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  Takmer presne po roku od schválenia jej obstarania je prísluš-
ná zmena Územného plánu mesta Svidník schválená a nové 
nákupné centrum bližšie k realite. Rozhodli o tom poslanci 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na svojom zasadnutí v 
stredu 5. mája. 

V novom nákupnom centre na Stropkovskej ulici vo Svidníku 
by sme mali nakupovať zhruba o rok

  Obstaranie príslušnej zmeny Územného plánu mesta Svidník týkajúcej sa 
Stropkovskej ulice, konkrétne pozemkov v smere od Svidníka na Stropkov po 
pravej strane pred kruhovým objazdom, pritom svidnícky mestský parlament 
schválil 20. mája minulého roku. Tento materiál mali pritom na stole už vo 
februári minulého roku, no cúvli. Dožadovali sa tzv. dopadovej štúdie, ktorú 
keď napokon vlani v máji dostali, neakceptovali ju a so zmenou územného 
plánu súhlasili. 
  Zástupca investora Radoslav Čačko zo spoločnosti KLM Real 
Estate a.s. pre Podduklianske novinky začiatkom mája tohto 
roku po defi nitívnom schválení zmeny Územného plánu mesta 
Svidník vysvetlil ďalší postup. „Vstupujeme do procesu EIA, 
čo je teda posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Je 
to pomerne zdĺhavý proces už za normálnych okolností a 
za týchto covidových čias ešte zdĺhavejší. 
  Nedávno som napríklad takýto proces ukončil v Banskej 
Bystrici a viem povedať, že tie termíny sa naozaj dosť vý-
razne posúvajú oproti bežným obdobiam. Je preto relatívne 
dosť ťažké odhadnúť, ako dlho to bude trvať. Tipujem, že 
možno do konca leta bude ten proces ukončený,“ ozrejmil 
Radoslav Čačko s tým, že nasledovať bude žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia. 
  Nás zaujímalo, kedy by mali nové nákupné centrum začať 

stavať. „Sme schopní začať stavať deň po vydaní stavebného povolenia, 
no a to môže byť, keď, dajme tomu, v auguste bude sfi nalizovaný proces 
EIA, zhruba v októbri. Samozrejme, musíme počítať s tým, že do zimy 
prebehnú len zemné práce. Samotná výstavba by potom pokračovala po 
skončení tej najtvrdšej zimy, samozrejme, podľa toho, aké bude počasie. 
Keď sa teda oteplí, tak reálne v jari by sa mohla začať ťahať samotná 
stavba a v júni budúceho roku by mohlo byť otvorené,“ povedal Radoslav 
Čačko, no a na margo podnikateľských prevádzok, ktoré v novom svidníckom 
nákupnom centre budú, povedal: „Čiastočne už niečo viem, ale, bohužiaľ, 
nemôžem zatiaľ prezrádzať. Bude to čisto nákupné centrum, rozdelené 
na určitý počet obchodných prevádzok, kde sa konkrétne teraz dojed-
návajú jednotliví nájomcovia.“

  V máji minulého roku pritom v roz-
hovore pre naše noviny povedal viac: 
„Väčšinou tam budú prevádzky 
regionálneho charakteru, nebude to 
niečo, čo ohrozí miestnych podnika-
teľov, ale niečo, čo tu nie je, za čím 
ľudia chodia inde. Budeme vlastne 
dopĺňať tovar a služby v meste.“ 
  Zástupca investora Radoslav Čačko 
zo spoločnosti KLM Real Estate a.s. 
navyše zdôraznil aj výhodnosť loka-
lity na okraji mesta. „Všetky mestá 
chcú mať takéto centrá na periférii. 
Prínosom bude aj to, že prinášame 

Zástupca investora Radoslav Čačko zo spoločnosti KLM Real Estate a.s. 
prezradil, že aktuálne vstupujú do procesu EIA. Ide o posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie 

Nové nákupné centrum je bližšie k realite. Rozhodli o tom 
poslanci na svojom zasadnutí v stredu 5. mája
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celkovú investíciu okolo 7 a pol milióna eur, mesto získa desiatky tisíc 
eur ročne na daniach a vytvoríme okolo 110 až 120 nových pracovných 
miest. Robíme v regiónoch, prinášame do regiónov to, čo tam nie je a 
prichádzame tam, kam veľkí investori nejdú. Vybrali sme si súmestie 
Svidník - Stropkov a aj z geografi ckého hľadiska sme si vybrali pozemok 
vo Svidníku,“ ozrejmil postoje investora jeho zástupca. 
  Pripomeňme, že druhým novým nákupným centrom by malo byť to, ktoré 
by malo vyrásť na priestranstve po niekdajších rómskych bytovkách na Gol-
dbergerovej ulici vo Svidníku, teda priamo v centre mesta. „Firma z dôvodu 
trvania mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou COVID-19 požiadala 
o predlženie lehoty na splnenie podmienok podľa zmluvy do konca roku 
2021,“ informovala nás začiatkom tohto roka PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová a zástupca investora Michal Majdák to vysvetlil bližšie.   
  „Momentálne nie je doba na to, aby sa nám podarilo zabezpečiť tú 
správnu synergiu jednotlivých prevádzok, ktoré by mala byť v našom 
nákupnom centre. Celkovo je to tak, že nové projekty stoja, mnohé pre-
vádzky doslova krvácajú, preto aj my zaostávame za našimi pôvodnými 
plánmi. Chcem však povedať, že sme do toho investovali nemalé peniaze 
na to, aby sme sa toho všetko vzdali, preto náš plán platí. 
  Akonáhle sa situácia zmení, tak sa pustíme do výstavby, dúfam v sta-
bilizáciu situácie ohľadom koronavírusu a opatrení. Ak sa tak stane, tak 
ešte v priebehu tohto roka 2021 by sme naše centrum radi postavili,“ 
zdôraznil začiatkom tohto roka Michal Majdák. 

 (ps)

V novom nákupnom centre na Stropkovskej ulici vo Svidníku 
by sme mali nakupovať zhruba o rok

Druhým novým nákupným centrom by malo byť to, ktoré by malo 
vyrásť na priestranstve po niekdajších rómskych bytovkách na 
Goldbergerovej ulici vo Svidníku, teda priamo v centre mesta

  Vlani si Svidník pripomenul 665. výročie prvej písomnej zmienky. A hoci sa 
žiadne mimoriadne oslavy nekonali kvôli opatreniam proti pandémii, aj Svidník 
je, ako sa hovorí, o rok starší. 

Zaujímavosť o výročí prvej písomnej zmienky o Svidníku: 
ako je to s číslom 666?

  Po 665. výročí má teda tohto roku automaticky 
nasledovať ďalšie. Vlani o 665. výročí prvej pí-
somnej zmienky o Svidníku hlásali aj fotorámy, 
ktoré mesto pred letnou sezóny umiestnilo pred 
niektoré turistické lákadlá v meste, no a keďže 
prešiel rok, mnohí Svidníčania očakávali aktua-
lizáciu textu na spomínaných fotorámoch. 
  Obrátili sa preto na nás s otázkou, prečo 
mesto Svidník nikde neuvádza, že tohto roku 
slávi 666. výročie prvej písomnej zmienky. Tu 
je vysvetlenie PR manažérky mesta Svidník 
Kristíny Tchirovej: „Prvá písomná zmienka 
- jej dátum v tomto roku by nám priniesol 
symboliku, s ktorou nechceme spájať mesto 
Svidník a preto sme sa rozhodli, že minulo-
ročné výročie 665 rokov od prvej písomnej 
zmienky oslávime aj tento rok. Vzhľadom 
na oklieštený minulý rok podujatiami je 

toto predlženie si výročia aj príjemným 
dobehnutím podujatí, ktoré sme nemohli 
uskutočniť. Tento rok by sme radi ocenili 
osobnosti mesta Svidník a zverejnili mate-
riály, ktoré nás budú sprevádzať históriou 
mesta Svidník,“ ozrejmila Kristína Tchirová, 
no a pre lepšie vysvetlenie dodávame to, čo na 
margo čísla 666 uvádza internet: 
  „Číslo šelmy je názov konceptu spomína-
ného v knihe Zjavenie svätého JánaNového 
Zákona, podľa ktorého je určité konkrétne 
číslo charakteristickým označením Anti-
krista. Väčšina rukopisov uvádza v tejto 
súvislosti číslo 666, niektoré však aj číslo 
616,“ píše sa vo Wikipédii. 
  Isté je teda to, že vo Svidníku v tomto roku na 
číslo 666 nenarazíme. 

(ps)
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  Lepšie ako nič, no málo trvácne. Takéto bolo nedávne asfalto-
vanie na medzinárodnej ceste medzi obcami Rakovčík a Šarišský 
Štiavnik. Obrovské krátery priam znemožňovali bezpečný pre-
jazd. Ich zaplátanie má predchádzať kompletnej oprave. Otázka 
však znie - odkiaľ na to peniaze.  

Na cestu medzi Rakovčíkom a Šarišským Štiavnikom 
si posvietil aj samotný minister dopravy
Kedy príde na rad poriadna oprava? 

