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  Ráno vstal a už bol v práci. Starosta jednej z najmenších obcí na Slovensku 
úradoval vo vlastnej obývačke. Po zvolení zistil, že budova obecného úradu nie 
je obecná. Odmietol platiť nájom a úrad si zriadil doma.  

V Príkrej majú nový obecný úrad - z obývačky starostu do unimobunky

  Dedinka s dvanástimi obyvateľmi ročne hospodári so siedmymi tisíckami 
eur. Požadované ročné nájomné bolo podľa nového starostu Príkrej v okrese 
Svidník neúnosné. „Majiteľ budovy, v ktorej sídlil obecný úrad, zvýšil 
nájom, no a pre obec to bolo podľa mňa dosť. Tak okolo tisíc eur,“ 
vysvetlil nám ešte vo februári minulého roku starosta Príkrej Miroslav Goldir, 
ktorý tak každé ráno zo svojej spálne prešiel rovno do kancelárie obecného 
úradu, ktorú mal v obývačke. 
  Keď v okrese Svidník rokovala vláda premiéra Petra Pellegriniho, na starostu 
a celú Príkru sa tak trochu usmialo šťastie. Získal peniaze na to, aby už nemu-
sel úradovať vo vlastnej obývačke. „Už vlastne máme zapojenú elektrinu, 
predvčerom sme tam dali gumu,“ povedal starosta Príkrej Miroslav Goldir o 
unimobunke, ktorú obec umiestnila o pár desiatok metrov vyššie od niekdajšej 
budovy úradu i od jeho domu. Trvalo pritom desať mesiacov, kým sa mu ju 
podarilo zohnať. „Od vlády sme dostali štyritisíc eur, čo bolo nepostaču-
júce na takú unimobunku, tak sme kúpili takú trošku síce staršiu, ktorú 
sme renovovali, ale myslím, že bude postačujúca pre obec.“  
  A tak sa starosta zo svojej súkromnej obývačky mohol konečne presťahovať. 
Priznal však, že dofi nancovať kúpu unimobunky musela obec z vlastných. 
Doložili tri a pol tisíca eur. „Šetrili sme minulý rok i tento rok, teraz sa 
síce musíme ešte trošku uskromniť, tak dúfajme, že vydržíme nejako 

ten rok.“
  Počas tohtoroč-
ných februárových 
par lamentných 
vol ieb miestna 
okrsková komisia 
sídlila v staros-
tovej obývačke. 
Cítili sa ako doma 
a starosta verí, že 
tak tomu bude aj v 
týchto priestoroch 
v unimobunke. 
„Určite postačí. 
Je to 5 metrov 
na 6 metrov, teda 
tridsať štvorco-
vých metrov, tak 
malo by to byť 
dostačujúce,“ 
podotkol Miroslav 
Goldir. 
  Unimobunku síce 
ešte treba vybaviť 
nábytkom, no keďže šetria, musia sa uskromniť. 
  Zatiaľ im poslúži starý, možno aj tridsaťročný nábytok, ktorý by však chceli 
postupne vynoviť. A aj keď starosta už môže úradovať v novom, za interne-
tom musí cestovať do Svidníka. Obec je totiž bez mobilného i internetového 
signálu. „V máji tohto roku už mal stáť internetový stožiar s pripojením 
na mobilnú sieť, ale, bohužiaľ, prišla mi odpoveď od spoločnosti O2, že 
nič nerobia, a to kvôli tomu, že sa nedohodli s novou vládou. Ja preto 
musím ísť, či chcem, či nechcem, a to som ešte aj zamestnaný, tých 20 
kilometrov za internetovou sieťou do Svidníka a potom naspäť,“ smutne 
poznamenal starosta Príkrej Miroslav Goldir. 

(ps)

  Na našich stránkach sme už informovali, že v obci Kružlová v 
areáli Obecného úradu bolo osadené kovové srdce, ktoré slúži 
na zber vrchnákov z plastových fl iaš. S týmto nápadom prišiel 
starosta obce Adrián Gužo. 

Rekordné kružlovské srdiečko zapĺňajú aj ľudia zo zahraničia

  Plastové vrchnáky, ktoré sa nazbierajú, prispejú nielen k zlepšeniu životného 
prostredia, ale po nazbieraní určitého množstva, budú odpredané a zisk z 
predaja bude rozdelený medzi postihnuté deti, ktoré žijú v obci.
  Veľké kovové srdce zaujalo a všimli si ho ľudia na celom Slovensku, ba 
nielen na Slovensku. „Veľmi nás teší, že náš zámer pomôcť týmto deťom 
aj takouto formou sa stretol s mimoriadnym záujmom nielen v našej 
obci, ale aj v celej Slovenskej republike, ba aj v zahraničí. Touto cestou 
chceme poďakovať všetkým, ktorí nám postupne hádžu a dopĺňajú sr-
diečko, nechávajú nám krabice a tašky pri ňom alebo aj posielajú balíčky 
s vrchnákmi či už z Bratislavy, Košíc, Lučenca, Hnúšte, a zvlášť chceme 
poďakovať darkyni z Belfastu v Severnom Írska. 
  Každému z nich, keďže nejaké náklady mali na poštovnom, zasielame 
ako poďakovanie drobné propagačné predmety obce. Chceme úprimne 
poďakovať aj obyvateľom jednej z bytoviek v okresnom meste, ktorí 
zriadili vo svojom vchode malé zberné miesto a zberajú tie vrchnáky 
pre nás,“ zdôraznil starosta Kružlovej Adrián Gužo.
  Pripomeňme ešte, že kovové srdce je vysoké 194 cm a má hrúbku 20 cm. Je 
to najväčšie srdce v Slovenskej republike, o čom svedčí aj ofi ciálny certifi kát 
zaevidovaný v Knihe slovenských rekordov. 

(pn)
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  Chátra, no zdá sa, že ho zachránia. Jeden zo symbolov leteckých 
bojov o Duklu zničilo počasie, ale aj ľudia. Po 45-tich rokoch ho 
postupne začali opravovať a hoci začali pomaly, dokončujú to, 
čo začali pred rokom.  

Sovietsky Lisunov alebo americká Dakota?
 Hlavné je, že ho opravujú

  Pre mnohých je záhadou, prečo sa takéto práce robia v sezóne. Sovietske 
lietadlo Lisunov vyrobené v licencii americkej Dakoty stojí pri starej ceste v 
blízkosti Vyšného Komárnika už 47 rokov. Vlani ho nadšenci zo svidníckeho 
letiska na čele s Emilom Slukom takpovediac nahrubo zaplátali. „Podpísala 
sa na tom príroda, podpísali sa na tom aj vandali, no a najviac sa na tom 
podpísalo to, že bolo neodborne poskladané. Bolo proste doplechované 
plechmi, ktoré tam nemali byť. No a my to teraz musíme zmeniť,“ povedal 
nám vlani v septembri Emil Sluk z Aeroklubu duklianskych hrdinov. Na tieto 
práce si ho spolu s kolegami objednala obec. 
  Vlaňajšia výmena poškodených častí, hoci za špeciálny duralový materiál, 
však nestačí. Robotníci si teraz zobrali lietadlo do parády opäť. Obec tentoraz 
objednala špecializovanú fi rmu, ktorá sa orientuje na údržbu a ošetrovanie 
takýchto exponátov formou pieskovania a podobne už nedávno vynovila tri 
tanky v Údolí smrti. „V tomto prípade však toho materiálu ide omnoho viac. 
Odhadujeme, že spotrebujeme takých 5 ton na otrieskavanie,“ povedal 
nám majiteľ špecializovanej fi rmy Rastislav Košuda. 
  Niektoré oslabené časti musia vynechať, pretože by ich použitá technológia 
mohla poškodiť. Celé lietadlo pri obci Vyšný Komárnik však postupne opieskujú 
tak, aby bolo úplne čisté, bez akýchkoľvek náterov. „Potom na to ide epoxid 
a následne ide vrchná farba maskáčová. Máme zadané z Vojenského 
historického ústavu, že ako to má vyzerať,“ ozrejmil Rastislav Košuda a 

starostka Vyšného Komárnika Daniela Štefancová povedala, že po vlaňajšej 
prvej je toto druhá etapa obnovy dopravného lietadla Lisunov. „Finančné 
prostriedky sme dostali z Ministerstva kultúry, z programu Obnovme si 
svoj dom - 10 000 eur a plus vlastné zdroje.“  
  Obci, ktorá má lietadlo požičané a sama by z rozpočtu nedokázala nič, prispel 
aj rezort obrany a Vojenský historický ústav, prevažne odborným dohľadom. 
„Po dokončení prác by už to lietadlo malo vydržať tých desať rokov. Mal 
by už byť pokoj, samozrejme, pokiaľ po tom nebudú ľudia loziť a ničiť to,“ 
dodal ešte Rastislav Košuda zo špecializovanej fi rmy. „Je to komplexnejšia 
obnova dopravného lietadla, chceli by sme pokračovať ešte treťou eta-

pou s opravou podstavcov a úpravou okolia,“ doplnila 
starostka Vyšného Komárnika Daniela Štefancová s tým, 
že pri lietadle by chceli umiestniť aj kamery. Potom by ľudí, 
ktorí po lietadle lozia a častokrát ho aj nechtiac poškodzujú, 
mohli príslušné úrady aj sankcionovať.  

(ps) 
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  Má 28 rokov. Narodil sa vo Svidníku spoločne so sestrou Mirkou, 
teda je z dvojčiat. Prvé roky života prežil s rodinou v obci Krajná 
Bystrá, odkiaľ pochádza jeho otec. Obaja rodičia sú pritom zo 
severovýchodného Slovenska, mamka pochádza z obce Matovce 
pri Giraltovciach. Ján Hrinko za štyri roky spolupracoval s tromi 
premiérmi - Robertom Ficom, Petrom Pellegrinim a Igorom Ma-
tovičom. Na Krajnú Bystrú nezabúda, hoci precestoval poriadny 
kus sveta. Aj o tom, ale i o svojom vzťahu k Rusínom hovorí v 
našom rozhovore.

