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  Po lete do poslaneckých lavíc zasadnú aj svidnícki mestskí 
poslanci. Rokovať budú 16. septembra od 13. hodiny v Dome 
kultúry. 

Poslanci o fi nančnej výpomoci zo štátu vo výške 260 818 eur 

  Na programe majú už tradične niekoľko bodov, medzi hlavné patrí najmä 
príprava Zariadenia sociálnych služieb, plnenie rozpočtu mesta za prvý polrok, 
zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, zmena územného 
plánu mesta či schválenie fi nančnej dotácie od Slovenského zväzu ľadového 
hokeja a s ňou súvisiace zastrešenie klziska. Poslanci budú hovoriť aj o zmene 
rozpočtu a prijatí návratnej fi nančnej výpomoci vo výške predpokladaného 
výpadku dane 260 818 eur. 
  V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných 
celkov v roku 2020, ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia CO-
VID-19, má vláda Slovenskej republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov 
subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane 
z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie vlády Slo-
venskej republiky budú poskytované bezúročné návratné fi nančné výpomoci 
subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností. 
Aj mesto Svidník reaguje na túto výzvu a navrhuje schváliť prijatie návratnej 
fi nančnej výpomoci vo výške predpokladaného výpadku dane 260 818 eur. 
Dodajme ešte, že poskytnuté peňažné prostriedky možno
použiť do 31. decembra 2020. 
  Mesto priznáva, že ako dôsle-
dok pandémie je aj spomalenie 
prípravných a organizačných 
procesov súvisiacich s napláno-
vanými investíciami v rozpočte 
mesta. „Je veľký predpoklad, 
že niektoré naplánované inves-
tičné akcie budú vo veľkej mie-
re alebo aj úplne realizované 
v roku 2021, a to Technika pre 
Technické služby, Viacúčelové 
ihrisko - umelá tráva, Pomoc 
MsO pri zabezpečovaní pali-
vovej základne, Rekonštrukcia 
EDK, Stacionár, Kompostéry a 
Zastrešenie zimného štadióna. 
K plánovanej korekcii Zber-
ného dvora pravdepodobne 
nedôjde v tomto rozpočtovom 
roku. 
  Z tohto dôvodu klesnú kapitá-
lové výdavky o cca 1,6 mil. eur. 
Keďže sú to výdavky kryté z vonkajších zdrojov, približne uvedenú výšku 
klesnú aj príjmy rozpočtu, takže to bude mať minimálny vplyv na celkový 
hospodársky výsledok,“ píše v predkladanom materiáli mesto Svidník. 
  V dôsledku úsporných opatrení, ku ktorým mesto pristúpilo od začiatku 
pandémie, podľa predkladaného materiálu mesto dosiahlo prebytok bežné-
ho rozpočtu za sedem mesiacov roku 2020 vo výške 904,48 tis. eur. Je to 
pozitívny výsledok, ktorý mestu umožňuje zvládnuť fi nancovanie do konca 
roka 2020. 
  Z druhej strany je potrebné si uvedomiť, že školské zariadenia mali v prvom 
polroku prerušenú prevádzku na 3 mesiace, v dôsledku čoho mali znížené 
výdavky. „Očakávame, že do konca rozpočtového roka ich výdavky budú 
vyššie ako obyčajne aj z dôvodu zabezpečenia povinných opatrení v 
súvislosti s pandémiou. Druhý faktor, ktorý navýši výdavky školských 
zariadení je, že v mesiaci december budú mať výdavky na mzdy za mesiac 
november a výdavky na vytvorenie depozitu na mzdy za mesiac decem-
ber. Tretí faktor, ktorý sa odzrkadlí na znížení hospodárskeho výsledku do 
konca roka je plnenie bežných príjmov a ich najväčšia zložka, podielové 
dane, ktoré boli v prvom kvartáli podľa plánovaného rozpočtu. 
  Od druhého kvartálu je trend poklesu bežných príjmov. Pri tvorbe dote-
rajších zmien rozpočtu bola snaha postaviť rozpočet tak, aby vychádzal 
z horších predpovedí. Keďže súčasný vývoj fi nančných ukazovateľov je 
priaznivejší, predpokladáme, že pri ďalšej zmene rozpočtu bude bežný 
rozpočet naplánovaný ako prebytkový. Z vyššie uvedených dôvodov je 
predpoklad, že schválený úver vo výške 887,00 tis. eur bude čerpaný 
maximálne do polovičnej výšky,“ konštatuje predkladateľ materiálu, vedúci 
Odboru fi nancií Mestského úradu Nikolaj Vlčinov.

  Spomeňme ešte niektoré výdavkové položky, ktoré budú poslanci meniť 
v rozpočte. Dochádza k zníženiu výdavkov v položke Zasadnutia orgánov 
mesta, pretože poslanci sa vzdali odmien do konca roka 2020 a mesto tak 
ušetrí 26 tisíc eur. 
  V položke Príprava a implementácia rozvojových programov by malo dôjsť 
k zvýšeniu kapitálových výdavkov o 45 tis. eur na projektovú dokumentáciu, 
a to 20,00 tis. eur na projektovú dokumentáciu súvisiacu s projektmi na zís-
kanie nenávratných fi nančných prostriedkov a o 25 tis. eur na vypracovanie 
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie 
(vrátane inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním stavebného povolenia) na 
výstavbu cyklistickej komunikácie zo Svidníka až po obec Duplín (dotácia 
17,50 tis. eur).
  Mesto potrebuje navýšiť 5 tisíc eur na právne služby a to na vyplatenie trov 
exekútora pri nevymožiteľných exekučných konaniach. Jedna sa o viac ako 
100 nevymožiteľných pohľadávok mesta hlavne na úseku poplatku za komu-
nálny odpad. Mesto plánuje 2,40 tis. eur na nákup čistiaceho stroja (umývací 
automat) za účelom čistenia administratívnej budovy. Pribudnúť by mala aj 
kamera pri Dome smútku v hodnote 1,10 tis. eur a tá by mala strážiť Pamätník 
nenarodeným deťom. Vymeniť je potrebné aj nefunkčnú kameru na stanici 
SAD. Poslanci by mali odklepnúť aj 30 tisíc eur na zakúpenie úžitkového 
auta - sklápač do 3,5 t na zberný dvor.
  Rovnako by mali navýšiť 50 tisíc eur na vybudovanie nových parkovísk 

a chodníkov, a to chodník na 
Ul. Sov. hrdinov, parkovisko 
na Ul. Ľ. Štúra medzi bytovým 
domom a obchodným domom, 
parkovisko za AB a parkovisko 
za b.j. Sov. hrdinov. Počet rea-
lizovaných stavieb bude určený 
na základe výsledku verejného 
obstarávania.
  Zaoberať sa budú aj navýšením 
výdavkov o 210 tis. eur na rekon-
štrukciu miestnych komunikácií, 
a to chodník na Ul. gen. Svobodu, 
chodník a miestna komunikácia 
na Ul. T. H. Ševčenka, chodník 
a miestna komunikácia na Ul. 
8. mája za b.j. B128 po K4 a 
chodník a miestna komunikácia 
na Ul. MUDr. Pribulu. Počet re-
alizovaných stavieb bude určený 
na základe výsledku verejného 
obstarávania. Poslanci by mali 

navýšiť aj 4,44 tis. eur na štyri dotované kultúrne projekty. Spoluúčasť mesta 
je 236 eur. V položke Rutinná a štandardná údržba centra mesta by malo dôjsť 
k navýšenie výdavkov o 15 tis. eur na opravu podstavca sochy arm. generála 
L. Svobodu. Zvýšiť ba mali výdavky o 225 tisíc eur na bytové hospodárstvo 
mesta, spravované spoločnosťou Službyt s.r.o., na základe príjmovej časti 
rozpočtu. Dôjde aj k zvýšeniu výdavkov o 35,34 tis. eur na vrátky príspevkov 
na bezplatné stravovanie žiakov z roku 2019. 

(pn)

  Svidnícky poslanecký zbor by mal odklepnúť aj zapojenie sa 
do nového projektu, ktorý hovorí o vybudovaní zelenej strechy 
na jednej zo svidníckych materských škôl.  

Bude mať škôlka zelenú strechu?

  Súčasný stav strechy materskej školy Ľ. Štúra nespĺňa architektonické a 
úžitkové potreby. Strecha nebola od uvedenia budovy do užívania rekonštru-
ovaná. Dažďová voda zo strechy je odvádzaná prostredníctvom zvodov do 
kanalizácie, nie je nijako zachytávaná. 
  Cieľom predkladaného projektu je zadržať dažďovú vodu vsakovaním 
prostredníctvom vybudovania vodozádržného opatrenia - zelenej strechy. 
Zelená strecha sa bude realizovať na jednom pavilóne. Spolufi nancovanie 
projektu je vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov na projekt, teda 
v sume 10 258 eur. 

 (pn) 
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   Jubilejný 25. ročník medzi-
národnej súťaže vo varení 
pirohov sa v uplynulú nedeľu 
13. septembra v Skanzene SNM 
- Múzea ukrajinskej kultúry vo 
Svidníku konal za prísnych 
bezpečnostných a epidemio-
logických opatrení. Pri vstupe 
bola povinná dezinfekcia a 
rovnako povinné boli aj rúška 
na tvári. 
   Tradičné podujatie bolo súčasťou 
Dňa ľudových tradícií, ktoré zorga-
nizovalo SNM - Múzeum ukrajinskej 
kultúry vo Svidníku v spolupráci s 
Mestom Svidník OZ Rusínsko-Ukra-

Pirohy v skanzene varili aj dobrovoľní hasiči a „červenokrižiačky“ 
jinská iniciatíva a Zväzom Rusínov-Ukra-
jincov SR. Tento deň bol akoby neofi ciál-
nym vyvrcholením 66. Slávností kultúry 
Rusínov-Ukrajincov Slovenska, ktoré vo 
svidníckom amfi teátri po pomerne slabej 
propagácii konali za minimálneho záujmu 
divákov. 
   Súčasťou nedeľňajšieho podujatia v 
Skanzene SNM-MUK, ktoré v peknom 
slnečnom počasí návštevníkov naozaj 
prilákalo, bola liturgia v drevenom chráme 
a pestrý kultúrny program. Aj za účasti 
predsedu PSK Milana Majerského, po-
slancov PSK Jána Vooka a Jána Hirčka, 
primátorky Svidníka Marcely Ivančovej, 
honorárneho konzula Ukrajiny na Slo-
vensku Stanislava Obického a ďalších 
sa v kultúrnom programe predstavili 
Svidnícki heligonkári, Ženská spevác-
ka skupina Poľana z Jarabiny, Ľudová 
hudba Strunka a Dominika Šťáková, ale 
i skupina Hrdza. 
   Pirohy v rámci 25. ročníka medzinárod-
nej súťaže tentoraz kvôli pandemickým 
opatreniam, varilo päť rýdzo slovenských 
družstiev, medzi nimi aj chlapi z Vápeníka, 
svidnícki dobrovoľní hasiči a dobrovoľníci 
svidníckeho Územného spolku SČK. 
Ocenenie získalo každé jedno súťažné 
družstvo a návštevníci skanzenu si mohli 
pochutnať aj na tradičných pirohoch od 
župana a primátorky.                       (ps)     