  Aj samotní cestári priznali, že takto 
sa diery neasfaltujú. Správne sa mu-
sia vyčistiť, natrieť špeciálnym náte-
rom a zaliať asfaltom. V tomto prípade 
asfalt naostro naliali do dier, len aby 
mohla byť cesta v prevádzke. Cestu 
medzi Rakovčíkom a Šarišským 
Štiavnikom vyasfaltovali 28. apríla. 
Pripomeňme, že vlani v novembri 
skončila päťročná záručná lehota na 
kompletne opravenú cestu. Obrovské 
diery tu pritom opravovali viackrát. 
Teraz v jari to trvalo najdlhšie. 
  Samozrejme, nasledovala obrovská 
kritika verejnosti. Napríklad svidnícka 
mestská poslankyňa Katarína Siváko-
vá nielen kritizovala kompetentných 
na Facebooku, ale aj ich priamo 
kontaktovala. Oslovila napríklad 
štátneho tajomníka Ministerstva do-
pravy a výstavby Jaroslava Kmeťa, 
ale i ďalších. 
  O situácii medzi Rakovčíkom a 
Šarišským Štiavnikom bol informo-
vaný aj samotný minister dopravy a 
výstavby Andrej Doležal z hnutia SME 
RODINA. Ako sa hovorí, do vyšších 
otáčok, celú kritiku posunul aj Svidní-
čan Michal Lažo. „Rozmýšľal som o 
tom, že buď tú cestu zablokujeme 
na nejaký čas, napríklad hodinu, 

ale potom som zvolil tú druhú 
alternatívu, že by sme to zaplátali 
dočasne nejakým spôsobom.“ 
  No a zdá sa, že aj tieto slová, ale i 
ďalšie kroky, ktoré im predchádzali, 
prinútili kompetentných konať. Hneď 
na druhý deň prišlo provizórne za-
asfaltovanie. Zároveň prísľub, že 
cestu riadne opravia. Má nestabilné 
podložie a podmýva ju spodná voda. 
Nepridáva jej ani bezmála päťtisíc 
kamiónov denne. Špeciálny prieskum 
má ukázať, ako s cestou ďalej.
  Hovorca Slovenskej správy ciest v 
Bratislave Martin Guzi povedal: „27. 
apríla bolo zvolané zasadnutie 
Krízového štábu Okresného úradu 
vo Svidníku. Slovenská správa 
ciest na základe dohody postupu 
prác z krízového štábu v dňoch 
28. apríla až 30. apríla zrealizovala 
ako okamžité opatrenia vyspráv-
ky najhorších častí úseku cesty 
I/21. Išlo o lokálne vyspravenie 
výtlkov obaľovanou zmesou bez 
ich predošlého orezania,“ vysvetlil 
hovorca Slovenskej správy ciest a 
pokračoval: „SSC aktuálne pripra-
vuje veľkoplošnú vysprávku (sta-
vebné úpravy a sanáciu) kritického 
úseku, ktorá zabezpečí zjazdnosť 

a bezpečnosť dopravy do času 
defi nitívnych úprav na ceste I/21 v 
úseku Šarišský Štiavnik (horizont) 
- Rakovčík.“
  Nás však zaujímalo, v čom presne 
spočíva problém daného úseku 
medzinárodného cestného ťahu. 
„Predpokladáme, že od rekon-
štrukcie komunikácie v roku 2015 
došlo pre výrazné zvýšenie nárastu 
intenzity dopravy k takým zmenám 
v území, ktoré sa prejavili až teraz 
na povrchu vozovky. Mohlo dôjsť 
k zhoršeniu stabilitných pomerov 
horninového prostredia, nadmernej 
deformácii základovej pôdy, k zme-
ne hydrologických (odtokových) 
a hydrogeologických pomerov 
(zmeny režimu podzemných vôd). 
Ide o charakteristické vlastnosti 
fl yšu,“ ozrejmil hovorca Slovenskej 
správy ciest v Bratislave Martin Guzi, 
no a my sme žiadali konkrétnejšie 
vysvetlenie a hlavne stanovenie ďal-
šieho postupu. 
  „Keďže nevieme v súčasnos-
ti identifikovať presné dôvody 
porúch vozovky a telesa cesty, 
z dôvodu zložitých inžinierskoge-
ologických a hydrogeologických 
podmienok daného územia od-
porúčame ako dlhodobé riešenie 
zabezpečiť sanáciu úseku cesty 
I/21 v dĺžke približne 2 km. 
  Ako podklad pre návrh tech-
nického riešenia plánujeme v 
tomto roku zabezpečiť rozsah 

inžiniersko-geologických a hydro-
geologických prieskumných prác 
v priebehu mája a júna a následne 
zabezpečíme aj samotný prieskum, 
dĺžka trvania prieskumných prác 
bude závisieť aj od jeho rozsahu 
a zložitosti. 
  Výsledky prieskumných prác a 
odporúčania odborníkov z oblasti 
geológie, hydrogeológie a geo-
techniky, budú podkladom pre za-
bezpečenie projektovej dokumen-
tácie sanácie cesty  a prípadného 
geotechnického monitoringu.“
  Slovenská správa ciest už podľa 
informácií od hovorcu Martina Gu-
ziho investičnú akciu zaradila do 
špecifi kácie účelu použitia fi nančných 
prostriedkov na tento rok pod názvom 
„I/21 Šarišský Štiavnik - Rakovčík, 
sanácia“ z kapitálových výdavkov 
v programe 0530201 (štátny roz-
počet). 
  „Systémové a defi nitívne riešenie 
dopravnej situácie v smere od 
Prešova na Poľsko by zabezpečila 
výstavba rýchlostnej cesty R4, 
ktorá by odklonila tranzitnú a ťažkú 
dopravu z cesty I/21,“ uzavrel hovor-
ca cestárov to, čo veľmi dobre vedia aj 
všetci ľudia v našom regióne. 
  Zdá sa však, že v prípade kompletnej 
opravy cesty medzi Rakovčíkom a 
Šarišským Štiavnikom bude problém 
v peniazoch. Slovenská správa ciest 
aktuálne peniaze na takéto opravy 
ciest I. triedy nemá. V kolónke svieti 
nula. „Áno, tie zábery vyzerajú 
hrozne, ale treba si uvedomiť, že 
takýto stav je na väčšine ciest I. 
triedy. Je to dôsledok dlhoročného 
zanedbávania údržby a opráv ciest 
I. triedy. Slovenská správa ciest po-
trebuje každoročne rádovo 85 mi-
liónov na to, aby vôbec udržiavala 
cesty I. triedy prevádzkyschopné,“ 
vyhlásil minister dopravy a výstavby 
za hnutie SME RODINA Andrel Dole-
žal. „Slovenská správa ciest pravi-
delne pri tvorbe štátneho rozpočtu 
žiada investičné prostriedky na 
konkrétne úseky, pravdou však je, 
že zo štátneho rozpočtu dostávame 
prakticky nulu,“ dodal minister. 
  Riadna oprava cesty tak ostáva 
v rovine sľubov. Tak ako výstavba 
spomínanej rýchlostnej cesty R4, 
ktorá ju má nahradiť a spojiť maďar-
skú hranicu s tou poľskou v rámci 
medzinárodnej siete Via Carpathia. 
Spoločné majú to, odkiaľ, kedy a či 
vôbec sa podarí získať peniaze. 

 (ps)  

MINISTER DOPRAVY ANDREJ DOLEŽAL: 
„Slovenská správa ciest pravidelne pri tvorbe štátneho rozpočtu 

žiada investičné prostriedky na konkrétne úseky, 
pravdou však je, že zo štátneho rozpočtu 

dostávame prakticky nulu.“ 
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  Údolie smrti sa postupne modernizuje a snaží sa turistom 
stále ponúknuť niečo nové. Príkladom je obec Kružlová, ktorá 
je akousi strediskovou obcou celého Údolia smrti. 

