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   Na ceste III. triedy medzi obcami Chmeľov a Pušovce došlo v 
stredu 2. septembra v čase o 18.20 hodine k smrteľnej dopravnej 
nehode.

Vyhasol život ďalšieho cyklistu

   Účastníkmi nehody boli 26-ročný 
vodič z okresu Svidník na osobnom 
motorovom vozidle zn. Mercedes-
Benz a 66-ročný cyklista z okresu 
Prešov. Pri zrážke cyklista utrpel 
ťažké mnohopočetné zranenia, ktoré 
boli nezlučiteľné so životom a ktorým 
na mieste nehody podľahol. Materiál-
na škoda na vozidle i na bicykli bola 
odhadnutá na sumu 1 000 eur. Vodič 
bol na mieste podrobený dychovej 

skúške s negatívnym výsledkom, 
prítomnosť alkoholu u cyklistu bude 
zisťovaná pri pitve. 
   Polícia preveruje všetky okolnosti 
tejto tragickej udalosti. Poverený 
príslušník Okresného dopravného 
inšpektorátu Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Prešove v prí-
pade začal trestné stíhanie vo veci 
prečinu usmrtenie.
                                                (krpz)

   Spustnuté a opustené. Takto vyzerajú detské pieskoviská vo Svidníku, teda aspoň väč-
šina z nich. Nestíhajú sa o ne starať, a tak ich ohradili červeno-bielymi páskami. Miestni 
tomu nerozumejú, navyše, keď doba deti priam nabáda k hrám na čerstvom vzduchu.  

   Celkovo  má Svidník 34 detských 
pieskovísk.  27 z nich je ohradených, 
a to znamená zákaz vstupu. „No 
kvôli korone to asi je,“ zareagovala 
jedna zo svidníckych mamičiek. Na 
jar to prvotne bolo pre pandémiu a 
prijaté opatrenia, no tie ešte pred 
letom úrady uvoľnili. „Pieskoviská 
môžu byť otvorené,“ potvrdila Viera 
Michališinová z Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom vo 
Svidníku. Musia však spĺňať podmien-
ky stanovené v príslušnej vyhláške 
a to vraj svidnícke Technické služby 

nezvládali. „Túto činnosť na technic-
kých službách vykonáva jeden človek 
a nie sme schopní z personálnych 
príčin upravovať všetkých 34 pies-
kovísk,“ konštatoval minulý týždeň 
Lukáš Dubec, ktorý sa len v stredu 
2. septembra ujal funkcie riaditeľa 
Technických služieb mesta Svidník. 
Tie podľa jeho slov už skôr vybrali 
sedem pieskovísk a tie nahlásili 
úradu verejného zdravotníctva. Pre 

deti boli a sú bezpečné. „Vybrali sme 
v každej lokalite pieskovisko, o ktoré 
sme schopní sa starať podľa naria-
dení úradu verejného zdravotníctva,“ 
podotkol Lukáš Dubec. „My sme 
na týchto pieskoviskách vykonávali 
štátny zdravotný dozor, odoberali sme 
vzorky na mikrobiologické a parazi-
tárne ochorenia. Všetky výsledky boli 
negatívne,“ dodala Viera Michališi-
nová, no a po dlhých týždňoch, keď 
nie sú vôbec udržiavané, tak väčšina 
pieskovísk zarastá burinou. A záro-
veň, keďže sú pieskoviská ohradené 

a deti sa v nich hrať nemôžu, z niekto-
rých sa stávajú odpadkové koše.  
„Určite dôjde k nejakej revitalizácii, to 
znamená odstránenie buriny, hrubých 
nečistôt a podobne,“ vysvetlil situáciu 
nový riaditeľ Technických služieb 
mesta Svidník. Hygienici upozornili, 
že aktuálne platia pre detské piesko-
viská rovnaké nariadenia, ako pred 
pandémiou. „Pravidelne v dvojtýždňo-
vých intervaloch piesok prehrabávať, 

polievať vodou, oko-
lie vykosiť, opraviť 
lavičky, aby neboli 
poškodené a ne-
došlo k úrazu detí,“ 
zdôraznila ešte Vie-
ra Michališinová z 
Regionálneho úradu 
verejného zdravot-
níctva so sídlom vo 
Svidníku. 
  Niektoré nateraz 
stále ohradené a 
chátrajúce piesko-

viská chcú vo Svidníku obnoviť, no 
isté je to, že už ich nikdy nebude 
toľko ako teraz. „Budú pribúdať 
preliezky, šmýkalky a pieskoviská 
pôjdu do úzadia tak, aby Technické 
služby boli schopné sa dostatočne z 
hygienických dôvodov o nich starať,“ 
načrtol zámer Lukáš Dubec. 

(ps)

Vo Svidníku ubudnú detské pieskoviská, nestíhajú sa o ne starať Vo Svidníku ubudnú detské pieskoviská, nestíhajú sa o ne starať 

   Ako sme už uviedli, v uplynulú stredu 2. septembra sa funkcie riaditeľa Tech-
nických služieb mesta Svidník ujal Lukáš Dubec. Vyhral výberové konanie a 
vo funkcii vystriedal dlhoročného riaditeľa Michala Picha, ktorý síce odchádza 
do dôchodku, no ešte nie defi nitívne. „Michal Pich bude dočasne do konca 
septembra pôsobiť v TS na pozícii „poradca riaditeľa.“ Hlavným dôvodom 
pre jeho zotrvanie je široký záber pôsobnosti TS, ktoré si vyžaduje dôkladné 
odovzdanie agendy,“ informovala nás PR manažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová.                                                                                                   (ps) 

Michal Pich ešte na chvíľu ostáva

Nový riaditeľ Technických služieb 
mesta Svidník Lukáš Dubec
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  Povinné rúška na druhom stupni základných škôl a rovnako 
aj v stredných školách. Všade prítomná dezinfekcia a povinné 
rozostupy medzi žiakmi, napríklad aj v školských jedálňach.

Nový školský rok sa začal s prísnymi protiepidemickými opatreniami 

  Takto sa aj vo Svidníku začal nový školský rok 2020/2021. Jednotlivé školy 
nerobili spoločné slávnostné otvorenia, nový školský rok začali v jednotlivých 
triedach. Výnimkou boli akurát prváci, ktorých, samozrejme, privítali spoločne 
aj s krátkym kultúrnym programom. Jednotliví riaditelia naplno realizujú opat-
renia súvisiace s ochorením COVID-19. Školákom napríklad každé ráno pri 
vstupe do školy merajú teplotu a to isté platí aj v stredných školách. 
  V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník sú tri základné školy, tri materské 
školy, Základná umelecká škola a Centrum voľného času. Svoje brány otvorili 
všetky školy a privítali stovky žiakov. Základná škola na Ul. Komenského 
privítala 36 prváčikov, ZŠ na Ul. 8. mája 17 prváčikov a ZŠ na Ul. Karpatská 
25 detí do prvého ročníka. Prváci dostali aj darček od mesta Svidník, knihu 
s venovaním od primátorky mesta a praktické vrecúško ušité ženám z Domu 
sv. Faustíny. 
  V novom školskom roku budú celkovo v Základnej školy na Karpatskej ulici 
vzdelávať 220 žiakov (208 žiakov mali v minulom roku). Základnú školu na 
Ulici 8. mája navštevuje 316 žiakov a Základnú školu na Komenského ulici 
vo Svidníku 415 žiakov. 
  Spojená škola vo Svidníku má v novom školskom roku v základnej škole 225 
žiakov, z toho 23 prvákov a na tamojšej strednej škole 120 žiakov. 
  Počas prázdnin všetky školy upratovali, dezinfi kovali a zveľaďovali svoje 
priestory a kosili areály. Okrem týchto činností sa riadili nariadeniami MŠVVaŠ 
SR a školy sú dôsledne pripravené aj z pohľadu zamedziť šíreniu COVID-19. 
„Pre bezpečie nás všetkých prosíme o dodržiavanie protiepidemiologic-

kých nariadení. Noste rúška, umývajte si ruky, používajte dezinfekciu a 
dodržte domácu karanténu, ak ste prišli z rizikovej krajiny,“ konštatovala 
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pritom vytvorilo manuál, ktorý 
stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských až po vysoké 
školy po dobu trvania pandémie. Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola 
nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či pedagóga. Oranžová 
fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca. 
Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených 
prípadov u žiakov alebo pedagóga. Všetky opatrenia majú smerovať k 
implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR založené na 
princípe ROR - rúško, odstup, ruky. Rúška sme už spomínali, no a rovnako 
sa odporúča časté a intenzívne vetranie. Toalety musia byť vybavené mydlom 
a jednorazovými papierovými utierkami. „Odporúčame nepoužívať klímu 
a ventilátory. Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude zabezpečená mini-
málne dvakrát denne, dôkladné čistenie všetkých miestností najmenej 
raz denne. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli 
zodpovedať príznakom COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov školy. 
Ak žiak alebo študent vykazuje niektorý z príznakov, je nutné umiestniť 
ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov,“ 
popísal odporúčania minister školstva Branislav Gröhling. 
  Dodajme ešte, že zákonný zákonný zástupca pri prvom nástupe dieťaťa 
do materskej, základnej a strednej školy predložil písomné vyhlásenie o 
bezinfekčnosti dieťaťa, znova ho predloží, pokiaľ dieťa preruší dochádzku v 
trvaní viac ako 3 dni. 

(pn)

   Svidnícka samospráva si chce opäť požičať. Tentoraz od 
štátu, ako náhradu za výpadok podielových daní súvisiaci s 
pandémiou koronavírusu. Potvrdila nám to primátorka Svidníka 
Marcela Ivančová. 

Svidník si chce požičať od štátu a vykryť tak koronavírusové straty

eur. „Ak prejde návrh na prijatie „štát-
neho úveru“ budú tieto prostriedky už 
použité práve na opravy komunikácií 
tak, aby sa pôvodne prijatý plán opráv 
a rekonštrukcií na rok 2020 naplnil,“ 
podotkla primátorka a nás zaujímalo, 
aký je presne výpadok podielových 
daní kvôli koronavírusu. „Ministerstvo 
fi nancií vyčíslilo očakávaný  výpadok 
podielových daní mesta Svidník na 
260 000 eur. Čerpanie výdavkov sa 
aktualizuje pri každej zmene rozpočtu, 
podľa vývoja situácie. Veľmi dôležité 
je poznamenať, že rozpočet na tento 
rok bo schvaľovaný v decembri 2019 
a napriek tomu, že s takým veľkým 
výpadkom z dôvodu pandemických 
opatrení nikto v decembri nemohol 

rátať, rozpočet bol pripravovaný už v 
„šetriacom režime.“
   Mesto podľa primátorky predpo-
kladalo ťažší rok kvôli stagnácii eko-
nomiky. Na základe nových opatrení 
prijatých v máji tohto roka sa podarilo 
minimalizovať výpadok príjmov na 
súčasnú sumu zhruba 260-tisíc eur. 
   Marcela Ivančová pripomenula, že 
po dlhšom čase vytvorili v roku 2019 
rezervu na horšie časy vo výške 109 
000 eur, o ktoré bol navýšený rezerv-
ný fond mesta Svidník. „V dôsledku 
úsporných opatrení, ku ktorými mesto 
pristúpilo od začiatku pandémie, sme 
dosiahli prebytok bežného rozpočtu 
za sedem mesiacov roku 2020 vo 
výške 904-tisíc tisíc eur. Správame 
sa zodpovedne a je to pozitívny vý-
sledok, ktorý mestu umožňuje ľahšie 
zvládnutie fi nancovania do konca roka 
2020. Na druhej strane je potrebné si 
uvedomiť, že napríklad školské zaria-
denia mali v prvom polroku prerušenú 

prevádzku na 3 mesiace, v dôsledku 
čoho mali znížené výdavky. Očakáva-
me, že do konca rozpočtového roka 
ich výdavky budú vyššie ako obyčajne 
aj z dôvodu zabezpečenia povinných 
opatrení v súvislosti s pandémiou. Vý-
padok je citeľný napríklad aj v kapitole 
kultúrnych podujatí - minulý rok sme 
z tržieb z fi lmových a divadelných  
predstavení investovali do nového 
ozvučenia a modernizácie techniky, 
ktorá bola v kritickom stave. V tomto 
roku je však na prevádzka kina vo veľ-
mi obmedzenom režime. Na druhej 
strane rastú výdavky mesta napríklad 
na ochranné pomôcky - rukavice a 
dezinfekčné prostriedky. Je to však 
situácia, ktorá, musíme veriť, pominie 
a život sa vráti do normálnych koľají,“ 
uzavrela svidnícka primátorka s tým, 
že o prijatí návratnej pôžičky od štátu 
rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo 
Svidníku na svojom zasadnutí 16. 
septembra.                                (ps)  