Medzi hosťami, ktorý privítal riaditeľ SNM-MUK Jaroslav Džoganík, 
boli aj krajskí poslanci, primátorka či honorárny konzul Ukrajiny

Pirohy varili aj dobrovoľní hasiči a dobrovoľníčky SČK 

V Skanzene SNM - Múzea ukrajinskej kultúry sa v uplynulú nedeľu za dodr-
žiavania bezpečnostných a epidemiologických opatrení konal už 25. ročník 
súťaže vo varení pirohov. Aj tentoraz si návštevníci pochutnali na pirohoch od 

župana Milana Majerského a primátorky Svidníka Marcely Ivančovej 
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  Na našich stránkach sme už informovali, že Svidníčan Peter 
Kruľ sa stal výkonným riaditeľom Slovenského zväzu ľadového 
hokeja (SZĽH). Prezident hokejového zväzu Miroslav Šatan in-
formoval, že Peter Kruľ je jeho pravou rukou. Absolvent Harvar-
dovej univerzity v USA sa funkcie ujal pred pár týždňami a je v 
tom najužšom vedení slovenského hokeja. My sme sa s Petrom 
Kruľom nielen o jeho novom pôsobisku pozhovárali. 

Výkonný riaditeľ Slovenského zväzu ľadového hokeja, 
Svidníčan Peter Kruľ pre Podduklianske novinky
„Chceme, aby slovenský hokej patril do rešpektovanej svetovej špičky“

  Máš za sebou niekoľko pozícií v 
medzinárodných fi rmách, prečo si 
sa rozhodol pracovať pre SZĽH?
  „Hlavný dôvod je ten, že chcem 
pomôcť slovenskému hokeju a dôve-
rujem tomu, čo chce preňho spraviť 
prezident SZĽH Miroslav Šatan. Po-
vedal som si teda, že svojou troškou 
k tomu chcem prispieť aj ja. 
  Mám za sebou bohaté skúsenosti z 
medzinárodných fi riem, ktoré chcem 
aplikovať na Slovensku, ideálne 
takým spôsobom, aby to malo vplyv 
na čo najväčšiu komunitu ľudí. Preto 
som sa rozhodol pre hokej.“
  
  Je známe, že si vyštudoval Harvar-
dovu univerzitu. Kam potom sme-
rovali tvoje kroky? Kde si pôsobil 
až do nástupu na SZĽH?
  „Po dokončení školy v USA som sa 
vrátil domov. Dva roky som pracoval 
v Bratislave vo fi nančnej a investičnej 
sfére. 
  Následne som pôsobil v americkej 
poradenskej fi rme sídliacej v Prahe, 
ale ja som cestoval po celom svete od 
Slovenska až po Severnú Ameriku.“ 

  Čo je tvojou úlohou a cieľom v 
slovenskom hokeji? 
  „Mojou úlohou je zefektívniť fungova-
nie celého Slovenského zväzu ľado-
vého hokeja po exekutívnej stránke. 

To znamená, že v postupných kro-
koch skoordinovať plánovanie, tvorbu 
stratégie a vykonávanie kľúčových 
rozhodnutí, zlepšiť administratívnu 
stránku celého zväzu tak, aby sa nám 
spoločne podarilo dosiahnuť ciele, 
ktoré sme si ako hokejové hnutie 
určili. A tu sa dostávame k cieľom. 
  Chceme, aby sa slovenský hokej 
vrátil na takú úroveň, aby patril do 
rešpektovanej svetovej špičky. 
  Zároveň by som však jedného dňa 
rád videl hokej ako prostredie, kde 
sa nielen vychovávajú športovci sve-
tovej kvality, ale v prvom rade slušní, 
vzdelaní ľudia, ktorí majú správne 
hodnoty, sú schopní sa začleniť do 
spoločenského života a byť úspešní 
v akomkoľvek odvetví.“

  Máš za sebou už viac mesiac 
práce na hokejovom zväze. Čo si 
za ten čas stihol?
  „V prvom rade som chcel stretnúť 
každého, kto pracuje na SZĽH, spo-
znať ich a pochopiť na čom a ako 
pracujú. 
  Snažil som sa pochopiť fungovanie 
a zodpovednosti zväzu ako takého, 
predovšetkým po administratívnej a 
fi nančnej stránke. Dôležitým krokom 
bolo aj vycestovanie do regiónov, kde 
som sa spolu s prezidentom SZĽH 
a generálnym sekretárom stretol 

so zástupcami jednotlivých klubov, 
vypočul som si ich spätnú väzbu a 
odkomunikovali sme im našu víziu 
a ciele.“ 

  Hokej patrí spolu s futbalom 
medzi najpopulárnejšie športy u 
nás. Aký máš vzťah k hokeju ako 
takému ty?
  „Vzťah mam veľmi pozitívny, fanú-
šikovský. Ako mnoho ľudí, aj ja som 
sa veľkým fanúšikom hokeja stal v 
tých rokoch 2000 až 2002. Nikdy som 
ho aktívne nehral, teda ak nerátame 
hokejbal s kamarátmi, ale fanúšik 
som veľký.“ 

  Prejdime trochu do Svidníku a 
zaujíma nás či a ako vnímaš sna-
hu mesta Svidník mať zastrešený 
zimný štadión?
  „Mám z toho úprimnú radosť. Keď 
som bol malý chlapec vyrastajúci vo 
Svidníku, tie podmienky na hokej tam 
neboli také, ako sú teraz a na akých 
sa pracuje. 
  Je veľká škoda, keď mestá ako 
Svidník nemajú priestor na to, aby sa 
deti mohli hýbať, športovať a nemajú 
priestor na to, aby z tých detí vyrastali 
úspešní športovci. 
  Našim cieľom do budúcnosti je aj v 
ďalších podobných mestách budovať 
podmienky, aby deti mohli žiť zdravý, 
aktívny život, a zároveň aby sme roz-
širovali základňu chlapcov a dievčat 
hrajúcich hokej. 
  Teším sa, že mesto Svidník spolu-
pracuje so SZĽH aj v rámci korčuliar-
skeho programu.“

  Slovenský hokej však už nežne 
úspechy ako niekedy. Čo je teraz 
cieľom slovenského hokeja? Aká 
je jeho budúcnosť?
  „Aby sme sa vrátili do časov, kedy 

reprezentácia bude opäť prinášať 
úspechy zo šampionátov, je kľúčové 
pozrieť sa na fungovanie celého sys-
tému a začať od práce s mládežou. 
Musíme sa pozrieť na to, koľko detí 
chodí na hokej, aký majú k nemu 
vzťah, akých kvalitných trénerov 
máme a s akou metodikou pracujú.  
Ak má byť hokej úspešný z dlhodobé-
ho hľadiska, tak musíme pracovať v 
základoch, a následne aj seniorský 
hokej bude na lepšej úrovni.“ 

  Ako výkonný riaditeľ SZĽH spolu-
pracuješ s prezidentom SZĽH Mi-
roslavom Šatanom. Aký je Miroslav 
Šatan ako funkcionár?
  „Miro Šatan je skvelý človek, slušný, 
hodnotový a má úprimný záujem po-
sunúť hokej dopredu. Je to na ňom 
vidieť každý deň. Chce to navyše 
robiť čestne a kvalitne. Ako kolega 
a manažér má veľmi dobrý prehľad 
vo veciach a chápe, ako jednotlivé 
veci medzi sebou súvisia. Má, ako 
sa hovorí, ťah na bránu. Mal ho ako 
hráč a má ho aj teraz.“

  Je niečo, čo ťa doteraz v slo-
venskom hokeji prekvapilo alebo 
naopak, je niečo, čo ťa špeciálne 
potešilo?
  „Drvivá väčšina ľudí, ktorí pracujú a 
pôsobia v hokejovej komunite sú dobrí 
ľudia, ktorí svoju prácu robia pre hokej 
a sú srdciari. Keď všetkých týchto 
ľudí spojíme so spoločným cieľom a 
domyslíme, ako ho chceme dosiahnuť, 
podarí sa to. 
  V tejto dobe je v slovenskom hokeji 
veľa ľudí aj z mimohokejového prostre-
dia. Takže keď sa spojí hokejová 
zručnosť a „hokejové srdiečko“ so skú-
senosťami z prostredia riadenia fi riem, 
som si istý, že dosiahneme pekné veci 
a urobíme ich dobre.“                  (ps) 
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Prišli po vlastnej osi a 51 rokov sú vzácnou pamiatkou. Soviet-
ske tanky dotvárali kolorit obce Kapišová v blízkosti družstva. 
Teraz sa to skončilo. Vojaci ich premiestnili a na lúke zostali 
iba kravy. 