V Údolí smrti pribudne vyhliadková veža 
v tvare náboja i pojazdná predajňa suvenírov 

  Parkovisko, toalety, veža, aj elektrobicykle. Kraj pod Duklou láka turistov 
na možno jednoduché, no nie vždy bežné veci. Región severovýchodného 
Slovenska ponúka toho pre turistov každý rok viac. Cez Údolie smrti, kde 
bola jedna z najťažších tankových bitiek, vedie známa turistická trasa z 
Dukly do Devína. Veľmi dobre to vie aj Erik Paranič, ktorý spolu s rodičmi vo 
Svidníku prevádzkuje ubytovacie zariadenia Olla apartmány a 
Stará pošta. „Tí turisti naozaj sa niekde potrebujú zložiť, 
oddýchnuť si, vyspať sa, oprať si veci, previezť batožinu 
a ďalšie drobné doplnkové služby, ktoré spríjemňujú ten 
pobyt turistov v našom regióne,“ vyhlásil Erik Paranič, ktorý 
potvrdzuje čoraz väčší záujem prevažne slovenských turistov 
o celý poddukliansky región. 
  Aj na toto leto už majú v ubytovacích zariadeniach, ktoré pre-
vádzkujú, takmer plné rezervačné knihy. Sami preto neustále 
rozmýšľajú, ako turistom ponúknuť vždy niečo viac. Ukážkou 
toho je nabíjacia stanica pre elektroautá, ale napríklad aj poži-
čovňa elektrobicyklov. Turistov, ktorí do nášho kraja prídu, aby 

na Dukle odštartovali svoju túru po trase SNP, častokrát na štart ich výlet 
odviezli a pomáhajú im aj rôznymi ďalšími spôsobmi. 
  Na turistov, hoci prevažne slovenských, sa chystá celý región. Príkladom je 
centrálny altánok pri vstupe do Údolia smrti. Už čoskoro tam pribudnú nielen 
toalety a hotová je už aj útulňa na prespanie pre turistov. „Bežne tu turisti 
spia rôzne po zemi v spacákoch a takto sme jednoducho vlastnou formou 
vymysleli to, že bude sa dať prespať hore v altánku,“ vysvetlil starosta 
Kružlovej Adrián Gužo, ktorý ma v talóne aj ďalšie plány, ktoré sú už takmer 
všetky v štádiu realizácie. 

  Cez leto napríklad starú vyhliad-
kovú vežu pri hollywoodskom 
nápise Údolie smrti nahradí nová, 
na Slovensku bude unikátna. 
„Chystáme ju v tvare českoslo-
venského náboja VZ 24, ktorý 
bol najpoužívanejší náš náboj 
v druhej svetovej vojne.“ 
  Vysoká má byť 13 a pol metra 
a novučičká pojazdná predajňa, 
ktorú obec Kružlová kupuje z 
vlastných zdrojov na lízing, bude 
realitou už v najbližších dňoch. 
„Bude to špeciálne upravené 
auto, teda pojazdná predajňa, 
v ktorej sa bude dať kúpiť či 
už nejaký suvenír, magnetka, 
tričko, šiltovka, aby turisti, ktorí 
tu prídu, si aj odtiaľ mohli nie-
čo odniesť,“ zdôraznil starosta 
Kružlovej Adrián Gužo. 
  V priestore pri spomínanom 
útulku v smere na Nižnú Pisanú, 
odkiaľ turisti vyrážajú obdivovať 
tanky, nemajú prívod vody a ani 
elektriny, napriek tomu je dlhodo-
bý cieľ jasný. „Aby ľudia stále, 
keď tu prídu alebo opakovane, 
aby stále niečo nové našli,“ 
uzavrel Adrián Gužo. 

 (ps)
Cez leto starú vyhliadkovú vežu pri 
hollywoodskom nápise Údolie smrti 
nahradí nová, na Slovensku bude uni-
kátna. Bude v tvare náboja...  

V tejto časti pribudnú toalety aj útulňa pre turistov... 
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  „Fotografi u, ktorú vám posielam, som nafotila spred bytovky na Ulici 
Čsl. armády. O kvetinové záhony sa tu už niekoľko rokov pravidelne a 
hlavne s láskou stará dôchodkyňa pani Gajdošová. Pestrofarebný kve-
tinový záhon poteší oko každého okoloidúceho  a okolie bytovky vyzerá 
inak. Základ jej záhona či záhradky tvoria trvalky, letničky, cibuľoviny a 
iné kvitnúce kry a ruže. Pani Gajdošovú by určite veľmi potešila pomoc 
zo strany mesta. 
  Záhon má veľmi málo zeminy, pretože dosť často prekopávajú kvôli 
sieťam a zemina sa premiešava so štrkom a stráca sa. Mnohé kvety 
vykopáva a po skončení prác dáva naspäť. A to je aj dôvod, prečo 
som vám napísala. Pani Gajdošová si od nás zaslúži úctu a pochvalu 
a určite by vám o svojom vzťahu ku kvetom povedala viac,“ napísala 
nám do redakcie Svidníčanka Helena Varchulová. My sme sa preto za pani 
Gajdošovou vybrali. 

***
KVETINOVÁ ZÁHRADA PRED PANELÁKOM 

  Klasické zelené priestranstvo pred bytovkou zmenila na nádhernú kvetinovú 

Svidnícka dôchodkyňa sa šestnásť rokov stará 
o kvetinové záhony pred bytovkou, kde býva

záhradu. Svidníčanka Anna Gajdošová bývajúca na Ulici Československej 
armády sa postarala o to, že nielen ona, ale i ďalší bývajúci v tejto lokalite 
sa môžu pokochať krásou kvetov, presne tak, ako nám napísala Helena 
Varchulová. 

***
ZAČALA V ROKU 2005

  „Začala som s tým v roku 2005. Problémy mi robia hlavne tie výkopy, 
to je pravda, ale s hlinou mi pomohol sused Jakub Olejár i pani učiteľka 
Nataša Želizňáková. Pomohli mi nanosiť hlinu, aby sa tie kamene, ktoré 
po výkopoch vždy ostali, vytratili. Jakub Olejár mi navyše pomohol s 
tým, že urobil z kameňov margarétku, studňu i slimáka,“ povedala pre 
naše noviny dôchodkyňa Anna Gajdošová, ktorá sa postarala, že nielen pred 
bytovkou, ale i za ňou majú nasadené tulipány, nezábudky, pivónie. 
  Samozrejmosťou sú snežienky, ktoré kvitnú ako prvé, ale aj krokusy či 
brečtany, ktoré takpovediac dozdobujú kmene stromov. Dôchodkyňa, ktorá 
v októbri oslávi svoje 78. narodeniny, sa o pri bytovkách netradičnú kvetino-
vú záhradku stará už šestnásť rokov. „Pravidelne ich prihnojujem, teraz 

Svidníčanka Anna Gajdošová klasické zelené priestran-
stvo pred bytovkou zmenila na nádhernú kvetinovú záhra-
du. Takto to vyzerá na Ulici Československej armády
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Svidnícka dôchodkyňa sa šestnásť rokov stará 
o kvetinové záhony pred bytovkou, kde býva
sa mi susedia z vchodu pozbierali na kamienky, ktoré chcem kúpiť, a 
trošičku ten náš záhon ešte viac skrášliť,“ načrtla svoje zámery Anna 
Gajdošová, pre ktorú je však veľkým problémom polievanie kvetín. Bez vody 
by totiž veľa nevydržali, čo je každému jasné. „Vodu nosíme zo studničky 
spod gréckokatolíckeho chrámu a pomáhajú mi s tým chlapci z bytovky, 
Jakub Lastivka a Matúš Olejár, ale aj môj vnuk Marek Vadoc. Keď prší, 
samozrejme, nemusíme polievať, no keď príde leto, tak inej možnosti 
niet. Jún, júl a august sú tri mesiace, počas ktorých musíme naše záho-
ny naozaj denno-denne polievať a nebyť pomoci chlapcov, tak neviem, 
ako by som si s tým sama poradila,“ priznala a netajila svoje slová vďaka 
dôchodkyňa Anna Gajdošová. 

***
VYPLIESŤ ZÁHODY, KAŽDODENNÝ RITUÁL

  Vypliesť záhony, tak toto je jej každodenný rituál. A to vtedy, keď už sl-
niečko zájde za bytovku a ona po tretej hodine popoludní s kávičkou v ruke 
vyjde pred bytovku. Sadne si na lavičku a užíva si pohodu, no a pomedzi to 
upravuje záhradku. Medzitým, samozrejme, prídu susedy. Prehodia pár viet, 
pozhovárajú sa a aj pomôžu. 
  Srdcovkou je však táto kvetinové predbytovková záhrada práve pre pani 
Annu. V minulosti mala záhradku v tzv. Petrovej doline vo Svidníku, no tam 
sadila zeleninu - zemiaky, mrkvu či pe-
tržlen a podobne. Keď nevládala, začala 
sa starať o okolie bytovky, v ktorej žije. 
Ozdobou jej kvetinových záhonov sú 
napríklad aj orgovány, ale i uralský ka-
meň, ktorý až od Bajkalu, teda rovných 
4 000 kilometrov do Svidníka viezol jej 
zať - kamionista.  „Neviem, čo by som 
robila, keby som nemala tieto záhony. 
Asi by som sa zbláznila, niet dňa, aby 
som tu o tretej poobede nebola. Veľ-
mi sa teším, že sa tým kvetom môžem 
venovať,“ uzavrela dôchodkyňa Anna 
Gajdošová, ktorú by najviac potešia 
hlina, aby mohli kvetinovú záhradu ešte 
viac oživiť a doplniť. 
  Nuž a jej takým tajným želaním je to, 
aby Technické služby mesta Svidník, ak 
to je len trochu možné, aspoň dvakrát v 
týždni cez leto poliali čo len časť záhrad-
ky, skrášľujúcej prostredie bytovky na 
Ulici Československej armády... 

