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  Hospodárenie národného železničného dopravcu kontroluje 
aj Svidníčan. Je ním Tomáš Vašuta, ktorý sa pred pár týždňami 
dostal do Dozornej rady Železničnej spoločnosti Slovensko. 

  12 840 eur. Toľko mesto Svidník zaplatilo za projektovú do-
kumentáciu pre stavebné povolenie „Hala zimného štadióna v 
meste Svidník“ projektantovi z Prešova, a to znamená, že vedenie 
mesta už vie, ako bude zastrešené klzisko vyzerať. 

Náklady na zastrešenie svidníckeho klziska narástli o ďalších 50-tisíc eur 

„Projektová dokumentácia je hotová,“ potvrdila PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová s tým, že rieši vybudovanie haly tak, aby spĺňala 
všetky bezpečnostné, protipožiarne a statické požiadavky, vzduchotechniku, 
elektroinštaláciu a osvetlenie, tribúnu pre cca 134 sediacich divákov i striedač-
ky. „Predpokladaný rozpočet je 1 450 000 eur,“ vyhlásila Kristína Tchirová, 
pričom ešte pred rokom sa hovorilo o nákladoch vo výške 650 až 700-tisíc eur, 
na prelome mája a júna tohto roku už vedenie mesta otvorene hovorilo o sume 
1 400 000 eur a teraz, ako je vidieť, je tá suma o ďalších 50-tisíc eur vyššia. 
„Každá požiadavka na zväčšenie haly, na rozšírenie o šatne, kaviareň 
atď. cenu navyšuje v státisícoch eur. Zastrešenie, vlastne výstavba novej 
haly bude spĺňať všetky kritériá 21. storočia a rieši napr. kondenzáciu 
vody a „kvapkanie“ korčuliarom na hlavu, prehrievanie a podobne,“ 
vysvetlila primátorka Svidníka Marcela Ivančová a pokračovala, že súčasťou 
projektu je tribúnka pre cca 130 divákov, miesta na státie, elektroinštalácia, 
osvetlenie, vzduchotechnika, opatrenia súvisiace s ochranou pred požiarmi 
tak, aby boli splnené všetky prísne kritériá, pričom primátorka podotkla, že 
postavenie takejto haly je pre stavbárov výzva. 
  Nielen nás, ale i niektorých mestských poslancov už skôr zaujímalo a stále 
zaujíma hlavne fi nancovanie takejto investičnej akcie, ktoré aj podľa primá-
torky nie je jednoduché. „Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva poslanci 
všetkými 14 hlasmi vzali na vedomie návrh zmluvy so Slovenským zvä-
zom ľadového hokeja, na základe ktorej mesto Svidník dostane 250-tisíc 
eur ako príspevok na zastrešenie štadióna. Spolu s dotáciou vlády vo 
výške 300-tisíc je to 550 tisíc eur, požiadali sme tiež o dotáciu od Pre-

šovského samosprávneho 
kraja, ak budeme úspešní, 
budeme mať cca 700-tisíc 
eur,“ ozrejmila primátorka už 
známe fakty, no odkiaľ chce 
mesto vziať ďalšie financie, 
keďže tie, ktoré zhrnula, ne-
predstavujú ani polovicu zatiaľ 
vyčíslených potrebných nákla-
dov, nekonkretizovala. 
  V mnohých debatách vo ve-
rejnosti sa spomína, či mesto 
ako Svidník vôbec potrebuje 
takúto halu, či netreba riešiť 
iné dôležité veci. „Peniaze, 
ktoré som už spomínala, sú 
presne určené na športovú 
infraštruktúru - v našom 
prípade klzisko, nemôžeme 
si ich presunúť na opravu 
chodníkov alebo výstavbu 
stojísk na koše, ktoré nás trá-
pia a radi by sme ich čo naj-
skôr vybudovali,“ zdôraznila 
Marcela Ivančová a podotkla 
aj to, že takmer vo všetkých vo-
lebných programoch sa každé 
voľby opakuje téma zastrešenie 
klziska. „Teraz máme šancu, 
môžeme ju využiť. Pri súčasnom počasí  je neudržateľné, ani ekonomic-
ky, ani technicky mať ľad pod holým nebom. Pár týždňov prevádzky od 
konca decembra do začiatku marca je strata do 30-tisíc eur. Pri vysokých 
teplotách je nutné, aby kompresor chladiaceho zariadenia šiel naplno 
24 hodín, hrozí rýchle opotrebovanie a poruchy. Najhoršie je, keď prší 
alebo keď na plochu svieti slnko. Ak prší a zároveň mrazíme, nedá sa 
dosiahnuť hladký ľad, naopak tvorí sa na povrchu „bublinková fólia,“ 
ktorá je nebezpečná najmä pre deti. Záujem o korčuľovanie a hokej rastie 
- máme 35 detí v krúžku hokeja v CVČ, v minulom roku sme zaznamenali 
zvýšený záujem o prenájom plochy pre hokejistov, boli dni, keď podľa 
údajov zo vstupného navštívilo klzisko 500 aj 700 návštevníkov, všetko 
veľmi záležalo od počasia, korčuľovať sa v daždi nie je nič príjemné,“ 
uzavrela svidnícka primátorka. 
  Veľmi otázne je však aj fi nancovanie prevádzky zimného štadióna, ktoré 
napríklad len podľa zmluvy so Slovenským zväzom ľadového hokeja bude 
musieť byť v prevádzke od októbra do konca apríla. Aj otázky takéhoto typu, 
či mesto dokáže zabezpečiť fi nancovanie prevádzky, kládli prednedávnom 
poniektorí mestskí poslanci, no konkrétnych odpovedí sa zatiaľ nedočkali. 
Otázok je však viac, a no a hádam sa nielen poslanci, ale i široká verejnosť 
všetky odpovede postupne dozvedia.                                

   (ps)

V Dozornej rade Železničnej spoločnosti Slovensko aj Svidníčan

  Pripomeňme, že zakladateľom a stopercentným vlastníkom akcií Železničnej 
spoločnosti Slovensko (ZSSK) je Slovenská republika. Práva štátu ako akcio-
nára vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Strategické rozhodnutia 
uskutočňuje spoločnosť na pravidelných stretnutiach predstavenstva. 
  Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je práve už spomínaná Dozorná 
rada. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie pod-
nikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada Železničnej spoločnosti Slo-
vensko má šesť členov a Svidníčan Tomáš Vašuta je jej podpredsedom. 
  „Tomáš Vašuta je nominantom nášho jediného akcionára - Ministerstva 
dopravy a výstavby SR s účinnosťou od 25. mája tohto roku. 
  V dozornej rade Železničnej spoločnosti Slovensko pracuje od júna, 

pričom 11. júna bol na riadnom zasadnutí 
zvolený jej členmi za podpredsedu Dozornej 
rady,“ informoval nás riaditeľ Odboru komuniká-
cie a zároveň hovorca Železničnej spoločnosti 
Slovensko Tomáš Kováč. 
  Okrem toho, čo sme už uviedli, Dozorná rada 
okrem iného aj overuje postupy vo veciach 
spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahlia-
dať do účtovných dokladov, spisov a záznamov 
týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav 
spoločnosti. „Má kontrolnú úlohu a valnému 
zhromaždeniu predkladá závery a odporúča-
nia,“ doplnil ešte Tomáš Kováč. 

(ps)
Tomáš Vašuta

Primátorka Svidníka 
Marcela Ivančová 
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  Michal Goriščák na poste riaditeľa Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Bardejove, do pôsobnosti ktorého patrí aj okres 
Svidník, skončil. Z funkcie bol odvolaný 22. júla tohto roku ge-
nerálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Bratislave.

Michala Goriščáka vo funkcii šéfa bardejovského 
úradu práce vystriedala Lenka Kováčová

  „Generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ustanovenia zákona o orgánoch 
štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 
odvoláva (dôvod neudáva) a vymenováva do funkcie riaditeľov Úradov 
práce, sociálnych vecí a rodiny,“ vyjadrila sa pre naše noviny hovorkyňa 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave Jana Lukáčová. 
  Na úrade práce v Bardejove Svidníčana vo vrcholovej funkcii vystriedala 
Svidníčanka. 23. júla tohto roku bola do funkcie riaditeľky Úradu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny v Bardejove vymenovaná Lenka Kováčová. „Riaditeľ 
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je vymenovaný podľa osobitného 
predpisu, nevzťahujú sa na neho ustanovenia zákona o štátnej službe a 
o znení a doplnení niektorých zákonov (napr. výberové konanie, odborná 
prax, vzdelanie a pod.),“ konštatovala hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Bratislave Jana Lukáčová. 
  My sme oslovili aj samotnú novú riaditeľku bardejovského Úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny. Lenka Kováčová pre naše noviny povedala: „Od 23.7.2020 
som menovacím dekrétom prevzala zodpovednosť za bardejovský Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny, pod ktorý spadá aj pracovisko Svidník 
a Giraltovce. Menovací dekrét je pre mňa veľkým záväzkom a veľmi si 
cením dôveru, ktorú som dostala od podpredsedu hnutia Sme rodina a 
následne aj od generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a 
rodiny,“ povedala Lenka Kováčová, ktorá od roku 2005 pracovala na Úrade 
práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, konkrétne na Odbore sociálnych 
vecí a rodiny. 
  „Keď prišla ponuka pracovať ako riaditeľka úradu práce v Bardejove, 
bola to pre mňa obrovská výzva, ktorú vnímam ako možnosť profesio-
nálneho, ale aj osobnostného rastu. Byť riaditeľkou pre mňa znamená 
byť tu pre ľudí. Jednak pre klientov, a to prostredníctvom zamestnancov 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí by mali byť odborníkmi vo 
svojej práci a zároveň dostatočne empatickí pre vnímanie problémov 

  My sme o vyjadrenie k svojmu odvolaniu a k 
prípadnému novému pôsobisku požiadali aj dnes 
už bývalého riaditeľa bardejovského úradu práce 
a zároveň viceprimátora Svidníka Michala Goriščá-
ka, ktorý povedal, že odvolanie z pozície riaditeľa 
úradu práce prijal ako fakt, keďže po februárových 
parlamentných voľbách sa zmenila vláda.