   „Na najbliž-
šom zastu-
piteľstve 16. 
s e p t e m b r a 
bude predlo-
žený návrh 
na prijatie ná-

vratnej fi nanč-
nej výpomoci od 

štátu. Navrhujeme 
schváliť prijatie úveru vo výške pred-
pokladaného výpadku dane 260 818 
eur,“ potvrdila primátorka s tým, že 
poslanci svidníckeho mestského par-
lamentu vlani prijali plán rekonštrukcie 
miestnych komunikácií a chodníkov,  
kvôli výpadkom v rozpočte však bola 
suma na rok 2020 znížená na 150 000 
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  Mimoriadne tragická dopravná nehoda, pri ktorej v sobotu 29. 
augusta 71-ročný dôchodca zo Svidníka za volantom osobného 
auta zrazil troch cyklistov, pričom jeden z nich, 54-ročný Jozef, 
zahynul, vyvolala vášne. 

Dozvuky tragickej dopravnej nehody, pri ktorej jeden z troch cyklistov zomrel na mieste
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou preveruje obhliadajúceho lekára

  Pripomeňme, že tragédia sa stala na ceste medzi obcami Vyšný a Nižný 
Orlík v smere od Bardejova na Svidník v spomínanú sobotu krátko po siedmej 
večer. Dvoch cyklistov - Mariána a Vladimíra záchranári previezli do svidníc-
kej nemocnice. Vladimír utrpel ťažšie a Marián ľahké zranenia. Jozefovi už 
záchranári, bohužiaľ, napriek enormnej snahe pomôcť nedokázali. Utrpel 
zranenia nezlučiteľné so životom. 

  Polícia podľa slov hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR 
v Prešove tragickú dopravnú nehodu na mieste zdokumentovala za účelom 
náležitého objasnenia. Začaté bolo trestné stíhanie vo veci trestného činu 
usmrtenia a trestného činu ublíženia na zdraví. 

VÁŠNE VŠAK VYVOLALO VIDEO, 
KTORÉ KOLOVALO PO SOCIÁLNYCH SIEŤACH

  Vášne však vyvolalo video, ktoré kolovalo po sociálnych sieťach. Autor v 
ňom dookola nakrúcal prikryté nehybné ľudské telo, ležiace na ceste, teda na 
mieste tragickej nehody. Komentoval to slovami, ktorými napádal mnohých, 
vrátane policajtov či záchranárov. 
  Kritizoval skutočnosť, ako dlho nehybné ľudské telo na ceste ležalo, kým 
prišiel obhliadajúci lekár. Tu však treba zdôrazniť, že niekto z prítomných - 
novinári, záchranári, hasiči a ani policajti za vzniknutú situáciu nemohli a ani 
nemôžu. Narábať s telesnými pozostatkami zosnulého totiž príslušné zložky 
môžu až vtedy, keď ich obhliadne obhliadajúci lekár. Toho prostredníctvom 
príslušnej fi rmy, ktorá má na to zmluvu, kontaktuje Krajské operačné stredisko 
Integrovaného záchranného systému po tom, čo ho vyrozumia policajti. Tí 
tak, samozrejme, urobili hneď, ako to situácia na mieste tragickej nehody 
umožnila. Rovnako postupovalo aj spomínané Krajské operačné stredisko 
Integrovaného záchranného systému, no čakanie na obhliadajúceho lekára 
bolo dlhé. S tým sa dá s autorom predmetného amatérskeho videa súhlasiť, 
no to je asi tak všetko. 
  „Život je veľmi krehký a z minúty na minútu sa môže rozbiť na tisíc 
kúskov. Aj včera osud zasiahol do viacerých rodín. Návrat z cyklistického 
výletu sa neskončil podľa predpokladaného scenára. Smutná bilancia 
- jeden mŕtvy človek. Niekoho blízka rodina, niekoho priateľ, kamarát, 
známy... Dvaja učitelia sa zranili, jeden ľahšie, druhý ťažšie...
  Traja cyklisti nedobicyklovali domov...“ toto napísala po tragédii na 
sociálnej sieti poslankyňa svidníckeho Mestského zastupiteľstva a zároveň 
šéfredaktorka Podduklianskych noviniek Katarína Siváková, podľa ktorej to 
veľká rana isto bola a je aj pre samotného vodiča. „Neobhajujem, nesúdim... 
na to sú iní. Chcem však vyjadriť svoj postoj. Od večera a celé ráno 
prijímam kritiku na záchranárske zložky, lekárov i policajtov. Facebook 
je plný nenávistných slov, a prečo tak, a prečo nie tak... toľko odbor-
níkov... A ja sa z tohto miesta chcem s plnou vážnosťou poďakovať 
všetkým záchranárskym zložkám, ktoré boli včera v prvej línii, priamo 
pri záchrane ľudských životov. 
  Robia si svoju prácu ako najlepšie vedia. Často sa stretávame pri 
takýchto vážnych situáciách. Naši záchranári, lekári, hasiči, policajti či 
dopraváci si svoju prácu robia tak, ako najlepšie vedia. O to viac ma mrzí 
kritika zo strany ľudí. Ja im chcem vyjadriť svoj obdiv a veľké poďako-
vanie. Aj za tých, ktorí dnes mudrujú a možno zajtra budú potrebovať 

pomoc,“ uviedla Katarína Siváková a dotkla sa aj samotnej obhliadky mŕtveho 
a času, ktorý trval, kým obhliadajúci lekár na miesto tragédie prišiel. „Áno, 
na obhliadajúceho lekára, po ktorého verdikte môžu príslušné zložky 
narábať s telom zosnulého, sa čaká dlho. A áno, nielen pri takýchto tra-
gédiách na cestách. Toto je však, žiaľ, systém určený štátom. O vyslaní 
obhliadajúceho lekára rozhoduje Krajské operačné stredisko Integrova-
ného záchranného systému v Prešove a je jedno, kde je potrebný, ide 
lekár, ktorý má so štátom na túto činnosť zmluvu a v daný čas službu. 
Ak sa nemýlim, v Prešovskom kraji v jeden deň slúži jeden obhliadajúci 
lekár. A áno, je to priestor na kritiku, priestor na kritiku a pýtanie sa 
kompetentných zo strany nás, novinárov, ale nie ľudí, ktorí zasahujú v 
prvej línii! My sa pýtať budeme, pretože takto nastavený systém sa týka 
aj bežných úmrtí v rodine, v domácnosti napríklad. Ale nie rozoberať to 
pri pozostatkoch muža, ktorý bol ešte pár desiatok minút predtým plný 
života alebo na Facebooku. Toto nikomu a ničomu nepomáha, tragicky 
zosnulému to život nevráti, len dáva priestor na nevraživosť voči tým, 
ktorí za nič nemôžu. Rodine zosnulého Jožka vyslovujem úprimnú sú-
strasť! Mariánovi a Vladovi želám skoré uzdravenie a veľa síl, pretože 
sú potrební nielen vo svojich rodinách, ale aj v škole pri vzdelávaní 
našich detí. 
  Slovo dokáže ublížiť, ale aj pohladiť. Preto vážme slová, aj tie vyrieknuté 
na prácu našich záchranárov.“

PRÁCA OBHLIADAJÚCICH LEKÁROV V PRAXI 
  No a tak ako napísala šéfredaktorka našich novín Katarína Siváková, tak 
sme aj urobili. Zaujímalo nás, ako to vlastne s obhliadajúcimi lekármi v praxi 
funguje. A vlastne, prečo je to tak. Skúsenosti mnohých, aj z nášho regiónu, 
sú totiž presne rovnaké. Obhliadajúci lekár totiž prichádza obhliadnuť telo 
zosnulého napríklad aj vtedy, ak zomrie napríklad v domácnosti, kde býva. 
Častokrát sa stáva, že pozostalí na obhliadajúceho lekára musia čakať dosť 
dlho, aj niekoľko hodín, teda presne tak, ako tomu bolo v spomínanú sobotu 
po tragickej dopravnej nehode. 
  Obhliadajúcich lekárov má na starosti Úrad pre dohľad nad zdravotnou sta-
rostlivosťou v Bratislave a jeho hovorkyňa Radoslava Muchová pre naše noviny 
povedala: „Od 1. júla 2018 sú prehliadky mŕtvych tiel zabezpečované v 
zmysle zákona prostredníctvom tzv. organizátorov, ktorí sú  zodpovední 
za komplexné zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel prostredníctvom 
prehliadajúcich lekárov na území všetkých samosprávnych krajov, čo 
zahŕňa samotný výkon prehliadky mŕtveho tela, ako aj prepravu lekárov 
na tento výkon a späť. 
  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uzatvára zmluvy s 
jednotlivými organizátormi prehliadok mŕtvych tiel v každom samospráv-
nom kraji,“ vysvetlila hovorkyňa a my sme zistili, že obhliadku mŕtvych tiel 
v Prešovskom kraji má na starosti fi rma alebo teda organizátor, ktorý to isté 
zabezpečuje aj v ďalších štyroch slovenských krajoch. Má zazmluvnených 
lekárov a tí obhliadku mŕtvych tiel vykonávajú. „Zákon stanovuje, že organi-
zátor je povinný bezodkladne po oznámení úmrtia zabezpečiť prehliadku 
mŕtveho tela. Legislatíva však nestanovuje časové obmedzenie výkonu 
prehliadky mŕtveho tela práve z dôvodu, že tam vstupuje viacero ob-
jektívnych skutočností - počet prehliadok v rámci spádového územia, 
geografi cké aj poveternostné podmienky a podobne,“ podotkla hovorkyňa 
Úradu verejného zdravotníctva SR Radoslava Muchová a priznala, že na zá-
klade našich otázok budú konať, respektíve už aj konajú. „Na základe vašich 
informácií úrad preveruje situáciu u organizátora, ktorý v danom kraji 
zabezpečuje prehliadky mŕtvych tiel. V prípade zistených nedostatkov 
môže úrad vyvodiť dôsledky voči organizátorovi - uložiť sankcie, teda 
pokutu v zmysle zmluvy,“ dodala Radoslava Muchová. 

(ps)

Obhliadajúcich lekárov má na starosti Úrad pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou v Bratislave 
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  Po absolvovaní III. Základnej školy na Ulici 8. mája vo Svidníku 
si skúsil život na internáte. V Prešove maturoval na anglickom 
bilingválnom gymnáziu. Odtiaľ sa presunul na Masarykovu uni-
verzitu do Brna. Vyštudoval aplikovanú informatiku a manažment 
digitálnych služieb a popri tom pôsobil v ateliéri grafi ckého 
designu a multimédií. V Brne pôsobí trinásť rokov, žije tam s 
manželkou a obaja v Brne aj pracujú. Svidníčan Braňo Šandala 
sa s nami podelil nielen so svojim životným príbehom.