Za štyri roky s tromi premiérmi - Ján Hrinko stál pri najsilnejších mužoch Slovenska
Z Krajnej Bystrej medzi najvplyvnejších politikov sveta

Ako sa vlastne odvíjala Vaša život-
ná cesta po tom, čo ste vyrastali v 
Krajnej Bystrej?
  „Asi v mojich dvoch rokoch sme 
sa s rodičmi presťahovali do Košíc. 
Tam som chodil na základnú školu a 
gymnázium. Štúdium sa mi podarilo 
ukončiť s červeným diplomom na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave v 
odbore Manažment medzinárodného 
podnikania. Absolvoval som zahra-
ničné študijné pobyty v tureckom 
Istanbule a na Malte. V súčasnosti 
som doktorandom na Obchodnej 
fakulte Ekonomickej univerzite v 
Bratislave.“
Dostať sa k politike je pre niekoho 
možno nesmierne náročné, pre 
iné zas veľmi jednoduché. Aké to 
bolo vo Vašom prípade? Ako ste sa 
dostali k politike?
  „Už od mladého veku sa zaujímam o 
spoločenské dianie a politiku. Počas 
môjho stredoškolského štúdia na 
gymnáziu v Košiciach som sa zú-
častnil niekoľkých besied s politikmi a 

inými osobnosťami verejného života, 
ktoré škola organizovala. Medzi nimi 
bolo aj niekoľko takých diskusií s 
predsedom vlády SR. Na jednej z 
nich si moju aktivitu, zapájanie sa do 
diskusie i vyjadrenie vlastného názo-
ru na problematiku všimol samotný 

premiér a vyzval ma, aby som nechal 
na seba kontakt u jeho kolegyne z 
Úradu vlády. Súhlasil som a netr-
valo dlho, ozvali sa mi z Tlačového 
odboru Úradu vlády SR, či by som 
nemal záujem s nimi spolupracovať 
ako mladý aktívny človek na vtedy 
ešte len vznikajúcej komunikácii 
prostredníctvom sociálnych sietí. Mňa 
to oslovilo a rozhodol som sa, že túto 
ponuku prijmem.“
Čo vlastne obnášala komuniká-
cia prostredníctvom sociálnych 
sietí?
  „Mal som na starosti osobné konto 
predsedu vlády a celú jeho komuniká-
ciu na Facebooku. Veľmi som si vážil 
možnosť ako mladý človek pochádza-
júci z ďalekého východného Sloven-
ska komunikovať v mene predsedu 
vlády s jeho plnou podporou. Bral 
som to ako možnosť byť tzv. médiom 
informácií medzi premiérom krajiny 
a mnohými nielen mladými ľuďmi na 
sociálnej sieti. Venoval som tomu 
počas štúdia veľmi veľa času, pretože 
som musel byť stále zorientovaný v 
aktuálnom dianí vysokej politiky i v 
otázkach ekonomicko-hospodárskej 
oblasti, no na druhej strane som sa 
popritom veľmi veľa naučil.“
Predpokladám však, že pri Face-
booku a teda pri komunikácii na 
Facebooku v mene premiéra ste 
dlho neostali. Bolo ťažké posunúť 
sa niekam ďalej?
  „Túto „prácu“ som vykonával až do 
skončenia vysokej školy. Po štátni-
ciach som bol pozvaný na Úrad vlády 
na obed s predsedom vlády SR, kde 
mi pán premiér dal ponuku pracovať 
už priamo na Úrade vlády SR. Prešiel 
som vonkajším výberovým konaním 
na pozíciu jeho „poradcu“ priamo v 
Kancelárii predsedu vlády SR. Už 
to neboli sociálne siete, ale odvtedy 
som mal už na starosti každodennú 

Ján Hrinko v kancelárii predsedu vlády

Na stretnutí s pápežom Františkom

S prezidentkou Zuzanou Čaputovou
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Za štyri roky s tromi premiérmi - Ján Hrinko stál pri najsilnejších mužoch Slovenska

Spravodajstvo 

agendu predsedu vlády, jeho pracov-
né stretnutia, cesty, komunikáciu s 
občanmi a podobne.“
Aké to pre Vás bolo? Mali ste 24 
rokov a dostali ste sa k, dá sa 
povedať, najmocnejšiemu mužovi 
krajiny. Ako ste to vtedy brali?
  „Áno, ako 24-ročný, dovolím si 
povedať, ešte stále neskúsený a 
s obrovským rešpektom, som tak 
vstúpil do Úradu vlády SR, budovy, 
ktorú som poznal len z televíznej 
obrazovky, no stala sa mi adresou s 
prechodným pobytom. Priznám sa, 
že na začiatku som mal čo robiť, aby 
som si u ministrov a iných politických 
„matadorov“ získal dôveru a ako 
taký rešpekt. Vo februári 2018 som 
ako 26-ročný viedol celú Kanceláriu 
predsedu vlády SR až do príchodu 
premiéra Petra Pellegriniho.“
Vtedajší nový premiér si Vás však 
vybral takisto. Čo Vám ponúkol?
  „Od Petra Pellegriniho som v marci 
2018 dostal opätovne ponuku stať 
sa súčasťou aj jeho najužšieho tímu 
spolupracovníkov. Túto ponuku som 
si veľmi vážil a rád som ju prijal.“
No ale teraz v marci prišiel nový 
premiér Igor Matovič. Aké to bolo 
s ním?
  „Po príchode premiéra Igora Ma-
toviča, som svoju funkciu istý čas 
naďalej zastával. Avšak po následnej 
opätovnej ponuke od Petra Pellegrini-
ho som sám požiadal o preloženie z 
Úradu vlády SR na Národnú radu SR, 
kde v súčasnosti vykonávam funkciu 
poradcu podpredsedu NR SR. 

Z Krajnej Bystrej medzi najvplyvnejších politikov sveta
  Dnes ako 28-ročný som pravde-
podobne historicky najmladším a 
možno aj jediným spolupracovníkom, 
ktorý stál až pri troch slovenských 
premiéroch a aj svojou prácou som 
tak mohol ovplyvniť každodenný chod 
nášho Slovenska. Bol som stálym 
prísediacim počas zasadnutí vlády 
SR. Som držiteľom bezpečnostnej 
previerky NBÚ, previerky NATO i 
previerky EÚ na najvyšší stupeň - 
Prísne tajné.“
Ostaňme ešte chvíľu pri práci na 
Úrade vlády. Aké je to pracovať pri 
predsedovi vlády?
  „Musím sa priznať, že pomerne ná-
ročné. Aj keď je predseda vlády podľa 
našej ústavy až tretí najvyšší ústavný 
činiteľ, je to predsa len „najmocnejší“ 
politik v krajine. Jeho program je preto 
zaplnený do posledného miesta. Pre-
miér Robert Fico aj predseda vlády 
Peter Pellegrini boli veľmi aktívni a 
pracovití. Svoju prácu brali vysoko 
zodpovedne a profesionálne, čo 
znamenalo naozaj množstvo pra-
covných stretnutí, návštev, výjazdov 
po celom Slovensku či zahraničných 
pracovných ciest. 
  Predovšetkým v tejto oblasti musím 
spomenúť Petra Pellegriniho a jeho 
úspechy v zahraničnej politike. Bol 
premiérom len dva roky, no dovolím 
si povedať, že sa mu v zahraničnej 
oblasti podarilo toľko, ako keby bol 
premiérom jednu dekádu. Myslím, že 
neprezradím tajomstvo, ak poviem, 
že v jeho kancelárii na stene má 
množstvo fotografi í zo zahraničných 

návštev svetových lídrov: s prezi-
dentom Spojených štátov americ-
kých Trumpom, ruským prezidentom 
Putinom, čínskym prezidentom Si 
Ťin-pching-om, nemeckou kance-
lárkou Merkelovou, francúzskym 
prezidentom Macronom či svätým 
otcom Františkom a mnohými ďalšími. 
Ak sa každému ďalšiemu premiérovi 
podarí podobnú stenu naplniť čo i 
len z polovice, už vtedy to bude pre 
našu zahranično-politickú reputáciu 
veľký úspech. 
  S Petrom Pellegrinim  sme spo-
ločne prešli aj celé Slovensko, aj 
prostredníctvom výjazdových vlád. 
Je zástancom politiky regiónov, čo 
mne ako rodákovi z malého mesta 
severovýchodného Slovenska je 
veľmi blízke.“
S regiónmi Slovenska i s rodným 
krajom ste prichádzali do styku 
len počas výjazdov premiéra alebo 
aj inak?
  „Na Úrade vlády som mal na starosti 
aj správu rezervy predsedu vlády. 
Teda dovolím si povedať, mal som 
v rukách tzv. mini nástroj podpory 
regiónov, teda miest, obcí či rôznych 
regionálnych združení kultúrneho Okrúhly stôl najvyšších ústavných činiteľov

Jedna zo zahraničných 
pracovných ciest s premiérom

- v Afganistane
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Za štyri roky s tromi premiérmi - Ján Hrinko stál pri najsilnejších mužoch Slovenska
Z Krajnej Bystrej medzi najvplyvnejších politikov sveta
miestneho rozvoja. A prostredníctvom 
toho som mal možnosť denne prichá-
dzať do kontaktu s primátormi miest 
a so starostami aj tých najmenších 
obcí z rôznych častí Slovenska, teda 
aj so starostami obcí zo svidníckeho 
okresu.“
No a aký šéf bol Robert Fico? Aký 
Peter Pellegrini a aký Igor Matovič, 
ktorého ste síce ako nadriadeného 
zažili len krátko, ale predsa...
  „Každý jeden z premiérov, pre kto-
rých som mal možnosť pracovať, je 
osobnosť. Každý je svojský svojim 
prístupom ku kolegom, ako aj k vý-
konu funkcie ako takej. Pracoval som 
dva roky pre Roberta Fica, ako som 
už uviedol, práve on bol ten, ktorý mi 
dal ponuku pracovať na Úrade vlády 
SR, čo si veľmi vážim. Ďalšie dva roky 
som pracoval pre Petra Pellegriniho a 
približne dva týždne pre Igora Matovi-
ča. Mal som možnosť spoznať ich aj 
z inej stránky, ako z tej mediálnej. Je 
škoda, že množstvo ľudí túto možnosť 
nemá a urobí si tak názor len z často 
skresleného obrazu novinárov. 
  Nuž taký je však život vrcholovej 
politiky, práve preto je veľmi dôležité 
vrátiť sa naspať k ľuďom, chodiť 
medzi nich a rozprávať sa s nimi. 
Keď sa ešte na chvíľku vrátim k 
Petrovi Pellegrinimu, tak poviem, že 
je to naozaj obrovský pracant, no na 
druhej strane sa vie aj dobre zabaviť 
a musím priznať, že nikdy nepokazí 
žiadnu dobrú zábavu, čo sa mi veľmi 
páči. Myslím si, že by dobre zapadol 
aj medzi nás, východniarov. (smiech) 