Michal Goriščák odvolanie z pozície riaditeľa úradu práce prijal ako fakt

 „Aj keď deklarovali výberové konania na základe od-
bornosti, nestalo sa tak. Súčasná vláda prijala zmenu 
zákona v skrátenom legislatívnom konaní, a následne 
odvolali viac ako 30 riaditeľov behom pád dní,“ vyhlásil 
Michal Goriščák s tým, že takéto rozhodnutie akceptuje, 
no zároveň ho teší, že sa mu počas pôsobenia vo funkcii 
riaditeľa podarilo viacero pozitívnych zmien na pracovisku 
Úradu práce vo Svidníku. 
  „Navýšili sme počet zamestnancov, rozšírili spracova-
nie agendy, aby ľudia nemuseli kvôli vybaveniu svojej 
žiadosti cestovať do Bardejova. Zlepšila sa komunikácia 
so zamestnávateľmi tým, že sa vytvorilo miesto agenta 
pre voľné pracovné miesta. Opravili sme zatekajúcu 
strechu, rozšírili kancelárie pre zamestnancov. Okrem 
toho sa podarilo získať peniaze z výjazdového rokovania 
vlády na ďalšie kancelárie, aby sa tak zvýšil komfort pre 

zamestnancov a klientov úradu,“ po-
dotkol dnes už exriaditeľ bardejovského 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
Michal Goriščák a zdôraznil aj ďalšie 
zmeny, ktoré sú mu podarili na pracovisku 
v Giraltovciach. 
  „Podarilo sa nám navýšiť počet za-
mestnancov a následne došlo k reor-
ganizácii vybavovania agendy. Ostali 
aj rozpracované veci, ktoré som, žiaľ, 
nestihol, ale to už bude výzva pre nové 
vedenie úradu,“ doplnil Michal Goriščák 
a nás záujem, kde bude teraz, keďže na 
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v 
Bardejove skončil úplne a viceprimátorom 
je iba ako poslanec Mestského zastupiteľ-
stva vo Svidníku, teda nie je zástupcom 
primátorky na plný pracovný úväzok. „Čo 
plánujem ďalej? Pracovný pomer som 
ukončil pred týždňom, takže je to pre 
mňa priskorá otázka. Práca v oblasti 
zamestnanosti a sociálnych vecí ma 
vždy zaujímala, rád by som sa v tejto 
oblasti angažoval aj v budúcnosti,“ 
uzavrel Michal Goriščák.                 (ps)

našich klientov a zároveň pre hľadanie spôsobov ich riešení. 
  Na druhej strane tu chcem byť aj pre samotných zamestnancov. Zabez-
pečiť vhodné podmienky pre ich prácu a byť vnímavá k ich postojom, 
návrhom a pripomienkam. Pevne verím, že sa mi to podarí naplniť,“ 
uzavrela nová riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove 
Lenka Kováčová.                                                                                      (ps)

Nová riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Bardejove Lenka Kováčová
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  Dvadsaťročný Svidníčan má netradičnú muzikantskú záľubu a 
vďaka nej sa dostal aj k jednej z najväčších hudobno-speváckych 
hviezd pre deti súčasnosti. Jozef Kopča najnovšie spolupracuje 
so spevákom Mirom Jarošom. 

Mladý Svidníčan Jozef Kopča objavil jedinečnosť ústnej 
harmoniky a dostal sa aj k Mirovi Jarošovi do videoklipu

  Vo Svidníku Jozef Kopča ukončil Základnú školu na Karpatskej ulici a v 
ďalšom štúdiu pokračoval v Košiciach. „Hudba a spev už od útleho detstva 
boli vždy moje srdcové záležitosti, tak aj to bolo rozhodujúcim faktorom 
pri výbere stredoškolského štúdia. Moje rozhodnutie bolo jednoznačné 
- štúdium na Konzervatóriu v Košiciach. Momentálne som absolventom 
štúdia na Konzervatóriu v odbore Operný spev. Od septembra ďalej po-
kračujem na Konzervatóriu v štúdiu absolútoria,“ ozrejmil v rozhovore pre 
naše noviny Jozef Kopča, ktorý sa folklóru, hudbe a spevu venuje od detstva. 
„Moje prvotiny s folklórom nastali ešte v 
materskej škole. A následne sa rozvíjali 
štúdiom spevu na Základnej umeleckej 
škole vo Svidníku. V tom čase som sa 
už do povedomia verejnosti zapísal 
účasťou na viacerých folklórnych súťa-
žiach, slávnostiach a podujatiach. Popri 
štúdiu spevu som sa venoval aj hre na 
viacerých hudobných nástrojoch, a to: 
saxofón, husle, gitara.“
  Od roku 2016 navštevoval Súkromnú 
umeleckú školu v Stropkove, kde sa popri 
speve venoval aj hre na husle a saxofón. 
Počas štúdia na základných umeleckých 
školách bol žiakom viacerých pedagógov: 
Erika Cichá - spev, Peter Kizák - spev, 
Michal Kanaloš - saxofón, Martin Kanaloš 
- husle. 
  A hoci, ako sme už uviedli, študoval spev a 
hru na saxofóne, husliach či gitare, rozhodol 
sa k tomu pridať ešte ďalší hudobný nástroj. 
„V spomienkach sa vrátim do obdobia, 
keď som mal 10 rokov. Bolo to úplne 
nečakané, intuitívne rozhodnutie - kúpim 
si ďalší nástroj - ústnu harmoniku, čím 

som si chcel len rozšíriť svoje portfólium hudobných 
nástrojov. No ale keďže ústna harmonika nepatrí k 
akademickým nástrojom, nebolo možné sa zdoko-
naľovať v hre pod dohľadom hudobného pedagóga. 
Zdokonaľovaniu v hre na ústnej harmonike som sa 
teda venoval úplne sám.“ 

  Jozef Kopča hovorí, že najprv sa hre na ústnej 
harmonike venoval len tak z voľnej chvíle, no 
časom sa tento hudobný nástroj pre mňa stal 
vášňou. „Hre na harmonike som venoval 
dlhé hodiny, do folklórnych skladieb som 
si nahrával vlastné harmonikové sóla. Moja 
technika hry na ústnej harmonike je podľa 
názoru viacerých dlhoročných predstaviteľov 
hudobného folklóru na východe Slovenska 
výrazne osobitá. 
  Do svojej štýlovej  hry som zaradil výrazné 
melodické behy, ozdoby, cifry, ktoré pri hre na 
ústnu harmoniku neboli zaužívané a tradova-
né. Dovolím si tvrdiť, že v tomto smere som 
začal uplatňovať inovatívne techniky v danej 
hre, pomocou, ktorých som  tento nástroj 
vyzdvihol na vyššiu úroveň vo folklórnych 
skladbách,“ vyhlásil Jozef Kopča, ktoré už 
dlhodobejšie spolupracuje aj s Ľudovou hudbou 
Stana Baláža z Raslavíc, a nás zaujímalo, ako 
sa k tomu dostal. 
  „Skvelý muzikant - primáš  Stano Baláž je 
môj muzikantský vzor. Môj prvý kontakt so 
Stanom Balážom bol na krajskom kole súťaže 
Slávik Slovenska, kde v tom čase pôsobil ako 
člen odbornej poroty. Do jeho povedomia 
som sa výraznejšie dostal vďaka sociálnym 
sieťam, kde som uverejňoval svoje harmoni-

Nakrúcanie spoločného videoklipu s Ľudovou hudbou Stana 
Baláža a s Mirom Jarošom bolo podľa slov Jozefa Kopču veľmi 
príjemná a zároveň obohacujúca skúsenosť 