(ps)

Pestrofarebný kvetinový záhon poteší oko 
každého okoloidúceho a okolie bytovky vyzerá 
inak. Základ jej záhona či záhradky tvoria trvalky, 
letničky, cibuľoviny a iné kvitnúce kry a ruže
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  Okres Svidník sa pravidelne objavuje na popredných priečkach, 
čo sa týka pozitívne testovaných PCR a Ag testami v prepočte 
na 100 tisíc obyvateľov. 

Svidník patrí medzi okresy s najnižším percentom zaočkovanosti 

  Ako informovala riaditeľka Úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo 
Svidníku Helena Hrebeňáková na popredných miestach sme aj čo sa týka 
pozitivity testov. Pozitivita testov je na úrovni cca 13 %. „Čo sa týka vývoja 
zaočkovanosti tam patríme medzi okresy s najnižším percentom zaoč-
kovanosti. Okolo 14 %,“ tvrdí šéfka hygieny.
  Registrovať na očkovanie sa už môžu všetci občania starší ako 16 rokov. 
„Prosíme ľudí, aby sa dali zaočkovať a prispeli tak k zlepšeniu epidemi-
ologickej situácie v regióne a aj k uvoľneniu opatrení. Aby sme sa mohli 
najesť v interiéri reštaurácie, dať si kávu v kaviarni, musíme sa dostať 
v COVID automate aspoň do II. stupňa ostražitosti. Okres Stropkov je 
na tom vo všetkých ukazovateľoch lepší ako okres Svidník. Menej má 
pozitívne testovaných, nižšiu pozitivitu testov a aj lepšiu zaočkovanosť,“ 
uzavrela šéfka hygieny.                                                                            (pn)

  Postupné uvoľňovanie opatrení prináša so sebou aj nádej 
na to, že tradičné kultúrne podujatia sa tento rok uskutočnia. 
Potvrdzujú to napríklad organizátori Rusínskeho festivalu z 
Okresnej organizácie Rusínskej obrody na Slovensku so sídlom 
vo Svidníku. Hoci mnoho podujatia v rôznych kútoch Slovenska 
zrušili nielen vlani, ale i v tomto roku, u nás, v regióne známom 
Rusínmi, sa k opatreniam proti pandémii stavajú odvážnejšie.   

Obidva tradičné svidnícke festivaly budú v auguste

  Rusínsky festival tu nemal a ani 
nebude mať prestávku. „Nie, ne-
bude mať prestávku, mali sme 
ho robiť už teraz v máji, lenže sú 
veľké obmedzenia, to znamená my 
vyčkáme, preto sme sa rozhodli 
presunúť naše podujatie teraz z 
mája na august,“ informoval pred-
seda Okresnej organizácie Rusínskej 
obrody na Slovensku so sídlom vo 
Svidníku Miloš Stronček s tým, že 
Rusínsky festival bude v týždni od 23. 
do 29. augusta. 
  Rusínsky festival spája folklór, 

tradície a zvyky s moderným sve-
tom. Do Svidníka láka ľudí nielen 
zo Slovenska, ale aj spoza hraníc. 
Počas týždňa sa preplieta divadlo 
s besedami a cez víkend vrcholí v 
amfi teátri galaprogramami. 
  Organizátori hlásia, že na 99 percent 
sú pripravení. „Máme zazmluvne-
ných a teda objednaných umelcov. 
Teraz už ideme len propagovať 
postupne, aby v najbližších dňoch 
sa ľudia postupne dozvedeli, čo 
všetko na našom festivale bude.“
Vlani sa Rusíni bavili v septembri s 

obmedzenou kapacitou tisíc divákov. 
Teraz na august očakávajú ešte lepšie 
podmienky.
  Podobne sú na tom aj organizátori 
tradičných Slávností kultúry Rusínov 
- Ukrajincov Slovenska vo Svidníku. 
Ako nás informovala podpredsed-
níčka Ústrednej rady Zväzu Rusínov 
- Ukrajincov Slovenska Ľudmila Raži-
na, 67. ročník tradičných slávností sa 
má uskutočniť od piatku 6. do nedele 
8. augusta. „Maľovanie na asfalt v 
piatok nebude, keďže budú sláv-
nosti v čase prázdnin, bude však 
výstava v múzeu, ako obyčajne, 
rovnako bude aj kladenie vencov. 

Piatkový večerný program bude 
pred areálom amfi teátra v podobe 
diskotéky so stánkami a podobne. 
Hlavný program 67. ročníka Sláv-
ností kultúry Rusínov - Ukrajincov 
Slovenska bude v sobotu 7. a v ne-
deľu 9. augusta priamo v amfi teátri. 
Na podrobnom programe aktuálne 
ešte pracujeme, no, samozrejme, 
pozorne sledujeme vývoj opatrení 
súvisiacich s pandémiou, tak dú-
fame, že sa to zlepší,“ zdôraznila 
podpredsedníčka Ústrednej rady 
Zväzu Rusínov - Ukrajincov Sloven-
ska Ľudmila Ražina. 

 (ps, foto: ilustračný záber) 

  Tak trochu akoby pod rúškom tajomstva drží mesto Svidník 
podrobnosti o pripravovanom zriadení Mestského informačného 
centra. PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová uviedla, 
že iInformačné centrum mesta Svidník v týchto dňoch intenzívne 
riešia a pripravujú sa na spustenie pred letnou sezónou. 

Podrobnosti o mestskom informačnom 
centre zatiaľ mesto tají

  „V tomto krátkom čase potrebu-
jeme stavebne, konštrukčne, ale 
aj dizajnovo a obsahovo všetko 
zladiť. Teraz je ešte predčasné 
hovoriť o detailoch, ale pracujeme 
na tom, aby bolo centrum moder-
né a spĺňalo všetky požiadavky 
turistov. Viac informácii by sme v 
tomto čase nechceli zverejňovať, 
všetky informácie budú známe 
pred otvorením infocentra. Pripo-
jenie predmetných inžinierskych 
sieti sa rieši na existujúce mestské 
prípojky vody, elektriny a odpadu,“ 
ozrejmila Kristína Tchirová.
  Pripomeňme, že mesto Svidník chce 
vlastné informačné centrum postaviť 

a zriadiť na priestranstve pri Dome 
kultúry, v blízkosti zmenárne. Tento 
priestor bol však rekonštruovaný z 
eurofondov a monitorovacie obdobie, 
počas ktorého sa do priestoru nesmie 
zasiahnuť, skončí v roku 2024. 
  Mesto preto rozhodlo o dočasnom 
zriadení informačného centra na po-
zemku oproti Domu kultúry, konkrétne 
na mieste medzi verejnými toaletami 
a Pamätníčkom Československej re-
publiky. PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová zdôraznila, že fun-
govať by malo na začiatku leta, mesto 
aktuálne cez výberové konanie hľadá 
zamestnanca mestského informačné-
ho centra.                                   (ps)
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  Dni Svidníka budú tohto roku jednodňové. Potvrdila to PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová, že po vlaňajšej prestávke spôsobenej pandémiou 
koronavírusu, sa toto obľúbené mestské podujatie tohto roku uskutoční. 
Kristína Tchirová však bola na slovo skúpa. 
  „Vzhľadom na stále aktuálnu epidemiologickú situáciu, ktorá sa môže 
meniť, sme v prípravách opatrní a rovnako k tomu pristupujú aj umelci. 
Pripravujeme jednodňové Dni mesta Svidník na 2. júla 2021 s aktivitami 
počas celého týždňa. Program sa postupne skladá, avšak vzhľadom 
na spomínané okolnosti ešte nepotvrdzujeme headlinerov, ani ďalší 
sprievodný program.“

  (ps)

  Občianske združenie „Svidnícka paleta“ v dňoch 14 až 16. mája 
2021 v Roztokoch zorganizovalo s podporou mesta Svidník ple-
nér pre výtvarníkov. Cieľom bolo podporiť neprofesionálnych 
výtvarníkov v ich tvorbe.

Plenér pre výtvarníkov 

  Výtvarníci sa podieľali na aktívnych, a predovšetkým tvorivých podobách 
zobrazovania svojich spontánnych nápadov a vzájomného kultúrno-estetic-
kého poňatia samostatnej autorskej umeleckej činnosti v procese kreslenia 
a maľovania. Zobrazovali vo svojich dielach najčastejšie krajinnú scenériu v 
okolí Roztok, pamiatky regiónu, dedinskú architektúru.      
  Na obrazoch všetkých autorov sa objavili zobrazenia, ktoré pripomenuli 
rôzne umelecké štýly, ako aj 
zaujímavé kresbovo-maliarske 
rukopisy. Výtvarné kompozície 
odzrkadľovali citlivosť a emoci-
onálne povahy výtvarníkov. 
  Výsledkom práce jednotlivých 
účastníkov sú výtvarné diela, 
ktoré budú prezentované vo 
výstavných priestoroch autobu-
sovej stanice vo Svidníku.                                                      

 Občianske združenie  
Svidnícka paleta                        

 Vo štvrtok 20. mája 2021 sa v zariadení DOST uskutočnilo tradič-
né bezplatné vyšetrenie znamienok, tzv. Euro melanoma day. 

Euro melanoma day v DOSTe!