V Kapišovej premiestnili dva tanky od družstva do centra obce

  Odpíliť kryty, aby sa mohli dostať dnu. Toto museli vojaci zo špeciálneho 
útvaru v Prešove, ak ich chceli premiestniť, urobiť ako prvé. „Museli sa dostať 
do motorového prevodového priestoru v zadnej časti tanku T34, odbrzdiť 
planetové smerové ústrojenstvá. Niektoré pásy boli dokonca privarené 
o zadné rozety, hnacie kolesá,“ ozrejmil stav tankov vedúci svidníckeho 
Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea Piešťany, patriaceho 
pod Vojenský historický ústav v Bratislave, Miroslav Blahut. 
  Turistom prichádzajúcim do Údolia smrti sa pohľad na dobytok v blízkosti 
tankov naskytol bežne. Dva sovietske tanky T34 stáli na podstavcoch oproti 
družstvu v Kapišovej 51 rokov. „Boli tam v neprístupnom teréne, nedobre sa 
kosilo a tak ďalej, iba ručne sa muselo,“ povedal starosta Kapišovej Pavol 
Fek a obyvateľ obce Ján Šturák dodal: „Bol tam taký nevhodný priestor, 
vedľa družstva a taký neupravený terén. Ani parkovisko nebolo, nič a 
teraz to je dobre vymyslený projekt.“
  Obec Kapišová, podobne ako aj ďalšie v regióne, má tanky zapožičané od 
Vojenského historického ústavu. Stáli na súkromných pozemkoch. Starosta 
pripravil projekt, ktorým chce zatraktívniť stred obce. Nebyť súčinnosti s Vo-
jenským historickým ústavom a Ozbrojenými silami, by si však nepomohol. 
„Je to lepšie miesto, dôstojnejšie miesto a hlavne je to pozemok obce, 
takže môžeme si tu vytvoriť aj nejaké parkovisko,“ podotkol starosta 
Kapišovej Pavol Fek. 
  Tanky sú pamiatkou na tuhé tankové boje v karpatsko-duklianskej operácii v 
roku 1944. Po dlhých rokoch sa tak tanky v Údolí smrti opäť dali do pohybu, 
síce nie až tak úplne, ale predsa len. „Pásy, podvozok funguje, tým pádom 
vojaci bez riadenia si to naťahujú lanami a smerujú to do jednej, druhej 
strany pomocou ďalšej techniky,“ vysvetlil ešte postup premiestnenia 
tankov Miroslav Blahut. Premiestnenie dvoch tankov z okraja obce do jej 
stredu trvalo dlhé hodiny. Vojaci z Prešova to však napokon zvládli. Boli to 
profesionálni vojaci z Práporu CSS v Prešove. „Je nesmierne dôležité, aby 

sme nielen poznali našu vojenskú históriu, ale tiež si ju aj s patričnou 
úctou pripomínali. Preto som rád, že obec Kapišová prišla s návrhom 
premiestniť tanky Vojenského historického ústavu z poľa na dôstojné 
miesto v centre obce,“ povedal minister obrany SR Jaroslav Naď. 
  Doplnil tiež, že rezort chce aj takýmto spôsobom priblížiť verejnosti dôležité 
udalosti slovenskej histórie, medzi ktoré jednoznačne patria aj boje v Karpat-
sko-duklianskom priesmyku. „V okolí exponátov chceme vybudovať oddy-
chovú zónu s infocentrom a počítame tiež s osvetlením a bezpečnostným 
kamerovým systémom,“ uviedol dešte pre médiá starosta Kapišovej Pavol 
Fek. Zároveň poďakoval za pomoc Vojenskému historickému ústavu a tiež 
Ozbrojeným silám SR. „Obec nemala na presun fi nančné prostriedky. Sme 
preto vďační za pomoc vojakov, ktorí ho zvládli na výbornú,“ vyzdvihol 
vojakov Pavol Fek. 
  Ako sme už uviedli, obec má tanky zapožičané a sú teda súčasťou zbierko-
vého fondu Vojenského historického ústavu, pričom ich presun zrealizovali 
s technickou pomocou Ozbrojených síl SR. Po premiestnení dvoch tankov 
sa starosta chystá aj na exhumáciu hrobu vojaka Červenej armády, ktorý je 
medzi tankami na pôvodnom mieste. Aj tento hrob chcú totiž premiestniť do 
stredu obce. No a súčasťou oddychovej zóny má byť aj infocentrum a takisto 
aj altánok, aby si turisti v obci mohli oddýchnuť. 

(ps) 

Starosta pripravil projekt, ktorým chce 
zatraktívniť stred obce

Vedúci svidníckeho Múzejného odde-
lenia Vojenského historického múzea 
Miroslav Blahut 
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  Ako poďakovanie za nezištnú dobrovoľnícki pomoc pripravil 
svidnícky Územný spolok SČK pre desiatky dobrovoľníkov SČK 
a ďalších spolupracovníkov a partnerov netradičnú odmenu.

Slovenský Červený kríž plavbou po Domaši 
poďakoval dobrovoľníkom v prvej línii na hranici

  V sobotu 5. septembra si totiž všetci spomínaní užili plavbu loďou Bohemia 
po Domaši. Prioritne bola určená všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali 
na chode záchytného miesta pre repatriantov v čase prvej vlny pandémie 
koronavírusu na hraničnom priechode Vyšný Komárnik - Barwinek. „Keď som 
bol oslovený, že treba pomôcť priamo na hranici, vedel som, že to sám 
nezvládne. Som však šťastný, že som sa opäť mohol oprieť o kolektív 
spolupracovníkov, teda dobrovoľníkov nášho Slovenského Červeného 

kríža. Celkovo sme na hraničnom priechode 
Vyšný Komárnik - Barwinek slúžili od 6. aprí-
la do 10. júna. Nepretržite v dvoch smenách 
od 6. do 22. hodiny. 
  Celkovo to bolo 26 dobrovoľníkov, ktorí 
odslúžili 65 dní, teda 1 040 hodín. Zabezpe-
čovali karanténne stredisko na hranici a za 
to im musíme byť všetci vďační,“ povedal 
okrem iného riaditeľ Územného spolku SČK vo 
Svidníku Slavomír Sakalik, ktorý však na plavbu 
loďou Bohemia po Domaši pozval aj ďalších. 
  Nechýbal prednosta Okresného úradu vo Svid-
níku Michal Iľkanin, prednosta Mestského úradu 
vo Svidníku Miroslav Novák, svidnícka mestská 

poslankyňa a šéfredaktorka Podduklianskych noviniek Katarína Siváková, ale 
aj zástupcovia okresu a mesta Stropkov a ďalší. Po plavbe loďou sa všetci 
zišli pri malom občerstvení, počas ktorého prišiel rad aj na odovzdanie oce-
není. Riaditeľ Územného spolku SČK vo Svidníku Slavomír Sakalik spolu s 
členkou Územnej rady SČK vo Svidníku Danielou Macákovou odovzdal vec-
né darčeky všetkým 
dobrovoľníkom, ale 
aj zástupcom miest 
a okresov Svidník a 
Stropkov či médií. 
  To už na malej sláv-
nosti nechýbala ani 
svidnícka primátorka 
Marcela Ivančová. 
Slavomír Sakal ik 
počas stretnutia ne-
zabudol ani na dve 
dlhoročné pracovníč-
ky SČK vo Svidníku 

- Máriu Bahledovú a Annu 
Sabolovú. „Momentálne 
som už na našom Čer-
venom kríži ostal sám, 
no nedá mi, aby som sa 
aj tu pred vami všetký-
mi nepoďakoval týmto 
dvom dámam a aspoň 
týmito kyticami kvetov 
ich neocenil,“ povedal 
Slavomír Sakalik a Márii 
Bahledovej a Anne Sa-
bolovej odovzdal veľké 
kytice kvetov. 

(ps)
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  Svidnícki  mestskí  poslanci budú hovoriť aj o Zariadení so-
ciálnych služieb v objekte bývalého SOU odevného na Ul. Sov. 
hrdinov vo Svidníku. 

Poslanecký zbor aj o Zariadení sociálnych služieb  

  Ide o budovu, ktorú v marci v roku 2014 mesto Svidník defi nitívne získalo do 
svojho vlastníctva zámenou budov. Mesto získalo budovu Strednej priemysel-
nej školy (odevnej) a Prešovský samosprávny kraj získal budovu Školského 
klubu neďaleko Gymnázia v centre Svidníka. Takúto zámenu svojimi podpismi 
na zmluve defi nitívne uzavreli vtedajší primátor Svidníka Ján Holodňák a 
vtedajší predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík. 
  Spomínaná budova by mala prejsť rozsiahlou rekonštrukciou. „Počas 
príprav projektovej dokumentácie prebehlo niekoľko pracovných 
stretnutí projektanta s vedením mesta a členmi stavebnej komisie. V 
budúcom Zariadení sociálnych služieb by mali byť poskytované dva 
druhy sociálnych služieb a to sociálna služba v zariadení pre seniorov 
a sociálna služba v dennom stacionári. Kapacita zariadenia bude podľa 
priestorových možností objektu,“ informuje vo svojej správe vedúca Odboru 
sociálneho Marta Jacková. 
  Dodajme, že Mesto Svidník nemá vlastné zariadenie pre seniorov a denný 
stacionár, čo mestu pri umiestňovaní klientov do zariadení spôsobuje nemalé 
problémy. Obec podľa zákona o sociálnych službách je povinná poskytnúť 
alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a 
dennom stacionári. „Generácia občanov mesta starne, kým napr. prie-
merný vek občanov v roku 2019 bol 40,68 rokov, podľa prognóz v roku 
2025 sa priblíži k hodnote 43 rokov. K 31.7.2020 sme mali 2 422 občanov 
v dôchodkovom veku. Tento rok dosiahne dôchodkový vek ďalších 131 
našich občanov, v roku 2021 to bude 167 občanov, v roku 2022 dosiahne 
dôchodkový vek 189 občanov, v roku 2023 177 občanov a atď.,“ informuje 
Marta Jacková.  
  Zvyšuje sa počet klientov na opatrovateľskú službu a zároveň keďže klienti 
nechcú opúšťať známe prostredie a odchádzať mimo územia mesta, často 
využívajú aj dvojzmennú prevádzku opatrovateľskej služby, čím mestu na-
rastajú náklady na jej zabezpečenie. Ak z dôvodu zlého zdravotného stavu 
nepostačuje výkon opatrovateľskej služby, ktorú zabezpečuje mesto aj vo 

večerných hodinách, občania z nášho mesta odchádzajú do zariadení a vzniká 
povinnosť mesta fi nancovať prevádzkové náklady neverejným poskytovateľom 
sociálnych služieb. 
„Ročne vydáme priemerne 30 - 35 rozhodnutí o odkázanosti klienta na 
sociálnu službu v zariadení pre seniorov, pričom klienti spravidla sami 
oslovujú soc. zariadenie v blízkom alebo vzdialenom okolí a uzatvárajú 
zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Z praxe je nám známe, že by sa 
radi vrátili do mesta Svidník, kde je pre nich známe prostredie. Mesto 
zároveň vydá 15 - 20 rozhodnutí ročne o odkázanosti klienta na sociálnu 
službu v dennom stacionári,“ dodala Marta Jacková. 
  V roku 2019 bola Úradom vlády SR mestu Svidník poskytnutá účelová dotácia 
100 000 eur na výstavbu sociálneho zariadenia. O ďalšie fi nančné prostriedky 
sa mesto chce uchádzať po spracovaní projektovej dokumentácie a všetkých 
potrebných dokladov cez ŠFRB a zároveň sa predpokladá aj dofi nancovanie 
mestom.                                                                                                   (pn)

  Dukelský beh mieru si od svojich začiatkov v roku 1958 pre-
chádzal rôznymi etapami, kedy bežcov bolo veľmi veľa až po 
zachraňovanie ročníkov. V tomto období, kedy sa podujatie 
mení z čisto športovej akcie na športovo-spoločenskú sa aj jeho 
potreby pri organizovaní menia. 