Jozef Kopča a Stano Baláž
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Mladý Svidníčan Jozef Kopča objavil jedinečnosť ústnej 
harmoniky a dostal sa aj k Mirovi Jarošovi do videoklipu
kové folklórne covery a svojou osobitou hrou som ho zaujal. Prvý návrh 
našej spolupráce bol iniciovaný práve Stanom Balážom. Tento návrh na 
nahrávku harmonikového partu sa však netýkal folklóru.   Jednalo sa o 
nahrávku coveru od Beatles. 
   Najaktuálnejšie máme za sebou príjemnú spoluprácu pri natáčaní 
videoklipu a rozbehli sme vzájomnú spoluprácu pri nahrávaní folklór-
neho projektu.“
  Mladý Svidníčan aktuálne v nahrávacom štúdiu Stana Baláža New Folk studio 
v Raslaviciach pracuje na nahrávaní svojho proma, teda prezentačnej nahráv-
ky, ku ktorej sa plánuje aj natočenie videoklipu. „Do budúcnosti sme obaja 
otvorení vzájomnej spolupráci na ďalších hudobných projektoch,“ netajil 
sa Jozef Kopča, ktorý nedávno nadviazal aj spoluprácu s Mirom Jarošom, 
ktorý patrí medzi aktuálne najväčšie hviezdy pesničiek pre deti. „Podobne 
ako Stano Baláž, aj Miro Jaroš si ma všimol vďaka sociálnym sieťam, kde 
som uverejňoval svoje harmonikové sólo príspevky. Aktuálne máme za 
sebou nahrávanie videoklipu k piesni “Na tom našom dvore.” Prizvanie 
do tejto hudobnej spolupráce prišlo zo strany Stana Baláža, kde som bol 
pozvaný ako hudobný hosť Ľudovej hudby Stana Baláža.“
  Nakrúcanie spoločného videoklipu s Ľudovou hudbou Stana Baláža a s Mirom 
Jarošom bolo podľa slov Jozefa Kopču veľmi príjemná a zároveň obohacujúca 
skúsenosť. Nakrúcali v gazdovskej dedinke v Abelande v Lozorne. Miro Jaroš 
je aj podľa Jozefa Kopču veľký profesionál, a zakladá si aj na profesionalite 
všetkých zúčastnených. „Prezradím pár informácií zo zákulisia, vo vide-
oklipe uvidíme celú zostavu Ľudovej hudby Stana Baláža, spevácke 
trio Krasotky, ktoré neodmysliteľne tvorí súčasť Ľudovej hudby Stana 
Baláža, ako aj detskú folklórnu skupinu Raslavičanik. Podotknem, že je 
sa na čo tešiť. Myslím, že tento videoklip zaujme nielen detského divá-
ka,“ načrtol Jozef Kopča s tým, že videoklip by mal byť ofi ciálne zverejnený 
koncom augusta a prezradil nám aj to, že Miro Jaroš navrhol, že uvažuje aj 
nad ďalšou prípadnou spoluprácou a takisto aj pri nahrávaní jeho ďalšieho 
CD albumu. 
  Mladý Svidníčan Jozef Kopča má pred sebou niekoľko cieľov. Medzi tie štu-
dijné patrí úspešné zvládnutie a ukončenie štúdia absolútoria na Konzervatóriu 
v Košiciach, kde má pred sebou ešte dva roky štúdia. Prezradil nám, že rád by 
pokračoval ďalej vo vysokoškolskom štúdiu na Katedre hudby. „No a medzi 
tie hudobno-folklórne ciele patrí to, aby som pracoval na svojom raste, a 
spolupracoval na štúdiových folklórnych projektoch. A snáď najväčším 
mojím cieľom v budúcnosti je realizácia vlastného nahrávacieho štúdia,“ 
uzavrel nadšenec ľudovej hudby Jozef Kopča. 

(ps, foto: archív J. Kopča)

Miro Jaroš je aj podľa Jozefa Kopču 
veľký profesionál, a zakladá si aj na 
profesionalite všetkých zúčastnených
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  Socha a hlavne podstavec sochy Ludvíka Svobodu v centre Svidníka sa 
konečne dočká kompletnej opravy. Vďačiť za to môžeme Ministerstvu fi nancií 
SR, ktoré mesto poskytlo fi nancie na jeho opravu. 
„V súčasnosti je vyhlásené verejné obstarávanie, po jeho úspešnom 
ukončení sa môže pristúpiť k podpísaniu zmluvy a začatiu prác. Vykoná-
vať sa budú izolačné práce proti vode a vlhkosti a ďalšie stavebné práce 
s tým spojené. Predpokladaná hodnota zákazky je 10-tisíc eur, presná 
cena bude známa po súťaži o najlepšiu cenu,“ vysvetlila PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová. 
  Pripomeňme, že podstavec sochy čestného občana Svidníka už mesto v 
minulosti opravovalo viackrát, no vždy do boli len čiastkové opravy. Teraz je na-
plánovaná komplexnejšia oprava.                                                            (ps)

  Poslancami Mestského zastupiteľstva vo Svidníku z rozpočtu vyčlenené 
peniaze sa použijú na kompletnú opravu hneď niekoľkých ulíc v meste. Spo-
ločnosť EUROVIA SK si už prevzala staveniská a v pondelok 3. augusta už 
aj začala s prácami, konkrétne s frézovaním doterajšieho asfaltového krytu 
chodníkov a ciest. „Predmetom zmluvy je dlhoočakávaná a občanmi žiada-
ná rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov na Ul. Mládeže, Ul. 
Ľ. Štúra, Ul. Ľ. Štúra - vstup k V2 v rozsahu 3 150 metrov štvorcových,“ 
informovala nás PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová s tým, že 
hodnota diela je 130-tisíc eur a ako sme už uviedli, je hradená z rozpočtu 
mesta Svidník. 

(ps)

  Nadrozmerný nadpis SVIDNÍK v uliciach mesta počas pomaly, 
ale isto vrcholiacej letnej sezóny stále nevidieť, a to vedenie 
mesta stále opakuje, že v tejto zaujímavej sezóne sa snaží pod-
poriť cestovný ruch viacerými novinkami. 

  Záujem rodičov o umiestnenie svojich ratolestí v materských školách vo 
Svidníku počas leta je veľký. „Sme veľmi radi, že po nútenom uzavretí škol-
ských zariadení v meste z dôvodu koronakrízy môžeme rodičom škôlkarov 
vo Svidníku ponúknuť služby materských škôl aj počas letných prázdnin. Po 
vyhodnotení počtu detí, ktoré mali záujem o škôlku počas leta, mali rodičia 
možnosť v júli umiestniť svoje deti do MŠ na Ul. Ľ. Štúra a v mesiaci august 
do MŠ na Ul. 8. mája. V júli bolo nahlásených do škôlky 110 detí. K dnešnému 
dňu (tri pracovné dni pred spustením prevádzky) je v škôlke na Ul. 8. mája 
na august prihlásených 70 detí. Pre deti je v škôlkach pripravený pestrý ce-
lodenný program pri splnení všetkých hygienických požiadaviek,“ povedala 
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. 

(ps) 

Nadrozmerný nadpis SVIDNÍK stále neosadili

  PR manažérka Kristína Tchirová už viackrát zopakovala, že medzi novinky 
patrí aj nadpis Svidník, ktorý je už pripravený na inštaláciu. „V súčasnosti 
ešte pracujeme na dokumentácii k osadeniu, hneď ako to bude možné 
a jasný termín osadenia, budeme s radosťou informovať verejnosť. 
Nadrozmerný nadpis má veľkosť 1,7 m x 6,4 m a bude v tmavej antraci-
tovej farbe,“ ozrejmila Kristína Tchirová. 
  Podľa vedenie Svidníka nadpis môže podporovať dobrý lokálpatriotizmus, ale 
tiež zaujímavým spôsobom šíriť dobré meno mesta za jeho hranicami. „Keď 
sa fotky turistov dostanú do virtuálneho sveta, len to spropaguje naše 
mesto. Veríme, že bude vzbudzovať úsmev, radosť a hrdosť a rovnako 
ako nadrozmerné fotorámy mnohých podujme k foteniu sa na pamiatku,“ 
dodala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.                          (ps)

Podstavec Svobodovej sochy 
konečne komplexne opravia

Záujem o škôlky počas leta je veľký

Začali opravovať cesty a chodníky
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  Zdieľané bicykle, ako ďalšia z noviniek na oživenie diania vo 
Svidníku, už mali byť v uliciach. Mali, no stále nie sú.   

Zdieľané bicykle meškajú a v uliciach Svidníka stále nie sú
Aké povinnosti zo zmluvy vyplývajú mestu?

  „V súčasnosti čakáme na dodávku bicyklov. Máme vedomosť od Antik 
Telekom, že dodávka z dôvodu globálneho spomalenia výroby mešká, 
takže avizovaný termín 1. august, bohužiaľ, nebude možné dodržať. 
Intenzívne komunikujeme so spoločnosťou Antik, nateraz nevieme s 
určitosťou povedať termín, ale veríme, že to bude v čo najkratšom čase. 
Pred spustením bude prebiehať intenzívna propagačná kampaň, tak aby 
používanie zdieľaných bicyklov bolo pre občanov aj návštevníkov mesta 
čo najjednoduchšie a najpríjemnejšie,“ vysvetlila meškanie zdieľaných 
bicyklov, teda tzv. bikesharingu vo Svidníku primátorka Marcela Ivančová. 
  Mesto Svidník a spoločnosť Antik Telecom už uzavreli zmluvu o zapožičaní 
50 zdieľaných bicyklov, ktoré umiestnia na 5 stanovištiach. Všetky budú na 
frekventovaných miestach, ako napr. pešia zóna, blízko obchodných domov 
v časti LIDL, či v blízkosti autobusovej stanice. Na každom stanovišti budú 
body, ktoré budú informovať o podmienkach a spôsobe požičania si bicykla. 
Požičiavanie bude fungovať na základe aplikácie v mobile. V princípe pôjde 
v používaní tohto bicykla o dodržiavanie pár základných pravidiel: - Po jedno-
duchej registrácii v aplikácii “ANTIK SmartWay” odomkne záujemca bicykel 