Svidníčan Braňo Šandala žije a pracuje v českom Brne už trinásť rokov a pomáha podnikateľom
Rusínska kultúra je preňho jednou z priorít

BRAŇA ŠANDALU 
VEĽMI FASCINOVAL POČÍTAČ 

   Detstvo prežil vo Svidníku a ako hovorí, boli to klasické voľnočasové aktivity 
90-tych rokov - futbal za bytovkou, bicyklovanie, výlety do prírody, skladanie 
stavebníc, či lepenie vystrihovačiek z ABC. Okrem toho všetkého však Braňa 
Šandalu veľmi fascinoval počítač. „Učil som sa vytvárať fotomontáže, 
vyvíjal vlastné webové stránky, inštaloval rôzny software 
a skúšal, čo dokáže. Neustále som hľadal možnosti toho, 
čo mi môže počítač priniesť.“
  Počas vysokej školy pracoval na rôznorodých projektoch: 
navrhoval weby, digitálne učebnice pre základné školy alebo 
produkoval marketingovú kampaň festivalu krátkych fi lmov 
- BRNO 16. Po škole pôsobil prevažne ako UX dizajnér v 
softvérových spoločnostiach v Brne. Popri dennej práci po-
máhal rozbehnúť viaceré projekty, napr. rodinnú neziskovú 
organizáciu tota agentura na rozvoj rusínskej kultúry, svidnícky 
Rusínsky festival alebo UX Well, čo je ročný vzdelávací kurz, 
ktorý pomáha vychovávať UX dizajnérov v Českej republike. V 
poslednej práci Braňo Šandala prešiel z pozície UX dizajnéra 
do role produktového manažéra. Približne pred rokom si pove-
dal, že sa bude na voľnej nohe cítiť prirodzenejšie a zameral 
sa výhradne na podnikanie. 

***
UX DIZAJNÉR ČI PRODUKTOVÝ MANAŽÉR

  My sme sa však v rozhovore s ním zamerali na to, čo vlastne 
ten UX dizajnér či produktový manažér robí. „Stretával som sa 

s predstavou, že softvér vyrába partia „ajťákov,“ ktorí sú zatvorení kdesi 
v tmavej miestnosti a celý deň ťukajú do klávesnice. V skutočnosti sa 
na vývoji produktu podieľajú rozmanité role a zďaleka nie všetky majú 
technologické zázemie. V produktovom tíme pracujete s ľuďmi, ktorí 
vyštudovali psychológiu, marketing alebo design. Aby som vysvetlil, 
akým spôsobom je angažovaný vo vývoji produktu dizajnér alebo pro-
duktový manažér, skúsim v skratke popísať, ako vzniká produkt samotný. 
Každý produkt by mal jeho zákazníkovi priniesť určitú hodnotu; napr. 
taká GPS navigácia pomáha vodičom dostať sa z bodu A do bodu B 
bezpečne a včas. 
  Predstavme si, že by žiadna GPS navigácia na trhu nebola a nejaká 
fi rma by ju chcela vytvoriť. Produktový manažér by na začiatku určil, čo 
by tá navigácia mala obsahovať. Pozoroval by vodičov, ako jazdia bez 
navigácie, s akými problémami sa stretávajú počas jázd na dlhých tra-
sách, napr. problém s plánovaním trasy, problém s určením maximálnej 
povolenej rýchlosti atď. 

  Tieto poznatky by ďalej predal 
UX dizajnérovi, ktorý by navrhol, 
ako aplikácia funguje: napr. ako 
si vodič môže čo najjednoduchšie 
naplánovať trasu, ako si môže vy-
hľadať miesto, kam sa chce dostať 
alebo ako si po ceste môže nájsť 
benzínku. 
  Dizajnér by návrh otestoval s vy-
branými užívateľmi a pokiaľ by test 
dopadol dobre, tak až potom by sa 
začal samotný vývoj, teda naprogra-
movanie aplikácie, ktoré by už mali 
na starosti vývojári,“ vysvetlil Braňo 
Šandala a pokračoval, že v skutočnosti 
všetky tieto role úzko spolupracujú vo 
všetkých fázach vývoja, pretože kaž-
dá rola prispieva svojimi unikátnymi 
skúsenosťami a schopnosťami. „Ale 
ak sa bavíme o hlavných zodpoved-
nostiach, tak produktový manažér 
je zodpovedný za to, čo sa bude 
robiť, dizajnér je zodpovedný za 
to, ako to bude fungovať a vývojár 
je zodpovedný za to, že aplikácia 
bude fungovať,“ podotkol Svidníčan 
pôsobiaci v českom Brne. 

***
ZAMERIAVA SA NA SPOLUPRÁCU 

SO SOFTVÉROVÝMI FIRMAMI
  Tejto práci sa venuje aj dnes, keď 
je už, ako sa hovorí, na voľnej nohe. 
Zameriava sa na spoluprácu so softvé-
rovými fi rmami, ktoré sú na začiatku 
podnikateľskej cesty. Sú to firmy, 
ktoré majú mnoho skvelých produk-
tových nápadov, ale nie sú si isté, či 
tie nápady budú na trhu fungovať, či 
bude pre nich odbyt. „Týmto fi rmám 
pomáham určiť, aký potenciál majú 
ich biznisové nápady. Učím ich, ako 
môžu svoje nápady na trhu rýchlo a 
lacno overiť, predtým než investujú 
nemalé peniaze do vývoja,“ ozrejmil 
Braňo Šandala, ktorý sa teda venuje aj 
začínajúcim podnikateľom a nás zaují-
malo, čo je podľa neho najdôležitejšie 
pri začiatku podnikania? „Vytrvalosť 
a sebarefl exia. Vytrvalosť vám budú 
prízvukovať všetci, ktorí majú neja-
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ký úspech za sebou - športovci, podnikatelia, kozmonauti. Sebarefl exia 
je nemenej dôležitá. My, ľudia sme vynaliezavé tvory. Stále hľadáme 
možnosti, ako veci okolo seba zlepšiť, zrýchliť, zjednodušiť. 
  Máme kopec nápadov a tým podnikavejším z nás sa s každým nápadom 
v hlavách rodí nápad na biznis. Ale nie každý nápad má potenciál na 
úspešný produkt alebo biznis. V skutočnosti uspeje približne jeden nápad 
z dvadsiatich. Zvyšných 19 podnikateľských plánov stroskotá. 
  Samozrejme, každý začínajúci podnikateľ ide do toho, že jeho nápad je 
ten jeden a nepripúšťa si možnosť, že to nemusí byť to pravé orechové. 
Ale štatistika je neúprosná, a preto každý začínajúci podnikateľ musí 
byť kritický voči svojmu nápadu, počúvať trh a nebáť sa ho zabaliť ešte 
predtým, než sa na neúspešný nápad vyleje kopec času a peňazí.“

***
POMÁHA PODNIKATEĽOM S TÝM, ABY PRERAZILI A USPELI

  Braňo Šandala teda podnikateľom a nielen tým začínajúcim, pomáha s 
tým, aby prerazili a uspeli. To, čo im radí, je však individuálne a záleží to 
predovšetkým na tom, v akej fáze sa fi rma nachádza. V rozhovore pre naše 
noviny podotkol, že podnikateľom, ktorí sú úplne na začiatku, väčšinou radí, 
ako si správne určiť cieľovú skupinu a zákaznícku potrebu, ktorú riešia. Mnohí 
podnikatelia, prirodzene, začínajú svoj biznis od riešenia, ale nemajú jasno, 
komu to vyrieši aký problém. „Žijú v predstave, že cieľovkou sú všetci, a 
preto sú neefektívni v získavaní nových zákazníkov. Zároveň majú od 

zákazníkov rôznorodú spätnú väzbu a nevedia, ako sa pohnúť ďalej. 
Točia sa v kruhu. Pomáham im sa z toho kruhu vymaniť tým, že si ako 
jeden z prvých krokov určíme úzku cieľovú skupinu a zameriame sa na 
riešenie jedného konkrétneho problému.“
  Podnikatelia spolupracujúci s Braňom Šandalom tak majú inšpiráciu, tipy a 
nápady, ako rozbehnúť svoje podnikatelia, no čím alebo kým sa inšpiruje on 
sám? „Každý deň je pre mňa inšpiráciou. Pozorujem, ako fungujú veci 
okolo mňa, snažím sa prísť na to, prečo to tak je. Čítam rôzne knihy od 
beletrie, cez životopisy až po profesné knihy a v každej je množstvo 
inšpirácie. Všetko sa mi to v hlave premiešava a tie vhodné nápady sa 
objavia, keď príde ich čas. Ak by som sa zamyslel nad tým, aká kniha 
najviac ovplyvnila môj pohľad na rozbehnutie podnikania, tak je to kni-
ha „Running lean“ od Asha Mauryu. Práve v nej píše autor o tom, ako 
sa rýchlo a krok po kroku učiť o trhu a ako podľa toho prispôsobovať 
svoj biznis.“

***
ROBÍ TO, ČO HO BAVÍ OD DETSTVA

  Braňo Šandala v českom Brne robí to, čo ho baví od detstva. Hovorí, že 
jeho osobným cieľom je pomáhať naštartovať myšlienky, ktoré majú pozitív-
ny dopad na našu planétu, zdravie ľudí a rusínsku kultúru. „Podľa toho sa 
snažím pomáhať rozbehnúť sa fi rmám a projektom, ktoré o to usilujú,“ 
zdôraznil v rozhovore pre naše noviny a nás zaujímalo aj to, ako po tých 
trinástich rokoch, keď žije a pracuje v Brne, vníma Svidník. „Svidník je moje 
rodné mesto a rád sa tu vraciam, aj keď nie veľmi často. Tento rok sme 
s manželkou strávili dovolenku práve na východe. Počas oddychu som 
prešiel východ krížom-krážom a bol som milo prekvapený našimi lokál-
nymi krásami. Náš región má čo ponúknuť. 
  Rád by som čitateľom dal zopár odporúčaní: Zborovský hrad. Pre mňa 
to bol vždy “kus kamennej steny” na ceste do Bardejova. Veľký omyl! 
Zborovský hrad je veľký a zaujímavý. Dlhodobo sa rekonštruuje a z Dlhej 
lúky k nemu vedie veľmi dostupná cesta aj pre občasných turistov. Mú-
zeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Múzeum 
som dlhšie ignoroval, mal som obavy z úrovne expozícií. Ďalší omyl! 
Stála expozícia v Medzilaborciach pokrýva široký rozsah tvorby Andyho 
Warhola, je sa na čo pozerať. Jedným uchom sme počúvali výklad pre 
vedľajšiu skupinku a je sa aj čo dozvedieť. Poloniny. Toto je odporúčanie 
pre odvážnych dobrodruhov. Z Novej Sedlice cez Kremenec (slovensko-
poľsko-ukrajinský hraničný cíp) až po Duklu vedie 113 dobrodružných (a 
náročných) kilometrov lesa s minimálnym stretom s okolitým svetom,“ 
týmito dovolenkovými tipmi uzavrel Braňo Šandala náš rozhovor. 

(ps) 

Rusínska kultúra je preňho jednou z priorít

  Aktívny školský život a vzdelávanie nad rámec školských osnov 
boli dlhé roky neoddeliteľnou súčasťou Strednej priemyselnej 
školy vo Svidníku, a v tomto duchu bude ďalej pokračovať aj 
ako Škola umeleckého priemyslu, ktorou sa stala od 1. septem-
bra 2020. 