POĎAKOVANIE sponzorom a dobrovoľníkom 

  Sme náročnejší diváci, náročnejší ako športovci, ale určite aj ako organizátori. 
Príprava Dukelského behu mieru sa preto začína už začiatkom roka a vyvr-
cholí v letných mesiacoch, odmenou je však vysoká návštevnosť v stovkách 
účastníkov na všetkých behoch a medzi divákmi.
   Ďakujeme preto všetkým, 
ktorí počas príprav prikla-
dajú svoje ruky a myseľ k 
úspešnému vyvrcholeniu v 
samotnú prvú septembro-
vú nedeľu. 
  Úpr imne ďakujeme 
všetkým sponzorom a 
dobrovoľníkom. Bez za-
nietenia mnohých organi-
zácií a jednotlivcov by sa 
takáto veľká akcia nedala 
urobiť, preto si vážime 
každú formu pomoci. Toto vyjadrenie je od srdca a s veľkým ĎAKUJEM pre 
tieto organizácie a jednotlivcov:
  Službyt, s.r.o., Svidník, Metal-impex, Svidník, Tesco, a.s., pobočka Strop-
kov (ovocie a sladkosti), Ovocie a zelenina Ján Krajňák (ovocie), Cernina, 
Pneupex - Marián Michalík, Svidník, VVS, a.s., Svidník, Ing. Ľubomíra 
Regrutová, Realitné a hypotekárne centrum Svidník, CVČ Svidník, GDH 
Svidník (priestory a príprava obedov pre bežcov), SNM - MUK Svidník, Cyril 
Dudáš - občerstvenie  (pivo na pešej zóne), Ján Havrila (holuby na Dukle), 

Technickým službám (verejné WC bezplatne, odpadkové koše a dezinfekcia 
pešej zóny pred akciou), poďakovanie starostom obcí Nižný Komárnik, Krajná 
Poľana, Hunkovce, Krajné Čierno, Ladomirová za pomoc pri občerstvovaniach 
staniciach po trati.   
  Za bezplatné merania na pešej zóne Nemocnici Svet zdravia.
Na bezpečnosť dohliadali príslušníci OR policajného zboru vo Svidníku i 
príslušníci Mestskej polície Svidník, zabezpečenie zdravotnej služby ÚS SČK 
Svidník a tento rok nám veľmi pomohol DHZ Svidník  -  dodržiavanie opatrení 
ÚVZ SR na pešej zóne, ale aj pomoc pri občerstvovaniach staniciach. 
  Za profesionálne moderovanie ďakujeme Paľovi Sivákovi, za videozáznam 
Marekovi Biskupovi a za mediálnu podporu Podduklianskym novinkám, týž-
denníku Dukla a TV AHOJ. 

 Mesto Svidník

Kto daroval krv?   
  V stredu 9. septembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 39 bezpríspevkových darcov: 
  Ján Hlavinka (86), Vladislav Keselica (48), Emília Chovancová (58), Gabriela 
Oleárová (42), Slávka Simčáková (9), Valér Fedák (45), Igor Keselica (13), 
Peter Senaj (61), Ľuboš Paranič (29), Jaroslav Teraz (16), Marián Lazor (22), 
Marián Vatraľ (36), Peter Hubáč (50), Stanislav Čabala (37),  Tomáš Sabol  
(11), Milan Haňak (3), Jaroslav Genco (26), Kristína Štefancová (7), Oľga Be-
šenyiová (5), Karolína Bešenyiová (6), Vladislava Jurková (prvodarca), Soňa 
Revická (60), Róbert Paňko (13), Róbert Franko (33), Marcel Jamroškovič 
(21), Samuel Sitkanič (6), Ľubica Gonosová (30), Juliana Kidalová (22), Jozef 
Venglovič (27), Jana Horkovičová (prvodarca), Mirka Vanatová (17), Andrej 
Franko (9), Jana Malačinová (5), Ján Lojiš (2), Martina Bochmačová (7), 
Tomáš Hačník (23), Dáša  Berežná (prvodarca), Nikola Čepová (prvodarca), 
Viktória Jenčová (prvodarca). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku  

  Ide o budovu, ktorú v marci v roku 2014 mesto Svidník defi -
nitívne získalo do svojho vlastníctva zámenou budov 
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  Svidnícky mestský parlament by mal schváliť zníženiu nájmu 
za prenájom mestských nebytových priestorov, teda priestorov 
na podnikanie, v čase koronakrízy. Takto to aspoň vyzerá podľa 
návrhu, ktorý vedenie mesta predkladá na rokovanie poslancov 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. Poslanecký zbor sa ním 
bude zaoberať na svojom zasadnutí v stredu 16. septembra. 

V júni návrh Jána Vooka na zníženie ceny nájmu v mestských 
podnikateľských priestoroch odmietli, teraz navrhujú to isté

  V dôvodovej správe sa pripomína, že 12. marca 2020 bola na území Slo-
venskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením 
verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19. V nadväznosti 
na túto mimoriadnu situáciu následne boli vydané hlavným hygienikom SR 
opatrenia, ktoré mali za následok uzatvorenie prevádzok - maloobchodných 
a reštauračných zariadení, resp. obmedzenie ich činnosti. Ministerstvo 
hospodárstva SR poskytne príspevok nájomcom za nájomné v takej výške, 
v akej poskytne prenajímateľ úľavu na nájomnom. „To znamená, že ak 
prenajímateľ poskytne úľavu na nájomnom vo výške 50%, potom aj štát 
refunduje nájomcom nájomné vo výške 50% a nájomcovi tak vznikne 
úľava na nájomné v plnom rozsahu,“ konštatuje vedenie Svidníka, ktoré 
tak navrhuje schváliť zníženie nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve 
mesta Svidník o 50 % počas doby úplného uzatvorenia jednotlivých prevádzok 
pre nájomcov, ktorých právo užívať predmet nájmu vzniklo najneskôr od 1. 
februára 2020 a užívanie predmetu nájmu bolo v súvislosti so zamedzením 
následkov šírenia choroby COVID-19 opatrenia-
mi príslušných orgánov znemožnené uzavretím 
predmetu nájmu. 
 „Dotkne sa to 16 nájomcov a celkové zníže-
nie príjmov rozpočtu mesta Svidník z nájmu 
nebude viac ako 2 000 eur,“ konštatuje sa 
v dôvodovej správe. Zníženie nájmu bude po 
schválení v mestskom parlamente poskytnuté, 
ak je predmetom nájmu miestnosť alebo jej časť 
alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím 
stavebného úradu určené na iné účely ako na 
bývanie, a v ktorých nájomca predáva tovar 
alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom, 
vrátane súvisiacich obslužných priestorov a 
skladových priestorov. Zníženie nájomného bude 
poskytnuté na základe odôvodnenej písomnej 
žiadosti nájomcu. Žiadateľom môže byť len 
fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba - 
podnikateľ a právnická osoba - nepodnikateľ.
Na stoly poslancov tak prichádza návrh, o kto-
rom už raz rokovali a hlasovaním väčšinového 
klubu Pre Svidník ho neschválili. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo 

Svidníku v júni tohto roku návrh na zníženie ceny nájmu podnikateľom pôso-
biacim v mestských priestoroch predniesol poslanec Ján Vook. „Navrhujem 
vypracovať návrh dodatku k Zásadám hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta Svidník zo dňa 21.2.2019 s cieľom znížiť nájomné v 
mestom prenajímaných priestoroch z dôvodu COVID-19 o 50 percent 
z ceny nájmu. 
  Zľava na nájomnom v súvislosti s mimoriadnou situáciou vo výške 50 
percent je jednoznačne určená z dôvodu mimoriadnej situácie nájomcom, 
ktorí nemohli objektívne prevádzkovať svoje prevádzky nachádzajúce sa 
v prenajatých priestoroch alebo nemohli vykonávať činnosť za účelom, 
na ktorý mali priestory prenajaté, kvôli opatreniam prijatým vládou, or-
gánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľmi 
škôl a školským zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu a užívanie ktorých bolo znemožnené uzavretím predmetu nájmu, 
prerušením vyučovania v školách,“ predniesol svoj návrh poslanec Ján 
Vook a odôvodnil to dopadom koronakrízy. 
  Navyše spomenul aj to, že k rovnakému kroku pristúpili aj na úrovni Prešov-
ského samosprávneho kraja. „Toto isté sme mali na rokovaní krajského 
parlamentu a podporili sme takýto návrh, pretože je to návrh pre pod-
nikateľov žijúcich a pôsobiacich v kraji a verím tomu, že to kolegovia 
podporia aj tu u nás v meste.“
  V rozprave k predloženému návrhu Jána Vooka na zasadnutí 24. júna nevy-
stúpil nikto. Pri prvom hlasovaní, ktoré vzápätí kvôli technickým problémom 

vyhodnotili ako zmätočné, hlasovali za návrh 
Jána Vooka na zníženie nájmu, šiesti poslanci 
- Ján Vook, Pavel Olejár, Kamil Beňko, Kata-
rína Siváková, Adrián Labun a Martin Ždiňak, 
šiesti poslanci sa hlasovania zdržali a traja boli 
neprítomní. 
  Pri opakovanom hlasovaní však už návrh Jána 
Vooka podporilo len päť poslancov - Ján Vook, 
Kamil Beňko, Katarína Siváková, Adrián Labun 
a Pavel Olejár. Poslanec Martin Ždiňak sa už 
hlasovania zdržal, rovnako urobilo aj ďalších 
sedem poslancov, už aj vrátane Vladimíra Ka-
liňáka, ktorý sa vrátil do rokovacej miestnosti. 
Neprítomní boli akurát poslanci Ján Hirčko a 
Peter Pilip. 
  Primátorka Svidníka Marcela Ivančová však 
napriek výsledku hlasovania v júni zopakovala, 
že touto myšlienkou, teda znížením ceny za pre-
nájom mestských priestorov pre podnikateľov sa 
na Mestskom úrade vo Svidníku zaoberajú. 
To, čo už mestskí poslanci mohli po návrhu Jána 

Vooka schváliť v júni, tak budú schvaľovať teraz, v septembri...              (ps)

  Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, kultúrne 
zariadenie Prešovského samosprávneho kraja, zorganizovalo 
v dňoch 3. až 6. septembra 2020 v Roztokoch workshop pre 
neprofesionálnych fotografov a fi lmárov. 