No a s premiérom Igorom Matovičom 
som mal možnosť pracovať krátko, 
preto si ho nedovolím veľmi súdiť, no 
môžem však diplomaticky zhodnotiť, 
že k práci mal odlišný prístup, taký 
jemu vlastný. 
  Ostáva mi len veriť, že postupne 
nadobudne potrebné skúsenosti, 
aby svoj mandát vykonával patrične 
k jeho postaveniu a funkcii predsedu 
vlády.“
Štyri roky pri premiéroch našej kra-
jiny sú za Vami. Čo Vám táto práca 
dalo a čo, naopak, vzala?
  „Práca na mojej pozícii v Kancelárii 
predsedu vlády je predovšetkým 
veľmi časovo náročná, no na druhej 
strane veľmi obohacujúca. Z  Kan-
celárie predsedu vlády SR som po 
štyroch rokoch odišiel s nespočetným 
množstvom skúseností, no zároveň 
s obrovskou dávkou pokory. Jeden 
premiér mi raz povedal: „Janko, toto 
je pre Vás vysoká škola života...,“ A 
ona to naozaj aj bola... Preto za túto 
skúsenosť som veľmi vďačný a teším 
sa na každé ďalšie profesionálne 
výzvy v budúcnosti.“
Stáť pri predsedovi vlády, orga-
nizovať jeho program a podobne, 
iste znamená aj veľa cestovania. 
Kde všade ste boli, aké rôzne stret-
nutia ste vďaka svojej pozícii pri 
premiérovi a je jedno pri ktorom, 
absolvovali?
  „Áno, jednou z výhod mojej práce 
je aj cestovanie. Aj keď to nie je také 
cestovanie, ktoré možno bežne po-
známe, pretože väčšinou z danej kra-

jiny vidíte naozaj len to, čo vám dovolí 
okno auta, ktoré Vás vezie z letiska na 
miesto rokovania či summitu, mal som 
možnosť navštíviť množstvo krajín z 
východu až po západ - od Vietnamu 
až po Spojené štáty americké. Bol 
som súčasťou množstva ofi ciálnych 
delegácií pri zahraničných cestách s 
našimi premiérmi. 
  Stretol som sa s množstvom sve-
tových štátnikov, no najviac si vážim 
osobnú audienciu u Svätého otca 
Františka v jeho súkromných priesto-
roch vo Vatikáne. Aj keď to bolo len 
pár minút, slová, ktoré si vtedy navzá-
jom vymeníte, Vám zostanú v pamäti 
po celý život. Ďalšou pre mňa veľmi 
zaujímavou cestou bola návšteva 
slovenskej misie v Afganistane. Táto 
cesta bola jednou z tých bezpeč-
nostne rizikovejších, aj preto sme ju 
spolu s pánom premiérom absolvovali 
z Úradu vlády len traja, bez ďalších 
mojich kolegov, ktorí bývali bežne 
súčasťou delegácií.“
Kto alebo čo Vám možno najviac 
utkvel či utkvelo v pamäti?
  „Vždy sa udeje niekoľko zaujímavých 
príhod či protokolárnych „Faux pas“, 
ktoré sú veľmi zábavné a radi na nich 
spomíname, no ak mám povedať, kto 
alebo čo mi najviac utkvelo v pamäti, 
tak sú to úplne obyčajní ľudia, ktorých 
pri našich cestách po Slovensku 
stretávame, a ich životné príbehy. 
Pamätám si napríklad na 88-ročnú 
pani Veroniku, ktorú sme stretli na 
východnom Slovensku. 
  Bolo vidieť, že sa s touto pani život 
nemaznal, no prišla medzi nás, aby 
nám úprimne zahrala na ústnej har-
monike a tešila sa, že nás vidí. Takéto 
prípady Vás vrátia späť do reality a 
uvedomíte si, o čom je vlastne politi-
ka a o čom musí byť služba ľuďom. 
Nikdy sa nedá urobiť všetko, nedá 
sa všetkým vyhovieť a pomôcť, no 
ja z mojej pozície som sa vždy snažil 

urobiť maximum a aj svojou trochou 
tak pozitívne ovplyvniť každodenný 
chod nášho Slovenska.“
Poďme teraz ešte na chvíľu ku 
Krajnej Bystrej, odkiaľ pochádza 
Váš otec a kde ste strávili, síce 
len dva roky, ale predsa len časť 
svojho života. Často si na Krajnú 
Bystrú spomeniete?
  „Aj keď momentálne moji rodičia 
bývajú v Košiciach, ja prechodne v 
Bratislave, veľmi rád sa vraciam do 
svidníckeho regiónu a do obce Kraj-
ná Bystrá. Práve tam som spoločne 
so sestrou strávil veľkú časť môjho 
detstva, každé prázdniny. Dokonca 
ako malý chlapec som v miestnej 
gréckokatolíckej cerkvi miništroval a 
veľmi ma to bavilo. Hrdo sa hlásim k 
Rusínom. Teda ako my hovoríme k 
nám Rusnákom. 
  Mám veľmi rád rusínsku kultúru, 
pesničky a samotný jazyk. Doma 
veľmi často prepíname do rusínčiny. 
Dokonca podľa rozprávania mojich 
rodičov som mal v prvom ročníku 
problém so slovenským jazykom. 
Prirodzenejšie mi bolo hovoriť v škole 
po rusínsky (smiech).
  Som často v kontakte aj so staros-
tom našej obce, aby som sa informo-
val ako sa obcí darí, rovnako s pani 
primátorkou mesta Svidník. Vždy 
ma veľmi teší, ak si prečítam nejakú 
dobrú správu z tohto regiónu. Veľmi 
dobre viem, že sa ľudom v tomto 
regióne nežije úplne najlepšie, no o 
to sme my Rusnáci srdečnejší a to si 
musíme zachovať.“
Čo Vám možno najviac chýba z 
rodného kraja?
  „Práve ten jazyk, tá bezprostrednosť 
ľudí a aj naše tradičné rusnácke jedlá 
ako napríklad pirohy či mačanka. 
Tie mi však mamka vždy po mojom 
návrate domov navarí, na čo sa stále 
veľmi teším.“ 

 Pavol Sivák

V priestoroch Úradu vlády SR

   Ján Hrinko sa rád vracia do svidníckeho regiónu a do 
obce Krajná Bystrá. Práve tam spoločne so sestrou strávil 
veľkú časť detstva
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  Slovenský zväz ľadového hokeja ofi ciálne predstavil nového 
výkonného riaditeľa Petra Kruľa aj generálneho sekretára Ivana 
Pulkerta. Obaja prijali ponuku prezidenta zväzu Miroslava Šatana 
s nadšením a ambíciou posúvať slovenský hokej dopredu. 

Rodák zo Svidníka Peter Kruľ je pravou rukou 
šéfa slovenského hokeja Miroslava Šatana

  Pravou rukou prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja sa tak stal 
Svidníčan. Peter Kruľ je rodákom z mesta pod Duklou a v Slovenskom zväze 
ľadového hokeja zastáva pozíciu, ktorá je nová. Jej zavedením sa však prezi-
dent SZĽH Miroslav Šatan podľa zverejnenej tlačovej správy zaoberal už dlhší 
čas. „Najmä z toho dôvodu, že za posledný rok sa nakopilo veľa agen-
dy, ktorá nám ukázala, že je potrebné mať na zväze niekoho, kto bude 
zjednocovať a koordinovať všetky oddelenia vrátane našich dcérskych 
spoločností. Vybrali sme si Petra Kruľa, ktorý má bohaté skúsenosti v 
tejto oblasti. Bude mojou pravou rukou. Za úlohu má zefektívniť naše 
fungovanie,“ uviedol k novej pozícii Miroslav Šatan.
  Peter Kruľ má za sebou štúdium diplomacie na univerzite v Banskej Bystrici 
aj v Kolíne nad Rýnom, neskôr študoval aj verejnú politiku na Harvarde v 
Spojených štátoch amerických. Na stránkach Podduklianskych noviniek sme 
o Petrovi Kruľovi, ktorý je synom známeho svidníckeho gynekológa, dlho-
ročného primára a niekdajšieho mestského poslanca Františka Kruľa, písal 
v roku 2005, keď študoval na už spomínanom Harvarde. Neskôr pracoval vo 
fi nančnom sektore so zameraním predovšetkým na oblasť zdravotníctva, a 
tiež v oblasti strategického poradenstva, kde sa venoval projektom zameraným 

na stratégiu, fi nancie a transformácie 
firiem. „Mojou kľúčovou úlohou 
bude koordinovať a zefektívňovať 
procesy, komunikáciu, plánova-
nie a v konečnom dôsledku aj 
rozhodovanie v rámci zväzových 
oddelení,“ povedal Peter Kruľ a 
na margo svojich prvých krokoch v 
SZĽH doplnil:
   „V prvom rade som sa chcel 
stretnúť s každým na zväze, spo-
znať sa, nadviazať kontakt. Keď 
som sa prechádzal po chodbách, 
zistil som, že veľa ľudí pracujúcich 
v slovenskom hokeji sú srdciari a 
milujú hokej. V najbližšom čase 
plánujem získať všetky potrebné 
informácie o aktivitách, fi nancova-
ní a procesoch. Chcem zefektívniť 
fungovanie do tej miery, aby ľudia 
vedeli, čo robíme a prečo to robí-
me. Zároveň chcem, aby bol náš 
spôsob práce natoľko efektívny, že 
nebude vytvárať prekážky tomu, čo 
chceme dosiahnuť v slovenskom 
hokeji.“ 

(szlh, ps, foto: szlh)

 Pravou rukou prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja sa stal 
Svidníčan. Peter Kruľ je rodákom z mesta pod Duklou a v Slovenskom 
zväze ľadového hokeja zastáva pozíciu, ktorá je nová

Peter Kruľ a Miroslav Šatan



18. august 2020Podduklianske novinky 8
Ako koronavírus ovplyvnil dovolenky ludí z regiónu?´

Spravodajstvo 

  Učiteľka Alena Najduchová hovorí, že učiteľské povolanie je nesmierne 
náročné. A preto sa vždy veľmi teší na čas školských letných prázdnin. „Tie 
najradšej trávim doma, v spoločnosti svojich blízkych, rodičov, úžasného 
synčeka a miláčika našej rodiny Zárky (trpasličí špic). 