ŠUP Svidník (bývalá SPŠ) odštartovala tohtoročné projekty pod Sninským kameňom 

  Dôkazom toho je aj projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
Interreg Poľsko-Slovensko s názvom: Prihraniční reportéri. Ku spolupráci na 
tomto projekte sme boli prizvaní zo strany Centra prvého kontaktu Snina a 
ich partnera Bieszczadzka Fundacja - „Orelec GALA“. 
  Mikroprojekt „Prihraniční reportéri“ si dal za hlavný cieľ pripraviť kvalifi kova-
ných pracovníkov regionálnych médií pod vedením mediálnych špecialistov 
a expertov. Ďalším cieľom tohto projektu je pripraviť študijné materiály na 
zadefi novanú problematiku, ktoré budú postupne pilotne overované v cykle 
odborných workshopov so žiakmi a učiteľmi ŠUP Svidník. Následne  budú 
dané materiály ponúknuté vzdelávacím inštitúciám na Slovensku a v Poľsku 
na vyučovanie mediálnej výchovy. V rámci projektu bude zrealizovaných cel-
kovo päť workshopov, pričom prvý z nich sa už uskutočnil. Posledný týždeň 
prázdnin sa ho zúčastnili zo ŠUP Svidník piati žiaci a dve učiteľky. Počas troch 
dní intenzívneho vzdelávania vo Vihorlat resort pri Sninských rybníkoch sa 
účastníci oboznámili so základnými pojmami žurnalistiky a spracovania infor-

mácií, s problematikou prípravy výroby mediálneho výstupu  a rozhlasového 
rozhovoru s respondentmi.  
  Zároveň mali možnosť vyskúšať si teoretické vedomosti na praktických 
cvičeniach. Workshop bol vedený Vladimírom Semanom a Vladimírom Se-
manom. Druhý workshop sa uskutoční v priestoroch ŠUP vo Svidníku koncom 
septembra. Bude zameraný na prácu s nahrávacou technikou a natáčanie 
kompletných reportáží. 

Media club pri ŠUP Svidník
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   Dukelský beh mieru má za sebou úspešný 61. ročník. Hoci 
poznačený pomerne prísnymi opatreniami v súvislosti so šírením 
pandémie koronavírusu, no napriek tomu prilákalo toto podujatie 
na svidnícku pešiu zónu množstvo ľudí. 

   Zapojili sa do sprievodných behov, 
nevynechali rannú rozcvičku, využili 
zdravotný stan svidníckej nemocnice 
a tí najmenší sa zabavili aj pri roz-
právkových postavičkách nazvaných 
Bojko a Zmrzlinka v rámci projektu, 
ktorý podporila Raiffeisen banka. 
   61. ročník Dukelského behu mieru 
ofi ciálne otvorila primátorka Svidníka 
Marcela Ivančová a privítala na ňom 
okrem iných aj štátneho tajomníka Mi-
nisterstva dopravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR Jaroslava Kmeťa, 
ktorý si aj odbehol 6,5 km dlhý Veľký 
beh zdravia zo Svidníka k tankom na 
rázcestí Kapišová a späť. Nechýbali 
stabilní účastníci behu, tentoraz však 
v štartovnej listine chýbali africkí bež-
ci, prišlo však zopár Poliakov a zaujal 
aj Švajčiar a Angličan, či Ukrajinka.  
Beh čoraz viac lákaj aj Svidníčanov 

a ľudí z okolia, ktorí sa zapojili nielen 
do sprievodných behov, ale aj do toho 
hlavného - z Dukly do Svidníka. Jeho 
61. ročník odštartovali o 11. hodine 
predpoludním po tom, čo účastníci 
behu položili veniec k Pamätníku 
československých vojakov na Dukle. 
131 bežcov, ktorí sa postavili na 
štart, výstrelom zo štartovej pištole 
odštartovala svidnícka primátorka a 
na svidníckej pešej zóne medzitým 
prebiehali sprievodné behy. Bola to 
súťaž lezúňov, tentoraz iba s jednou 
jedinou účastníčkou, ďalej Malý beh 
zdravia po pešej zóne a napokon aj 
už spomínaný 6,5 km dlhý Veľký beh 
zdravia. 
   Hlavný pretek 61. ročníka Dukelské-
ho behu mieru vyhral poľský bežec 
Emil Drabik časom 1:02:27 pred svo-
jim krajanom Janom Wydrom. Obaja 

udávali tempo pretekov 
a ušli ostatným bežcom 
hneď od úvodu. Tretí 
skončil Tomáš Kopčík 
z Trnavy. 
   V rámci Majstrovstiev 
okresu Svidník trium-
foval Radoslav Polá-
ček (Hrabovčík) pred 
Tomášom Vinjarom a 
Vladimírom Liptákom. 
Medzi ženami z okresu 
Svidník zvíťazila Iva-

na Loziňaková pred Stanislavou 
Buchalovou a Helenou Kupcovou. 
Pripomeňme ešte, že účastníci 61. 
ročníka Dukelského behu mieru si 
minútou ticha a zapálením sviece 
uctili pamiatku Ľubomíra Troščáka, 
ktorý tragicky zahynul po dobehnutí 
do cieľa Dukelského behu 
mieru 4. septembra 2016.    
   Tohtoročný Dukelský beh 
mieru bol ozvláštnený povin-
nosťou nosiť rúška vo vyhra-
denom priestore a takisto aj 
dodržiavaním ďalších naria-
dení Úradu verejného zdra-
votníctva SR, no organizátori, 
ktorým bolo Mesto Svidník v 
spolupráci s Centrom voľného 
času vo Svidníku, mohli byť s 
priebehom podujatia spokoj-
ní. Spokojnosť netajil ani už 
spomínaný štátny tajomník 
Ministerstva dopravy, výstav-
by a regionálneho rozvoja SR 
Jaroslav Kmeť a takisto ani 
bývalý slovenský maratónec, 
účastník Olympijských hier 
v gréckych Aténach v roku 
2004 Marcel Matanin, ktorý si 
nielenže odbehol trať z Dukly 
do Svidník, ale aj získal strie-

bornú priečku v B kategórii a pomohol 
primátorke Svidníka s odovzdávaním 
cien najrýchlejším bežcom.
CELKOVÉ PORADIE: 1. Emil Drabik 
(Mszana Dolna - Poľsko) 1:02:27; 2. 
Jan Wydra (Mszana Dolna - Poľsko) 
1:03:08, 3. Tomáš Kopčík (Trnava) 

V 61. ročníku Dukelského behu mieru triumfovali Poliaci, majstrami okresu Poláček a Loziňaková 

Zabehal si štátny tajomník aj slovenský olympionik

Sedemmesačná Vivienne Cupák sa 
ako jediná súťažiaca stala víťazkou v 
kategórii lezúňov. Ocenenie jej odo-

vzdal riaditeľ CVČ Jozef Dirga

Veľký záujem bol o Malý beh zdravia na pešej zóne a v rámci 
Veľkého behu zdravia nechýbali ani inline korčuliari

Primátorka Marcela Ivančová zapálila 
sviecu na pamiatku Ľubomíra Troščáka
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1:05:54... 8. Radoslav Poláček (Hra-
bovčík) 1:12:20; 12. Tomáš Vinjar (ZŠ 
Krajná Poľana) 1:13:48; 18. Vladimír 
Lipták (Hasiči Svidník) 1:18:42. Kom-
pletné poradie pretekárov z okresu 
Svidník uvádzame v rámci Majstrov-
stiev okresu. 
MUŽI od 18 do 39 rokov: 1. Emil Dra-
bik (Mszana Dolna - Poľsko) 1:02:27; 
2. Radoslav Poláček (Hrabovčík) 
1:12:20; 3. Tomáš Vinjar (ZŠ Krajná 
Poľana) 1:13:48. 
MUŽI od 40 do 49 rokov: 1. Jan 
Wydra (Mszana Dolna - Poľsko) 
1:03:08; 2. Marcel Matanin (Ivanka 
pri Dunaji) 1:07:50; 3. Július Kaľavský 
(Košice) 1:10:49.     
MUŽI od 50 do 59 rokov: 1. Tomáš 
Kopčík (Trnava) 1:05:54; 2. Janusz 
Sarnicky (Mszana Dolna - Poľsko) 
1:09:58; 3. Jozef Sciranko (Košice) 
1:17:26. 
MUŽI od 60 do 69 rokov: 1. Mikuláš 
Vrábel (Vranov nad Topľou) 1:12:42; 

2. Tadeusz Jasek (Rdziechowy - 
Poľsko) 1:17:38; 3. Milan Saxun 
(Bardejov) 1:24:57. 
MUŽI nad 70 rokov: 1. Stefan Sikora 
(Bielsko-Biala - Poľsko) 1:21:51; 2. 
Stanislav Sviták (AK Žilina) 1:25:30; 
3. Štefan Zuberník (Pomôžte chudob-
ným Košice) 1:31:43.
ŽENY od 18 do 35 rokov: 1. Mirka 
Polaščiková (Klub bežcov Stropkov) 
1:24:41; 2. Kateryna Dariienko (Ukra-
jina) 1:24:47; 3. Stanislava Buchalová 
(Svidník) 1:36:24.
ŽENY nad 36 rokov: 1. Mahulie-
na Krištanová (Košice) 1:20:11; 2. 
Anna Sulkowska (Limanowa - Poľ-
sko) 1:25:26; 3. Alena Farkašová 
1:26:54. 
SPRIEVODNÉ BEHY
Veľký beh zdravia - muži: 1. Ján 
Polončák (Klub bežcov Stropkov) 
00:24:22; 2. Peter Regenda (Košice) 
00:27:37; 3. Ľuboš Zribko (Svidník) 
00:27:53. 
Veľký beh zdravia - ženy: 1. Mar-
tina Stašová (Porúbka) 00:31:15; 2. 
Veronjika Mihaliková (Kapušany pri 
Prešove) 00:33:20; 3. Viktória Hamar-
čáková (Korejovce) 00:33:28. 
Veľký beh zdravia - inline: 1. Ľu-
boš Hužvej (Senior Club Svidník) 
00:15:59; 2. Radovan Korba (AHK 
Hockey CLub Svidník) 00:17:34; 3. Ti-

mea Marusinová (Svidník) 00:18:47. 
Majstrovstvá okresu Svidník 

- muži: 
1. (8. v celkovom poradí) Radoslav 
Poláček (Hrabovčík) 1:12:20; 2. (12.) 
Tomáš Vinjar (ZŠ Krajná Poľana) 
1:13:48; 3. (18.) Vladimír Lipták 
(Hasiči Svidník) 1:18:42; 4. (22.) 
Liam Mcentegart (Svidník) 01:20:05; 
5. (23.) Vincent Miňo (Mestisko) 
01:20:06; 6. (26.) Robert Sadiv (Vyš-
ný Mirošov) 01:21:24; 7. (34.) Marek 
Bujňák (Svidník) 01:25:09; 8. (35.) 
Štefan Bujňák (Svidník) 01:25:09; 
9. (39.) Michal Kostik (Cernina) 
01:25:59; 10. (52.) Peter Leško (Vyš-
ný Orlík) 01:30:39; 11. (56.) Marián 
Michalik (Svidník) 01:31:36; 12. (59.) 
Marek Darivčák (Svidník) 01:32:07; 
13. (66.) Rastislav Paňko (Svidník) 
01:35:45; 14. (68) Marián Bača (Svid-
ník) 01:36:24; 15. (69.) Igor Sagan 
(Svidník) 01:36:40; 16. (70.) Ján Siňár 
01:36:50; 17. (72. Peter Gula) Svidník 
01:37:18; 18. (74.) Ľubomír Varga 
(Nižný Komárnik) 01:37:50; 19. (77.) 
Milan Silvester (Svidník) 01:39:24; 
20. Štefan Zakuťanský 
(Svidník) 01:39:54; 
21. (80.) Mialn Tchir 
(Svidník) 01:40:20; 22. 
(83.) Jaroslav Ivančo 
(Svidník) 01:41:04; 23. 

(87.) Jozef Farkaš (Svidník) 01:42:25; 
24. (88.) Robert Bobák (Svidník) 
01:42:45; 25. (91.) Ľuboš Mašlej (Lúč-
ka) 01:42:54; 26. (100.) Peter Tchurik 
(Svidník) 01:52:58; 27. (104.) Sergej 
Mindoš (Svidník) 01:56:31. 