načítaním QR kódu na riadidlách bicykla. - Jazdí sa kdekoľvek (aj mimo mesta). 
Podmienkou je bicykel po skončení jazdy odparkovať na vhodnom viditeľnom 
mieste v meste Svidník, aby nezavadzal na chodníku alebo neblokoval cestu. 
- Po skončení jazdy odparkuje cyklista bicykel na vhodnom mieste a uzamkne 
mechanickým potiahnutím páčky na zámku zadného kolesa. Bicykel 1x pípne 
a v aplikácii uvidíte info, že váš bicykel bol úspešne vrátený a pripravený pre 
ďalšieho záujemcu. 
  Primátorka Svidníka Marcela Ivančová k tomu povedala: „Zaujímavosťou 
je, že požičaný bicykel bude možné odstaviť kdekoľvek v meste, sa-
mozrejme, tak, aby nebránil premávke ani pohybu chodcov, náhodný 
okoloidúci, ktorý má danú aplikáciu, ho môže následne použiť. Tento 
systém má spoločnosť Antik úspešne odskúšaný v iných mestách na 
Slovensku a veríme, že bude fungovať aj vo Svidníku.“
  Zo zmluvy so spoločnosťou Antik však isté povinnosti vyplývajú aj samotného 
mestu. Mesto sa zaviazalo pre projekt požičiavania bicyklov (bikesharing) 
okrem inhého zabezpečovať verejný poriadok v súvislosti s prevádzkou 
bikesharingu, a to najmä premiestňovanie nevhodne postavených alebo 
zhodených bicyklov z dôvodu obmedzovania dopravy, pohybu chodcov, parko-
vania na zeleni, mimo verejne dostupných plôch a mimo Zóny použitia služby 
defi novanej ako katastrálne územie Mesta, a to minimálne jedenkrát denne. 
Mesto zároveň musí vykonávať drobné opravy bicyklov na vlastné náklady 
s výnimkou, keď je bicykel poškodený značne a vyžaduje zložitú opravu, 
prípadne je označený spoločnosťou ANTIK Telecom ako „neopraviteľný.“ 
  Mesto musí označiť verejné priestory odporúčané na parkovanie bicyklov 
označovacím mobilným stĺpikom spol. ANTIK Telecom s označením „bi-
kesharingu“ dodaných spol. ANTIK Telecom, informovať užívateľov služby 
bikesharing o týchto verejných priestoroch odporúčaných na parkovanie 
bicyklov prostredníctvom web stránky www.svidnik.sk a počas trvania tejto 
zmluvy strpieť umiestnenie týchto mobilných stĺpikov na verejných priesto-
roch odporúčaných na parkovanie bicyklov. Povinnosťou mesta Svidník je 
aj zabezpečiť pravidelné čistenie verejných priestorov odporúčaných na 
parkovanie bicyklov a priľahlých plôch, vrátane vykonávania zimnej údržby 
a takisto aj  zabezpečenie premiestňovanie bicyklov v rámci mesta, aby boli 
k dispozícii čo najväčšiemu počtu záujemcov o službu bikesharing, a rov-
nako aj zabezpečenie kontroly funkčnosti bicyklov v rozsahu a zabezpečiť 
premiestňovanie poškodených bicyklov na dohodnuté miesto, a to všetko 
minimálne raz denne a bezodkladne informovať ANTIK Telecom o poruchách 
prostredníctvom aplikácie. 

(ps)

Ako koronavírus ovplyvnil dovolenky ludí z regiónu?´

  Matrikárka mesta Svidník Lenka Šimková si tak ako viacerí 
z nás, plánovala dovolenku v zahraničí. Prímorské destinácie 
však pre koronavírus tento rok ustúpili do úzadia a väčšina z 
nás dovolenkuje doma, na Slovensku. 

Matrikárka Lenka Šimková 
oddychovala v Tatrách 

  „Plánovali sme dovolenku v zahraničí, ale nakoniec sme sa rozhodli pre 
Slovensko. Dovolenku sme strávili s priateľmi, s ktorými chodíme už 11 rok 
oddychovať. Počasie nám prialo a užili sme si to plnými dúškami. Zvolili sme 
Demänovskú dolinu a Nízke Tatry. 
  Pred pár rokmi sme strávili spoločný čas v Západných Tatrách no tohto roku 
sme sa rozhodli pre zmenu. A neľutujeme, aj keď v Západných Tatrách je tiež 
čo vidieť vzhľadom na to, že máme malé deti. Aj keď sme tu prvýkrát už teraz 
vieme, že sa tu radi vrátime. Spoznali sme nových ľudí a pre nás aj nové kúty 
Slovenska,“ povedala matrikárka Lenka Šimková. 

(ks)
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Ako koronavírus ovplyvnil dovolenky ludí z regiónu?´

  Svidníčanka Mária Lučová, rodená Adamečková trávi s deťmi, napokon ako 
väčšina Slovákov, bližším spoznávaním zákutí prevažne našej krajiny. „Naše 
celoročné tešenie sa na leto prekazila Corona, asi ako väčšine ľudí na Slo-
vensku. Keďže minulé prázdniny sme mali na návšteve príbuzných až z okolia 
českého Chebu, tento rok bol plán, že sa pôjdeme pozrieť na pár dní my k ním. 
No celá táto kríza nám zmenila plány, nakoľko cestovať s deťmi som chcela 
vlakom. Cestu som prehodnotila kvôli rastúcim počtom nakazených v Českej 

Spravodajstvo 

  Tohtoročné leto je vzhľadom na obdobie spojené s korona-
vírusom skutočne výnimočné a jednoducho iné. Predsa len je 
leto, sú prázdniny... Ako toto leto trávia ľudia z regiónu? Ako 
dovolenkujú či prázdninujú? Majú už dovolenku za sebou? Čo  
možno museli vynechať alebo čo ešte majú na pláne? Možno 
takto spoločne inšpirujú aj iných... Príjemné čítanie... 

Mária Lučová s deťmi spoznáva 
nielen slovenské, ale i poľské zákutia

republike, no dúfa-
me, že o rok sa nám 
to podarí,“ povedala 
Mária Lučová, ktorá 
tak toto leto spozná-
va náš kraj a okolie. 
„S deťmi a priateľmi 
si robíme výlety po 
okolí. Takto sme už 
absolvovali plavbu 
na lodi Bohemia, 
navštívili sme Mú-
zeum Andyho War-
hola v Medzilabor-
ciach, Opálové bane 
pri Prešove, hrad 
a skanzen v Starej 
Ľubovni, či okolie 
Červeného kláštora, 
vrátane parku minia-
túr v mestečku Nie-
dzica v susednom 
Poľsku.“ 
  Najzaujímavejším 
výletom pre detí, ale 
i pre dospelých bol 
síce iba jednodňový, 
ale veľmi vydarený výlet do Energylandie pri Krakowe v Poľsku. Na tento 
zábavný park natrafi li náhodou minulý rok počas cesty z Osvienčimu, no bolo 
tesne pred záverečnou. „Tak sme si ho vyskúšali minulý týždeň od otvorenia 
o 10. hodine až do 20. hodiny, kým ho nezatvárali. Poviem vám, že jeden deň 
na tento raj kolotočov, bazénov a atrakcií je málo. V cene vstupenky sú dva 
zábavné parky, deti i dospelí si prídu na svoje. Každá atrakcia sa dá využiť aj 
niekoľkokrát opakovane, zúčastniť sa môžete aj na prehliadkách kaskadér-
skych show a v horúcich dňoch sú k dispozícii bazény a tobogány pre tých, 
ktorí majú radi adrenalín,“ povedala Svidníčanka Mária Lučová, ktorej plány 
na zvyšok prázdnin sa budú odvíjať pravdepodobne od počasia. „Každý rok 
chodievam s deťmi na Sninské rybníky, tam sa chlapcom veľmi páči. Dúfam, 
že prídu ešte teplé dní v auguste, aby sme neporušil našu tradíciu,“ usmiala 
sa na záver nášho rozhovoru. 

(ps)

  Svidníčanky Erika Bačová a Nataša Cuperová 
časť letnej dovolenky strávili s cvičiteľkou fi tness 
a aerobiku Zorou Czoborovou. O Zore Czoboro-
vej je známe, že je autorkou viacerých náučných 
videokaziet s tematikou cvičenia. 
  Pravidelne organizuje FIT POBYTY pre pokro-
čilých, ale aj úplných začiatočníkov, ktorí sa chcú 
naučiť správne technicky cvičiť najúčinnejšie 
cviky a zdravo stravovať. „Zora je perfektná baba 
a veľká profesionálka. Donúti vás cvičiť, aj keď 
nechceš,“ povedal Erika Bačová, ktorá so svojou 
kamarátkou pobyt venovaný cvičeniu na Dono-
valoch získali ako vianočný darček. „Cvičíme, 
beháme a snažíme sa držať zdravú stravu po 
celý život. Asi od kedy som vydatá, chcela som 
niečo také vyskúšať. Športom si totiž vyčistíte 
hlavu, vyplaví sa endorfín. Hoci musím uznať, že 
cvičenie so Zorou bolo veľmi namáhavé a mali 
sme aj krízu,“ usmiala sa Erika Bačová. 

(ks) 

Cvičili so Zorou 
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  Mimoriadne špecifi cká letná sezóna ovplyvnená opatreniami 
proti pandémii koronavírusu a tým, že Slováci radšej dovolenkujú 
na Slovensku, sa pozitívne odzrkadľuje aj na situácii v našom 
regióne. Nárast turistov, prevažne tých slovenských, v porovnaní 
s minulými rokmi potvrdzujú ubytovacie zariadenie v meste a 
regióne, ale aj prevádzkovatelia turistických atrakcií. 