  Syn a Zárka mi robia 
spoločníkov pri dlhých pre-
chádzkach. Snažím sa čo 
najviac času tráviť s nimi a 
aj v prírode. Chodím zbierať 
hríby, bylinky.... Oberám a 
spracovávam všetko, čo 
ponúka záhrada mojich 
rodičov. 
  V zime každému dobre 
padnú fajnové domáce dže-
miky, kompóty, mrazená 
a sterilizovaná zeleninka, 
bylinkové čaje... Rada ex-
perimentujem a skúšam 
nové neznáme recepty na 
fajnové pochúťky,“ prezra-
dila učiteľka Alena Najdu-
chová.
  Zároveň je však leto pre 
ňu aj časom potuliek po 
Slovensku. 
  Už mnoho rokov dovo-
lenkuje prevažne doma. 
„Za ten čas som spoznala 
neskutočne krásne záku-
tia našej vlasti. Fascinujú 
ma naše veľhory. Každý 
rok zdolám niektorý z ich 
štítov. Tento rok vyhrali 

  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... 

Učiteľka Alena Najduchová 
každý rok zdolá nejaký ten štít 

práve Vysoké Tatry. Podarilo sa nám zladiť pracovné aktivity niekoľkých 
úžasných ľudí a spoločne sme strávili niekoľko nádherných slnečných dní. 
Boli to dni plné smiechu, potuliek po horách, welnes.... Cestou na dovolenku 
sme si spravili krátku poznávačku Levoče a Baziliky sv. Jakuba. Toľko krásy 
a histórie. Úžasné. Vo VT sme si vyšľapali na Solisko, na Skalnaté pleso, na 
Zámkovského chatu ... 
  Vychutnali výhľady a krásy prírody. Vďaka malej ľsti som prekonala svoje 
schopnosti. Nebiť malého klamstva, tak by som sa k tomu nikdy neodhodlala. 
Bola to vychádzka na horskom bicykli, pri ktorej sme zdolali trasu z Nového 
Smokovca až na Popradské pleso - 19 km so 700 m prevýšením (spolu 38 
km). Cestou späť nikto z nás neveril, že sme to naozaj dali. Ten úžasný pocit 
hrdosti je na nezaplatenie. To sú výzvy, nečakané a krásne. Toľko krásna 
nám dáva naša príroda a nič za to nežiada, len ochranu. Neoceniteľný dar. 
V auguste ma čaká ešte jedná nádherná udalosť. Je to svadba mojej jedinej 
sesternice a zároveň krstnej dcéry. 
  Po dlhých rokoch sa bude konečne konať svadba v našej rodine. Neskutočne 
sa teším. Jednoducho, v lete mám konečne čas, kedy si môžem užívať čas 
voľna, krásnych slnečných dní, hoci len v záhrade pri oberaní čerešní, či černíc 
a vykonávať bežné domáce práce,“ uzavrela učiteľka Alena Najduchová. 

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

  Po nástupe novej riaditeľky Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny v Bardejove Lenky Kováčovej sa zatiaľ žiadne iné per-
sonálne zmeny v štruktúre tohto úradu neudiali. 

  Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Stropkove 
10. augusta vzniesol obvinenie 29 ročnému mužovi z Trebišova pre prečin 
poškodzovanie cudzej veci. Obvinený muž v nočných hodinách z 18. na 19. 
apríla  poškodil motorové vozidlo zn. Volkswagen MULTIVAN, ktoré sa v tom 
čase nachádzalo pred bytovým domom v obci Chotča, okres Stropkov a to 
tým spôsobom, že na uvedenom vozidle poškriabal kapotu, predné dvere, 
zadné dvere, zadný blatník. Takto spôsobil 35 ročnému majiteľovi škodu vo 
výške 1 300 eur. 
  Obvinený muž je stíhaní na slobode. V prípade preukázania viny mu hrozí 
trest odňatia slobody až na jeden rok. 

(krpz) 

  Učiteľka literárno-dramatického odboru svidníckej Základnej umeleckej 
školy Darina Markova zvykne počas leta navštevovať svoju dcérku, ktorá 
žije v zahraničí. „Tohtoročné leto bolo aj pre našu rodinu iné ako po minule 
roky. Vzhľadom na situáciu s koronou sme sa rozhodli byť zodpovední a ostať 
doma, na Slovensku. Zrušili sme plánovanú cestu do Qataru, kde žije naša 
dcéra, spoločnú dovolenku na Zanzibare a každoročný pobyt v Nemecku,“ 
priznala učiteľka Darina Marková.   
  S manželom sú vášniví motorkári, preto sa rozhodli, že za zážitkami sa 
vyberieme na dvoch kolesách. „A tak okrem rekreačného strediska Domaša 
Valkov, Domaša - Dobra, sme prejazdili aj Zemplín a iné kúty východného 
Slovenska. Na západe krajiny sme vystúpili na Čachtický hrad a oddýchli si v 
Piešťanoch na kúpeľnom ostrove. Pieniny sme tohto roku obzerali aj z poľskej 
strany a to konkrétne návštevou rodiska Michala Dočolomanskáho - Niedzic.  
Aj keď naša krajina je nádherná a aj takéto leto malo svoje čaro, predsa len 
nám v lete chýbalo more,  spoznávanie iných krajín a hlavne slobodný a bez-
problémový pohyb, aby sme mohli byť so svojimi blízkymi,“ uzavrela Darina 
Marková.                                                                                                   (ks) 

Za zážitkami na dvoch kolesách 

Prešovský samosprávny kraj
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
pozýva neprofesionálnych fotografov a fi lmárov 
na workshop 

„VIZUÁLNE  UMENIE“ 

v dňoch 3.9. - 6.9.2020

Miesto konania: Roztoky, okres Svidník
Podujatie z verejných zdrojov 

podporil Fond na podporu umenia

  13. júla 2020 ofi ciálne začali aktivisti novovznikajúcej strany 
HLAS - sociálna demokracia podpredsedu NR SR Petra Pelle-
griniho v meste Banská Bystrica sériu podujatí na zber podpi-
sov pod názov „Pelletón“, ktoré sú potrebné na registráciu na 
Ministerstve vnútra SR. 

Aj občania okresu Svidník podporili vznik strany HLAS - sociálna demokracia

  Títo aktivisti počas mesiaca absolvovali množstvo stretnutí s občanmi miest a 
obcí po celej republike. V okrese Svidník sa „Pelletón“ zastavil 29. júla. Ľudia na 
námestí svojím podpisom vyjadrovali súhlas novovzniknutej strane a aktivisti 
okresu zozbierali podpisy od občanov, či miestnych podnikateľov. 7. augusta 
poslanec NR SR Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok, člen „Pelletónu“ 
pozval aktivistov z okresov Prešovského kraja do Banskej Bystrice, kde sme 
ofi ciálne odovzdali za Prešovský kraj viac ako 20 500 podpisov pre registráciu 
strany HLAS - sociálna demokracia. Séria podujatí na zber podpisov končila 
v stredu 12. augusta 2020 v Trenčianskom kraji.

 Ján Rubis, primátor mesta

Poškodil auto 
František Pochanič ostáva vedúcim

  Lenka Kováčová to potvrdila v rozhovore pre naše noviny s tým, že k zme-
ne nedošlo ani na poste vedúceho pracoviska vo Svidník. Aj naďalej je ním 
František Pochanič. 
„Stále platí taká štruktúra nášho 
úradu, aká tu bola. Bez súhlasu 
Ústredia práce, sociálnych vecí a 
rodiny ju sama nemôžem meniť. 
Zmeny štruktúr úradov práce sa 
chystajú, to môžem prezradiť, 
ale všetko je v štádiu riešenia, 
pretože prioritou doteraz boli a 
stále sú opatrenia prvej pomoc 
ľuďom súvisiace s pandémiou 
ochorenia COVID-19,“ povedala 
pre naše noviny riaditeľka Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny v 
Bardejove Lenka Kováčová. 

(ps) 
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  Rusínsko-ukrajinská iniciatíva v spolupráci so Slovenským 
národným múzeom - Múzeom ukrajinskej kultúry a mestom 
Svidník ponúkla domácemu publiku v rámci kultúrneho leta 
jedinečný koncert Richarda Švedu ukrytý pod názvom V galérii 
trochu inak...  

Z nevšedného podujatia pod názvom V galérii trochu inak...

  Všetko nasvedčuje tomu, že už samotný názov predvídal 
výsledok nevšedného podujatia zameraného na popularizáciu 
operného umenia v podaní mladého barytonistu, sólistu Nemeckej 
opery nad Rýnom v Düsseldorfe, ale hlavne svidníckeho rodáka, 
Richarda Švedu.
  V Galérii Dezidera Millyho sa zišli davy divákov, fanúšikov, 
podporovateľov a možno aj zvedavých okoloidúcich, aby sa na 
vlastné oči presvedčili, že aj v malom meste sa dajú plniť veľké 
sny!
  Hosťkou koncertu bola Richardova manželka, mezzosopranist-
ka, operná speváčka, Zuzana Šveda. Počas koncertu predstavili 
výber piesňovej tvorby domácich skladateľov Mikuláša Schneidra-
Trnavského, Eugena Suchoňa, Alexandra Moyzesa či Ladislava 
Faixa v sprievode vynikajúcej klaviristky Júlie Grejtákovej.
  Na záver, po nekončiacom potlesku a standing ovation pridali 
manželia Švedovci dojatým divákom bonus v podobe spoločného 
duetu.
  Veríme, že takéto podujatie nie je v galérii posledné, a časom 
vznikne nová tradícia popularizácie a propagácie klasickej hudby 

na miestach, kde by to možno ani nikto nečakal... 
  Touto cestou sa zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili o to, aby sa sen stal skutočnosťou! Koncert podporil z 
verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Miriam Božiková, predsedníčka RUI 
Foto: Roman Artim

  V spoločenskej sále svidníckeho Domu kultúry sa v uplynulý 
štvrtok 13. augusta konal regionálny snem Združenia miest a 
obcí pod Duklou (ZMOD), ktorého predsedom je primátor Giral-
toviec Ján Rubis. Rokovanie snemu viedla svidnícka primátorka 
Marcela Ivančová, ktorá privítala aj viacerých hostí. 