Majstrovstvá okresu Svidník 
- ženy: 

1. (54.) Ivana Loziňaková (Svidník) 
01:31:17; 2. (67.) Stanislava Bu-
chalová (Svidník) 01:36:24; 3. (79.) 
Helena Kupcová (Svidník) 01:40:16; 
4. (84.) Ivana Bilasová (Svidník) 
01:42:05; 5. (99.) Lucia Brych (Svid-
ník) 01:52:56. 
Malý beh zdravia - muži: 1. Alex 
Bromberger (Nižný Mirošov) 00:01:38; 
2. Ján Roba (Prešov) 00:01:49; 3. Mi-
chal Drimák (Prešov) 00:01:51.
Malý beh zdravia - ženy: 1. Terézia 
Feková 00:01:58; 2. Patrícia Novy-
sedláková (Svidník) 00:02:00; 3. Na-
tália Bokšanská (Svidník) 00:02:04.
Malý beh zdravia - lezúni: 1. Vivien-
ne Cupák (Svidník).                
                                                   (ps) 
            foto Katarína Siváková, ml.

V 61. ročníku Dukelského behu mieru triumfovali Poliaci, majstrami okresu Poláček a Loziňaková 

Zabehal si štátny tajomník aj slovenský olympionik

Vladimír Lipták Helena Kupcová Marek Darivčák
Lekári Marek Pytliak (vľavo) 

a Robert Bobák

Štátneho tajomníka Jaroslava Kmeťa (vpravo s číslom 248 a vľavo so 
šiltovkou) prišiel podporiť aj podpredseda Sme rodina Josef Vašuta

Olympionik z roku 2004 v 
Aténach Marcel Matanin odbe-

hol trať z Dukly do Svidníka
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  V okrese Stropkov plánujú lepšie využiť minerálne pramene 
a vzájomne ich prepojiť pre rozvoj cestovného ruchu. Miest-
nym samosprávam pri realizovaní projektu tzv. Kúpeľnej cesty 
pomocnú ruku ponúkol Prešovský samosprávny kraj, ktorý s 
aktérmi iniciatívy dnes podpísal memorandum o spolupráci. 

V okrese Stropkov chcú realizovať projekt Kúpeľná cesta za 250 miliónov eur 
S Prešovským samosprávnym krajom podpísali Memorandum o spolupráci

  Dokument zaväzuje partnerov 
aktívne spolupracovať pri realizácii 
konkrétnych úloh a aktivít, ako aj 
spoločne vytvárať vhodné podmienky 
pre rozvoj prospešnej a efektívnej 
spolupráce. Cieľom partnerov je 
rozvoj okresu Stropkov v oblasti 
cestovného ruchu, a to konkrétne 
pri príprave a realizovaní projektu  s 
názvom Kúpeľná cesta.

  „Ide o exkluzívny a veľmi ambici-
ózny projekt, ktorý využije minerál-
ne zdroje a pramene v regióne pre 
zriadenie liečebno-rehabilitačných 
zariadení a vzájomne ich prepojí 
cyklotrasami a odpočinkovými 
miestami. Projekt má prispieť k 
rozvoju okresu, vytvoreniu nových 
pracovných možností pre celý 
región, ako aj zapojeniu margina- lizovaných skupín obyvateľstva. 

Myšlienka je dobrá a rieši viac 
problémov naraz, takže má našu 
podporu,“ uviedol po podpise Me-
moranda o spolupráci predseda 
Prešovského samosprávneho kraja 
Milana Majerský. 
  Ako uviedol, PSK môže tomuto 
projektu konkrétne pomôcť v oblasti 
vzdelávania budúceho personálu, 
prepojením s duálnym vzdelávaním, 
ako aj modernizovaním cestnej 
infraštruktúry kraja k zamýšľaným 
cieľom liečebno-minerálnej trasy. 
  Partnerom budúcej spolupráce sú 
viaceré miestne samosprávy, za ktoré 
memorandum podpísal prednosta 
Okresného úradu Stropkov Peter Har-
van. Ako konkretizoval, podpisu me-
moranda s PSK predchádzala dohoda 
o vzájomnej spolupráci viacerých ak-
térov miestneho rozvoja, ktorí budú na 

projekte Kúpeľnej cesty participovať. 
Konkrétne ide o mesto Stropkov, obce 
Brusnica, Gribov, Chotča, Kolbovce, 
Malá Poľana, Staškovce, Tokajík, 
Turany nad Ondavou, Varechovce,  
Vojtovce a Vyšný Hrabovec. 
  Projekt počíta s vytvorením 12-tich 
menších liečebno-rehabilitačných 
stredísk, revitalizáciou okolia exis-
tujúcich minerálnych prameňov a 
prepojením ďalších atraktivít regiónu. 
Po realizácii naplánovaných aktivít 
má vygenerovať viac ako 1 100 pra-
covných miest.  
  Rozpočet projektu je odhadovaný 
na 250 milión eur, ktoré chce okres 
Stropkov, zaradený medzi Najmenej 
rozvinuté okresy v PSK, získať s 
podporou štátu, prípadne aj  z ope-
račného programu Slovensko.     

Daša Jeleňová, 
hovorkyňa PSK

  Počas letných prázdninových dní študenti svidníckeho gym-
názia, zapojení do projektu Erasmus +  Future in the Past na-
vštevovali Údolie smrti. 

Študenti pomáhali rozvoju turizmu 

  Cieľom týchto návštev bolo pomôcť turizmu nielen v Údolí smrti, ale aj v 
jeho okolí a ponúknuť turistom pohľadnice, magnetky a záložky, ktoré boli 
vytvorené z fotografi í vytvorenými účastníkmi projektu. Magnetky a záložky 
zožali veľký úspech a išli „na dračku“. Turistom sa páčilo, že si môžu domov 
odniesť suvenír s motívom Údolia smrti. 
  Okrem magnetiek a záložiek sme poskytovali aj pohľadnice a informačné 
brožúrky, ktoré sme dostali od mesta Svidník. Turistom brožúrky pomohli 
nielen pri orientácii, ale taktiež sa prostredníctvom nich dozvedeli mnoho 
zaujímavých informácií o našej histórii, prírode, turistických chodníkoch a 
pamiatkach na našom území. Mnohokrát sme im odporučili ďalšie miesta 
v našom okolí, ktoré sa oplatí navštíviť. Ľudia boli z týchto miest nadšení a 
rozhodne sa im tu páčilo. Počuli sme od turistov celkom zaujímavé návrhy  
na zlepšenie propagácie turizmu v našom regióne. 
  Na realizácii nápadov sa budeme aj my študenti Gymnázia DH Svidnik po-
dieľať. V každom prípade sa veľmi tešíme, že turistov naše výtvory zaujali a 
veríme, že niečo podobné a ešte zaujímavejšie vytvoríme do budúcnosti.

 (gdh)



8. september 2020Podduklianske novinky 11Spravodajstvo 

  Opatrenia súvisiace s koronakrízou počas jarných mesiacov 
zmrazili cestovný ruch aj na severovýchode Slovenska. Na-
šťastie už v júni sa začala návštevnosť postupne oživovať a v 
priebehu júla sa situácia ešte viac zlepšila. 

Cestovný ruch na severovýchode Slovenska sa sľubne rozbehol

  August sa ukazuje veľmi sľubne a návštevnosť hlavných atrakcií sa už blíži k 
číslam z posledných rokov, aj keď sú segmenty ktoré stále zaostávajú. Výpadky 
má predovšetkým zahraničná návštevnosť, stále na krízu doplácajú  kultúrne 
zariadenia, organizátori kultúrnych a spoločenských podujatí a reštauračné 
služby. Informuje o tom Radomír Jančošek, riaditeľ oblastnej organizácie 
cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ - Bardejov.
  „Napriek tomu, že leto prinieslo oživenie domáceho cestovného ruchu v Bar-
dejove, Svidníku a ich okolí, straty spôsobené niekoľko mesačným výpadkom 
tržieb sa do konca roka dohnať nepo-
darí. Vývoj pravdepodobne ovplyvní aj 
začínajúca druhá vlna koronavírusu. 
Nemožnosť konať masové podujatia, 
resp. možnosť usporiadať ich len v 
redukovanej podobe, sa odráža na 
výpadku príjmov podnikateľov i miest a 
obcí. Najväčší výpadok príjmov v regi-
óne pocítia organizátori a podnikatelia 
naviazaní na najväčšie podujatie tohto 
druhu - Bardejovský jarmok, ktorý sa 
tradične konal v auguste a tento rok 
nebude.
  Naopak stálicami cestovného ruchu 
sú lákadlá ako - pamiatky UNESCO v 
Bardejove, kúpeľná turistika v Barde-
jovských Kúpeľoch a vojnová história 
vo Svidníku a okolí.  Vynikajúce pod-
mienky sú tu aj cykloturistiku, klasickú 
turistiku, pobyty pri vode, poznávacie 
výlety, návštevy hradov, kaštieľov, 
drevených kostolíkov, múzeí, galérií, 
pamiatok vojnovej histórie od stredoveku, až po pamiatky z prvej a druhej 
svetovej vojny a rôzne miestne atrakcie,“ vymenoval R. Jančošek.

AKTÍVNA SAMOSPRÁVA I OOCR 
  V nepriaznivej situácii je chvályhodná aktivita samospráv i rôznych miestnych 
organizácií, ktoré prispievajú k zatraktívneniu svojich miest a obcí a tým podpo-
rujú cestový ruch. Podobné aktivity v spolupráci s mestami i samostatne rozvíja 
aj OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov. Finančné prostriedky používa na propagáciu 
regiónu, jeho prezentáciu doma i v zahraničí a na výstavách, tlač propagačných 
materiálov, podporu infraštruktúry - hlavne na obnovu  a výstavbu cyklistických 
a turistických chodníkov a na podporu kultúrnych podujatí.

SVIDNÍK SA ZVIDITEĽŇUJE 
  Kristína Tchirová, hovorkyňa mesta Svidník k tomu hovorí: „Mesto Svidník 
vydalo sériu pohľadníc. Emotívne zachytené krásy nášho mesta majú prilákať 
ľudí z celého Slovenska pozrieť sa do kraja pod Duklou. Nejde o obyčajný 
spôsob propagácie, domácich prosíme, aby si pohľadnice nenechávali, ale 
posielali ich známym a pozývali ich k nám. Zábery sú z Pamätníka sov. hrdi-
nov vo Svidníku, na sochu gen. Svobodu v centre mesta, na skanzen a tiež 
letisko nad Svidníkom. 
Pri príležitosti 665. výročia prvej písomnej zmienky o meste mesto osadilo 
začiatkom júla k rôznym pamiatkam štyri drevené nadrozmerné maľované 
rámy (pred sochou generála Svobodu, pred Pamätníkom sov. hrdinov, v 
skanzene a na pešej zóne). Návštevníci Svidníka si tak môžu zhotoviť pa-
mätnú fotografi u v ráme. 
  Už o niekoľko dní sa mesto Svidník bude môcť pýšiť nadpisom nadrozmer-
ných veľkostí v centre mesta. Popri hlavnej ceste na začiatku pešej zóny 
plánujeme osadiť nadrozmerný názov nášho mesta. Nadpis SVIDNÍK s 
rozmermi 1,7 m a 6,4 m bude mať aj drôtené písmeno s možnosťou vhode-
nia plastového vrchnáka ako dôležitej súčasti nášho ekologického vnímania 
potreby triedenia odpadu. Náklady na nápis sú do 1000 eur a hradí ich OOCR 
Šariš-Bardejov.“
  Dodala, že v rámci podpory rozvoja turizmu pripravili aj letáky o meste. Jeden 
v slovenskej verzii distribuovali do informačných centier po celom Slovensku. 
Poľskú verziu, distribuujú do partnerských miest. Mesto Svidník sa v spolupráci 
s GDH Svidník podujalo na podporu cestovného ruchu aj priamo v Údolí smrti. 

Gymnazisti počas víkendov ponúkajú propagačný materiál a pohľadnice mesta 
za účelom podporiť celé pohraničie a kraj pod Duklou. 