Workshop pre neprofesionálnych fotografov a fi lmárov 

  Cieľom workshopu bolo podporiť  účastníkov, konfrontovať ich vlastné umelec-
ké smerovanie a pracovné postupy. Projekt „Vzdelávanie v neprofesionálnom 
umení a astronómii - podujatie: “Vizuálne umenie“ sa realizoval za fi nančnej 
podpory Fondu na podporu umenia. Na tohtoročnej fotografi ckej tvorbe sa 
zúčastnilo po 25 záujemcov fi lmu a fotografi e  Prešovského samosprávneho 
kraja. Všetci účastníci tvorili pod taktovkou skúsených lektorov Stanislava 
Mihalíka a Pavla Pilipa.
  Hlavným zámerom workshopu bolo prostredníctvom odborných vzdeláva-
cích aktivít dozvedieť sa mnoho praktických rád  ako fotiť dokumentárnu a 
krajinársku fotografi u, o fi lozofi i a poslaní fotografa. Workshop pre fi lmárov bol 
zameraný na vizuálne špeciálne efekty, prehľad softwarov na výrobu hudby a 
audio záznamu, software a hardware - práca s nimi. Fotografi  sa naučili ako 
zakomponovať dokument exteriéru a interiéru nielen s ohľadom na svetlo, 

ale i na prostredie, tak aby vznikla čo najlepšia fotografi a. Taktiež sa venovali 
dokumentárnym foteniam mesta Svidník, výstav a miestam, ktoré počas fotenia 
vo Svidníku nav-
štívili.   
  Praktická čas-
ťou workshopu 
(výstup projektu) 
- fotografi e a vide-
ozáznamy budú 
prezentované na 
výstave vo výstav-
ných priestoroch 
Podduklianskeho 
osvetového stre-
diska vo Svidníku 
v novembri 2020.

 Katarína Grúsová, 
POS vo Svidníku
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  Vo Svidníku je opäť karanténne zariadenie. Tentoraz nie je ur-
čené repatriantom, teda Slovákom vracajúcim sa zo zahraničia 
domov, ale ukrajinským študentom a študentkám. Tých sa na 
Slovensko do stredoškolských lavíc v Prešovskom kraji postup-
ne vracia niekoľko desiatok. 

Stredoškolský internát opäť slúži ako karanténne zariadenie 
- tentoraz pre študentov z Ukrajiny

  Prešovský samosprávny kraj sa rozhodol vyjsť ukrajinským študentom v 
ústrety a zriadil im karanténne zariadenie. 
  „Do našich župných stredných škôl sa postupne vracia spoza východnej 
hranice zhruba 130 študentov, preto sme vytvorili centrálne miesto, kde 
im bude umožnená karanténa od príchodu na Slovensko až do testova-
nia, a hlavne potvrdenia negatívneho výsledku testovania, ktoré musia 
absolvovať práve na Slovensku. Izoláciu týmto študentom umožníme, 
samozrejme, aj v čase do opakovaného testovania, ak budú pozitívni 
na Covid 19,“ vysvetlila situáciu hovorkyňa Prešovského samosprávneho 
kraja Daša Jeleňová, podľa ktorej je karanténa nevyhnutná, pretože až po 
negatívnych výsledkoch môžu študenti z Ukrajiny nastúpiť na školský internát, 
resp. do školy na Slovensku. 
  Karanténne zariadenie Prešovský samosprávny kraj zriadil vo Svidníku. Kon-
krétne v internáte Strednej odbornej školy polytechnickej a 
služieb arm. gen. L. Svobodu. „Ubytovanie a stravovanie 
týchto žiakov počas karanténny je v réžii Prešovského 
samosprávneho kraja, čo znamená, že počas doby izo-
lácie poskytneme 24-hodinnový servis služieb, ktoré sú 
s tým spojené. Režim je podobný ako v karanténnych 
centrách, ktoré sme prevádzkovali počas prvej vlny 
koronavírusu, samozrejme, za dodržania všetkých 
hygienických a protiepidemických opatrení. Izolácia na 
internáte bude ukrajinským študentom a študentkám 
umožnená od príchodu na Slovensko až do testovania 
a obdržania negatívneho výsledku zo slovenského tes-
tovania, teda nejakých 8 dní,“ ozrejmila ešte hovorkyňa 

Prešovského samosprávneho 
kraja Daša Jeleňová. 
  My sme sa v Strednej odbornej 
škole polytechnickej a služieb 
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku 
boli pozrieť v uplynulý štvrtok. 
„Samotný proces registrácie 
a umiestňovanie študentov 
do internátu bude prebiehať 
za prísnych bezpečnostných 
a hygienických podmienok v 
záujme ochrany zamestnancov, 
ale aj študentov,“ vyhlásil hneď 
na úvod riaditeľ školy Jaroslav 
Pavluš. Fungovanie karanténne-
ho zariadenia si vo svidníckom 
školskom internáte vyskúšali 
počas prvej vlny, keď tu karan-
ténu strávili desiatky repatrian-

tov. „Mali sme tu 
tri skupiny ľudí, 
bolo ubytova-
ných okolo 130 
ľudí, z toho v prvom prípade bol jeden prípad pozitívny, 
takže tie skúsenosti sme už získali,“ potvrdil Jaroslav Pavluš 
s tým, že kapacita internátu je 80 lôžok a ubytovaným v školskej 
jedálni zabezpečia stravu i upratovanie. 
  Vedenie školy úzko komunikuje so zriaďovateľom i úradom 
verejného zdravotníctva. Do karantény umiestnení ukrajinskí 
študenti budú pritom od študentov svidníckej školy izolovaní. 
„Časť internátu je oddelená, kde práve budú títo študenti 
ubytovaní a práve preto by nemalo dochádzať ku kontaktmi 
so študentmi školy,“ zdôraznil riaditeľ školy Jaroslav Pavluš, 
podľa ktorého je škola na príchod ukrajinských študentov pri-
pravená po všetkých stránkach. „Máme dostatok osobných 
ochranných, ale aj dezinfekčných prostriedkov.“
   Prvé dve ukrajinské študentky do karantény vo Svidníka prišli 
v uplynulý piatok a ďalšie v nedeľu. Škola sa pripravuje aj na 

to, že jej internát ako karanténne centrum poslúži počas celého školského 
roka. „Ukrajinskí študenti istotne budú priebežne odchádzať k rodičom 
na víkendy, a potom v nedeľu alebo v pondelok sa budú vracať a v prí-
pade nejakého podozrenia alebo na základe pokynu hlavného hygienika 
budú musieť ísť opäť do karantény,“ dodal ešte Jaroslav Pavluš. Doplňme, 
že povinná karanténa a testovanie po každom príchode na Slovensko totiž 
podľa aktuálne platných opatrení platí pre všetkých  obyvateľov Ukrajiny, ale 
aj cestujúcich, vrátane Slovákov, vracajúcich sa od nášho východného suseda 
na Slovensko.                                                                                           (ps)

  Nemocnica Svidník oznamuje, že od 3. septembra 2020 došlo k zmene polohy odbero-
vého miesta COVID-19. Mobilné odberové miesto bolo presunuté  mimo areál nemocnice 
Svidník.

Presunuté odberové miesto:
  Pred vstupom do areálu nemocnice Svidník, pred rampami, odbočte vpravo k označenej 
unimobunke. Presnú polohu ako aj samotnú navigáciu si môžete pozrieť v priloženej  mape 
na web stránke nemocnice Svidník.
Na odberné miesto odporúčame dopraviť sa vlastným autom a len osoby, ktoré budú testo-
vané. Ak nie ste vodič, je potrebné, aby osoba, ktorá vás vezie, rovnako ako vy, mala rúško. 
Vhodné je, aby spolujazdec sedel na zadnom pravom sedadle a mal aspoň sčasti otvorené 
okno.  Ak to situácia dovoľuje, možno zájsť k odbernému miestu aj pešo, samozrejme za 
dodržania hygienických opatrení - nosenie rúška, sociálny odstup od cudzích ľudí, dezin-
fekcia rúk pred opustením domu/bytu.
  Ak sa necítite dobre a máte podozrenie že ide o príznaky COVID 19, je potrebné bezod-
kladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý posúdi zdravotný stav a určí 
ďalší postup. Podrobnejšie informácie ako postupovať nájdete na stránkach www.ruvzsk.
sk. Podrobnejšie informácie pre samoplatcov nájdete na stránke lab.online 

Zmena umiestnenia odberového miesta COVID-19 

Riaditeľ školy Jaroslav Pavluš
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  Letné prázdniny bývajú poväčšine pre členov folklórnych sú-
borov na Slovensku plné víkendových vystúpení a cestovania. 
Toto leto je to však z objektívnych príčin iné a väčšina folklórnych 
festivalov a obecných slávností sa tento rok nekonala resp. sa 
presunula na rok 2021.

Makovica bola v lete „Medzi dvoma horami“

  Preto sa FS Makovica počas celého leta poväčšine sústredila na projektový 
zámer „Medzi dvoma horami“, ktorý im schválil Fond na podporu umenia ešte v 
roku 2019. V priebehu mesiacov júl a august absolvovali viacero jednodňových 
a dohromady až štvoro trojdňových sústredení, počas ktorých sa venovali 

príprave nových tanečných a speváckych programových čísel. 
   Kým na tom prvom sa celý súbor tajnou oslavou rozlúčil s dlhoročnou kore-
petítorkou pani Vierkou Kačuriakovu, ktorá pri súbore pôsobila 40 rokov.     
  Na tých ďalších členovia súboru našli nových priateľov: Mareka a Róberta 
Sabolovcov z Bardejova, známych z tanečného zoskupenia Bardfa, ktorí sa 
spolu s chalanmi z Makovice počas leta pustili do práce na suite mužských 
verbunkov.
  Veríme len, že nám aktuálna situácia doma a vo svete dovolí naplniť všetky 
výstupy projektu „Medzi dvoma horami“ na 100%. Podujatie z verejných zdro-
jov podporil Fond na podporu umenia.                                                    (mš)

  V dňoch 26. do 30. augusta 2020 organizovalo občianske 
združenie MINORITY SK vo hvezdárni Roztoky pobytový tábor 
v rámci projektu Tradičná kultúra Rómov II. 

Realizovali projekt pod názvom Tradičná kultúra Rómov  

  Súčasťou tohto podujatia boli tvorivé dielne, príprava tradičných rómskych 
jedál, prezentácia tradičnej rómskej hudby, vzdelávanie v oblasti rómskeho 
jazyka, športové aktivity, návšteva  ZOO parku a Aquaruthenie. 
Počas rómskeho večera, svoje hudobné umenie prezentovala ľudová hudba 
Jozefa Žoltáka a účastníkov projektu navštívila aj pani primátorka Marcela 
Ivančová a pán prednosta Miroslav Novák s manželkou. 
  Cieľom organizátorov bolo rozvíjať tvorivý potenciál účastníkov v umeleckých 
remeslách, v hudbe, speve a tanci, ale aj používanie spisovného rómskeho 
jazyka. Tento projekt zrealizovalo občianske združenie MINORITY SK vďaka 
fi nančnej podpore z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Finanč-

ne na realizáciu pro-
jektu prispelo aj mesto 
Svidník. Partnermi 
projektu boli mesto 
Svidník a pracovníci 
POS vo Svidníku Mária 
Pajzinková a Mária 
Rodáková. 
V  šetkým menovaným 
srdečne ďakujeme. 