  Akcia trvala od ôsmej hodiny rannej do neskorých popoludňajších hodín. O 
akciu bol zo strany verejnosti pomerne veľký záujem. Odborného vyšetrenia 
znamienok sa zúčastnilo spolu 88 ľudí. 
Lekárky pracoviska DOST pacientov 
vyšetrili a zároveň ich informovali o zá-
važnosti možných  nádorových ochorení 
kože. 
  Rovnako o prevencii a nevyhnutnej  
starostlivosti nielen o znamienka, ale aj o 
kožu ako najväčšieho  ľudského  orgánu, 
a to najmä v letnom  období. 
  Pacienti boli okrem vyšetrení zapojení 
do hry o tombolové ceny. V nej mali šancu 
vyhrať zaujímavé kozmetické balíčky od 
rôznych farmaceutických spoločností. 
Všetkým zúčastneným i sponzorom touto 
cestou ďakujeme za podporu a dôveru.

 Kolektív pracovníkov DOST

Nie sú Dni Svidníka ako Dni Svidníka

   Folklórny súbor Makovica si v tomto roku pripomína 65. výročie svojho 
založenia. Plány na oslavy však zmarila pandémia koronavírusu. Oslavy 
65-ročnice na javisku mala mať svidnícka Makovica práve v tomto období. Ako 
však členovia tohto folklórneho zoskupenia napísali na Facebooku, nekonečné 
mesiace sedenia doma ich už nebavia a tak sa rozhodli v uplynulú sobotu 22. 
mája máknuť aspoň tak, ako je aktuálne dovolené a prospešné. Upratali prírodu 
v okolí Svidník a ich bilancia je 65 vriec a pneumatík na oslavu 65. výročia 
založenia Folklórneho súboru Makovica. Klobúk dolu!                           (pn)

Makovica oslavovala brigádou 
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  4. ročník prehliadky goralského folklóru sa v tomto roku ne-
mohol konať osobne a to kvôli pandemickej situácii súvisiacej s 
koronavírusom. Nebolo preto možné stretnúť sa s našimi divák-
mi osobne, čo je nám nesmierne ľúto. No i napriek tomu sme sa 
snažili aspoň pomocou online priestoru priblížiť našim divákom 
krásu a jedinečný temperament goralskej kultúry a muziky. 

Zo 4. ročníka Prehliadky goralského folklóru v online priestore 

  Pavol Džurman z Hanušoviec nad 
Topľou predviedol plieskanie bičom a 
výstavu viacerých typov bičov, ktoré 
sa kedysi využívalo medzi pastiermi 
nielen ako dorozumievací prostriedok, 
ale i ako prostriedok ochrany juhásov 
pred blížiacim sa nebezpečenstvom, 
zverou, či búrkou. 
  V rázovitej goralskej obci Ždiar typic-
kej jedinečnou architektúrou a honos-
ne sa týčiacimi Belianskymi Tatrami 
folklórna skupina Goral predviedla 
viaceré tance, spomeniem napríklad 
svadobný „Rovny“, či humornú nahá-
ňačku, tzv. „Kotke“. Pestrosť krojov v 
Ždiarskom dome zaujme i tých, ktorí 
sa možno folklóru a tradíciám venujú 
pomenej.  Svadobný kroj, kroj vydatej 
ženy, či vdovy, každý má svoje prvky a 
nezameniteľné znaky. Ku goralskému 
mužskému kroju patrí i valaška, po 
goralsky „čupaga“. Jej výrobou je v 
Ždiari už viacero pokolení známa 

rodina Pitoňáková. Jej súčasný autor 
Jozef Pitoňák nám dovolil nahliadnuť 
k čaru jej výroby a priblížil nám i 
svoje pocity a to, čo pre neho výroba 
„čupág“ znamená. Svojskú goralskú 
výrečnosť a humorné slovo predstavili 
šarmantné ždiarske dámy pri vyšívaní 
čepcov a pradení na „kudzeli“. To, že 
je dedičstvo predkov potrebné zacho-
vať  a odovzdať mladšej generácii 
bolo vštepované i  len 22 ročnému 
Filipovi Bekešovi, ktorý začal so šitím 
goralských nohavíc, tzv. „portiek“. 
Doposiaľ ušil už úctyhodných cca 
20 kusov.  
  Nemenej známou goralskou obcou 
je i Lendak. Goralská obec pod 

Vysokými Tatrami má čo ukázať kaž-
dému svojmu návštevníkovi. Mužská 
spevácka skupina Goroli tu pôsobí 
už viacero rokov a jej členovia nám 
predstavili autentické goralské pies-
ne. Krása silných mužských hlasov 
nenechá chladného dušu a srdce 
nikoho, kto „piští“ po prirodzenom a 
svojskom goralskom folklóre. Daniel 
Damer zahral na zlobcokoch - go-
ralských husličkách, ktoré patria ku 
korýtkovým husliam zopár  melódii, 
ktoré hrá i veľmi dobrý muzikant 
Karol Gnebus z Tatranskej 
Javoriny 
  Aj z Lendaku niektorí jej 
obyvatelia odišli do iného re-
giónu, no ani tam nezabudli 
na svoje korene. Jedných 
takým je František Lizák, 
ktorý žije v Bokši, v okrese 
Stropkov. Keďže viacerí go-
rali pracovali ako bačovia, 

aj František Lizák si toto remeslo 
ponechal i v tomto regióne. Svojim 
jedinečným hlasom a hrou na he-
ligónku i tomto regióne zachováva 
a predáva krásu goralskej kultúry 
ďalším generáciám.  A ak si niekto 
myslí, že sa heligónky neodlišujú, pán 
František nám  to ozrejmil a ukázal 
viaceré z nich.
  Touto cestou by sme sa chceli poďa-
kovať všetkým našim partnerom, ktorí 
nám boli nápomocní a pomohli nám 
zorganizovať aspoň online formou 4. 
ročník Prehliadky goralského folklóru. 
Ďakujeme Mestu Svidník, Zwiaz-
ku Podhalan Oddzialu Zakopane, 
Aquaruthenii s.r.o., Gas Familii, o.z. 

Spolok goralského dedičstva, Jasmin 
cateringu, pekárni Šandal, Tlačiarni 
svidnícka, Labun centru, Bakowo 
Zohyline Wyznio, obci Vápeník, 
penziónu Goral Nová Kelča, fi rme 
Margon s.r.o. a RF Creative s.r.o. Tiež 
našim mediálnym partnerom RTVS 
Rozhlas a televízia Slovenska, Te-
levízii Východ, Rádiu Regina, Rádiu 
Parada, Podduklianskym novinkám, 
Folklorista.sk a gorali.info.  
  Projekt je realizovaný s fi nančnou 
podporou Úradu vlády Slovenskej 
republiky, program Kultúra národ-
nostných menšín 2020. Výstupy budú 
zverejnené v partnerských médiách 
a celé video na stránke gorali.info. 
Ďakujeme  a už tešíme sa na 5. roč-
ník prehliadky goralského folklóru. 
Veríme, že sa budeme môcť stretnúť 
osobne a znova nám všetkým priniesť 
kúsok krásy goralskej kultúry.

 Rozália Fuzériová, OZ JAMARO

  Podduklianska knižnica vo Svidníku v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Prešovského samosprávneho kraja vyhlásila v novembri 
predošlého roku 2. ročník detskej výtvarnej súťaže Kde bolo, tam 
bolo..., ktorá bola určená pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ okresov 
Svidník a Stropkov. 

Vyhodnotili výtvarnú súťaž

  Uzávierka súťaže bola v tomto roku 
predlžená do 30. apríla z dôvodov 
nepriaznivej situácie spojenej s pan-
démiou. Úlohou súťažiacich bolo vý-
tvarne spracovať svojho obľúbeného 
knižného hrdinu formou ľubovoľnej 
výtvarnej techniky, vrátane možnosti 
zhotovenia priestorových prác. Do 
súťaže sa zapojilo 12 základných 
škôl z okresov Svidník a Stropkov 
s počtom prác 76. Odborná porota, 
ktorej predsedníčkou bola Renáta 
Magdziaková a jej členovia Veronika 
Uysalan, Ľudmila Priputníková a 
Nadežda Mičáková vybrali v jednot-

livých kategóriách víťazné práce. 
Zo všetkých nádherných diel sme 
pripravili výstavu, ktorá bude sprí-
stupnená v našej knižnici do 30. júna 
2021. Víťazné práce budú dekorovať 
priestory detského a mládežníckeho 
oddelenia  knižnice po celý rok. 
  Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa 
do súťaže zapojili, ale aj ich pedagó-
gom, koordinátorkam ŠKD a rodičom, 
ktorí deti podporovali v ich kreatívnej 
tvorivosti.  Na autorov víťazných prác 
čaká vecná odmena v našej knižnici. 
Srdečne blahoželáme!

 Ľ. Priputníková, PK 
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  Budúci grafi ci, samostatní kreatívni výtvarníci, či nádejní návr-
hári odevného dizajnu po absolvovaní štvorročného štúdia na 
ŠUP vo Svidníku opäť sprístupňujú verejnosti výstavu svojich 
maturitných prác. 