SILNÉ STRÁNKY BARDEJOVA  A OKOLIA: 
VODA, HORY, HISTÓRIA A KULTÚRA

  Severovýchod Slovenska ponúka široké možnosti výletov pre rodiny s deťmi i 
na individuálnu turistiku. Predovšetkým liečivé minerálne pramene s kúpeľnou 
turistikou v Bardejovských Kúpeľoch  sú významným lákadlom cestovného 
ruchu. Počas letnej sezóny navštívi Bardejovské Kúpele vyše 30 000 poby-
tových a cca dvestotisíc jednodňových návštevníkov, z toho odhadom cca 50 
000 detí. Tento rok kúpele zrušili väčšinu kultúrnych a spoločenských podujatí. 
Prvou reprezentatívnou kultúrnou akciou po korona kríze, ktorú usporiadali vo 
svojom areáli, bol v nedeľu 23.augusta 2020 tradičný ALŽBETÍNSKY DEŇ. Ide 
o pripomienku návštevy rakúskej cisárovnej Alžbety zvanej Sisi, ktorá sa liečila 

v Bardejovských Kúpeľoch. Tento rok 
ešte plánujú dve väčšie podujatia Pivný 
a Vínny festival.
  Bardejovské Kúpele sľubne zapĺňajú 
klienti zdravotných poisťovní i sa-
moplatcovia. Láka ich veľké Wellness 
SPA - bazénový a saunový svet v 
hoteli Ozón, menšie v kongresovom 
štvorhviezdičkovom hoteli Alexander 
a vonkajšie kúpalisko.
  V regióne láka aj obľúbené prírodné 
kúpalisko Makovica v Nižnej Polianke 
a vodný svet www.aquaruthenia.sk s 
krytými bazénmi a wellness vo Svidní-
ku. Veľmi dobrá sezóna je tento rok aj 
na vodnej nádrži Domaša, vzdialenej 
len 50 km, kde sú vynikajúce možnosti 
kúpania, rekreácie a láka aj výletná 
loď Bohemia.

CYKLOTURISTIKA A TURISTIKA
  Dĺžka obnovených značených turis-
tických chodníkov a cyklotrás v okolí 

Bardejova a Bardejovských kúpeľov dosahuje takmer  40 km. Z toho má sieť 
navzájom prepojených šiestich horských cyklotrackov cca 10 km. 
Cyklochodník z Bardejova na Mníchovský potok je súčasťou medzinárodnej 
cyklotrasy AQUAVELO v slovensko - poľskom pohraničí, ktorá v dĺžke 230 km 
spája kúpeľné mestá Bardejovské Kúpele, Krynica, Muzsyna, Szczawnica, s 
bodmi záujmu, pamiatkami, faunou, fl órou.

VOJENSKÁ HISTÓRIA 
  K najnavštevovanejším miestam regiónu patrí Pamätník na Dukle. Pripomína 
Karpatsko-dukliansku vojenskú operáciu z jesene 1944. V areáli prírodného 
múzea ako aj okolo cesty do Svidníka je rozmiestnených 55 kusov rozličnej 
ťažkej bojovej techniky z druhej svetovej vojny. Pre deti je veľmi lákavé, že sa 
môžu dotýkať a dokonca liezť po vojenskej technike umiestnenej v parku pri  
Vojenskom múzeu vo Svidníku, alebo priamo na mieste bojov o Dukliansky 
priesmyk.

MESTO BARDEJOV 
  Návštevníci Bardejova a deti zvlášť sa tešia aj zo stálej atrakcie - bronzovej 
sochy kata v životnej veľkosti, ktorá zdobí Radničné námestie Bardejova. 
Bardejov je historické mesto zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prí-
rodného dedičstva UNESCO. Návštevníci tu môžu obdivovať hradby s baštami, 
Radničné námestie s nádhernými gotickými meštianskymi domami, Bazilikou 
minor Sv. Egídia, s bývalou Mestskou radnicou - prvou stavbou renesancie na 
území Slovenska a židovské suburbium so zachovalou synagógou.
  Obľúbený je aj Lesnícky náučný chodník ČIERNA MLÁKA v Bardejovských 
kúpeľoch a tamojší Skanzen - Múzeum ľudovej architektúry. Príjemným cie-
ľom výletov je aj agroturistické zariadenie v Stebníckej Hute Slnečný Majer 
a Hrad Zborov. Z Bardejovských kúpeľov cez Zborovský hrad je vybudovaný 
okružný náučný chodník. 

DREVENÉ CHRÁMY
  Jedinečné kultúrne dedičstvo predstavujú drevené chrámy na severovýchode 
Slovenska. V okresoch Bardejov, Svidník a Snina a ich širšom okolí sa na-
chádza spolu 42 týchto cirkevných stavieb postavených z dreva. http://www.
drevenechramy.sk. Viac je na: www.kupele-bj.sk, www.bardejov.sk, www.svid-
nik.sk,www.visitbardejov.sk. Projekty a ich aktivity sú realizované s fi nančnou 
podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.            (pn)

K najnavštevovanejším miestam regiónu patrí 
Pamätník na Dukle, ale aj vyhliadková veža... 
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  V utorok 1. septembra, kedy si Slovenská republiky pripomína 
Deň Ústavy, sa na Bratislavskom hrade uskutočnila slávnosť 
odovzdávania Štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana. Medzi 
ocenenými bol aj blahoslavený gréckokatolícky biskup-mučeník 
Pavol Peter Gojdič, ktorý získal toto ocenenie in memoriam. 

Prešovský biskup P. P. Gojdič bol in memoriam ocenený štátnou cenou J. M. Hurbana

  Spolu s ním boli ocenení Vladimír 
Krčméry, Milan Kňažko, Ján Budaj a 
taktiež in memoriam aj židovský rabín 
Abraham Romi Cohn. Štátnu cenu 
z rúk predsedu Národnej rady (NR) 
SR Borisa Kollára prevzal vladyka 
Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup 
metropolita.
  „Cenu odovzdávame ľuďom, ktorí 
vo svojom živote urobili mnoho pre 
krajinu a občanov. Svojimi skut-
kami nejedného z nás pozitívne 
inšpirovali v hodnotovom zmýš-
ľaní, k prístupu k spoločenským 
témam či participácii na verejnom 
dianí. Všetci piati laureáti pomáhali 
slovenskému národu a ich skutky, 
obetavosť, prístup či nezlomnosť 
si zaslúžia poďakovanie, ale hlav-
ne aj ocenenie,“ povedal predseda 
parlamentu.
  Pri osobe blahoslaveného pre-
šovského biskupa zdôraznil Boris 
Kollár, že bol nespravodlivo väznený, 
mučený a obvinený z vlastizrady. 
„Na následky mučenia skonal 17. 
júla 1960 vo väzení v Leopoldove. 
Podľa jeho slov chcel byť otcom 
sirôt, pomocníkom chudobných a 
tešiteľom zarmútených. 

  Počas jeho života založil siroti-
nec, gréckokatolícke gymnázium 
v Prešove v roku 1936,“ priblížil 
predseda parlamentu. Podotkol, že 
Gojdič podporoval učiteľskú akadé-
miu, seminár a staral sa o vydávanie 
duchovnej literatúry.
  Pred odovzdaním ceny každému 
z laureátov, prečítal Daniel Guspan, 
vedúci Kancelárie NR SR krátky ži-
votný prierez jednotlivých ocenených. 
Pri blahoslavenom P. P. Gojdičovi 
pripomenul jeho zásluhy pri záchra-
ne Židov, za čo si vyslúžil prestížne 
ocenenie Spravodlivý medzi národmi 
ako aj brachiálne odsúdenie vo vy-
konštruovanom procese, kedy bola 
Gréckokatolícka cirkev zrušená a 
blahoslavený biskup bol odsúdený 
na doživotie. „Dejiny slovenského 
národa nemožno oddeliť od dejín 
kresťanstva na Slovensku. Keď 
pluralita národa začala krívať, opäť 
prišla na pomoc Cirkev, celkom 
zvlášť to platí v osobe biskupa 
Gojdiča. A predsa jeho si vybral 
komunistický režim, aby ho týral 
a mučil. 
  To je svedectvo zoči-voči dvom 
totalitám. Dnes je tomuto veľkému 

mužovi, mučeníkovi blahoslave-
nému Pavlovi Petrovi Gojdičovi 
udelená Štátna cena Jozefa Milo-
slava Hurbana,“ zakončil príhovor 
Daniel Guspan a vyzval vladyku Jána 
Babjaka SJ, aby prevzal ocenenie za 
biskupa Gojdiča. 
  Metropolita Ján Babjak:  Blahosla-
vený Pavel Peter Gojdič bol veľmi 

skromný človek
   Prešovský arcibiskup a metropolita 
Ján Babjak SJ následne predniesol 
túto ďakovnú reč: „Blahoslavený Pa-
vel Peter Gojdič bol veľmi skromný 
človek. Neviem akoby sa zachoval, 
keby žil a keby teraz mal prebrať 
túto cenu. Ľudia ho nazvali bisku-
pom zlatého srdca. Mal skutočne 

veľké srdce pre každého a zvlášť 
pre tých, ktorí boli prenasledovaní, 
ktorým hrozilo nebezpečenstvo, 
väzenie či smrť.
   Ukázal svoju tvár práve počas 
holokaustu, keď nariadil svojim 
kňazom, aby vydávali krstné listy 
židovským spoluobčanom, hoci 
vedel, že to nie sú skutočné kon-
verzie, ale išlo mu o záchranu ži-
vota. Sám osobne zachránil stovky 
Židov a cez kňazov ďalšie stovky. 
Jeho heslo bolo také jednoduché, 
ale také trefné: „Boh je láska, mi-
lujme ho!“ On podľa tohto hesla 
žil aj napriek tomu, že toľko zla sa 
snúbilo v jeho živote.“  

(mp)

   V poslednom týždni Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom vo 
Svidníku zaznamenal 3 potvrdené prípady 
COVID-19 z okresu Svidník. Vo všetkých 
prípadoch je jednalo o kontakt s potvrde-
ným prípadom.

      Milí naši návštevníci!
   Letná sezóna je za nami a my by sme vám 
všetkým, našim milým návštevníkom vyslovili 
jedno veľké ĎAKUJEME za priazeň a podporu 

a za to že, ste si za 
miesto svojho relaxu 
vybrali práve naše kú-
palisko Aquaruthenia. 
   Aj keď bolo toto leto 
trošku iné ako všetky 
predošlé, keďže bolo 

poznačené prebiehajúcou pandémiou koro-
navírusu a tiež nestálym daždivým počasím 
v prvej polovici leta, nebolo horšie, bolo len 
jednoducho iné.
   My sme, samozrejme, pre vás, našich náv-
števníkov zabezpečili všetky potrebné protie-
pidemiologické opatrenia tak, aby bol pobyt u 
nás nielen príjemný, ale i bezpečný. Veríme, že 
ste si chvíle u nás užili a že ste odchádzali len 
s príjemnými pocitmi.
   Aj keď leto skončilo, my rozhodne nekončíme 
a na všetkých vás sa už teraz tešíme v našom 
- vašom  celoročnom areáli Aquaurthenie vo 
Svidníku. 
   Ďakujeme aj všetkým našim partnerom, ktorí 
prispeli k úspešnému priebehu letnej  sezóny, 
kmeňovým zamestnancom i brigádnikom. 

ĎAKUJEME.