 MINORITY SK 
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  V sobotu 5. septembra sa vo Svidníku uskutočnilo Stretnutie 
mládeže Prešovskej archieparchie s otcom arcibiskupom met-
ropolitom Jánom Babjakom SJ. Táto sobotňajšia akcia bola 
náhradou zrušeného stretnutia mládeže, ktoré sa z dôvodu 
prísnych opatrení počas 1. fázy epidémie koronavírusu nemohlo 
uskutočniť v riadnom termíne, teda na Kvetnú nedeľu 5. apríla 
2020. 

Stretnutie mládeže Prešovskej archieparchie vo Svidníku

  Do Svidníka prišlo viac než 200 mladých z celej archieparchie, ktorých spre-
vádzalo vyše 35 kňazov. Program sa začal modlitbou posvätného ruženca, po 
ktorom nasledovala archijerejská svätá liturgia s otcom arcibiskupom Jánom 
Babjakom SJ. Pri homílii vladyka upriamil pozornosť mladých na postavu 

Abraháma, ktorý po tom, čo dovolil Bohu konať vo svojom živote, okúsil veľké 
požehnanie. Tak Boh chce vstúpiť aj do života mladého človeka, aby ho mohol 
požehnať a naplniť pokojom a šťastím. 
  Po liturgii predstavil Patrik Maľarčík, duchovný správca Bárky v Juskovej Voli, 
absolventov Archieparchiálnej školy animátora - dobrovoľníka. Vladyka Ján im 
odovzdal 19 absolventských listov, z toho 17 v odbore animátor skupinky a 2 v 
kreatívnom odbore. Okrem toho, v rámci odboru animátor skupinky,  vladyka  
odovzdal 15 mladým aj osvedčenie akreditované Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a certifi kované Konferenciou 
biskupov Slovenska. Otec arcibiskup povzbudil nových animátorov k horlivej 
a radostnej službe v Cirkvi. V závere liturgického slávenia pozdravila všetkých 
prítomných aj primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová. 
  Po obede pokračovalo stretnutie mladých s vladykom Jánom v Dóme kultúry. 

Celý program sa niesol v duchu myš-
lienky: „Mládenec, hovorím ti vstaň!“ 
(Lk 7, 14), ktorú vybral pre tento rok 
pápež František. Bohatý program 
mladých pozostával z duchovného 
slova, svedectva, prezentácie centier 
pre mladých v Juskovej Voli, Prešove 
i Košiciach, hymna v podaní kapely 
Onezim i diskusia s arcibiskupom 
Jánom. Celé stretnutie hudobne 
doprevádzala kapela zo spoločen-
stva Dvaja -Traja pod vedením otca 
Františka Sochoviča. Nádhernou 
bodkou celého programu bol muzikál 
mladých o sv. Augustínovi. Na záver 
stretnutia sa všetkým poďakoval a 
svoje archijerejské požehnanie udelil 
vladyka Ján, ktorý zároveň oznámil, 
že najbližšie stretnutie mládeže bude 
v Humennom. 

 (Marek Baran, Matúš Verba)

  Profesionálni, ale aj amatérski fotografi  sa opäť môžu zapojiť 
do súťaže Choď a foť, ktorú už po ôsmykrát vyhlásila Krajská 
organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Novin-
kou v tomto ročníku sú dve nové kategórie. 

Hľadajú sa najkrajšie zábery Prešovského kraja 
Fotografi cká súťaž Choď a foť v tomto ročníku aj s novinkou

  Hlavným cieľom fotosúťaže je prezentácia Prešovského kraja očami širokej 
verejnosti. „Prešovský kraj je veľmi fotogenický. Nájdeme v ňom miesta s 
´dych berúcimi´ výhľadmi z najvyšších vrcholov, ale na druhej strane tajuplné 
podzemné chodby, čo svedčí o jeho rozmanitosti. Výrok neznámeho autora o 
fotografi i hovorí: ´nejde o to na čo sa pozeráš, ale čo vidíš.´ V tomto zmysle 
realizujeme aj súťaž Choď a foť. Každoročne sa nám do súťaže zapojí množ-
stvo fotografov, ktorí zachytia tie isté miesta a pohľady, stále však nájdu iný 
spôsob. Už len zmena ročného obdobia sa podpíše na podstate fotografi e, 
nehovoriac o emóciách, ktoré je tak ťažké zachytiť,“ hovorí výkonný riaditeľ 
KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.
  V minulom roku bolo do súťaže zapojených 435 snímok. O víťazoch v jed-
notlivých kategóriách rozhodla odborná porota, ktorej predsedal fotograf Jano 
Štovka (MQEP). Rovnako to bude aj počas vyhodnotenia Choď a foť 2020. 
Tradíciou ostáva tiež hlasovanie verejnosti na FB Severovýchod Slovenska. 
V minulom roku ocenila verejnosť najvyšším počtom like-ov snímku s názvom 
Modlitba od autorky Klaudie Kirschnerovej. 
 „Tak ako aj po minulé ročníky aj v tomto roku môžu súťažiaci prihlásiť fo-
tografi e do niekoľkých kategórií. Súťaž sa snažíme každý rok urobiť ešte 
atraktívnejšou. Novinkou v 8. ročníku preto budú dve nové kategórie Človek 
a kraj a Architektúra,“ vysvetľuje Janoško. 
  V rámci prvej spomínanej kategórie budú môcť fotografi  posielať snímky 
ľudí zachytávajúce ich každodennú činnosť, prácu, relax a pod. Hlavnou 

podmienkou stále ostáva, aby fotografi a vznikla na území Prešovského 
kraja. V druhej novej kategórii sa 
naskytá možnosť zachytiť jedinečné 
architektonické pamiatky, budovy či 
domy, vyskytujúce sa tiež na území 
Prešovského kraja. 
  Fotografi e je možné zasielať do 
15. októbra 2020 na chodafot@se-
verovychod.sk. Podmienkou je, aby 
fotografi a bola zhotovená na území 
Prešovského kraja. Pre víťazov 
súťaže sú pripravené rôzne vecné 
ceny. Prípadná vernisáž víťazných 
fotografi í sa tradične uskutoční v 
decembri v Divadle Jonáša Zábor-
ského v Prešove. Všetky informácie 
o súťaži nájdu záujemcovia na 
stránke www.severovychod.sk 
Súťažné kategórie: Príroda, Kultúra, 
tradície a história, Šport a voľnoča-
sové aktivity
  Black & white, Človek a kraj 
(portréty, zaujímavé fotografi e zo 
života bežných obyvateľov kraja), 
Architektúra (fotografi e stavieb - interiér, exteriér). 

František Baláž, 
marketing/PR KOCR Severovýchod Slovenska 

Klaudia Kirschnerová 
- Modlitba (Hraničné)
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  Uplynulo 45 rokov, odkedy nás 12. septembra 1975 
navždy opustil náš drahý otec 
GREGOR MEDVIĎ zo Stročína 

V neľahkých časoch ponížený, dvakrát politicky väznený a zdravotne 
poznačený. Bol vzorom v pracovitosti a čestnosti v celom okolí. Potom, 

čo prežil a ako žil, bol a zostane navždy pre nás hrdinom. 

Pred 21 rokmi, 19. septembra 1999, 
nás opustila naša milovaná matka 

HELENA MEDVIĎOVÁ, rod. Kizaková
Jej obdivuhodná nezlomnosť, pracovitosť a láska k nám sa najviac 

prejavila, keď v zložitom období 
zostala s nami sama.

  Drahí, nebohí rodičia, Váš smutný 
priam obdivuhodný životný príbeh 
nás viedol a posilňoval celým ži-
votom. Naučili ste nás pracovitosti, 
spravodlivosti, nepoddajnosti a zo-
stať pevne stáť nohami na zemi.
  Tí, ktorí si ich pamätáte a poznali 
ste našich nebohých rodičov, môže-
te im venovať tichú spomienku.

S hlbokou úctou a vďakou za všetko, čo ste nám v danej dobe mohli 
a dali zo srdca ďakujú 

syn Ján, dcéra Jarmila, syn Michal, vnúčatá a pravnúčatá

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. 
19. septembra 2020 uplynie 12 rokov, čo 

nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko 
JÁN HOROCHONIČ

Zároveň si pripomíname 2. septembra 2020 
jeho nedožitých 75 rokov. 

Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, 

syn Ľubomír s rodinou a dcéra Ivana s rodinou

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...

10. septembra 2020 uplynuli dva roky, 
odkedy nás vo veku nedožitých 70 rokov

opustila mamka, babka a sestra
EMÍLIA NOGOVÁ, rod. Kidalová

Navždy ostaneš v našich srdciach. 

S láskou a úctou spomínajú dcéry Erika s rodinou, Monika, Gabika 
s rodinou, brat Jaro s rodinou, 

brat Peter s rodinou a ostatná smútiaca rodina

  V sobotu, 15. augusta, na veľký mariánsky sviatok sa pri Duk-
lianskom pamätníku zišla partia vlastencov - turistov, aby sa 
vydali na Slovenský národný pochod na počesť SNP po „Ceste 
Hrdinov SNP“ z Dukly na Devín. 

Slovenský národný pochod z historickej Dukly 

  Ani sme sa nenazdali a pochod sa dostal do svojej poslednej tretiny na 
západe Slovenska. Pochod organizovala Slavica a podporovala ju väčšina 
vlasteneckých a protifašistických organizácií a združení. Pred štartom na 
historickej Dukle sa stretli vytrvalci i takí, ktorí si chceli vyskúšať svoje sily 
na jednej, alebo niekoľkých etapách. Prvá etapa bola symbolicky nazvaná 
Rusínska išla z Dukly na rozhľadňu Žobrák pri Hervartove. Prvý deň pochodu 
zakončili chodci symbolicky na Pamätníku sovietskej armády a pri soche 

Armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku. 
  Členovia SZPB z našej oblastnej organizácie SZPB podporili pochod účas-
ťou na pietnom akte položenia kytice na Dukle a privítaním účastníkov na 
Pamätníku a pri Gen. Svobodovi. 
  Samozrejme, všetky stretnutia sa nezaobišli bez informácií o priebehu 
oslobodzovacích bojov i účasti Gen. Svobodu, československých a soviet-
skych vojakov na nich. Besied sa vždy zúčastnilo niekoľko (nie náhodných) 
návštevníkov pamätných miest a tak sa krátky príhovor zmenil na plodnú 
diskusiu a skoro prednášku. Veľmi nás potešilo, že všade sme stretávali 
návštevníkov, ktorí prišli vzdať hold osloboditeľom, nielen z rôznych kútov 
Slovenska ale aj z Českej republiky, dokonca aj z Poľska. Po príchode so 
cieľa prvej jednodňovej túry, dlhej viac ako 26 km a po posilnení u vedúceho 
OZ Kocúrkovo Štefana Kocúra mali pútnici ešte dosť síl na besedu o SNP a 
protifašistickom odboji i vlasteneckom hnutí v kraji pod Duklou. Milá pozornosť 
domácej panej i vynikajúce jedlá boli dobrou vzpruhou a posilnením na ranný 
štart druhého dňa prvej etapy. 
  Účastníci pochodu sa stretli 13. septembra na Štefánikovej mohyle na Bradle 
a na Devín by mali doraziť 15. septembra, kedy bude Slovenský národný 
pochod zavŕšený.  