Spravodajstvo 

Výstava maturitných prác mladých umelcov ŠUP Svidník
  Svojou tvorbou dokazujú schopnosť ovládať technologický postup v rámci 
grafi ckého a priestorového dizajnu, ovládanie grafi ckých programov s bohatým 
využitím písma vo svojej tvorbe a realizáciu výtvarného zámeru s použitím 
vhodných materiálov v oblasti propagačnej grafi ky a reklamy. Dôkazom toho 
sú výtvarné práce rôzneho zamerania - propagačné a reklamné materiály, 
katalógy, bulletiny, plagáty, bilboardy... 
  Súčasťou výstavy je aj bohaté zastúpenie módnych výrobkov odboru odev-
ný dizajn, ktorých doplnkovou zložkou je aj výtvarné spracovanie odevu v 
danej maliarskej technike. Verejnou prezentáciou svojich koncoročných prác 
chcú študenti presvedčiť širokú verejnosť, že aj tohto roku absolventi ŠUP 
dokázali, že sú tvoriví, talentovaní a hlavne pripravení na to, aby sa v budúc-
nosti uplatnili v kreatívnych povolaniach, či pokračovali v štúdiu na vysokých 
školách s umeleckým zameraním a stali sa tak  kreatívni pre svoje okolie.                                                                                                                                          
  Výstava maturitných prác študentov ŠUP je sprístupnená v priestoroch 
Podduklianskeho osvetového strediska od 19. mája a potrvá do 10. júna 2021. 
Srdečne Vás všetkých pozývame. 

 ŠUP Svidník

  Presne 3. mája 2021 sa spustilo na Slovensku asistované 
sčítanie, ktoré potrvá do 13. júna 2021, teda šesť týždňov. V 
druhom týždni asistovaného sčítania môžeme konštatovať, že 
sa naplno rozbehlo.

Druhý týždeň asistovaného sčítania na Slovensku v regiónoch 
Druhou najlepšou obcou je obec Nižný Komárnik

Kde sa môže obyvateľ sčítať a koľko asistentov pomôže 
  K 17. máju 2021 je na území Slovenskej republiky zriadených 3 162 kon-
taktných miest. Obyvatelia Slovenska majú k dispozícii pomoc od 3 786 
stacionárnych asistentov, ktorých počet sa od minulého týždňa mierne zvýšil 
a k obyvateľovi domov je pripravených prísť 5 019 mobilných asistentov. 
Zoznam a adresy kontaktných miest nájdu obyvatelia okrem svojho mesta a 
obce aj na stránke www.scitanie.sk. Číslo call centra na nahlasovanie mobilnej 
asistencie je 02/20924919.

Druhý týždeň asistovaného sčítania v SR
  V druhom týždni asistovaného sčítania sa počet sčítaných v Slovenskej 
republike zvýšil na 4 950 450 obyvateľov, čo predstavuje takmer 88 %. Spolu 
sa od začiatku projektu asistovane sčítalo už 106 443 obyvateľov - takmer 
2 % obyvateľov SR. 

Druhý týždeň asistovaného sčítania v rámci Prešovského kraja
  Asistované sčítanie najlepšie pokračuje práve v tých krajoch, kde sa pred-
pokladalo jeho využitie pre digitálne vylúčené skupiny obyvateľov, najmä 
marginalizované rómske komunity a časť seniorov. Ide aj o Prešovský kraj. 
Prešovský kraj v asistovanom sčítaní vedie v rámci SR. V Prešovskom 
kraji je zriadených 718 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 816 
stacionárnych  asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 1 017 
mobilných asistentov.
  Prešovský kraj evidoval k 31. marcu 2021 po online sčítaní 82,6 % sčítaných.      
K 17. máju 2021 sa počet sčítaných obyvateľov kraja zvýšil na viac ako 86 

%. V Prešovskom kraji sa od začiatku asistovaného sčítania sčítalo 29 993 
obyvateľov, čo predstavuje 3,6 %.
  Hoci sčítanie napreduje v kraji dobre, stále tu evidujeme obce, ktoré majú 
podiel sčítaných obyvateľov pod 50 %. Jedná sa o menšie obce, ale i napriek 
tomu apelujeme, aby samospráva v týchto obciach konala a urobila maximum 
pre úspešnú realizáciu asistovaného sčítania. 
  Asistované sčítanie najrýchlejšie napreduje v obci Lomnička, kde je nárast po-
dielu sčítaných počas asistovaného sčítania 54,17 %. Druhou najlepšou obcou 
je obec Nižný Komárnik, kde je nárast podielu sčítaných počas asistovaného 
sčítania 49,19 %.                                                                                 (pn, js)

  Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sa 
21. májom 2021 sa ruší testovanie osôb na ochorenie spôsobené korona-
vírusom SARS-CoV - 2 formou antigénových testov na MOM pri nemocnici 
Stropkov a pri nemocnici Svidník.
PCR testy osôb na ochorenie COVID -19 budú naďalej realizované v ne-
mocnici Svidník, v priestore terajšieho mobilného odberového miesta, v tieto 
určené dni:

Pondelok: 09.00 - 12.00 hod., Streda: 09.00 - 12.00 hod.
Piatok: 09.00 - 12.00 hod.

  PCR testy budú realizované pre pacientov s COVID-19 PASS (nahlásení cez 
RÚVZ) a samoplatcov. Nahlasovanie/objednávanie ostáva nezmenené.
Vakcinačné centrum  nemocnice Svidník bude mať od 24. mája 2021 upra-
venú pracovnú dobu od pondelka do štvrtka v čase od 07.30 -15.00 hod. 
Piatok zatvorené.                     

Beáta Matkobišová, koordinátor kvality a marketingu

Koniec antigénovému testovaniu pri nemocniciach 
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  V dňoch 13. až 15. mája sa uskutočnili Majstrovstva Slovenska 
krajských družstiev. Do výberu Prešovského kraja bol nomino-
vaný aj Radoslav Paňko z nášho šachového klubu. 

Majstrovstvá Slovenska 
krajských družstiev

  V tíme hrali 4 hráči s tempom 2x90 
minút s bonusom 35 sekúnd za každý 
ťah. Hralo sa hybridným systémom. 

Hráči každého kraja mali pripravenú miestnosť, ktorá bola monitorovaná 
kamerou a rozhodcom. Proti svojmu súperovi hrali na reálnej šachovnici. Po 
vykonaní ťahu sa ťah vykonal aj on-line a prenášal sa súperovi. Každý hráč bol 
snímaný kamerou a jeho obrazovka bola zobrazená na šachovom portáli. 
  Rado Paňko nastúpil vzhľadom na školské povinnosti iba na 2 zápasy na 
štvrtej šachovnici. Proti hráčovi Žilinského kraja získal dôležitú remízu, ktorá 
znamenala víťazstvo tímu PSK 2,5 : 1,5. V zápase proti hráčovi Trnavského 
kraja zvíťazil vo veľmi peknej partii. Družstvo PSK v tomto zápase nakoniec 
remizovalo 2,0 : 2,0. Nášmu hráčovi na tretej šachovnici sa nepodarilo doviesť 
nádejnú lepšiu pozíciu do víťazného konca, ktorý by znamenal víťazstvo a 
„iba“ remizoval.
  Prešovský kraj nakoniec obsadil 5. priečku, ktorá bola pre tím s najnižším 
ratingovým priemerom zo všetkých družstiev aj tak úspechom. Zvíťazil výber 
Bratislavského kraja pred výberom Slovenského šachového zväzu a druž-

stvom Žilinského kraja.
  Kompletné výsledky, informácie o termínoch a kalendár súťaží nájdete na 
stránke www.stropkov-svidnik.chess.sk a tiež na našej facebookovej stránke 
Šachový klub Stropkov + Svidník.

 (ep)

  Striebro v Slovenskom pohári bolo pre volejbalistov TJ Slávia 
Svidník aspoň čiastočnou satisfakciou za konečné šieste miesto 
v extralige. Na našich stránkach sme už uplynulú sezónu zhod-
notili s Ľubošom Mackom, športovým riaditeľom svidníckeho 
klubu. Dnes ju zhodnotíme s prezidentom VK Slávia Svidník 
Miroslavom Blanárom. 