Dovolenky na Slovensku vo veľkom privádzajú ľudí aj do kraja pod Duklou

  Denno-denne od začiatku prázdnin vidieť v okolí tzv. taranu, teda dvoch 
do seba zaklinených tankov pri vstupe do Údolia smrti, množstvo turistov. 
Turistov priam od rána do večera vidieť aj pri tankoch priamo v Údolí smrti, 
napríklad pri nadrozmernom nadpise ÚDOLIE SMRTI, ale aj v mnohých ďal-
ších obciach okresu s vojenskými pamiatkami, či drevenými chrámami alebo 
inými pamiatkami. Rovnaká situácia je aj priamo v Duklianskom priesmyku, 
na cintoríne a Pamätníku Československého armádneho zboru a zvýšený 
výskyt návštevníkov badať aj v samotnom meste. 

VOJENSKÉ EXPONÁTY HRAJÚ PRÍM
  „Evidujeme mierny nárast počtu návštevníkov,“ vyhlásil riaditeľ Vojenského 
historického ústavu v Bratislave Miloslav Čaplovič, ktorý má na starostu vojen-
ské pamätníky a atrakcie vrátane vyhliadkovej veže na Dukle či Vojenského 
historického múzea vo Svidníku. „Napríklad návštevnosť vyhliadkovej veže 
na Dukle dosiahla za necelý júl tohto roku, konkrétne za 25 dní, 6 500 ľudí, 
čo znamená priemernú dennú návštevnosť 260 ľudí.“
  Zdôrazniť pritom treba aj to, že vyhliadková veža na Dukle bola kvôli rekon-
štrukčným prácam v mesiacoch máj a jún uzavretá s tým, že v júli bola z dô-
vodu dokončovacích prác súvisiacich so spustením prevádzky nového výťahu 
sprístupnená iba jej spodná expozičná časť. Riaditeľ Vojenského historického 
ústavu v Bratislave Miloslav Čaplovič navyše ocenil aj projekt Legendarium, 
ktorý organizuje Krajská organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slo-
venska so sídlom v Prešove. „Aj vďaka tomuto projektu oproti minulým rokom 
výraznejšie stúpla aj návštevnosť v tzv. Údolí smrti, keďže práve tam môžu 
jednotliví súťažiaci, najmä deti, v rámci herného plánu projektu získať príslušnú 
nálepku spolu so súťažným ústrižkom.,“ podotkol Miloslav Čaplovič. 
  Tak na Dukle, ako aj vo Svidníku, podľa slov šéfa Vojenského historického 
ústavu pritom dominujú Slováci. „Najviac návštevníkov zo zahraničia prichádza 
tradične z Českej republiky, no treba uviesť, že ich počet je oproti minulému 
roku výrazne nižší, a to vzhľadom na ochorenie COVID-19. Okrem toho si 
napríklad expozíciu Vyhliadkovej veže na Dukle prezrelo aj 15 návštevníkov z 
Nemecka, 10 z Holandska, 4 z Maďarska, 2 z Francúzska a 2 z Moldavska. 

ČO CHÝBA TURISTOM?
  Podľa poznatkov Vojenského historického ústavu vyjadruje väčšina náv-
števníkov pamiatkových a ďalších ich objektov nachádzajúcich sa v lokalite 
národnej kultúrnej pamiatky Duklianske bojisko s úrovňou poskytovaných 
služieb zo strany Vojenského historického ústavu spokojnosť. „Sťažnosti, 
ktoré boli v poslednom období zaznamenané, sa týkajú nedostatočnej cestnej 
infraštruktúry v danej oblasti, nedostatočného smerového označenia navá-
dzajúceho k jednotlivým pamiatkovým objektom, chýbajúcich ubytovacích a 
stravovacích zariadení na Dukle, ako aj chýbajúcich prevádzok a s možnosťou 
zakúpenia si suvenírov v objektoch Vojenského historického ústavu. Musím 
však zdôrazniť, že Vojenský historický ústav tento problém nie je schopný 
vyriešiť, a to vzhľadom na jeho formu zriadenia. V tejto súvislosti však ešte 
chcem zdôrazniť, že návštevníci v našich zariadeniach bezplatne získavajú 
informačné materiály o Vojenskom historickom ústave,“ uzavrel jeho riaditeľ 
Miloslav Čaplovič. 

ZO ZLÉHO SNA SPOKOJNOSŤ
  Medzi turisticky lákavé patria, samozrejme, aj objekty SNM - Múzea ukra-
jinskej kultúry vo Svidníku. Jeho riaditeľ Jaroslav Džoganik však priznal, 
že pred tohtoročným letom veľké očakávania, pokiaľ ide o návštevnosť, 
nemal. „Začiatok sezóny som vnímal ako zlý sen. Počas zimy sme sa na 
ňu precízne pripravovali a mali sme našliapnuté naozaj dobre. Koronakríza 
ohraničila život múzea navonok. Avšak ten vo vnútri pulzoval ďalej: venovali 
sme sa odborným činnostiam, príprave tradičných podujatí, oprave a úprave 
objektov atď. Napriek tomu štyri mesiace - marec až jún - boli akési liknavé, 
nepružné, vyprázdnené. Jednoducho, bez návštevníka, hlavne bez detí, to v 
múzeu nejde,“ priznal Jaroslav Džoganik a pokračoval, že ľudia k nim začali 
prichádzať až na začiatku júla. 
  „Skanzen bol zrazu plný netradičných ešpézetiek, ktoré sme tu doteraz nevi-
deli: od senických cez senecké, ilavské, zlatomoravské až po hronskožiarske. 
Žartujem, že teraz pozorujeme prvú kolonizáciu smerujúcu zo západu na 
východ. Turistov už počítame na tisíce, a tak hádam dobehneme minuloročnú 
sezónu. Páčia sa im všetky naše expozície, dovolím si tvrdiť, že sú nimi očare-
ní, ale v prvom rade veľmi udivení, čo všetko tu máme. Samozrejme, najviac 
ich priťahuje naša perla severovýchodu - svidnícky skanzen. Čo ma veľmi 
teší, je to, že do ich cestovného itinerára patrí aj Dukla, vojenské múzeum, 
drevené cerkvi, Domaša... A tak to má byť, lebo všetci spoločne vytvárame 
neopakovateľný ráz nášho podduklianskeho kraja,“ zdôraznil riaditeľ SNM - 
Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku Jaroslav Džoganik. 

ÚDOLIE SMRTI CHCE BYŤ EŠTE ATRAKTÍVNEJŠIE
  Rapídny nárast počtu turistov potvrdil v rozhovore pre naše noviny aj starosta 
obce Kružlová Adrián Gužo, ktorý je zároveň predsedom Mikroregiónu údolie 
smrti. „Vidno to na preplnenom parkovisku autami smerom na Nižnú Pisanú, 
ale aj na základe počtu áut, ktoré parkujú aj popri hlavnej ceste, nakoľko 
kapacita parkoviska je nepostačujúca,“ potvrdil Adrián Gužo, ktorý má v plá-
ne v blízkej dobe to celé parkovisko vyasfaltovať, nakoľko majú tesne pred 
schválením jeden malý projekt a tiež na tom parkovisku vyznačia parkovacie 
miesta. „Chceme to urobiť preto, aby šoféri svoje autá parkovali zmysluplnejšie 
a efektívnejšie. Pribudnú aj dve parkovacie miesta pre autobusy.“
  Adrián Gužo potvrdzuje aj to, že návštevnosť stúpla pre opatrenia súvisiace 
s koronavírusom. „Ľudia necestujú až toľko po svete, ale sústreďujú sa po 
Slovensku. Teší nás, že aj nápis ÚDOLIE SMRTI si našiel svojich fanúšikov a 
vždy pohladí pri srdci, keď si človek na sociálnych sieťach pozrie selfi e fotky 
osôb, ktoré sa pri ňom pristavili, odfotili či zapózovali. 
  Patrí im za to vďaka, že nám robia peknú reklamu,“ poznamenal starosta 
Kružlovej s tým, že turisti do Údolia smrti chodia z celého Slovenska. „Striedajú 
sa tam ŠPZtky z Bratislavy, Trnavy, Michaloviec, Košíc, Prešova a mnoho 
mnoho ďalších. Samozrejme, prichádzajú aj zahraniční turisti z Poľska, Čes-
ka, Maďarska, Ukrajiny, Nemecka, Švajčiarska a iní. Vieme to aj preto, že tí 
nespratnejší nám tam na altánku zanechávali svoje podpisy, citáty či kresby. 
Preto sme ho dali premaľovať tmavšou farbou,“ zdôraznil Adrián Gužo, ktorý 
má veľa plánov, ako Údolie smrti ešte viac zatraktívniť a vylepšiť. „Máme po-
daných viacero projektov, kde čakáme na schválenie fi nančných prostriedkov 
a určite sa ľudia majú na čo tešiť. Od budúceho roka tam chceme poskytovať 
nové služby, ale o tom viac prezradím, až keď to bude reálnejšie,“ uzavrel 
tak trochu tajuplne starosta obce Kružlová a predseda Mikroregiónu Údolie 
smrti Adrián Gužo. 

(ps)
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  Dvaja bývalí ministri a navyše niekdajší vicepremiér a dokon-
ca aj expremiér zavítali v uplynulú stredu 30. júla do Svidníka. 
Súčasný podpredseda Národnej rady SR Peter Pellegrini prišiel 
so svojimi kolegami do mesta pod Duklou zbierať podpisy na 
založenie nového politického subjektu nazvaného HLAS - soci-
álna demokracia. 