Primátori a starostovia podduklianskeho regiónu snemovali 
Čo najviac trápi samosprávy pod Duklou?

  Boli medzi nimi ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska 
v Bratislave Michal Kaliňák, prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal 
Iľkanin, generálny riaditeľ Východo-
slovenskej vodárenskej spoločnosti 
(VVS), a.s. Košice Stanislav Hreha 
i riaditeľ svidníckeho závodu VVS 
Vladimír Novák. 
  Delegáti regionálneho snemu zvolili 
kandidátov na republikový snem, 
ktorý by sa mal konať v októbri. 
Rovnako schválili správu o činnosti 
ZMOD za rok 2019, ktorú predložil 
predseda Ján Rubis a vypočuli si aj 
informácie o činnosti Rady ZMOS v 
podaní Michala Kaliňáka. 
  Primátorka Svidníka Marcela Ivančová v diskusii predostrela žiadosť o rie-
šenie problémov, ktoré podľa nej trápia mesto Svidník, ale aj iné samosprávy. 
„Som rada, že som našla podporu u kolegov starostov. Hovorila som o 
probléme s mimoriadnou platbou za informačný systém DCOM, ktorý 
používajú samosprávy a tento informačný systém nespĺňa tie funkci-
onality, ktoré sa od moderného systému očakávajú. Vyjadrila som sa 
k obedom zadarmo, respektíve k ich rušeniu. Mnoho obcí investovalo 
do vybavenia kuchýň a jedální, do systému evidencie stravníkov a 
boli nútené to urobiť, lebo to bolo rozhodnutie na centrálnej úrovni, 
dnes to ani nie po roku má byť, znova z centrálnej úrovne, zrušené,“ 
podotkla primátorka Svidníka, ktorá sa vyjadrila aj k problematike odpadu a 
najmä zberu kuchynského odpadu, ktorý sú samosprávy povinné zbierať a 
likvidovať od januára 2021. „Žiadosti o fi nancovanie napr. mesto Svidník 
nemá vyhodnotené od októbra 2019. Z vlastných prostriedkov inves-
tovať státisíce eur v tomto roku je nereálne, na občana túto povinnosť 
preniesť nechceme. Navrhujem posunúť účinnosť tohto zákona na rok 

2023 tak, ako to majú na výnimku napr. v Bratislave. Medzitým vypísať 
výzvy, ktoré budú zamerané práve na vytváranie infraštruktúry zberu,“ 
podotkla primátorka, ktorá v mene Mesta Svidník na sneme Združenia miest 
a obcí pod Duklou požiadala aj o dofi nancovanie preneseného výkonu štátnej 
správy - stavebný úrad, matriku a školský úrad, pretože výška príspevku štátu 
sa už roky nemení. „Žiadame podávanie žiadostí vo výzvach realizovať 
dvojkolovo - po schválení zámeru, keď je isté, že ako žiadateľ budete 
úspešní, pripravovať v druhej fáze kompletnú dokumentáciu. Nie je 

správne ani ekonomické dávať peniaze do projektových doku-
mentácií, keď sa nerealizujú, a keď sú po rokoch schválené, už 
sú neaktuálne,“ upozornila ešte Marcela Ivančová. 
Ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska 
v Bratislave Michal Kaliňák po skončení snemu v rozhovore pre 
naše noviny povedal, že rokovanie potvrdilo dve veci. „Samosprávy 
majú stále viac problémov ako peňazí a mnohé problémy sú úplne 
rovnaké bez ohľadu na to, či ide o mestá a obce na severovýchode 
Slovenska, horných Kysuciach, prípadne na Záhorí,“ vyhlásil Michal 
Kaliňák. 

(kt, ps)
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  Po predčasne skončenej sezóne kvôli pandémii koronavírusu 
vedenie TJ Slávia Svidník v mesiaci júl prehodnotilo, či sú schop-
ní ako klub pokračovať vo výchove našej mládeže a pôsobiť 
na najvyššej úrovni v extralige mužov. Informoval nás o tom 
športový riaditeľ TJ Slávia Svidník Ľuboš Macko. 

 Športový riaditeľ TJ Slávia Svidník Ľuboš Macko o omladenom kádri pre novú sezónu

  „Po neukončenej sezóne 2019/20 kvôli koronavírusu 
sme radi, že sa tréningové procesy opäť rozbiehajú a 
tešíme sa na novú sezónu. Tak, ako aj minulú sezónu, 
dokázali sme opäť prihlásiť všetky kategórie - od A 
družstva až po najmladších - trojkový volejbal,“ vyhlásil 
najdôležitejšiu informáciu Ľuboš Macko a zopakoval to, čo 
je už dávnejšie známe, že klub v priebehu sezóny 2019/20 
prišiel o jedného z hlavných partnerov TJ Slávia Svidník. 
„To nás prinútilo prehodnotiť celkové ciele klubu, a 
tak jedným z dôležitých, ak nie najdôležitejších cieľov 
v tejto sezóne, bude nájsť nového generálneho part-
nera, od ktorého bude závisieť aj ďalšia existencia 
klubu.“
  V rozhovore so športovým riaditeľom TJ Slávia Svidník 
Ľubošom Mackom sme sa dostali aj k zloženiu kádra pre 
nastávajúcu sezónu. 
  „Bohužiaľ, nepodarilo sa nám udržať kľúčových 
hráčov Hriňáka, Fedorenka a Tatarenka. Taktiež máme 
problém s udržaním hráčov, ktorí končia strednú 
školu a pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu. V tejto 
súvislosti nám odišli Suchanič, Repka, Cihoň i Paňko, 
čo je pre klub značná strata, s ktorou sme sa museli 

vysporiadať a obzrieť sa po nových posilách, čo ale stojí klub navýše-
nie značných nákladov, ktoré nás prinútili uvažovať nad spoluprácou s 
inými klubmi,“ povedal Ľuboš Macko a pokračoval: „Na druhej strane je 
to aj dobrou vizitkou, že o našich odchovancov je dopyt v iných tímoch. 
Nakoľko udržanie profesionálnych hráčov v klube je rok, čo rok ťažšie, 
spomínané nadväzovanie spolupráce medzi klubmi je nevyhnutným 

riešením pre zachovanie kvalitnej úrovne extraligy 
a následne aj reprezentácie. Oslovili sme preto ve-
denie prešovského volejbalu a načrtli im riešenia, 
s ktorými sa plne stotožnili, uvedomujúc si taktiež 
vážnosť situácie.“
  Svidnícki volejbalisti letnú prípravu na sezónu 2020/2021 
začali 3. augusta v značne omladenom kádri. Do tréningo-
vého procesu zaradili veľa hráčov z juniorskej kategórie, 
ktorí budú mať šancu sa predstaviť v A družstve.
   Ďalšou z priorít v tejto sezóne bude koncepčná práca 
s mládežou, ktorú klub rozbieha v Bardejove, hľadaním 
nových talentov na základných školách. „Keďže fi lozofi a 
klubu spočíva v budovaní kádra slovenskými hráčmi, 
sme radi o to viac, že novými posilami v nasledujúcej 
sezóne budú aj Svidníčania Marián Vitko ml., Juraj 
Jurko, Šimon Gula a Prešovčan Šimon Kozák, ktorý 
je zároveň aj odchovancom Svidníka. 
  Ako možno vidieť, káder je značne omladený, no 
veríme, že mladá krv prinesie na palubovku zdravú 
dravosť a hlad po úspechu. Tešíme sa na našich ver-
ných fanúšikov a dúfajme, že si budeme môcť znova 
spoločne zakričať- SLÁVIA!“                         (ľm, ps) 

Medzi novými posilami v nasle-
dujúcej sezóne bude aj Svidníčan 
Marián Vitko ml.

  Stalo sa už tradíciou, že v čase letných prázdnin a dovolenko-
vého obdobia, starosta obce s poslancami obecného zastupiteľ-
stva začiatkom augusta, každým rokom zorganizujú volejbalový 
turnaj o Putovný pohár starostu obce. 

Z XX. jubilejného ročníka volejbalového turnaja 
o Putovný pohár starostu obce Vyšný Orlík

  V sobotu 8. augusta za krásneho slnečného počasia, za účasti štyroch 
družstiev sa odohral v Športovom areáli vo Vyšnom Orlíku už v poradí XX. 
jubilejný ročník  volejbalového turnaja o Putovný pohár starostu obce Vyšný 
Orlík. Ide o jeden z najstarších turnajov usporadovaný pre neorganizovaných 
hráčov rámci svidníckeho okresu.
  Turnaja sa okrem domácich volejbalistov zúčastnili aj dve družstva z Nižného 
Orlíka (Nižný Orlík, Šipkari Nižný Orlík) a Krajného Čierneho. Podmienkou 
bolo, aby v družstve hrali minimálne dve ženy. Hralo systémom každý s 
každým na dva víťazné sety. Počas turnaja vládla uvoľnená atmosféra, ale 
na ihrisku sa bojovalo o každý bod, čoho dôkazom sú jednotlivé výsledky 
zápasov. Prvé tri družstva mali zhodne po dvoch vyhratých a jednom prehra-

tom zápase. Po sčítaní bodov sa víťazom XX. ročníka volejbalového turnaja 
o Putovný pohár starostu obce stalo družstvo Nižného Orlíka. A keďže toto 
družstvo získalo prvenstvo už tretíkrát po sebe, Putovný pohár starostu obce 
Vyšný Orlík si prevzalo natrvalo a prevzalo aj pohár za víťazstvo. Na druhom 
mieste sa umiestnilo družstvo z Krajného Čierneho, na treťom mieste sa 
umiestnilo domáce družstvo z Vyšného Orlíka a družstvo Šipkari z Nižného 
Orlíka skončilo na štvrtom mieste.
  Na slávnostnom ukončení starosta obce zhodnotil priebeh jubilejného XX. 
ročníka volejbalového turnaja, poďakoval sa osobám, ktoré tento turnaj zor-
ganizovali, účinkujúcim za bezproblémový priebeh zápolení a divákom za 
športovú kulisu. Kapitánom jednotlivých družstiev odovzdal diplomy za účasť 
a navyše prvé tri družstvá boli ocenené peknými pohármi, ktoré zabezpečil 
obecný úrad. Pohármi a diplomami boli ocenení aj najužitočnejšia hráčka a 
najužitočnejší hráč. Počas športového zápolenia organizátori účinkujúcim, aj 
divákom, bezplatne čapovali pivo a kofolu. Všetkým zúčastneným bol podaný 
chutný guláš.