 Ján Uhrík, SZPB, 
foto: Jozef Kušnír

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

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

spokojný spánok Ti priať a s úctou spomínať.

V uplynulú stredu 9. septembra 2020 
uplynulo 10 rokov,

odkedy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko

BRANISLAV DEMKO zo Svidníka
  Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú manželka Emília a dcéry Antónia, Andrea 
a Branislava s rodinami 

    SPOMIENKA 
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Úradná správa č. 9 zo dňa 10. 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 6. kola 6. ligy dospelých OOFZ, 1. kola 4. ligy dorastu 
a 1. kola 3. ligy žiakov.
   Kontumuje: stretnutie 1. kola 3. ligy žiakov Mestisko - Baňa, hostia na 
stretnutie nenastúpili, do pozornosti DK poplatok 5,- Eur
   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 odborného stanoviska KR, DK uvoľňuje výkon športovej činnosti 
hráčom FO Sokol Sitníky - Jozef Kovalčik - 1181859 a Dávid Danko - 1219473 
od 10.9.2020.
   Trestá TJ Hviezda Baňa fi nančnou pokutou 20,- Eur za nenastúpenie na 
stretnutie 1. kola 3. ligy žiakov Mestisko - Baňa, podľa RS 14/c, poplatok 
5,- Eur
   Trestá hráča TJ Družstevník Rovné - Lukáš Ksenič - 1220737 - DO pozasta-
vením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 10.09.2020, 
podľa DP čl. 46/1b,2, poplatok 10,- EUR
   Trestá hráča OŠK Mestisko - Dávid Juhás - 1278608 - DO pozastavením 
výkonu športovej činnosti na 2 týždne nepodmienečne od 10.09.2020, podľa 
DP čl. 49/1b,2b, poplatok 10,- EUR

   Trestá hráča TJ Topľan Kalnište - Martin Varguš - 1261320 - DO pozasta-
vením výkonu športovej činnosti na 2 týždne nepodmienečne od 10.09.2020, 
podľa DP čl. 49/1b,2b, poplatok 10,- EUR
   Trestá funkcionára OŠK Mestisko - Erik Sadiv - 1077838 - DO pozastave-
ním výkonu akejkoľvek činnosti v stretnutiach OŠK Mestisko na 2 stretnutia 
nepodmienečne od 10.09.2020, podľa DP čl. 48/1a,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:
8. kolo 6. liga dospelí - 20.9.2020 o 15.00 hod.:

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

3. kolo 4. liga dorast - 19.9.2020 o 14.00 hod.:
   Chotča - voľno, Miňovce - Radoma (Ľ. Suchanič), Sitníky - Bukovce (Hubáč), 
Breznica - Rovné (Mačuga). 

3. kolo 3. liga žiaci skupina A - 19.9.2020 o 10.00 hod.:
   V. Orlík - voľno, Tisinec - Baňa (Kapa), Stročín - Mestisko (Sidorová).

2. kolo 3. liga žiaci skupina B - 17.9.2020 o 17.00 hod.:
   Kuková - voľno, Giraltovce - Koprivnica (Laik), Kalnište - Lúčka (Laik).
   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

   Počas uplynulého víkendu svoje majstrovské futbalové 
stretnutia odohrali mladší a starší žiaci 1. FK Svidník. Tu 
sú výsledky: 

STARŠÍ ŽIACI
OFK Tatran Kračúnovce - 1. FK Svidník 1:4 (1:0)

   Hráči Svidníka nastúpili v okresnom derby v nekom-
pletnej zostavy bez dvoch hráčov pre zranenie, a to: D. 
Mihaľa O. Porizanika. Úvod stretnutia bol vyrovnaný a 
tesne pred koncom prvého polčasu domáci hráči sa ujali 
vedenia 1:0. V druhom polčase hráči Svidníka po doho-
vore svojho trénera pridali v rýchlosti a dôraze, no a pod 
vedením svojho kapitána a tvorcu hry D. Hnáta  pridali 
za dvadsať minút krásne štyri góly z hry a celkovú hru 
druhého polčasu mali pod svojou kontrolou. Hráči si za 
druhý polčas zaslúžia absolútnu pochvalu. 
   Góly: M. Slivka, F. Cina, R. Čeremuga, D. Hnát.

   Zostava: R. Marčišin, M. Olčák, M. Olejár, R. Čere-
muga, R. Baran, T. Cina, M. Slivka, D. Hnát, F. Cuprišin, 
D. Macko, S. Šraga, striedali: O. Lemak, M. Mivkanič. 
Tréner: M. Klimik.

MLADŠÍ ŽIACI
OFK Tatran Kračúnovce - 1. FK Svidník 6:0 (1:0)

   Mladší žiaci nastúpili bez dvoch hráčov základnej zo-
stavy - M. Guzi, J. Ščerba. Hráči Kračúnoviec od začiatku 
stretnutia mali fyzickú a hlavne výškovú prevahu, a to sa 
prejavilo aj v závere stretnutia. Prvý polčas ostal 1:0 pre 
domácich. V druhom polčase hráči Kračúnoviec potvrdili 
svoju výškovú prevahu a zaslúžene zvíťazili. 
   Zostava: P. Halaj, L. Medviď, R. Bajcura, J. Kucer, M. 
Kucer, M. Pojezdal, A. Lipka, M. Hriž, Vl. Hij, M. Jurečko, 
D. Majda, J. Slivka, J. Žemlička. Tréner: J. Ducár ml. 

(mk)

Žiaci v kopačkách 

   Okresná organizácia Jednoty dô-
chodcov vo Svidníku zorganizovala 9. 
septembra 2020 pre aktívnych členov 
základných organizácií z okresu výlet 
do Kežmarku. Štyridsať seniorov nav-
štívilo najprv Kežmarský hrad, ktorý 
je jediným úplne zachovaným hradom 
na Spiši. Prvá písomná zmienka o 
ňom je z roku 1463. Vystriedalo sa 
niekoľko majiteľov a v roku 1702 ho 
odkúpilo mesto Kežmarok. V súčas-
nosti sú v ňom sprístupnené historic-
ké expozície, dokumentujúce vývoj 
Kežmarku a okolia. Druhou navštíve-
nou kultúrnou pamiatkou bol drevený 
artikulárny kostol v Kežmarku. Je 
jednou  z najvzácnejších sakrálnych 
pamiatok Slovenska, ktorý je od roku 
2008 zapísaný v Zozname svetového 
dedičstva UNESCO. Kostol bol vybu-

Dôchodcovia z okresu Svidník navštívili Horný Spiš
dovaný v časoch náboženskej neslo-
body protestantov, keď evanjelické 
chrámy museli byť postavené podľa 

„artikulu“ do jedného roka len z dre-
va, bez základov a veže, museli stáť 
mimo mestských hradieb. Podmienky 

pre ich výstavbu tak predurčovali 
chrámom krátku životnosť. Vysvätený 
bol v roku 1717. V Kežmarku sme ab-

solvovali  aj prehliadku 
ďalšej národnej kultúr-
nej pamiatky - „nového“ 
evanjelického kostola, 
ktorý bol po 22-ročnej 
výstavbe vysvätený v 
roku 1869. V obidvoch 
nás sprevádzali perfekt-
né lektorky s podrobným 
výkladom.
  Po prestávke na obed 
sme sa vydali na spia-
točnú cestu s niekoľkými 
zastávkami. Prvá bola v 
parku kaštieľa Strážky. 
Druhá bola v Nestville 
parku v Hniezdnom. V 
čokoládovni si mnohí 

dali dobrú kávu, horúcu čokoládu, 
niektorí ochutnali v taverne varené 
pivo. Po relaxe a nákupoch v Nestville 
parku sme pokračovali v ceste na 
hrad Plaveč, ktorý sa rekonštruuje. 
Účastníkov zájazdu zaujali úchvatné 
pohľady  z najvyššieho miesta hradu 
do údolia s tokom rieky Poprad.
Unavení, no nadšení a spokojní s 
vydarenou akciou sme sa v podvečer 
vrátili domov.
  Okresná organizácia JDS vo Svidníku 
ďakuje vedeniu Prešovského samo-
správneho kraja za príspevok na čias-
točnú úhradu cesty, prostredníctvom 
Podduklianskej knižnice vo Svidníku.                                                                                                                                        
                             Anton Berežňák, 
      predseda OO JDS vo Svidníku 
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

PRONSKÁ, Jana: Viazaný prísahou. 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2020. 221 s.
  Rytier Samuel de Gara prichádza v prestrojení za potulného pevca na 
hrad Blatnica, aby splnil sľub, ktorý dal 
nebohému priateľovi. Štefan Ružbacký mu 
pred smrťou v osmanskom zajatí prezradil 
tajomstvo vznešeného pôvodu svojej býva-
lej manželky Rozálie a zaprisahal ho, aby 
ju  po návrate do vlasti odviedol z Blatnice 
do kláštora v horách. Dúfal, že tam bude v 
bezpečí pred veľmožom Jánom Zápoľským, 
ktorý chce sobášom s Rozáliou získať 
dedičné právo na uhorský trón. Samuel sa 
usiluje presvedčiť Rozáliu, aby s nim odišla. 
Postupne si získa dôveru nešťastnej ženy, 
ktorá sa nedobrovoľne stala väzňom na 
svojom hrade, a zloží jej prísahu vernosti 
a meča. Jedna vec je však prísaha a druhá 
rytierovo srdce. To Samuelovo bije iba pre 
Rozáliu, hoci si je vedomý, že jeho láska k 
nej ostane nenaplnená. Strach o jej život a 
city, ktoré k nej prechováva, ho odpútavajú 
od povinnosti, no Rozália mu to vôbec 
neuľahčuje práve...