Expremiér Peter Pellegrini s kolegami zbieral podpisy pre HLAS aj vo Svidníku

  Pripomeňme, že založenie tohto politického subjektu Peter Pellegrini oznámil 
po tom, čo so skupinou ďalších poslancov Národnej rady SR odišli zo strany 
SMER-sociálna demokracia. Bývalý vicepremiér Peter Pellegrini prišiel do 
Svidníka spolu s bývalým vicepremiérom pre investície a informatizáciu 
Richardom Rašim, bývalou ministerkou vnútra Denisou Sakovou a bývalým 
ministrom hospodárstva Petrom Žigom. Dnes sú všetci nezaradení poslanci 
Národnej rady, podobne ako Erik Tomáš, ktorý bol vo Svidníku takisto. 
  Pripomeňme, že na Ministerstve vnútra je oznam o zbere podpisov za úče-
lom registrácie novej strany evidovaný od 29. júna. Strana HLAS - sociálna 

demokracia má byť podľa jej lídra Petra Pellegriniho sociálnodemokratická 
strana. Členmi prípravného výboru strany sú okrem Petra Pellegriniho poslanci 
Národnej rady SR Matúš Šutaj Eštok a Peter Kmec, no hlásia sa k nej viacerí. 
Aby strana vznikla, musí najneskôr do 25. decembra získať 10 000 podpisov 
občanov Slovenska starších ako 15 rokov, ktorí súhlasia s jej vznikom. Pred-
sedom strany sa po jej vzniku má stať bývalý premiér a súčasný podpredseda 
parlamentu Peter Pellegrini. „Naša strana chce byť hlasom všetkých tých, 
ktorí si zaslúžia pozornosť štátu a od ktorých štát nemôže odvracať svoju 
tvár. Chce byť tiež hlasom regiónov, pretože chceme, aby sa politika robila v 
našich mestách a obciach, a nie od zeleného stola v Bratislave,“ zopakoval aj 
počas asi jeden a pol hodinovej návštevy vo Svidníku, kde sa na pešej zóne 
stretol s priaznivcami, Peter Pellegrini. Zdôraznil, že jeho strana by mohla byť 
zaregistrovaná už koncom leta. 

(ps)
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  Krásna letná sobota 25. júla bola venovaná športu a stretnutiu 
ľudí dobrej nálady v  športovom areáli obce Stročín. Starosta 
obce Stročín v spolupráci s obecným zastupiteľstvom organizo-
val pre občanov podujatie s názvom Športový deň obce. 

Zo Športového dňa obce Stročín 

  S veľkým elánom sa do súťaží hrnuli deti. Každé sa snažilo podať čo najlepší 
športový výkon, za čo boli patričné odmenené. Na multifunkčnom ihrisku sa 
konali futbalové zápasy rôznych mužstiev a po ukončení futbalu nasledovalo 
kopanie jedenástok, kde sa prestriedali skúsení futbalisti, aj tí menej skúsení, 
deti a dokonca aj ženy. 
  Športový deň obec organizovala prvýkrát a bola to možnosť nie len zašporto-
vať si, ale aj stretnúť sa a zabaviť sa. Počas dňa bolo pre všetkých športovcov 
aj divákov pripravené občerstvenie. Pán Miroslav Kičina pripravil chutný 
boršč, Peter Gutt uvaril vynikajúci poľovnícky guľáš, naše panie poslankyne 
a zamestnanci obce nachystali pirohy a návštevou našej obce nás poctila aj 
pani Anna Vaľovská s Karolínou Džupinovou z okresu Trebišov, ktoré prišli a 
prichystali nám fantastické holúbky podľa maďarskej receptúry. 
  Veľké poďakovanie vyjadrujeme sponzorom, ktorí nám vo veľkej miere po-

mohli s realizovaním Športového dňa, 
a to konkrétne Slavomírovi Vanatovi, 
Milošovi Šotikovi, Milanovi Šimiče-
kovi, fi rmám JACO security, s.r.o. a 
SORBEL, s.r.o., Jánovi Štiavnickému, 
Miroslavovi Jesenskému, PZ Osie, 
Ľubošovi Medviďovi, Jozefovi Potič-
nému, Slovenskému červenému krížu 
a Anne Nemcovej. 
  Ďakujeme všetkým, ktorí nám po-
máhali  pri pripravovaní a realizovaní 
tejto vydarenej akcie a ďakujeme aj 
všetkým prítomným, bez ktorých by 
nemalo zmysel realizovať podujatie. 
Pevne veríme, že sa „Športový deň“ 
všetkým prítomným páčil a dúfame, 
že sa pri takejto príležitosti stretneme 
aj budúci rok.  

Tibor Sluťak, starosta obce
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SEKRETARIÁT:                 
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, 
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
ŠTK OOFZ:
Manuál stretnutí OOFZ Svidník súťaží pre Covid 19 pre súťažný ročník 
2020 - 2021:
A. Požiadavky k organizácií zápasov:
1. Príjazd tímov do areálu štadióna
a. Príjazd tímov autobusom, resp. autami tak, aby bol zachovaný primeraný 
rozostúp hráčov, resp. realizačných tímov alebo využitie prekrytia dýchacích 
ciest rúškom. Tímový autobus musí byť vydezinfi kovaný pred príchodom 
hráčov. Pre hráčov, resp. členov realizačného tímu domáceho mužstva je 
ideálny individuálny príjazd na štadión vlastným autom.
b. Oddelený príchod mužstiev, resp. zabezpečenie dostatočného časového 
rozostupu medzi príchodmi jednotlivých mužstiev.
c. V závislosti od konkrétneho štadióna zabezpečiť rozdielne cesty do šatní, 
resp. dostatočný časový rozostúp medzi jednotlivými mužstvami.
2. Šatne (tímy a rozhodcovia)
a. V prípade možnosti využiť voľné šatne, resp. miestnosti na rozdelenie 
jednotlivých tímov (napr. základná jedenástka - striedajúci hráči, resp. roz-
hodcovia - delegáti)
3. Predzápasová rozcvička
a. Zabezpečiť časový rozostúp hráčov jednotlivých mužstiev pri príchode na 
rozcvičku a následne aj pri odchode z nej, aby sa predišlo súčasnému vstupu 
hráčov oboch mužstiev do šatní.
4. Kontrola výstroja / vstup tímov na hraciu plochu
a. Kontrola výstroja hráčov zo strany asistentov rozhodcu pred sociálnou 
budovou
b. Oddelený vstup tímov na hraciu plochu a bez spoločného vstupu na hraciu 
plochu.
5. Vstup tímov na hraciu plochu: a. Žiadna tímová fotografi a, b. Žiadne podáva-
nie rúk, 6. Technická zóna / ihrisko, a. Technické zóny „čisté“, vydezinfi kované, 
b. Rozdelenie sedenia na lavičke:
• Možnosť rozšírenia lavičky: buď na tribúne, ak je priamo dostupná hracia 
plocha alebo doplneným dodatočných miest (optimálne prekrytých) a následná 
úprava technickej zóny (zväčšenie)
7. Polčasová prestávka
a. Oddelený vstup mužstiev a rozhodcov do šatní, rovnako ako pred zápa-
som.
8. Odjazd tímov
a. Odjazd tímov (čas a miesto) oddelený, podobne ako pri príjazde.
B. Požiadavky smerom k organizácii zápasov na štadióne / hygienické 
požiadavky
1. Inštrukcia všetkým osobám, ktoré sa podieľajú na organizácii zápasu na 

Úradná správa č. 3 zo dňa 30. júla 2020 štadióne, k základným hygienickým opatreniam (dezinfekcia rúk, hygiena 
pri kašľaní a kýchaní, vzdialenosť) stanoveným prítomným lekárom, resp. 
zdravotníkom
2. Minimalizovať dĺžku pobytu v šatni pred a po zápase.
3. Usporiadateľská služba na vstupoch kontroluje hráčov a funkcionárov 
vstupujúcich na štadión, pýta sa na ich zdravotný stav
4. Ak je to možné, zabezpečiť dezinfekciu rúk pred alebo do každej miest-
nosti.
5. Pravidelná dezinfekcia podlahy pred vstupom tímov.
6. Dvere by mali ostať v rámci možností otvorené čím sa minimalizuje kontakt 
s kľučkami.
7. Všetky fľaše musia byť uzavreté a určené pre konkrétnu osobu.
8. Použitie spoločných priestorov (šatne, sprchy) iba v malých skupinách s 
dodržaním 2m odstupov.
9. Kluboví doktori, resp. zdravotníci pracujú s rúškom, rukavicami a dezinfek-
ciou na ruky a sú zodpovední za hygienu v lekárskej miestnosti.
10. Osoby, ktoré sú v kontakte s viacerými hráčmi, by mali zvlášť dohliadať 
na hygienické opatrenia.
11. Materiálne požiadavky: a. Dezinfekcia rúk, b. Dezinfekcia na podlahy, c. 
Jednorazové rúška, d. Prípadne podľa nariadenia teplomer
12. DOLEŽITÉ:
a. Verejná a mediálna pozornosť na masový futbal bude zvýšená v aktuálnej 
situácii s dôrazom na zodpovedné správanie smerom k hygiene a izolácii 
mimo hracej plochy.
b. Všetky hygienické a izolačné opatrenia sú dôležité pre zabezpečenie toho, 
aby 22 hráčov a 1 až 3 rozhodcovia na ihrisku mohli byť aktívni bez rizika 
nákazy.
C. Dodatočné odporúčania
• Každá osoba nesie v prvom rade zodpovednosť za svoju bezpečnosť
D. Organizátor stretnutia je povinný rešpektovať nariadenia Úradu verejného 
zdravotníctva pre prípady zvýšenej intenzity hygieny a jej kontroly v prípade 
pandemických ochorení.
KR a DZ OOFZ:

2. kolo 6. liga dospelí - 9.8.2020 o 16.30 hod.:
Tisinec - voľno

Mestisko - Chotča  (Mačuga, Dovičák - Burcák)
Breznica - Lúčka (A. Špak, Rapáč -Šafranko )

Kuková - Baňa (Lipák, Čonka -  Vaško)
Stročín - Rovné (Veselý, D. Špak, Sidorová - Kaščák)
Bukovce - Kalnište (Hubáč , Zápotocký  - Mackanin)

Miňovce - V. Orlík (Kapa, Gombár - Feč)
Radoma - Sitníky (Ľ. Suchanič, Korba, Baláž - OOFZ)

  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

   Stretnutiami úvodného kola sa počas uplynulého víkendu 
rozbehla nová sezóna najvyššej regionálnej futbalovej súťaže. 
V III. lige hrajú aj futbalisti Svidníka a v prvom kole cestovali 
na Spiš. 