Šéf svidníckeho volejbalu Miroslav Blanár 
aj o odchode manažéra Ľuboša Macka a trénera Petra Tholta

  „Sezóna 2020/2021 bola veľmi tur-
bulentná postihnutá koronavírusom, 
nedali sa realizovať dlhodobé ciele, 
lebo ste nevedeli, čo bude na budúci 
deň, ale aj napriek tomu si dovolím 
tvrdiť, že samotné zvládnutie sezóny 
je úspech. 
  Čo sa týka výsledkov, dopadlo to 
dobre - v ligovej tabuľke boli ambície 
na fi nale four, ale zasiahla vyššia 
moc. Vynahradili sme si to vo fi nále 
SP, kde sme odohrali vynikajúce fi -

nále. Takže záver pre naše družstvo 
spod Dukly dobrý.“
 
 Korona spôsobila veľké problé-
my vo všetkých kluboch, Košice 
ukončili pôsobenie v  extralige a 
Prievidza avizovala veľké fi nanč-
né problémy. Aká situácia je v TJ 
Slávia Svidník?
  „Áno, nebudeme klamať, že korona 
spôsobila ekonomické problémy ce-
lej extralige, ani náš klub to neobišlo. 
Spoluprácu ukončilo 90% sponzorov, 
ale vďaka mestu Svidník ako gene-
rálnemu partnerovi a pár sponzorom, 
akým je Peter Pilip, Dušan Popernik 
či Pneupex sa nám podarilo prejsť 
sezónou bez dlhov. 
  Dúfame že pre ďalšiu sezónu bude 
ekonomická situácia priaznivejšia a 
nám sa podarí nájsť nových part-
nerov pre dôstojnú reprezentáciu 
mesta a regiónu.“

  Keďže stolička manažéra ostala 
prázdna po tom, čo sa pre odchod 
z nej rozhodol Ľuboš Macko, 
máte už nejakú náhradu alebo 
iné riešenie? 
  „Čo sa týka kompetencií generálne-
ho manažéra, zatiaľ ich preberám ja 
a po ceste sa uvidí, aké možnostiam 

sa naskytnú, táto otázka ostáva 
preto otvorená.“
  
  V klube však skončil aj Peter 
Tholt ako dlhoročný hlavný tré-
ner. Viete nám dať bližšie infor-
mácie? 
  „Česť a vďaka dlhoročnému tréne-
rovi Petrovi Tholtovi. Jeho zásluhy 
pre rozvoj volejbalu vo Svidníku sú 
nespochybniteľné a bolo to vidno na 
jeho práci. Myslím si, že nastal čas 
trochu oddýchnuť si od Á-čkového 
volejbalu, pri športe je to prirodzená 
prax a s odstupom času to budem 
hodnotiť kladne. 
  Samozrejme, že Peter nikde neod-
chádza, ďalej pokračuje v trénerskej 
činnosti pri mládeži.“
  
  Do Svidníka sa po dlhých rokoch 
vracia Martin Sopko ml., ktorý 

niekedy patril k oporám. Čo sa od 
neho očakáva? 
  „Charakter klubu nechceme meniť, 
je to práca s talentovanou mládežou, 
ktorú by mali usmerňovať starší 
skúsení hráči, naskytla sa príležitosť 
dohodnúť sa s Martinom Sopkom ml. 
a my sme tu príležitosť využili.“
  
  Očakávate ďalšie zmeny na hráč-
skych pozíciách v nasledujúcej 
sezóne?
  „Družstvo tvoria vlastní odchovanci, 
ktorých každoročne posilňujeme o 
pár skúsenejších hráčov. Ako som 
spomenul, pre túto sezónu mame 
tím na 90% hotový. 
  Ešte sa uvidí pred začiatkom sezó-
ny alebo počas, určite sa družstvo 
niekým ešte vystuží, ale to ukáže 
budúcnosť.“ 

(ps) 

Miroslav Blanár

Dlhoročný tréner Peter Tholt bude pokračovať v trénovaní mládeže  
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Úradná správa č. 16 zo dňa 20. mája 2021

   Po dlhej prestávke sa na futbalové trávniky vrátili aj futbalové 
nádeje Svidníka. 

Mladší a starší žiaci 1. FK Svidník v kopačkách

Starší žiaci                                                                                                                      
1. FK Svidník - TJ Sokol Ľubotice 

3:2 (0:0)                                                                      
   Hráči Svidníka nastúpili v sobotu 22. 
mája proti hráčom hostí na futbalo-
vom ihrisku v Stročíne. Začiatok stret-
nutia bol vyrovnaný a v 10. minúte sa 
domáci celok mohol ujať vedenia z 
priameho voľného kopu D. Hnáta, ale 
strela z 30 metrov skončila na brvne 
brány hostí. Polčasový výsledok ostal 
0:0. V druhom polčase hráči Svidníka 

po dohovore svojho trénera pridali na 
dôraze a rýchlosti a v 37. minúte sa 
ujali vedenia, ich strelcom bol kapitán 
D. Hnát. Hosťom sa podarilo vyrovnať 
o dvanásť minút na 1:1. V 62. minúte 
pridali domáci druhý gól, ktorého 
autorom bol M. Olčák. Hosťom sa 
podarilo vyrovnať v 65. minúte na 
2:2. Hráči Svidníka koncom druhého 
polčasu zatlačili súpera pred jeho 
šestnástku a v predposlednej minúte 
zápasu peknou technickou strelou D. 

Hnát nedal šancu brankárovi hostí. 
Domáce mužstvo malo ešte niekoľko 
možností, aby pridali góly, a to Slivka, 
Macko, Olčák i Hnát. Hráči si za nasa-
denie a bojovnosť v druhom polčase 
zaslúžia absolútnu pochvalu. Zosta-
va: M. Marko, R. Čeremuga, D. Hnát, 
M. Slivka, M. Olčák. R. Baran, S. 
Šraga, D. Macko, D. Mihaľ, P. Skunc, 
O. Porizaník, striedali: P. Leškanič, 
F. Cuprišin, lavička: I. Kamenický, O. 
Lemak, tréner: M. Klimik. 

Mladší žiaci                                                                                                                      
1. FK Svidník - TJ Sokol Ľubotice 

3:9                                                                             

   Mladší žiaci Svidníka nastúpili 
na tento zápas po doplnení hráčov 
staršej prípravky, a to sa prejavilo aj 
v samotnom stretnutí. Hráči hostí boli 
fyzický zdatnejší, ale hlavne rozdiel vo 
výške hráčov sa prejavil v konečnom 
výsledku zápasu. V prvom polčase 
ešte hráči Svidníka držali krok a bo-
jovali statočne a z toho boli tri góly: 
V. Hij 2, J. Kucer. Zostava: P.Halaj 
- L. Medviď, J. Kucer, M. Pojedal, A. 
Lipka, V. Hij, J. Slivka, D. Majda, M. 
Jurečko, J. Žemlička, J. Ščerba, M. 
Kamenický, tréner: D. Petrík. 

(mk)  

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          
   Upravené, zjednodušené Covid opatrenia pre amatérsky futbal platné od 
17.5.2021, podľa vyhlášky ÚVZ SR č.208:
   Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí 
športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných 
obvodoch okresov zaradených do: I. stupeň varovania podľa (ružové okresy) 
COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia: okresy: Poprad, Svidník, 
Stropkov, Medzilaborce, Snina, Gelnica, Spišská Nová Ves, Rožňava, Micha-
lovce, Trebišov, Košice, Košice okolie: * veľkosť sektora nesmie byť menšia ako 
300 m2; * v sektore môže vykonávať športovú činnosť najviac 50 športovcov a 
jeden tréner, * súťaže amatérskych športovcov môžu byť organizované iba so 
sediacim obecenstvom za účasti najviac 500 divákov v exteriéri, nie viac divákov, 
ako je 25 % miest na sedenie v každom druhom rade, * súťažného hromadného 
športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov, 208/2021 V. v. 
SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 5, * organizátor športovej súťaže 
je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba 
osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na 
ochorenie COVID - 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom 
antigénového testu na ochorenie COVID - 19 nie starším ako 24 hodín.
   § 7 Spoločné ustanovenia:  (1) Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívne-
ho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť 
potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach: a) osoba bola zaočkovaná druhou 
dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo 
viac ako 14 dní, b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny 
proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne, c) 
osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 
(mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v 
intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, d) osoba prekonala 
ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, e) ide o osobu do 

10 rokov veku. (2) Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného 
podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo 
vonkajších priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, 
ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1; do tohto dokladu je 
prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia oprávnený 
nahliadnuť.

ŠTK OOFZ:
   Berie na vedomie odstúpenie FK Hviezda Baňa zo súťaže 6. ligy dospelých, 
doterajšie dosiahnuté výsledky budú anulované a v nasledujúcich kolách majú 
súperi voľno, poplatok 10, - eur. 
   Úplné znenie Vyhlášky 208 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k 
obmedzeniam hromadných podujatí nájdete :https://www.uvzsr.sk/docs/info/
ut/vyhlaska_208.pdf
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní.

DK OOFZ :
   Prenos trestov z jesennej časti sezóny 2020/2021: Róbert Horváth - 1254961 
- FK Rovné - 2 stretnutie nepodmienečne 6. liga OOFZ
   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:
10. kolo - 6. liga dospelí - 30.5.2021 o 17.00 hod.:

   Breznica - Stročín (Hubáč, L. Zápotocký, Znoj - Vaško), Mestisko - Bukovce 
(A. Špak, F. Zápotocký - Šafranko), Radoma - V. Orlík (Ľ. Suchanič, Malačina, 
Hamřik -   Holub), Sitníky - Tisinec (Duháň, Rapač, Sidorová - Burcák), Chotča 
- Miňovce (Kapa, Dovičák, Čonka - Brendza), Lúčka - Kalnište (Ličko, Šugár, 
Džavoronok - Feč).
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úrad-
ná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk                                                                                                                                               
                                                                                                    OOFZ Svidník

   Mimoriadne rýchlym gólom z prvej minúty vstúpili svidnícki 
treťoligoví futbalisti do dohrávania sezóny. Po dlhej pauze zavi-
nenej pandémiou koronavírusu sa vrátili na trávnik v domácom 
stretnutí proti Spišskému Podhradiu. 