BABJAK, Martin
  Banskobystrický rodák pochádza z hudobne založenej rodiny. Jeho rodičia, 
mama Terézia a otec Štefan, boli sólistami banskobystrickej opery J. G. 
Tajovského a všetci súrodenci, bratia Štefan a Ján aj sestry Anka a Terezka 
vynikajúco spievajú. Martin Babjak navštevoval ľudovú školu umenia už 
ako žiak na základnej škole, hrával vo folklórnej skupine. O profesionálnej 
speváckej dráhe však začal uvažovať na konci štvrtého ročníka na Strednej 
priemyselnej škole dopravnej. Prvé kroky na opernej scéne urobil slovenský 
operný  spevák v banskobystrickej opere, kde v predstavení Bohéma spieval 
rolu Marcela. Po dvoch sezónach vyhral konkurz do bratislavského SND. 
Martin Babjak je úspešný slovenský operný spevák, ktorý hosťoval okrem 
domácich aj na operných scénach v USA a Švajčiarsku a zúčastnil sa na 
mnohých zahraničných vystúpeniach Opery SND. Pravidelne sa venuje i 
koncertnej činnosti, no jeho doménou ostáva operná scéna, kde môže naplno 
zúročiť nielen svoje spevácke, ale i herecké dispozície.

KLÍMA, Ivan (14.9.1931-)
  Český spisovateľ a publicista. Rodným menom Ivan Kauders. Klíma je osob-
nosťou českej literatúry 20. storočia. Jeho tvorba bola preložená do 31 jazykov.  
Počas druhej svetovej vojny ako dieťa prežil tri roky v koncentračnom tábore 
Terezín. Vyštudoval český jazyk a literárnu vedu na fi lozofi ckej fakulte Karlovej 
univerzity v Prahe. Bol redaktorom časopisov Literárni noviny, Literárni listy a 
Listy. Dostal sa do zoznamu zakázaných autorov a pracoval ako zememerač, 
sanitár aj smetiar. Napísal Moje šílené století I, II, Jak přežít blahobyt, Velký věk 
chce mít též velké mordy, Jak daleko je slunce, Poslední stupeň důvěrnosti, 
Má zlatá řemesla a iné. Dramatická tvorba: Zámek, Mistr, Cukrárna Miriam, 
Porota, Amerika, Ženích pro Marcelu, Pokoj pro dva, Hromobití. 

- Ako môžeš písať o Eskimákoch,
keď si ani jeden deň vo svojom živote neopustil Paríž?

- A vari Dante Alighieri bol v pekle?  

LEKÁRNE
Od 15. do 20. septembra 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 
vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
15. septembra: MUDr. A. Bobáková - Komenského 77/31 vo Svidníku. 
Kontakt: 054/752 30 79.
19. a 20. septembra: MUDr. M. Sobek - Nemocnica vo Svidníku. 
Kontakt: 054/786 05 80.
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
   Pondelok 14. september: Povýšenie úctyhodného a životodarného Kristovho 
kríža, zdržanlivosť od mäsa, 6.30 hod.: * Marta (odpust. hriechov a ZBP), 
12.00 hod.: slov. lit., 18.00 hod.: * Peter, Iveta, Dávid, Utorok 15. september: 
presv. Bohorodička spolutrpiteľka, 8.00 hod.: csl. lit., 18.00 hod.: * Katarína a 
Karol, Streda 16. september: 6.30 hod.: * Michal s rod., 18.00 hod.: † Mária, 
Michal, Jozef, Helena, Štvrtok 17. september: 6.30 hod.: kláštor sestier Ba-
ziliánok, 12.00 hod.: * Michal s rod., tichá adorácia, 17.15 hod.: ruženec za 
závislých - komunita cenacolo, 18.00 hod.: † Ján, Anna, Ján, Michal, Rastislav 
(panychída), tichá adorácia s požehnaním, Piatok 18. september: 6.30 hod.: 
* Maroš, Lucia, Zara, Alexandra, 18.00 hod.: † Pavol Fedeš, 19.00 hod.: 
stretnutie mladých, Sobota 19. september: 8.00 hod.: * Eliáš, Anna (poďa-
kovanie, požehnanie), 16. nedeľa po päťdesiatnici, HLAS 7, 20. september: 
7.00 hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * za farnosť, 10.30 hod.: * Božena 
a Ján, 18.00 hod.: * Peter Zajaroš.  

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ  
   Utorok 15.9.: 8:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Václava a Jakuba, 
Streda 16.9.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Vieru, Viliama, Ka-
mila, Moniku s rod. a Jána s rod., Štvrtok 17.9.: 7:00 + Michal, Mária, Vasiľ, 
Mária, Ján, Piatok 18.9.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Kamilu, 
Milana, Tamaru a Jakuba, Sobota 19.9.: 7:00 + Peter Kuderjavý, Nedeľa 
20.9.: 9:00 Za farnosť. 

SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 
   Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa nekonajú 
zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, 
č. 2042, ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý štvrtok o 
18.00 a nedeľu 9.30 hod. 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? 
NARUŠENÝ

PIATOK 18. SEPTEMBRA O 20. HODINE 
MÔŽE SA TO STAŤ AJ VÁM

Držiteľ Oscara Russell Crowe hrá v tomto thrilleri psychopata, akého určite 
stretol každý z nás - frustrovaného človeka, z ktorého sa za volantom na 
preplnených cestách stane nepríčetné monštrum. Rachel (Caren Pistorius) 
sa ponáhľa do práce a na semafore zatrúbi na auto, ktoré ju zdržuje. Netuší, 
že náhodou tým spustí reťazovú reakciu a stane 
sa objektom záujmu neznámeho muža, ktorý 
sa rozhodne udeliť jej životnú lekciu. Začína 
sa smrteľne nebezpečná hra na mačku a myš, 
ktorá je dôkazom, že nikdy neviete, kto sedí v 
aute vedľa vás...

Rok výroby: 2020, USA, triler, 
slovenské titulky, vstupné: 5 eur 

AKO DOSTAŤ DEDA Z DOMU
SOBOTA 19. SEPTEMBRA 

O 20. HODINE 
Réžia: Tim Hill  •  Scenár: Robert Kimmel Smith, 
Tom J. Astle, Matt Ember  •  Hrajú: Robert De 
Niro, Uma Thurman, Jane Seymour, Christopher 
Walken, Rob Riggle, Laura Marano, Cheech 
Marin, Oakes Fegley, T.J. McGibbon, Juliocesar 
Chavez, Heather Johansen, Drew Scheid, Joshua Childs, Kendrick Cross
Peter (Oakes Fegley) je nadšený, keď sa dozvie, že jeho starý otec Ed (Robert 
De Niro) bude bývať s ním a jeho rodinou v jednom dome. Ale len do chvíle, 
kým sa dedko kvôli chorej nohe nepresťahuje do jeho detskej izby a Peter 

má ísť bývať do nenávideného podkrovia. 
Hoci má starkého rád, svojej izby sa nemieni 
len tak ľahko vzdať a dedovi vyhlasuje voj-
nu. S pomocou kamarátov Peter vymýšľa 
najrôznejšie spôsoby, ako starého otca 
vypudiť z domu. Dedo je však tvrdší, ako 
vyzerá – odmieta sa vzdať a namiesto toho 
pripravuje odvetu... V ďalších úlohách sa 
predstaví Uma Thurman, Christopher Wal-
ken a nestarnúca Jane Seymour.
Rok výroby: 2019, USA, rodinný, komé-

dia, 141 minút, 
český dabing, vstupné: 5 eur
AFTER: SĽUB

NEDEĽA 20. SEPTEMBRA 
O 20. HODINE 

NECHAJTE SA ROZPÁLIŤ!
  Réžia: Roger Kumble  •  Hrajú: Hero Fiennes Tiffi n, Josephine Langford, 
Dylan Sprouse, Charlie Weber, Candice King, Samuel Larsen, Louise Lom-
bard, Dylan Arnold, Rob Estes, Khadijha Red Thunder, Shane Paul McGhie, 
Karimah Westbrook
  Osudová láska Tessy a Hardina prejde divokým vývojom i zradou a čaká 
ju naozajstná skúška ohňom. Po nečakanom odhalení už ich život a vzťah 
nebude nikdy taký ako predtým. Fenomenálne prijatie knižnej série After 
sa prenieslo aj na veľké plátna a po úspešnom fi lme After: Bozk prichádza 
do kín pokračovanie s názvom After: Sľub. Na scenári tentokrát pracovala 
priamo autorka knižných predlôh Anna Toddová, čo fanúšikom sľubuje väč-
šiu vernosť knihám. After: Sľub tiež prináša odvážnejší príbeh plný vášne a 
sexuálneho napätia.
  Slušné dievča Tessa a tajomný rebel Hardin prepadli vzájomnej osudovej 
láske. Na ničom inom nezáleží a ani jeden z nich nemá čo stratiť. Až na to, 

že môžu stratiť jeden druhého, teda vlastne úplne všetko. A práve takéto ne-
bezpečenstvo hrozí vo chvíli, keď sa Tessa dozvie o stávke, ktorá ich vzťahu 
predchádzala, a o jednom Hardinovom škaredom tajomstve z minulosti. Hardin 
býval krutý a nespútaný, často dievčatá využíval a potom ich odkopol. Teraz je 
to on, kto by mohol skončiť so zlomeným srdcom. Urobil obrovskú chybu, pre 
ktorú sa môže láska jeho života skončiť. Dokáže prekonať tiene minulosti a 
vybojovať svoju lásku späť? Nebude to jednoduché. Silná vášeň a divoký vzťah 
totiž Tessu zmenili - už nie je tým nevinným dievčaťom. Stále je zamilovaná, 
ale zároveň je aj silnejšia a dospelejšia. Určite sa nechce utápať v slzách. 
Nový chlapec, ktorý sa v jej živote objavil, je navyše pozorný a dobrý. S ním 
by jej srdce mohlo konečne nájsť pokoj. Je ale pokoj to, po čom skutočne 
túži? Nevyhrajú napokon elektrizujúce dotyky, nenásytné bozky a horúca 
túžba, ktorú dokáže vzbudiť iba nebezpečný 
Hardin Scott?
Prvá časť s názvom After: Bozk zazname-
nala v slovenských kinách podobný divácky 
úspech ako úvodný diel ságy Twilight. Filmy 
zo série After vznikajú podľa rovnomenných 
knižných bestsellerov. Prvé príbehy pod hla-
vičkou After písala Anna Toddová na voľne 
prístupnú internetovú platformu Wattpad, kde 
sa stali obrovským hitom a získali si miliardu 
prečítaní. Úspech, aký autorka nečakala ani 
v najtajnejších snoch, vyústil do vydania série 
kníh a následne aj do natáčania celovečer-
ných fi lmov.

Rok výroby: 2020, USA, romantický, 
105 minút, české titulky, vstupné: 5 eur 