III. LIGA
FK NOVES Spišská Nová Ves - 1. FK Svidník 1:1 (0:0)

   V Spišskej Novej Vsi videli diváci v prvom polčase pomerne vyrovnaný zápas 
a v podobnom duchu sa niesol aj po prestávke. Útoky sa striedali na oboch 
stranách, no bez výraznejších šancí na strelenie gólu. Bližšie k víťazstvu 
napokon mali futbalisti Svidníka, ktorí sa v 65. minúte zásluhou Ducára ujala 
vedenia. V Spišskej Novej Vsi tak v úvodnom zápase novej sezóny viedli o 
gól, no domáci sa nechceli vzdať. Vrhli všetky sily do útoku a napokon sa im 
v 90. minúte podarilo vyrovnať na konečných 1:1.     
   Zostava Svidníka: Mikluš - Kiseľa, Hudák, Zapotocký, Makara (54. To-
kar), K. Matkobiš (90. Potoma), Kirzneris, Čabala, Ducár, Košč, Gajdoš (78. 
Kočan).  
   III. futbalová liga pokračuje tento týždeň dvojkolom. Svidnícki zverenci trénera 
Roberta Petruša v stredu 5. augusta od 16.30 hod. na domácom trávniku pri-
vítajú v susedskom derby futbalistov MŠK Tesla Stropkov a následne v nedeľu 
9. augusta sa od 16.30 hod. predstavia v Snine.                                     (pn)
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Ď A K U J E M E
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k veľmi vydarenému  podujatiu 
PRVÁ POMOC ROZPRÁVKOU 2020.
Ďakujeme Mestu Svidník, CVČ Svidník, DHZ Svidník, OZ ROKA, Dukla Des-
tination Svidník, RÚVZ Svidník, zamestnancom SOŠ polytechnickej a služieb 
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku, 30tim dobrovoľníkom, ktorí zabezpečovali 
zdravotnícke a športové stanovištia, ako aj členom organizačného štábu ktorí 
si aj cez dovolenky a prázdniny našli čas a prišli pomôcť a venovali sa deťom, 
študentom ale aj dospelým na takej krásnej akcii v lesoparku pri letisku vo 
Svidníku.
Veľké poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí pomohli naplniť darčekové tašky 
pre zúčastnené detí, darovali croissanty, nanuky a pizzu pre účastníkov. 
Vašu pomoc si nesmierne vážim, teší ma a verím, že aj v budúcnosti pri ďalších 
odvážnych projektoch a plánoch sa zapojíte a budete pripravení pomôcť. Ešte 
raz Vám všetkým zo srdca ĎAKUJEM.  

 Slavomír Sakalik, riaditeľ SČK ÚzS Svidník

  Prvá pomoc rozprávkou - takýto názov malo podujatie, ktoré už po druhýkrát 
v spolupráci s Mestom Svidník a ďalšími partnermi v lesoparku pri svidníckom 
letisku zorganizoval Územný spolok Slovenského Červeného kríža (SČK) 
vo Svidníku. 
  V nedeľu 26. júla bolo v lesoparku pripravených viacero stanovíšť, na ktorom 
sa deti, ale i dospelí mohli lákavou, rozprávkovou formou naučiť poskytovanie 
prvej pomoci. A napokon takýto bol cieľ podujatia, za ktorým okrem desiatok 
dobrovoľníkov stále hlavne riaditeľ Územného spolku SČK vo Svidníku Slavo-
mír Sakalik. Nadviazal úzku spoluprácu aj s ďalšími subjektmi pôsobiacimi vo 
Svidníku a výsledkom bola naozaj široká a pestrá škála stanovíšť, na ktorých 
sa všetci účastníci nielen niečo naučili, ale aj zabavili sa. Celková bilancia 
návštevníkov - 450 ľudí, z toho 270 detí hovorí podľa slov Slavomíra Sakalika 
o tom, že takéto druhy podujatí ľudí z mesta a celého regiónu veľmi lákajú. 
Takmer celodennému podujatiu prialo aj počasie, a tak organizátori i účastníci 
mohli byť právom spokojní. 

(ps)

V lesoparku učili poskytovanie 
prvej pomoci formou rozprávok

inzercia 
inzercia 

inzercia 
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Kto daroval krv?   

  Združenie mikroregiónu Údolie smrti zrealizovalo ďalší projekt a to - Obnova 
bojiska - II. etapa. Projekt pozostával z obnovy náterov troch tankov T-34. 
„V rámci projektu renomovaná fi rma všetky tanky vyčistila, komplexne ich 
opieskovala a naniesla striekaním jednotlivé nátery. Posledným krokom boli 
obnovené červené hviezdy. Ďakujeme Ministerstvu obrany SR za podporu 
projektu a budeme sa uchádzať o ďalšie zdroje, aby sme aj ostatných 5 tan-
kov mali v takom stave i vzhľade, ako je vhodné pre 21. storočie,“ informoval 
predseda združenia  Adrián Gužo. 

Obnova bojiska 
v Údolí smrti - II. etapa

  Ministerstvo obrany na daný projekt prispelo sumou 3 000 € a časť spolufi -
nancovala obec Kružlová, nakoľko sa jedná o tanky, ktoré sú v jej katastri. V 
súčasnosti už projekt slúži verejnosti, turistom i návštevníkom Údolia smrti. 
O ďalších projektoch a realizáciách v Údolí smrti Vás budeme už čoskoro 
informovať.

Realizované s fi nančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej 
republiky v rámci dotačného programu. 

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné 
Združenie mikroregiónu Údolie smrti. 

  V stredu 29. júla 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 29 bezpríspevkových darcov: 
  Jaromír Vanda (29), Vasil Lakata (7), Rudolf Gajdoš (16), Ľuboš Skasko 
(9), Radovan Bičej (50), Iveta Čurillová (10), Marián Čurilla (9), Peter Gič 
(31), Jozef Poperník (85), Viktor Cipka (4), Kristián Trebišovský (prvodarca), 
Erik Vrabeľ (43), Matúš Michalko (9), Jana Burjáková (33), Pavol Burda (35), 
Michaela Kandravá (7), Marián Kmec (58), Timea Marusinová (4), Marián 
Matkobiš (52), Jozef Špirňák (65), Ivan Baláži (20), Renáta Ličková (31), 
Michal Čisár (27), Ivan Mikita (81), Miroslav Krajkovič (23), Ivana Prusáková 
(6), Stanislava Bočkaiová (prvodarca), Lenka Zeherová (42), Kamil Ripper 
(15). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 

OZNÁMENIE
V období od 3.8.2020 do 30.9.2020 sa bude realizovať rekon-

štrukcia komunikácií a chodníkov v meste SVIDNÍK, 
objekty: 

Ul. Mládeže 
Ul. Ľ. Štúra

Ul. Ľ. Štúra - vstup k V2
  Dňa 3.8.2020 sa bude realizovať celoplošné frézovanie komunikácií a par-
kovísk na hore uvedených objektoch. Z tohto dôvodu žiadame obyvateľov 
- majiteľov (šoférov) osobných motorových vozidiel, aby v tomto období neod-
stavovali svoje autá na rekonštruovaných komunikáciách a parkoviskách.
Ctených obyvateľov žiadame o zhovievavosť počas prác. Za pochopenie a 
ústretovosť ďakujeme. 

inzercia 
inzercia 

inzercia 

Spravodajstvo / Inzercia
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

LEKÁRNE
Od 4. do 10. augusta 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo 
Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
8. a 9. augusta 2020: MUDr. B. Lišková - Kukorelliho 334/16 v Giraltovciach. 
Kontakt: 0950 553 171.  
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. 

SLOVÍK, Jozef Medard: 
Goral Karol a zázračná bylina. 
Námestovo, 
Tlačiareň Kubík 2020. 149 s.
  Goral Karol a zázračná bylina zaujme napínavým 
rozprávkovým príbehom, v ktorom nechýbajú čerti, 
obri, bosorky a iné rozprávkové bytosti. Je vykres-
lením dávnej minulosti regiónu Oravy s jej nárečím, 
životom na hrade i v podhradí, liečivým prírodným 
bohatstvom, ale predovšetkým fi gliarskym fortie-
ľom, ktorý záujme nielen detského čitateľa.