Aká je situácia s koronavírusom v regióne?Aquaruthenia ďakuje

   Ako informovala riaditeľka Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku 
Helena Hrebeňaková, doteraz zaznamenali 26 
ochorení COVID-19, z toho 16 v okrese Svidník a 
10 v okrese Stropkov. „Zo zaznamenaných prípadov 
ochorenia bolo 17 importova-
ných zo zahraničia (Rakúsko, 
Nemecko, Ukrajina, Bulharsko, 
Česká republika a Anglicko), v 
9 prípadoch sa jednalo o kon-
takt s potvrdeným prípadom. 
Vyliečených je doteraz  22 
osôb,“ konštatovala Helena 
Hrebeňáková. 
   Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom vo 
Svidníku podľa jej slov doteraz 
nariadil karanténne opatrenia 183 osobám v našom 
regióne. Išlo o kontakty s potvrdeným prípadom. 
   Dĺžka trvania protiepidemických karanténnych 
opatrení (lekársky dohľad, zvýšený zdravotný dozor, 
karanténa), ktoré nariaďuje príslušný RÚVZ, je v 

súčasnosti 10 dní od ostatného kontaktu s ochorením 
COVID-19. Pri návrate z rizikových krajín je izolácia 
v domácom prostredí nariadená až do obdržania 
negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie 
COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie 
COVID-19 sa musia podrobiť najskôr v piaty deň 
izolácie. Počas domácej izolácie sa táto nariaďuje i 
osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.
   „Ak osoby v posledných 14 dňoch navštívili riziko-
vú krajinu, ktorá je členom EÚ, domáca izolácia sa 
môže skončiť dovŕšením 10. dňa aj bez negatívneho 
výsledku testovania na ochorenie COVID-19, avšak 
len vtedy, ak sa počas izolácie neobjavili príznaky res-

piračného ochorenia. V prípade 
rizikových krajín, ktoré nie sú čle-
nom EÚ, táto možnosť neplatí,“ 
zdôraznila regionálna hygienička 
Helena Hrebeňaková. 
   Osoba môže v nasledovných 
indikovaných prípadoch opustiť 
izoláciu v domácom prostredí na 
nevyhnutne dlhý čas spojený s: 
nevyhnutným zubným ošetre-
ním, nevyhnutným gynekolo-
gickým ošetrením, nevyhnutnej 

kontrole indikovanej lekárom pri zlomenine alebo po 
operačnom zákroku, podaní nevyhnutnej plánovanej 
alebo akútnej liečby na špecializovanom pracovisku 
(napr. onkologická liečba), za účelom odberu biologic-
kého materiálu na mobilné odberové miesto.    (pn)
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Kto daroval krv?   

Slovenský Červený kríž územný spolok Svidník
otvára

OPATROVATEĽSKÝ KURZ
V termíne od 25. septembra do 30. októbra 2020

Absolvent kurzu je schopný
- komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti
- aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zruč-
nosti
- v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc 
  a privolať lekára
- pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky 
  a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby 
  a starších ľudí
Ďalšie výhody
- vysoká kvalita výuky garantovaná odbornými lektormi
- študijné materiály v cene kurzu 
- celosvetová a v zahraničí uznávaná organizácia
- zabezpečené občerstvenie a písacie pomôcky
- bezplatné zapožičanie pracovného odevu
- osvedčenie vyhotovené v 2 jazykových verziách 
  Slovenský Červený kríž je najväčšou a jedinou humanitárnou neziskovou 
medzinárodnou organizáciou, ktorá tento kurz organizuje už od roku 1994. 
Zárukou kurzu je získanie kvalitných teoretických a praktických znalostí v 
zodpovedajúcom čase určenom na kurz. Kurz je v súlade s novelami zákona 
o sociálnych službách č. 448/2008, ktorý vymedzil povinnosť kvalifi kácie. 
Po absolvovaní kurzu možnosť využitia na všetkých úsekoch poskytovania 
kvalitnej opatrovateľskej starostlivosti v domácnosti a zariadeniach sociálnych 
služieb v obciach, mestách a celej EÚ.

Bližšie informácie:
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník, 

Stropkovská 717/82 089 01 Svidník
Kontakt: 0903 558 941, svidnik@redcross.sk

  V obci Kružlová úspešne zrealizovali projekt podporený Prešovským samo-
správnym krajom. Išlo o obnovu interiérového vybavenia v kuchyni Kultúrneho 
domu Kružlová, konkrétne o jeden nerezový dvojdrez a päť nerezových stolov. 
„Napísali sme projekt na VÚC Prešov (zastupiteľstvo) a boli sme úspešní. 
Prispeli nám sumou 1 000 € a fi nančným príspevkom zo svojho rozpočtu 
prispela aj obec Kružlová. 
  Týmto by som chcel úprimne poďakovať, aj v mene obyvateľov našej 
obce, poslancovi VÚC Prešov za okres Svidník Jánovi Hirčkovi, za 
podporu nášho projektu, jeho prínos a príkladnú spoluprácu pri rozvoji 
obce Kružlová,“ informoval starosta obce Adrián Gužo.
Projekt podporený z rozpočtu PSK.

 (pn)

Jediné srdce na svete sme mali, 
čo dokázalo nás milovať, 

aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli, 
neozve sa už viackrát. 

Odišlo, zmĺklo, išlo spať...

22. augusta 2020 nás vo veku 
87 rokov navždy opustila naša 

milovaná mamka a babka
HELENA KEČKÉŠOVÁ 

zo Svidníka 

  Ďakujeme všetkým, ktorí ju sprevádzali na 
jej poslednej ceste. Zároveň ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

Dcéry Alena a Daniela s dcérami

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

Vynovili interiér obecnej kuchyne  
  V stredu 2. septembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-

níckej nemocnice darovať krv 16 bezpríspevkových darcov: 

  Peter Novotňák (77), Dalibor Dudaš (20), Michal Mihaľ (96), 

Valerij Simko (57), Slavomír Petra (44), Andrea Petrová (6), 

Matej Fedoroňko (7), Jaroslav Vasičko (24), Slavomír Michrina (25), Matúš 

Kozák (11), Monika Šotiková (40), Miloš Šotik (7), Martin Slivka  (28), Jozef 

Kriško (10), Michal Homza (8), Jaroslav Senaj (21). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! 

Územný spolok SČK vo Svidníku  

MANŽELSTVO UZAVRELI 

  Ján Macháček (Prešov) a Veronika Kaliňaková (Vyšná Jedľová), Jakub 

Kundrik (Svidník) a Mgr. Mária Gregáňová (Nová Baňa), Peter Petrof (Košice 

IV) a Viktória Paníková (Svidník), Vladimír Kertesz (Nitra) a Barbara Dudá-

šová (Svidník), Jaroslav Vojček (Svidník) a Ivana Remetová (Svidník), Peter 

Brudňak (Svidník) a Lea Hicová (Svidník), Dušan Sivák (Stročín) a Štefánia 

Lomnančíková (Stropkov), Jozef Bačkovský (Štefurov) a Nikola Želizňaková 

(Vyšná Jedľová), JUDr. Eduard Vojček (Svidník) a Mária Popovcová (Svidník), 

František Haniš (Svidník) a Jana Haninčíková (Svidník), Mgr. Jozef Peleščák 

(Hanušovce nad Topľou) a Mgr. Ivana Kušnírová (Svidník). 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI 

  Vasil Oleárnik (1935, Staškovce), Alžbeta Turiková (1925, Svidník), Peter 

Demeter (1981, Ladomirová), Jozef Kováč (1939, Turany nad Ondavou), 

Pavel Grega (1940, Stropkov), Ján Sivák (1936, Vyšná Olšava), Juraj Mihaľ 

(1937, Kapišová), Miroslav Grundza (1990, Medzilaborce), Anna Červená 

(1937, Svidník), Ján Kuzma (1937, Medzilaborce), Milan Sagan (1947, 

Svidník), Jozef Labuda (1939, Lúčka),  Alžbeta Cimbová (1935, Valkovce), 

Ján Slávik (1936, Svidník), Ján Polách (1937, Čertižné),  Agnesa Jakubová 

(1948, Breznica), Jozef Hisem (1939, Nižný Orlík), Helena Kečkešová (1933, 

Svidník), Edita Kalináková (1951, Svidník), Mária Sopková (1934, Habura), 

Jozef Kapraľ (1962, Stakčín), Anna Nicová (1931, Ladomirová), Júlia Feciľá-

ková (1940, Krajná Poľana), Mária Cichá (1947, Stropkov), Anna Petríková 

(1932, Stropkov). 
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Úradná správa č. 8 zo dňa 3. septembra 2020
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
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra 
za mesiac august, ktorá je splatná do 16.9.2020 (streda).

ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 5. kola 6. ligy dospelých OOFZ
   Berie na vedomie odhlásenie TJ Družstevník Koprivnica zo 4. ligy dorastu 
OOFZ Svidník v ročníku 2020/21. Mužstvá, ktoré mali hrať s TJ Družstevník 
Koprivnica, majú v príslušnom kole voľno, poplatok 5,- Eur
   Schválila žiadosť MFK Slovan Giraltovce o zmenu termínu stretnutia 1. 
kola 3. ligy žiakov Kalnište - Giraltovce z 3.9.2020 na 8.9.2020 o 17.00 hod. 
- vzájomná dohoda klubov, poplatok 5,- Eur - Giraltovce
   Upozorňuje všetky FK na dodržiavanie všetkých platných epidemiologických 
opatrení platných od 1.9.2020, viac na  https://korona.gov.sk/platne-hygie-
nicke-opatrenia/
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní.

DK OOFZ:
   Na základe správy DZ trestá hráča FO Sokol Sitníky - Jozef Kovalčik - 
1181859 - DO pozastavením športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne 
od 03.9.2020, podľa DP čl. 46/1b,2, poplatok 10,- Eur
   Na základe správy DZ trestá hráča FO Sokol Sitníky - Dávid Danko - 1219473 
- DO pozastavením športovej činnosti na 2 stretnutie nepodmienečne od 

03.09.2020, podľa DP čl. 48/1b,2a, poplatok 10,- Eur
   Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 

KR a DZ OOFZ:
7. kolo 6. liga dospelí - 13.9.2020 o 15.30 hod.:

   Lúčka - voľno, Baňa - Chotča (Korba, Malačina - Burcák), Rovné - Sitniky (A. 
Špak, L. Zápotocký, Sidorová - Fiľarský), Kalnište - Radoma (Kapa, Dovičák 
- Feč), Miňovce - Mestisko (Hubáč, Čonka - Holub), Tisinec - Breznica (Ľ. 
Suchanič, Rapáč, Džavoronok - Šafranko), V. Orlík - Kuková (Mačuga, Šugár, 
Seman - Mackanin), Bukovce - Stročín (D. Špak, F. Zápotocký - Vaško).

2. kolo 4. liga dorast - 12.9.2020 o 14.00 hod.:
   Breznica - voľno, Rovné - Sitníky (Mačuga), Bukovce - Miňovce (Šugár), 
Radoma - Chotča (Kapa).

2. kolo 3. liga žiaci skupina A - 12.9.2020 o 10.00 hod.:
   Stročín - voľno, Baňa - V. Orlík (Hubáč), Mestisko - Tisinec (Ľ. Suchanič). 

2. kolo 3. liga žiaci skupina B - 10.9.2020 o 17.00 hod.:
   Giraltovce - voľno, Koprivnica - Kalnište (Sidorová), Lúčka - Kuková (Ma-
čuga).
   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

   Výkonný výbor Ondavského oblastného stolnotenisového zväzu vo Svidníku 
pripravuje nový ročník medziokresnej stolnotenisovej súťaže.
   Pracovný aktív TJ, ŠK, oddielov spojený so žrebovaním sa uskutoční 
11.9.2020 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu v Lužanoch 
pri Topli . 
   VV OOSTZ predbežne počíta s minuloročnými účastníkmi V. ligy, ale veľmi 
rád by privítal na žrebovaní aj nové stolnotenisové družstvá. 

VV OOSTZ Svidník

DO POZORNOSTI PRIAZNIVCOM STOLNÉHO TENISU

   Po domácej prehre so Sobrancami a hlavne akom takom 
ukľudnení situácie v klube sa treťoligoví svidnícki futbalisti v 
uplynulú nedeľu predstavili v Bardejovskej Novej Vsi.

