slávy a zlatú radosť v Göteborgu 
2002, ten druhý vtedy ešte nebol na svete a kontakt s veľkým hokejom či 
slovenským úspechom nikdy nezažil.
  Tvorcovia fi lmu prežili s obidvomi hlavnými postavami štyri mesiace pred 
začiatkom majstrovstiev sveta 2019. Laco Nagy po oznámení, že slovenskú 
skupinu dostanú Košice, zmenil rozhodnutie skončiť s hokejom, aby sa mohol 
rozlúčiť na najvyššom fóre vo svojom rodnom meste. Vo fi lme zápasí so zra-
nením, chodí po doktoroch, zotavuje sa a tvrdo pracuje na návrate. Dostáva 
pozvánku do reprezentácie a bojuje o miesto v nominácii na šampionát. 
Napriek množstvu úspechov v reprezentácii či najprestížnejších ligách sveta 
môže byť práve toto vrchol jeho bohatej kariéry.
  Jonáš Pahuli s blížiacim sa šampionátom trénuje, sleduje prípravné zápasy, 
zbiera kartičky a žije hokejom ako nikdy predtým. Jeho veľkým snom je dostať 
sa aspoň na jeden duel slovenských hokejistov priamo na štadión. Jonáš 
symbolizuje desaťtisíce mladých fanúšikov a budúcich hokejistov, ktorí vďaka 
domácim majstrovstvám dostali impulz a motiváciu do budúcnosti. Hviezdny 
príbeh Laca Nagya je totiž jasným dôkazom, že uspieť môže aj obyčajný 
chlapec z východu. Dokumentárny fi lm Hokejový sen spoločnosti promovie 
vznikol v koprodukcii s RTVS a HomeMedia Production a s fi nančnou podporou 
Košického samosprávneho kraja a Nadácie Kaufl and.

Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 9. júl 2020, Krajina pôvo-
du: Slovensko, 80 minút, dokumentárny, vstupné: 5 eur