Výsledky: 
  Šipkari Nižný Orlík - Vyšný Orlík 1:2 
(25:20, 22:25, 10:15), Nižný Orlík - 
Krajné Čierno 2:0 (25:20, 25:23),Vyšný 
Orlík - Nižný Orlík 2:0 (25:18, 25:20), 
Šipkari Nižný Orlík - Krajne Čierno (16:25, 
23:25), Nižný Orlík - Šipkari Nižný Orlík 
2:0 (25:15, 25:14), Vyšný Orlík - Krajné 
Čierno 0:2 (18:25, 16:25).
  Poďakovanie za príjemne strávený špor-
tový deň patrí najmä Janovi Džupinovi 
- starostovi obce, poslancom obecného 
zastupiteľstva a spoluorganizátorom tur-
naja. Veríme, že o rok sa opäť stretneme 
na už XXI. ročníku volejbalového turnaja, 
ale už aj o nový Putovný pohár starostu 
obce Vyšný Orlík.

 (mijan)
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Úradná správa č. 5 zo dňa 13. augusta 2020

III. LIGA / Prehra na domácom trávniku

5. kolo: 22.8. o 16.00 hod.: 
MFK Slovan Giraltovce - 1. FK Svidník
6. kolo: 30.8. o 16.00 hod.: 
1. FK Svidník - FK Sobrance-Sobranecko
7. kolo: 6.9. o 15.30 hod.: 
ŠK Millenium 2000 Bardejovská Nová Ves - 1. FK Svidník
8. kolo: 12.9. o 15.30 hod.: 
1. FC Tatran Prešov - 1. FK Svidník
9. kolo: 20.9. o 15.00 hod.: 
1. FK Svidník - FK Pokrok Krompachy
10. kolo: 26.9. o 15.00 hod.: 
ŠK Odeva Lipany - 1. FK Svidník
11. kolo: 4.10. o 14.30 hod.: 
1. FK Svidník - MŠK Spišské Podhradie
12. kolo: 11.10. o 14.30 hod.: 
TJ Mladosť Kalša - 1. FK Svidník 
13. kolo: 18.10. o 14.00 hod.: 
1. FK Svidník - MFK Vranov nad Topľou
14. kolo: 24.10 o 14.00 hod.: 
FK Humenné - 1. FK Svidník
15. kolo: 1.11. o 13.30 hod.: 
1. FK Svidník - Slávia TU Košice
16. kolo: 8.11. o 13.30 hod.: 
1. FK Svidník - FK Spišská Nová Ves
17. kolo: 15.11 o 13.30 hod.: 
MŠK Tesla Stropkov - 1. FK Svidník

Kto daroval krv?   

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

ŠTK OOFZ:
1. Schválila výsledky 2. kola 6. ligy dospelých OOFZ

DK OOFZ:
1. Trestá hráča FK Radoma - Jaroslav Hubáč - 1264369 - DO pozastavením 
výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 13.8.2020, podľa 
DP čl. 37/3, poplatok 10,- EUR 
2. Trestá FK Radoma na základe správy DZ, za hrubé nešportové správanie 
priaznivcov (vhodenie predmetu na hraciu plochu divákom) fi nančnou pokutou 
20 ,- Eur, podľa DP čl.58/1f, 3, poplatok 10,- Eur

KR a DZ OOFZ:
4. kolo 6. liga dospelí - 23.8.2020 o 16.00 hod.:

   V. Orlík - voľno, Bukovce – Tisinec (Kapa, Sidorová, F. Zapotocký - Feč), Stročín 
- Miňovce (Hubáč, Džavoronok, Seman - Mackanin), Kuková - Kalnište (Lipák, 
Dovičák, Šugár - Brendza), Breznica - Rovné (D. Špak, Ľ. Suchanič, L. 
Zapotocký - Burcák), Mestisko - Baňa (Rapač, Korba, Malačina - OOFZ), 
Radoma - Lúčka (Mačuga, Gombár, Handzuš - Šafranko), Sitniky - Chotča (A. 
Špak, Čonka, Baláž - Vaško). 
   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

   V stredu 12. augusta prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie 
svidníckej nemocnice darovať krv 28  bezpríspevkových darcov: 
   Michal Široký (56), Ing. Roman Hriž (23), Bc. Ľuboš Bzdiľ (17), Anton Vaškanin 
(97), Bc. Patrícia Raková (17), Bc. Dominika Raková (9), Jitka Ščerbová (44), 
Jaroslav Kapa (46), Eva Homzová (6), Viktor Varchola (49), Darina Štochma-
lová (22), Anna Terezová (22), Ivo Liška (2), Ing. Katarína Mišková (3), Gabriel 
Tokarský (22), Albín Goč (46), Radka Vargová (5), Jana Kľoceková (3), Ing. Erik 
Vrabeľ (14), Ing. Ondrej Slivka (42), Ivan Bochnovič (59), Michal Biľ (6), Tadeáš 
Vansáč (5), PhDr. Adrián Gužo (16), Mgr. Michal Iľkanin (9), Jakub Škreptač 
(13), Dušan Kuzma (17), Dis. Art Jr. Daniel Hic (10).  

Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 

III. LIGA Východ
 Kedy a s kým hrajú futbalisti 1. FK Svidník?

   Všetci milovníci koní sa predminulú nedeľu zišli v Giraltovciach na 37. ročníku 
jazdeckých pretekov. ŠK Slovan a JK JMC Lužany v spolupráci s mestom Giral-
tovce zorganizovali preteky v tomto vznešenom športe v krásnom prostredí Parku 
mieru. Po slávnostnom otvorení jedným z hlavných organizátorov Miroslavom 
Cigánom na parkúr nastúpili súťažiaci z 12 jazdeckých klubov. Sily si zmerali v 
štyroch súťažiach. Domáci sa silnej konkurencie nebáli, pred súťažnou sezónou 
poctivo trénovali. Podarilo sa im získať 1. miesto v súťaži detí do 15 rokov na 
koni Roka a v hlavnej súťaži druhé a tretie miesto. Dostihové derby si nenechali 
ujsť ani významní hostia, poslanec NR SR Miloš Svrček, podpredseda PSK Peter 
Bizovský, poslanci PSK Ján Vook a Stanislav Obický (honorárny konzul Ukrajiny) 
a  exposlanec NRSR Karol Farkašovský. Spestrením programu boli aj ukážky 
cvičenia psíkov, jazda na poníkoch a bohatá tombola. 
   Zorganizovať takéto podujatie je vždy fi nančne náročné. Ani tentoraz by sa 
nezaobišlo bez dôležitých sponzorov: Spoločnosť SESO, s. r. o., Vranov nad 
Topľou;  Ján Rubis, primátor mesta Giraltovce; Ján Vook, poslanecPSK; Rikostav 
container, s. r. o., Giraltovce; strana SNS, ktorá venovala hlavnú cenu do tomboly 
(rodinný bazén s fi ltráciou), Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba Bardejov; Polikli-
nika Giraltovce., Jozef Ilečko Svidník, Jozef Ivan Dreviv Giraltovce, Módny salon 
La Famme - Iveta Ľos Božíková Svidník, Pálenica Lechman, s. r. o., Giraltovce; 
Pálenica Bona, s. r. o., Bardejov; Podielnické družstvo Ďurďoš. 
   Výsledky: súťaž do 15 rokov: 1. miesto: Pavlína Krausová, Roka (JK JMC 
Lužany pri Topli), súťaž pre 4-ročné kone: 1. miesto: Martin Cigan, Casco 
(JS Bechera Stropkov), súťaž stupňa Z/ZL (Cena Rikostavu): 1. miesto: 
Gabriel Holova, Combo (JK Holova Koprivnica), súťaž stupňa L (Cena pri-
mátora mesta Giraltovce): 1. miesto: Žaneta Kochaníková, Chuanita (Parkur 
Team Slavoj Prešov), hlavná súťaž  -  súťaž stupňa S (Cena honorárneho 
konzula Ukrajiny): 1. miesto: Stanislav Podlesný, Casper Jordin (JK MIrage 

Spišská Nová Ves), 2. 
Ján Cigan, Chuanita (JK 
JMC Lužany pri Topli), 
3. miesto: Ján Cigan, 
Arcan (JK JMC Lužany 
pri Topli). 