III. LIGA / ŠK Millenium 2000 Bardejovská Nová Ves - 1. FK Svidník 2:1 (1:0)

   Domáca prehra síce nebola príjemná a rovnako hráčom na pohode istotne 
nepridáva ani nejasná situácia v klube, no najdôležitejšie je, že chcú hrať. Tak 
tomu bolo aj v nedeľu 6. septembra, keď sa predstavili v už spomínanej Bar-
dejovskej Novej Vsi. Zo začiatku to bol vyrovnaný zápas s miernou prevahou 
domácich, ktorí ju aj pretavili do strelenia úvodného gólu v 24. minúte. Spome-
núť však treba aj to, že Svidníčania strelili gól už v 2. minúte, no rozhodcovia 

odmávali podľa mnohých pomerne sporný ofsajd. Mimochodom, ofsajdom 
zamával aj gól domácich, no rozhodcovia ho uznali. Potom už diváci veľmi 
dlho nič zaujímavé nevideli. Hralo sa väčšinou medzi šestnástkami oboch 
mužstiev, až prišla 70. minúta, keď domáci pridali svoj druhý gól. Svidníčania 
sa však len tak ľahko nechceli vzdať a v 81. minúte Čabala znížil na rozdiel 
gólu. Viac už ale toho Svidníčania nepredviedli a z Bardejovskej Noves Vsi 
cestovali domov bez bodu. 
   Zostava Svidníka: Mikluš - Kiseľa, Hudák, Zapotocký, K. Matkobiš, Čabala, 
Ducár, Košč, Tokar, Potoma (73. Kočan), Gajdoš (85. Makara). 
   V najbližšiu sobotu 12. septembra hrajú svidnícki futbalisti v Prešove proti 
domácemu Tatranu a na domácom trávniku sa najbližšie predstavia až v 
nedeľu 20. septembra proti Krompachom.

 (pn)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

KÄSTNER, Erich: Keď som bol malý chlapec. 
Bratislava, 
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2020. 212 s.
  Erich Kästner dodržal, čo sľúbil: roz-
práva o každodenných veselých, ale aj 
zádumčivo ladených zážitkoch z čias, 
keď bol chlapcom z veľkomesta. Vďa-
ka pútavému sviežemu štýlu sa čitateľ 
stáva autorovým spoločníkom v príbe-
hoch jeho detských dní a spomienkach 
na ne. Dozvedá sa veľa o malom 
Erichovi, jeho rodičoch, príbuzných 
a blízkych a o pozorovaní význam-
nejších i menej významných epizód 
v živote a svete okolo neho bystrými 
chlapčenskými očami a vnímavým srd-
com. Autor nás sprevádza aj rodným 
mestom, Drážďanmi svojho detstva, 
ako i spoločenskými udalosťami tých 
čias, a oživuje kúsok histórie.

HASPROVÁ, Katarína
  Katarína Hasprová sa narodila 10. septembra 1972 v Bratislave v rodine 
divadelného a fi lmového režiséra Pavla Haspru a herečky Soni Valentovej. 
Po maturite vyštudovala Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne, 
odbor muzikál. Po absolvovaní akadémie odchádza do Prahy, kde stvárnila 
dvojrolu kňažky Adriany a Sandry v známom muzikáli Drakula. V roku 1997 
víťazstvom na medzinárodnom festivale populárnej piesne Bratislavská lýra 
odštartovala svoju sólovú spevácku kariéru. Okrem Zlatej lýry získala s piesňou 
J. Lehotského a K. Peteraja Jedno zbohom aj cenu novinárov. Na základe 
tohto víťazstva reprezentovala Slovensko v roku 1998 na prestížnej súťaži 
Eurovízie Eurosong contest v anglickom Birminghame s piesňou Modlitba. 
Počas doterajšej kariéry má za sebou účinkovanie na mnohých CD projektoch, 
prestížnych akciách, TV prenosoch.

PAVESE, Cesare (9.9.1908-27.8.1950)
  Taliansky spisovateľ, prozaik, literárny kritik, prekladateľ, predstaviteľ anga-
žovaného prúdu neorealizmu. Ako prvý spolu s Vittorinim uvádzal do Talianska 
modernú americkú literatúru realistických autorov. Jeho tvorba nadväzuje 
na najlepšie európske tradície. Debutoval zbierkou básní Pracovať unavuje. 
Pozornosť upútal prvými románmi Tvoje kraje a Pláž. Jeho najplodnejším 
obdobím boli povojnové roky. Vtedy vznikli diela Súdruh, Prv kým kohút za-
kikiríka, Rozhovory s Leukoteou, Augustový sviatok, Krásne leto, Diabol na 
kopcoch, Medzi osamelými ženami, Mesiac a vatry. 

Pýta sa jedno dieťa druhého na pláži:
- Ty si dievčatko?

- Nie.
- Teda chlapček?

- Nie.
- Tak mi povedz, čo si.

- Elenka.

LEKÁRNE
Od 8. do 14. septembra 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 
vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
12. a 13. septembra: MUDr. R. Sabanoš - MUDr. Pribulu 17 vo Svidníku. 
       Kontakt: 054/202 89 27.
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.

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 8. september: Narodenie Presvätej Bohorodičky, 6.30 hod.: * Eva s 
rod. csl. sv. lit. s myrovaním, 12.00 hod.: csl. sv. lit. s myrovaním, 18.00 hod.: 
* Johana, Matiáš, Jana, Matej, slov. lit. s myrovaním, 
Streda 9. september: 6.30 hod.: * Martina s rod., 18.00 hod.: † Jozef, Ježi-
šova modlitba, 
Štvrtok 10. september: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * 
Štefánia s rod., tichá adorácia, 17.15 hod.: ruženec za závislých - komunita 
Cenacolo, 18.00 hod.: † Anna, tichá adorácia s požehnaním, 
Piatok 11. september: 6.30 hod.: * Michal s rod., 
18.00 hod.: * Pavol a Mária,  
Sobota 12. september: 8.00 hod.: † Michal Kostík, † Anna Galajdová 
(ročná lit.), 
15. nedeľa po päťdesiatnici, HLAS 6, 13. september: zbierka na boží hrob v 
Jeruzaleme, 7.00 hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * za farnosť, 10.30 hod.: 
* bohuznáma rod. (poďakovanie), večiereň sviatku, 18.00 hod.: * Ivan. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ  
  7. septembra 2020,  Pondelok - 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre 
Emila a Kvetu, 8. septembra, Utorok - 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie 
pre Martina a Jarmilu, 9. septembra, Streda - 18:00 + Ján a Júlia Kandraví
10. septembra, Štvrtok - 07:00 + Anna, Mikuláš, Anna, 11. septembra,  Piatok 
- 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Helenu, 12. septembra, 
Sobota - 07:00 + Tobias, Emília, 13. septembra, Nedeľa - 09:30 Odpustová 
slávnosť. 

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 / Oznam

ČO PREMIETA KINO DUKLA? 
NOVÍ MUTANTI

PIATOK 11. SEPTEMBRA O 20. HODINE  
Päť mladých mutantov objaví svoje superschopnosti počas toho 

ako sú držaní v tajnom zariadení. Začína ich boj za záchranu 
a tiež snaha utiecť pred minulosťou.

Réžia: Josh Boone  •  Scenár: Josh 
Boone, Scott Neustadter, Michael H. 
Weber  •  Kamera:Peter Deming  •  Hrajú: 
Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Alice 
Braga, Charlie Heaton, Happy Anderson  
•  Producent: Simon Kinberg, Lauren 
Shuler Donner
Twentieth Century Studios v spolupráci s 
Marvel Entertainment uvádzajú fi lm “Noví 
Mutanti”, hororový thriller, ktorý režíroval 
Josh Boone a scenár napísal Josh Boone 
spolu s Knate Lee. Vo fi lme sa stretla 
pôsobivá plejáda nastupujúcich mladých 
hercov známych z populárnych sérií ako 
Stranger Things alebo Game of Thrones 
ako napr. Maisie Williamsová, Anya Tay-
lor-Joyová, Charlie Heaton, Alice Braga-
ová, Henry Zaga a Blu Huntová.
Rahne Sinclairová (Williamsová), Illya-
na Rasputinová (Taylor-Joyová), Sam 

Guthrie (Heaton) a Roberto De Costa (Zaga) sú štyria mladí mutanti, ktorých 
drží v odľahlej nemocnici dr. Cecilia Reyesová (Bragaová) za účelom ich 
psychiatrického pozorovania. Je presvedčená, že títo mladí ľudia predstavujú 
nebezpečenstvo sami sebe aj celej spoločnosti. Má ich neustále na očiach a 
snaží sa ich naučiť ovládať ich mutantské schopnosti. Keď sa však osadenstvo 
rozrastie o Danielle “Dani” Moonstarovou (Huntová), začnú sa v nemocnici diať 
zvláštne veci. Pacientov začnú ovládať halucinácie a spomienky z minulosti. 
Nepotrvá dlho a ich mutantské schopnosti a vzájomné priateľstvo podstúpi 
skúšku, pri ktorej budú musieť bojovať o to, aby prežili.

Rok výroby: 2019, USA, horor, scifi , akcia, 99 minút, vstupné: 5 eur 
MULAN

SOBOTA 12. SEPTEMBRA O 20. HODINE  
Nový dobrodružný rodinný fi lm od štúdia Disney je remakom veľmi 
úspešného rovnomenného animovaného príbehu o odvážnej Mulan 

a jej ceste bojovníčky za uznaním a rešpektom v starovekej Číne.
Réžia: Niki Caro  •  Hrajú: Yi-
fei Liu, Donnie Yen, Jet Li, Li 
Gong, Jason Scott Lee, Ro-
salind Chao, Utkarsh Ambud-
kar, Tzi Ma, Yoson An, Ron 
Yuan, Roger Yuan, Jimmy 
Wong, Pei-pei Cheng, Nelson 
Lee, Chum Ehelepola
Keď cisár Číny vydá na-
riadenie, že jeden muž na 
rodinu musí slúžiť v cisárskej 
armáde k obrane krajiny pred 
nájazdníkmi zo severu, Hua Mulan, najstaršia dcéra cteného bojovníka, zaujme 
miesto svojho chorého otca. V prestrojení za muža prekonáva Hua Mulan 
nástrahy na každom kroku svojej cesty a učí sa využívať svoje vnútorné sily a 
prijímať svoj skutočný potenciál. Táto epická cesta z nej nielen urobí cteného 
bojovníka, ale vyslúži jej aj rešpekt vďačného národa ... a hrdého otca.

Rok výroby: 2020, USA, rodinný, dobrodružný, 106 minút, 
slovenský dabing, vstupné: 5 eur 

ŽENSKÁ POMSTA
NEDEĽA 13. SEPTEMBRA O 20. HODINE 

Hrajú: Mahulena Bočanová, Eva Vejmělková, Jana Paulová, Robert Jašków, 
Miroslav Etzler, Petr Rychlý  •  Scenár: Dušan Rapoš, Eva Vejmělková  •  
Réžia: Dušan Rapoš
  Na skupinovej psychoterapii sa u dok-
tora Wágnera náhodou stretnú tri ženy 
zrelého veku. Líšia sa síce profesiou a 
tiež povahou, ale majú rovnaký prob-
lém. Ich depresie a trápenia majú totiž 
spoločného menovateľa: neveru man-
želov, ktorým obetovali desiatky - často 
i neľahkých - rokov spoločného života. 
Spontánne ich to zblíži a rozhodnú sa, 
že lepšia, než drahé sedenie u psycho-
terapeuta, bude pomsta. S tou si navzá-
jom pomôžu a pre svojich neverných 
manželov pripravia skutočné peklo na 
zemi... Film je úsmevným pohľadom na 
mužskú krízu stredného veku a oslavou 
ženskej solidarity.

Rok výroby: 2020, Česká republika, 
komédia, 88 minút, vstupné: 5 eur 