HAJDU, Vladimír
  Vladimír Hajdu, prezývaný Ady Hajdu, narodený 5. augusta 1963 v Bratislave, 
je slovenský herec. V roku 1987 absolvoval herectvo na VŠMU v Bratislave. 
Vladimír Hajdu sa zapísal do povedomie divákov ešte ako poslucháč VŠMU 
v Bratislave. Spolu s hercom Romanom Luknárom absolvoval polročnú stáž 
v Madride na Kráľovskej akadémii dramatických umení. Bol jedným z trojice 
absolventov, ktorých inscenácie prešli vďaka suverénnym hereckým výkonom 
spontánne na profesionálnu scénu. Vladimír Hajdu zdefi nitívnil svoje herecké 
postavenie a etabloval sa v hereckom súbore ako mnohotvárny herec s vý-
razným zmyslom pre absurditu, groteskný smiech a sarkastické ozvláštnenie 
všednosti. Je hercom výraznej individuality, ale aj premyslenej súhry. Ady 
žije v Bratislave. Je ženatý a má dve deti, vo voľnom čase sa okrem rodiny 
venuje hlavne golfu.

HAMSUN, Knut (4.8.1859 - 19.2.1952)
  Nórsky prozaik, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru. Vlastným menom Knut 
Petersen. Bol synom krajčíra, vyrastal na severe Nórska.  Pracoval od detstva 
ako pastier, predavač, podomový obchodník. Prvé uznanie prišlo s čiastočne 
autobiografi ckým románom Hlad. Opisuje v ňom šialenstvo mladého spisovate-
ľa spôsobené hladom a chudobou. Hamsunovým majstrovským dielom sa stali 
romány Mystéria a Pan. Za román Požehnanie zeme dostal Nobelovu cenu. Vo 
všetkých týchto dielach je ústrednou postavou osamotený hrdina, ktorý stratil 
dôveru k svojmu okoliu. Vo svojich ďalších dielach sa autor venoval témam z 
nórskej prírody alebo najvnútornejšej ľudskej psychológie. Hamsunovo dielo 
si získalo trvalú platnosť v nórskej i svetovej literatúre. 

Veštkyňa hovorí klientke:
- Onedlho vám skríži cestu jeden muž...

- Čo, už zase? Veď len včera som jedného zrazila!

   OZ Kocúrkovo v spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie na 
Slovensku  a Ruskou vojenskou historickou spoločnosťou pozýva širokú 
verejnosť na Výstavu Volžský medzník v kultúrnej pamäti. Výstava je 
otvorená od 21. júla v Dome kultúry vo Svidníku a pre návštevníkov 
bude k dispozícii do polovice augusta. Vstup je bezplatný.
   Výstava „Volžský medzník“ je venovaná histórii Stalingradskej bitky, 
ktorá bola jednou z najkrvavejších a najväčších v dejinách druhej sveto-
vej vojny. Víťazstvo Červenej armády pri Stalingrade vyvolalo obrovský 
politický i pracovný entuziazmus celého sovietskeho národa. Povzbudilo 
vieru v rýchle oslobodenie územia Sovietskeho zväzu od hnedého moru 
a vzpružilo morálneho ducha vojakov na fronte aj pracujúcich v zázemí, 

aby ešte úpornejšie bojovali s nepriateľom a snažili sa zabezpečiť front 
všetkým potrebným.
Slovo „Stalingrad“ sa stalo synonymom víťazstva. Bitka pri Volge pod-
nietila milióny ľudí v okupovaných krajinách k odhodlanému odporu. 
Spojenci Sovietskeho zväzu zároveň začali čoraz viac pomýšľať na 
potrebu otvorenia druhého frontu v Európe, lebo Červená armáda do-
kázala, že víťazstvo nad hitlerovským Nemeckom je nezvratné. Toto 
všetko, ale aj mnohé iné sa dozviete, keď sa oboznámite s výstavnými 
exponátmi. 
   OZ Kocúrkovo ďakuje Mestu Svidník za poskytnutie priestorov. 

OZ Kocúrkovo

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. - večerňa - 
slúži prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň: 6.00 liturgia - prot. Ján Pajkoš, 8.00 
- utreňa, 9.30 liturgia - prot. Ján Sovič. 

GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 4. august: 6.00 hod.: kláštor sestier baziliánok, 12.00 hod.: * Janka, 
Martina, Mária, Ján, 18.00 hod.: *Božena, Streda 5. august: 6.30 hod.: * Marián 
s rod., 18.00 hod.: * rod. Miklošová (odpustenie, požehnanie), večiereň sviatku, 
Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, štvrtok 6. august: od-
porúčaný sviatok, myrovanie, 6.30 hod.: * za farnosť, csl. lit. s myrovaním , 12.00 
* Veronika, Sergej, Alena, Michal, slov. lit. s myrovaním, 17.15 hod.: ruženec za 
závislých - Komunita Cenacolo, 18.00 hod.: * o. Peter, o. Dávid, o. Rado s rod., 
slov. lit. s myrovaním, Prvý piatok 7. august: 6.30 hod.: † Helena a Mikuláš, 18.00 
hod.: † Michal, eucharistická pobožnosť, Fatimská sobota 8. august: 7.00 hod.: 
ruženec a moleben k Bohorodičke, 8.00 hod.: † Eva C. / † Helena B. (panychída), 
10. nedeľa po päťdesiatnici, HLAS 1, 9. august: zbierka na katechizáciu a katolícke 
školy, 7.00 hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * za biskupov Jána, Milana, Petra, 
10.30 hod.: *za farnosť, 17.30 hod.: moleben k božskému srdcu. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ  
   Utorok 4.8.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Vieru, Viliama, Kamila, 
Moniku s rod. a Jána s rod., Streda 5.8.: 18:00 + Peter Kuderjavý, Štvrtok 6.8.: 
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla, Luciu, Petra, Júliu, Piatok 7.8.: 
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre členov Arcibratstva sv. ruženca, Sobota 
8.8.: 7:00 + Michal, Andrej, Anna, Nedeľa 9.8.: 9:00 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. Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie údaje 
získate na tel. čísle 0918 178 485.

Výstava „Volžský medzník“ o histórii Stalingradskej bitky vo svidníckom Dome kultúry 
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Kino Dukla / Pozvánky

ČO PREMIETA KINO DUKLA? 
AVA: BEZ SÚCITU

PIATOK 7. AUGUSTA O 20. HODINE  
Zabi, inak ťa zabijú!

Hrajú: Jessica Chastain, Colin Farrell, John 
Malkovich, Geena Davis, Common, Jess Wei-
xler, Joan Chen, Diana Silvers, Ioan Gruffudd, 
Matt Lindquist  •  Réžia: Tate Taylor  •  Scenár:-
Matthew Newton
  Hollywoodska hviezda Jessica Chastain ako 
elitná nájomná vrahyňa Ava. Je sexi, smrto-
nosná a od svojej tajnej organizácie dostáva 
tie najnebezpečnejšie zabijacké úlohy. Jedna 
operácia však nedopadne dobre a Ava sa ocitne 
na úteku a na muške svojich bývalých kolegov. 
Z lovkyne sa stane lovená. V ďalších úlohách 
sa predstaví Colin Farrell, John Malkovich a 
Common. Film natočil Tate Taylor, režisér trileru 
Dievča vo vlaku a drámy Farba citov.
Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premié-

ry: 6. august 2020, Krajina pôvodu: USA, triler, akcia, 96 minút, 
vstupné: 5 eur 

#FOLLOWME
Sobota 8. augusta 

o 20. hodine 
  Hviezda sociálnych sietí vycestuje s priateľmi do 
Moskvy kvôli novému obsahu pre svoj úspešný 
vlog. Keďže on sám a aj jeho kamaráti radi posú-
vajú hranice a snažia sa uspokojiť rastúci počet 
divákov, zapoja sa do vražednej hry plnej záhad, 
extrémov a nebezpečenstva. Hranica medzi sku-
točným životom a životom na sociálnych sieťach 
sa stiera, a partia kamarátov musí preto bojovať 
s cieľom uniknúť a prežiť.
Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 
6. august 2020, Krajina pôvodu: USA, horor, 

88 minút, české titulky, vstupné: 5 eur 

VEĽKÉ DOBRODRUŽSTVO MALEJ PANDY
NEDEĽA 9. AUGUSTA O 16. HODINE 

NAŠLA SA PANDA. POZNÁTE JU?
  Réžia: Billy Frolick, Natalja Nilova  •  Hrajú: Sergej Smirnov
  Veľký hnedý medveď Brum Brum si žije svoj 
pokojný život, až kým mu jedného dňa pople-
tený bocian nedoručí omylom zvláštnu zásiel-
ku - malú pandu. Ako všetky mláďatá, aj táto 
panda je roztomilá, ale veľa plače a rozhodne 
nepatrí do Brum-Brumovho lesa. Nezostáva mi 
nič iné, len s pomocou priateľov nájsť pande 
správny domov. Medveďa, malú pandu, tigra s 
poetickou dušou, bojazlivého vlka a pelikána, 
ktorému sa nikdy nezavrie zobák, čaká dlhá a 
nebezpečná cesta, ktorá preverí skutočnú silu 
ich priateľstva.

Rok výroby: 2019, Dátum lokálnej pre-
miéry: 30. júl 2020, Krajina pôvodu: USA, 

Ruská Federácia, animovaný, 84 minút,  
vstupné: 5 eur 