Jaroslav Olejar, 
prezident ŠK Slovan 

Giraltovce 
a tajomník pretekov

Z 37. ročníka Jazdeckých pretekov v GiraltovciachZ 37. ročníka Jazdeckých pretekov v Giraltovciach

1. FK Svidník - FK Družstevník PLavnica 1:3 (0:1)
   Vo 4. kole III. futbalovej ligy Východ sa hráči 1. FK Svidník v uplynulú nedeľu 
predstavili na domácom trávniku proti futbalistom z Plavnice.
   Svidníčania tento zápas nezačali dobre, pretože už v 12. minúte prehrávali 
0:1. V ich drese sa po prvýkrát predstavila aj nová posila, holandský hráč Illias 
El Ghamarti, ktorý v 35. minúte videl žltú kartu a v 65. minúte ho svidnícky 
tréner Robert Petruš vystriedal. Vráťme sa však k zápasu. Len štyri minúty 
potrebovali svidnícki futbalisti v druhom polčase na to, aby vyrovnali. Postaral 
sa o to Ján Ducár. Z remízového stavu sa však domáci dlho netešili, pretože 

v 54. minúte hostia opäť viedli. A hoci Svidníčania šance na vyrovnanie mali, 
nepodarilo sa im to. Naopak, hostia z Plavnice v 83. minúte pridali tretí gól a 
uzavreli tak stav stretnutia z pohľadu domácich na konečných 1:3.
Zostava Svidníka: Mikluš - Kiseľa, Hudák, Zapotocký, K. Matkobiš (90. 
Makara), Kirzneris, Čabala (90. Kočan), Ducár, Košč, Tokar, El Ghamarti 
(65. Hudák).
   V najbližšiu sobotu 22. augusta je na programe okresné derby. Futbalisti 
Svidníka sa od 16. hodiny predstavia na trávniku druhého mesta okresu, teda 
na štadióne MFK Slovan Giraltovce.                                                        (pn)
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    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

13Spravodajstvo / Spomienky

S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci 
oznamujeme, že nás 8. augusta 2020 

vo veku 72 rokov 
navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec a dedko
Ing. MILAN SAGAN zo Svidníka

  Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na posled-
nej ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
  Smútiaca rodina - manželka Mária, 
dcéry Slávka, Alenka s rodinami a syn Miloš

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Odišiel dobrý človek, každý ho mal rád,

odišiel nám do nenávratna,
teraz musíme len spomínať.
Len pre nás žil a pracoval,

nám svoje srdce dal.  
Spi ticho tichúčko, dosníval si života sen

a cestou bolesti odišiel si tam, 
kde je mier a láska len.

S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci 
oznamujeme, že 6. augusta 2020 nás 

vo veku 82 rokov navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, dedko a pradedko

JURAJ MIHAĽ z Kapišovej
  Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na poslednej ceste, za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. 
  Manželka Helena, syn Jozef s rodinou, 
dcéra Jana s rodinou a ostatná rodina 

Modlitba na perách spomienku otvára,
pri nej sa srdce do žiaľu ponára.

Hoc jeho hviezda zhasla a slnko už nemôže hriať,
stále je s nami a vždy budeme spomínať. 

18. augusta 2020 by sa náš manžel, 
otec, dedko a pradedko

MICHAL KURILEC zo Svidníka
 dožil 81 rokov. Zároveň si 8. septembra 

pripomenieme 15 rokov, 
odkedy nás navždy opustil. 

  Venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Helena, 
synovia Marián, Michal, dcéra Ľuba s rodinami

    SPOMIENKA 

KTO VYHRAL vstupenky na koncert Štefana Šteca vo Svidníku?
  Pred týždňom sme na našich stránkach uverejnili súťažný kupón, po zaslaní 
ktorého k nám do redakcie, ste boli zapojení do súťaže, v ktorej dvaja výher-
covia získajú po dve vstupenky na koncert Štefana Šteca. Úžasný rusínsky 
tanečník, choreograf a spevák Štefan Štec vystúpi na javisku amfi teátra vo 
Svidníku v nedeľu 23. augusta spolu so zoskupením Fajta.
Spomedzi všetkých, do redakcie doručených poštou, ale i osobne, sme vy-
žrebovali dvoch výhercov, ktorí získavajú po dve vstupenky. 
Sú nimi: 
 Ján Friga, Polyvková 199/21, 089 01 Svidník
 Helena Šofranková, Gen. Svobodu 698/21, 089 01 Svidník
Výhercov prosíme, aby nás kontaktovali na telefónnom čísle 0907 911 472.
Výhercom vstupeniek blahoželá a na koncert ľudí zo Svidníka a širokého 
okolia pozýva aj samotný Štefan Štec. 
  „Myslím si, že ľudia potrebujú uvoľnenie v tomto čase. Rád by som im pri-
niesol trošku potešenia, rodinnej atmošky. Množstvo akcií sa zrušilo, tak nech 
aspoň takto sa môžeme stretnúť a urobiť si letnú, večernú pohodu. Veľmi sa 
do Svidníka teším, tak príďte aj vy,“ pozýva Štefan Štec.  

(pn)

  Už po 17.-krát udelí Prešovský samosprávny kraj (PSK) naj-
vyššie krajské ocenenia. Významné osobnosti a kolektívy z 
prešovskej župy môže nominovať aj verejnosť, a to do konca 
septembra.

O Cene PSK môže rozhodnúť aj verejnosť, termín je do 30. septembra

  Kto si tento rok prevezme Cenu PSK - aj o tom môže rozhodnúť verejnosť. 
Svoje návrhy však musí poslať do 30. septembra aj s menom a odôvodnením, 
prečo by mal nominovaný cenu získať. Potrebné sú aj súhlasy navrhovateľa 
a navrhovaného so spracovaním osobných údajov. O laureátoch Ceny PSK 
rozhodne krajské zastupiteľstvo na základe odporúčania Komisie pre udeľo-
vanie verejných ocenení PSK. 
  Ocenenia Prešovského samosprávneho kraja môžu byť udelené osobám, 
ako aj organizáciám.  Návrhy na ceny môžu okrem predsedu a poslancov 
Zastupiteľstva PSK predkladať aj miestne samosprávy, organizácie, inštitúcie, 
podnikateľské subjekty, ale i široká verejnosť. 
  Od roku 2004, kedy vznikla myšlienka oceňovania, sa medzi laureátov Ceny 
PSK zaradil prvý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč, horolezec 
Peter Šperka, in memoriam, dvojica hasičov - plukovník Radoslav Lacko 
a kapitán Peter Toďor, in memoriam, Prešovská univerzita, kardinál Jozef 
Tomko, spevák Peter Lipa, lyžiar Adam Žampa, Ľubovnianska nemocnica či 
Gréckokatolícka charita v Prešove. 
  Vlani si Cenu PSK prevzala speváčka Marika Gombitová, paralympijské 
víťazky v zjazdovom lyžovaní zdravotne znevýhodnených Henrieta Farkašová 
a Natália Šubrtová, tiež Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. 
Predseda PSK Milan Majerský udelil minulého roku svoju cenu akademickému 
maliarovi Slavomírovi Brezinovi, kňazovi Vasilovi Kormaníkovi a rezbárovi 
Milanovi Krajňákovi. Mimoriadne ocenenie si od neho vyslúžilo Krajské riadi-

teľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove za pracovné nasadenie 
pri záchrane obyvateľov z Mukačevskej ulice.  
  PSK udelí v tomto roku ocenenia už po 17.-krát. Slávnostný galaprogram sa 
uskutoční tradične v decembri na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského. 
Bližšie informácie a tlačivá spolu s povinnými prílohami sú dostupné na ofi ci-
álnom webovom sídle www.vucpo.sk. Nominácie s označením „Cena PSK“ 
župa prijíma na adrese: Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov alebo 
e-mailom na podatelna@vucpo.sk. 

Lea Heilová, Oddelenie komunikácie a propagácie
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Dňa 21. augusta je Váš sviatok v kalendári, 
nech sa Vám vždy dobre darí.

Do pohára dúšok vína, 
nech Vám tento deň navždy pripomína.

Šťastie, zdravie, lásku, 
prajeme Vám všetci.

Krásneho životného jubilea - 70 rokov 
sa 21. augusta 2020 dožíva manžel, otec, 

svokor, dedko a pradedko
Tomáš DAŇKO zo Svidníka. 

Na prahu tohto životného medzníka mu len 
to najlepšie prajú  
manželka, deti, zať, nevesty, vnúčatá a 
pravnúčik    

Blahoželanie

  Klub slovenských turistov Beskyd Svidník pozýva 
organizovaných aj neorganizovaných priaznivcov turistiky 

na individuálnu turistiku
do ŽIARSKEJ DOLINY, 

v utorok 15. septembra. 
Trasa A: Ústie Žiarskej doliny - Žiarska chata - Ústie Žiarskej doliny, Dĺžka: 
13 km, Čas 6 hod;
Trasa B: Ústie Žiarskej doliny - Holý vrch - Baranec - Žiarske sedlo - Žiarska 
chata - Ústie Žiarskej doliny, Dĺžka: 18,4km, Čas: 7,30 hod, Prevýšenie: 
1325 m. 
Odchod: 5:00 hod z parkoviska pri kine Dukla vo Svidníku.   
Účastnícky poplatok za dopravu: 10 € organizovaní v KST, 12 € neorgani-
zovaní v KST.
Potrebná platba vopred v NIKÉ u p. Vašutu, mob. 0902 581 300, Poistenie na 
hory: organizovaní v KST bez poplatku, Termín prihlásenia: do 10.9.2020.                              
Akcia sa uskutoční pri nahlásení minimálneho počtu 35 účastníkov.
Výstroj: turistické oblečenie a obutie. 
Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zodpovednosť.                           

Pozvánka na turistiku 

inzercia 
inzercia 

  Tohtoročné augustové dni sa nesú v znamení letných horúčav. Zdravotnícki 
pracovníci nemocnice Svidník zabezpečujú aj v tomto období nepretržitú 
dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov regiónu. 
  Vedenie nemocnice Svidník sa rozhodlo spríjemniť im výkon služby netra-
dičným spôsobom a to rozdaním ovocných nanukov, ktoré patria k letným 
pochutinám. Tie síce neschladili letné počasie, ale zato vyčarovali krásne 
úsmevy na tvárach zamestnancov nemocnice. 

 (bm)

Osvieženie počas horúcich dní
  12. augusta 2020 o 16:16 hod. sa to podarilo! Náš amfi teáter začal voňať 
novotou. Úloha je splnená a lavičky s novým náterom už čakajú na prvých 
návštevníkov. Novinkou na amfi teátri bude aj erb mesta Svidník vysadený z 
kvetín, ale ten si príďte pozrieť v septembri počas Rusínskeho festivalu.
  Neoceniteľné poďakovanie patrí rodinám Hvozdovej, Cuperovej a Brudňá-
kovej za nezištné zapožičanie vlastného majetku potrebného na revitalizáciu 
a OZ Mladí Svidníčan za kultúrne strávenie oddychu počas obedov a večerí. 
Na obnove nášho majetku sa podieľali: Východoslovenská vodárenská spo-
ločnosť, a.s., p. riaditeľ V. Novák, OZ Mladí Svidníčan predseda S. Hvozda, 
OZ Minority SK predseda T. Sivák a mnoho ďalších. Práve Vám patrí obrovské 
poďakovanie nás Svidníčanov.
  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
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o d  17.  a u g u s t a  2 0 2 0
LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

LEKÁRNE
Od 18. do 24. augusta 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo 
Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
22. a 23. augusta 2020: MUDr. S. Potomová - Sov. hrdinov 460/114 vo Svid-
níku. Kontakt: 054/752 53 09.
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.

STEN, Camilla: Mesto. Bratislava, Ikar 2020. 398 s.
  Jedného dňa všetci obyvatelia 
malého banského mesta Silvertjärn 
záhadne zmizli. Bez stopy sa stratilo 
takmer deväťsto ľudí. Nikto nevie, ako 
sa to stalo. Bola to nehoda, masová 
samovražda alebo v zmiznutí zohralo 
svoju úlohu oživenie fanatického ná-
boženského hnutia? Odvtedy prešlo 
viac ako pol storočia. Alice je mladá 
ambiciózna dokumentaristka. 
  Odmala počúvala príbeh o Silver-
tjäne z rozprávania starej matky, 
ktorá pri nevysvetliteľnej udalosti 
stratila celú rodinu. Túži konečne 
sa dozvedieť pravdu. S priateľmi sa 
rozhodne stráviť päť dní v izolova-
nom opustenom meste a zozbierať 
materiál na fi lm. Len čo však dorazia 
na miesto, počujú zvláštne zvuky a 
vidia nevysvetliteľné veci. Čoskoro 
si musia položiť otázku, či je minulosť 
naozaj minulosťou a či tajomné mesto 
nepohltí aj ich.

PELÁKOVÁ, Kristína
  Kristína Peláková sa narodila 20. augusta 1987 na východnom Slovensku v 
meste Svidník. V roku 2006 úspešne ukončila Konzervatórium v Košiciach, 
hudobno-dramatický odbor. V tom istom roku začala spolupracovať s renomo-
vaným hudobným producentom a autorom Martinom Kavuličom a legendárnym 
básnikom a textárom Kamilom Peterajom, čo postupne viedlo k vydaniu jej 
debutového albumu „...Ešte váham“, za ktorý získala zlatú platňu. Jej prvé 
hudobné úspechy sa spájajú s vydaním prvého singlu „Som tvoja“, ktorý vyšiel 
v júli 2007 a ku ktorému natočila aj svoj prvý videoklip. Po pozitívnych ohlasoch 
na jej hudbu sa Kristína zúčastnila súťaže Eurovision song contest 2010, kde 
reprezentovala Slovensko piesňou „Horehronie“, ktorá sa neskôr stala celo-
národným hitom a 13 týždňov najhranejšou piesňou na Slovensku.

ROYOVÁ, Kristína (18.8.1860 - 27.12.1936)
  Slovenská náboženská spisovateľka a redaktorka. Stala sa zakladateľkou a 
vedúcou osobnosťou Modrého kríža. Jej literárna kariéra sa začala romantic-
kými poviedkami s ľúbostnou a národnou tematikou. Písala romány, novely, 
poviedky, duchovné piesne a spisy rôzneho zamerania a druhu, taktiež pre-
kladala. Vďaka podpore cirkvi, ktorá jej diela vydávala vo veľkých nákladoch 
a viacerých vydaniach, sa stala najprekladanejšou slovenskou autorkou - jej 
diela boli preložené do viacerých jazykov. Svoje diela uverejňovala v časopi-
soch. Napísala poviedky Kúzlo otčiny, V okruží panslavizmu, Pod práporom 
lásky, Šťastný štedrý deň a iné. 

Prebieha zoskok parašutistov. 
Ako prvý vyskočí nováčik, chvíľu voľne padá,

potom otvorí padák. Vzápätí vidí okolo seba letieť dvoch profíkov, 
ktorí ešte padáky neotvorili. 

Zamyslí sa, vyzlečie sa z padáka a zakričí:
- Dobre, chlapci! Keď chcete súťaž, budete ju mať!

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
Utorok 18. august: 6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † z rod. 
Hvizdovej a Humeníkovej, 18.00 hod.: * Juraj a Anna, 
Streda 19. august: 6.30 hod.: † Jozef a Helena, 18.00 hod.: * Matej, Ježišová 
modlitba, 
Štvrtok 20. august: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Jozef 
s rod., tichá adorácia, 17.15 hod.: ruženec za závislých - komunita Cenacolo, 
18.00 hod.: * Veronika, tichá adorácia s požehnaním, 
Piatok 21. august: 6.30 hod.: † Michal, 18.00 hod.: † Mária, Karol, Helena, 
Sobota 22. august: 8.00 hod.: † Ján R. (panychída za všetkých),  
12. nedeľa po päťdesiatnici, HLAS 3, 23. august: 7.00 hod.: ruženec a 1. 
čas, 8.00 hod.* Jozef (odpustenie hriechov a ZBP), 10.30 hod.: * za farnosť, 
18.00 hod.: * Dušan, Lenka, Matúš, Jakub, Mária, Mária. 

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná  
17. augusta: Pondelok - 18:00 + Ján, Mária
18. augusta: Utorok - 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu, 
Maroša, Lenku, Eleu a Torsten
19. augusta: Streda - 18:00 + Anna Gulová
20. augusta: Štvrtok - 07:00 + Margita, Ondrej, Ján, Anna
21. augusta: Piatok - 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a 
Helenu
22. augusta:  Sobota - 07:00 + Helena Harvilová
23. augusta: 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. Na týchto zhromaždeniach sa môžete dozvedieť 
akým spôsobom sa Boh spolu s Ježišom o nás starajú aj v dnešnej dobe. 
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. Sú tam tiež zaujímavé videá o ľuďoch, ktorí pochádzajú z rôzneho 
prostredia a ktorí našli pravé šťastie. Niektorí z nich sú vysoko kvalifi kovaní 
odborníci a vedci, iní boli predtým závislí od drog alebo boli vo väzení, ale 
zmenili svoj život.
Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie 
údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.
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Kino Dukla / Pozvánky

ČO PREMIETA KINO DUKLA? 
DÉMON ZATRATENIA

PIATOK 21. AUGUSTA o 20. HODINE
  Dostane sa ti pod kožu. Z lesa sa medzi ľudí priplazilo starobylé zlo, čerstvé 
kvety v záhonoch vädnú a umierajú, namiesto dieťaťa nájde matka v postieľke 
niekoľko zviazaných suchých vetiev. Tisíc rokov stará čarodejnica vyliezla zo 
svojej skrýše v koreňoch stromu a má hlad. Ťažko ju spoznáte, môže totiž 
žiť v koži niekoho iného. A živí sa výhradne 
deťmi... V čase korona karantény sa z fi lmu 
stal fenomén amerických autokín.

Rok výroby: 2019, USA, 95 minút, 
horor, české titulky, vstupné: 5 eur.

ŠARLATÁN
SOBOTA 22. AUGUSTA 

o 20. HODINE
  Strhujúca životopisná dráma inšpirovaná 
skutočným príbehom výnimočného muža 
obdareného liečiteľskými schopnosťami. 
Príbeh je inšpirovaný skutočnými osudmi 
liečiteľa Jana Mikoláška, na ktorého sa v 
priebehu niekoľkých desaťročí obracali s 
prosbou o pomoc státisíce ľudí zo všetkých 
spoločenských vrstiev vrátane najvýznam-
nejších osobností politického a kultúrneho 

života. Mikolášek je človek bez odborného lekárskeho vzdelania, ale s ne-
všedným a nevysvetliteľným nadaním diagnostikovať a pomocou byliniek liečiť 
choroby, s ktorými si ani doktori nevedia rady. Jeho mimoriadne schopnosti 
sú však vykúpené bojom s vlastnými démonmi. Liečiteľstvo je jeho vnútornou 
spásou a ochranou pred sebou samým…
Najnovší fi lm uznávanej poľskej režisérky Agnieszky Holland Šarlatán odráža 
odveký boj dobra a zla, lásky a nenávisti, viery a zrady. To všetko v jednom 
človeku na pozadí dobových udalostí. 

Rok výroby: 2020, Česká republika, 118 minút, dráma, životopisný, 
originálna verzia, vstupné: 5 eur

TROLLOVIA: SVETOVÉ TURNÉ
NEDEĽA 23. AUGUSTA o 16. HODINE 

  Animovaná nálož dobrej nálady, to je fi lmová rozprávka Trolovia: Svetové 
turné. Tvorcovia z DreamWorks Animation vás presvedčia, že všetky prob-
lémy sveta sa dajú vyriešiť tancom, spevom a objímaním. Princezná Poppy, 
stopercentná trolia klaďaska z úspešného prvého dielu, sa v druhom stala 
kráľovnou, ale našťastie ju to nijako nepoznamenalo. Vo svojom kráľovstve 
vládne spevom, tancom a ľavou zadnou, lebo panovať v krajine, v ktorej nie 
sú žiadne problémy, je úplná hračka. Princeznin svet by sa aj naďalej pokojne 
pohupoval v popovom rytme, keby jedného dňa nedošlo k šokujúcemu odha-
leniu - popoví Trolovia nie sú jediní obyvatelia planéty! Žijú na nej ďalšie trolie 
kmene, a tie vyznávajú rôzne hudobné štýly. A tak sa zoznámime s Techno 
Trolmi, Country Trolmi a dokonca s Trolomi Rockovými! Tým rockovým vládne 
kráľovná Barbara a drsne uprednostňuje nielen tvrdšiu muziku ale aj predstavu, 
že rock je jediná správna hudba a mala by preto znieť na celej planéte. 

Rok výroby: 2020, USA, 91 minút, animovaný, komédia, slovenský 
dabing, vstupné: 5 eur 