III. LIGA / 1. FK Svidník - MŠK Spišské Podhradie 1:0 (1:0)

   Svidníčania vstúpili do zápasu 
vynikajúcu a hneď v úvodnej minúte 
sa presadil Michal Tokar, ktorý strelil 
úvodný a ako sa napokon ukázalo, aj 
víťazný gól zápasu. Domáci hráči mali 
počas stretnutia hneď niekoľko šancí 
zvýšiť svoj náskok, no nevyužili ich. 
Opečiatkovali napríklad aj brvno brány 
hostí, no strelecky sa už nepresadili. 
Dôležité však je, že v úvodnom, veľmi 
ťažkom stretnutí po dlhej pauze a len 
s minimom tréningov zaknihovali tri 

body. Zverenci trénera 
Stanislava Barana si 
ich za výkon v tomto 
stretnutí zaslúžili. 
   Zostava Svidní-
ka: Mikluš - Košč (89. 
Makara), Ducár (64. 
Potoma), Zapotocký, 
Hudák, K. Matkobiš, 
Paňko, Hlávka, To-
kar, Sova, Gajdoš (80. 
Kočan).  

tréner Stanislav Barana. 
   Najbližšiu nedeľu 30. mája hrajú 
futbalisti 1. FK Svidník opäť na do-

mácom trávniku. Ich súperom od 17. 
hodiny budú hráči MFK Vranov nad 
Topľou.                                       (ps)

Viacero dobrých útokov proti Sp. Podhradiu 
predviedol aj Marián Paňko
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

www.podduklianskakniznica.sk

o d  2 4 .  m á j a  2 0 21LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba 
je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
29. a 30. mája: MUDr. B. Lišková - Kukorelliho 334/16 vo Svidníku. 
Kontakt: 0950 553 171. 
Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
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. 

ENGSTROMOVÁ, Bonnie L.: 61 minút k zázraku. 
Varín, Zachej 2021. 148 s.
  16. septembra 2010 porodila Bonnie L. Engstromová po bezproblémovom 
tehotenstve mŕtveho chlapčeka. Po šesťdesiatjeden minútach, presne vo 
chvíli, keď sa už lekári chystali vyhlásiť ho 
za mŕtveho, začalo srdce Jamesa Fultona 
Engstroma zrazu biť. V priebehu týchto šesť-
desiatjeden minút manželia Engstromovci 
prosili Jamesovho menovca arcibiskupa 
Fultona J. Sheena a spoliehali sa na jeho 
mocný príhovor. Už to, že James vôbec ožil, 
bol zázrak. Zvyšok jeho príbehu je však ešte 
ohromujúcejší. Zatiaľ čo Engstromovci sa 
už pripravovali na to, že ich chlapček bude 
nevidiaci, neschopný chodiť a rozprávať, 
a do konca života kŕmený cez vyživovaciu 
trubicu, začal klíčiť ďalší zázrak. V proti-
klade ku všetkým lekárskym prognózam 
James nielenže prežil, ale postupne sa 
začal zotavovať a prospievať. A dodnes sa 
teší dobrému zdraviu. V roku 2014 lekárski 
experti a teologickí poradcovia Kongregácie 
pre kauzy svätých jednomyseľne uznali tento 
zázrak za pravý. Tento udivujúci, ale pravdivý príbeh, plný slabosti i sily, žiaľu 
i jasania, nádeje a radosti nás učí, že zázraky sú možné - skrze našu vieru v 
Krista a príhovor veľkého zástupu svedkov.

SOBOTA, Luděk
  Luděk Sobota je český fi lmový a divadelný herec. Narodil sa 27. mája 1943 
v Prahe. Vyštudoval dopravnú priemyslovku, potom absolvoval herectvo na 
pražskej DAMU. Mal schopnosť hrať dobre aj charakterové postavy. Jeho 
vlastnou parketou sa stala komika, predovšetkým autorská, založená na vlast-
ných textoch a improvizácii. V rokoch 2006 až 2008 viedol vlastné Směšné 
divadlo, kde bol hercom, režisérom i autorom a kde hrala aj jeho manželka 
Adriana. Stvárnil rad populárnych fi lmových postav. Najznámejšie sú fi lmy 
ako Jáchyme, hoď ho do stroje, Jen ho nechte, ať se bojí, Zítra to roztočíme 
drahoušku. Venuje sa tiež dabingu.

BRODSKY, Joseph (24.5.1940-28.1.1996)
  Ruský básnik, neskôr americký esejista a literárny kritik. Nositeľ Nobelovej 
ceny za literatúru z roku 1987. Narodil sa v židovskej rodine v Petrohrade. 
Pracoval ako lekár na viacerých postoch v nemocnici, na lodi a na geologickej 
expedícii. Učil sa angličtinu a poľštinu, aby mohol prekladať. Svoje vlastné 
básne a literárne preklady začal publikovať približne v roku 1957. Ruskými 
úradmi bol obvinený z parazitizmu, odsúdený na nútené práce, neskôr vy-
hnaný zo Sovietskeho zväzu. V roku 1980 sa stal občanom USA. Zomrel v 
New Yorku, pochovaný je v Benátkach. 

- Kúpil som ti niečo na krk, milá! - hovorí Škót svojej žene.
- Náhrdelník?

- Nie.
- Zlatú retiazku?

- Nie.
- A čo je to teda?!

- Mydlo, drahá! 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Podmienky pre účasť na bohoslužbách: max. počet na bohoslužbe je 75 
ľudí (deti v sprievode rodičov sa nepočítajú, môžu sedieť pri rodičoch), rúško 
na tvári, dezinfekcia rúk, rozostupy (15 m2/osoba).
   Pondelok 24.5.: 6.30 csl. sv. lit., 12.00 + Jozef, Klára, Katarína, 18.00 * o. 
Martin a Janka, Utorok 25.5.: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 * Vladislav, 
Helena (slobodenia od puta zla), 18.00 + Vasiľ Zribko / Ján Michlovič (pany-
chída), Streda 26.5.: 6.30 + Mária a Pavel, 18.00 + Johana, Štvrtok 27.5.: 
6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 * Iveta s rod. (oslobodenie od zla), 18.00 
+ Ján a Helena, Piatok 28.5.: 6.30 * Martin, 18.00 * Peter, Orzsólia, Olívia, 
Dávid, Sobota 29.5.: 7.00 + Michal Humeník (panychída), Nedeľa 30.5.: 8.00 
* Iveta, Radoslav a Šimon, 10.30 * Za farnosť, 16.00 slov. sv. liturgia, 18.00 
* Anna s rod. (60 rokov života). 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ 
   Pondelok 24.5.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána, Silviu, Ja-
kuba a Timeu, Utorok 25.5.: 17:00 + Peter Kuderjavý, Streda 26.5.: 17:00 + 
Jozef, Štvrtok 27.5.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána Kandravého 
s rod., Piatok 28.5.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava s 
rod., Sobota 29.5.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu a Petra, 
Nedeľa 30.5.: 9:00 Za farnosť; 10:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre 
Mariána s rod.

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
   V našom farskom kostole vo Svidníku môže byť na jednej bohoslužbe max. 
50 ľudí, preto v nedeľu bude viac sv. omší. O 7.00, 8. 00, 10.30, 12.00, 18.00. 
Respirátor, dezinfekcia rúk, odstup čiže sedenie v každom druhom rade a 
zároveň odstup medzi sebou navzájom je samozrejmosťou. 
   Pondelok 24.5.: 18.00 + Ján, Utorok 25.5.: 18.00 + Zdeno, Streda 26.5.: 
6.30 + Vasiľ, Mária, 18.00 + Zdeno, Štvrtok 27.5.: 6.30 Za duše v očistci, 18.00 
ZBP rod. Bobákovej, Piatok 28.5.: 6.30 + Jozef, 18.00 ZBP Peter, Sobota 
29.5.: 8.00 ZBP Marián s rod., Nedeľa 30.5.: 7.00 + Jozef, Juraj, 8.00 ZBP 
rod. Bobákovej, 10.30 ZBP Helena, Ján, Ján, 12.00 + Anna, Mária, Helena, 
18.00 + Zuzana, Michal, Anna, Dušan. 

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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 Infoservis

  SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku spustilo nový kultúrny 
produkt - mobilnú aplikáciu COOLMUSEUMS. Aplikácia bola vypracovaná 
v rámci projektu HUSKROUA ENI CBC 2014 - 2020 
Spájanie kultúr - kultúrna mobilita v prihraničnej oblasti 
a jej sprístupnenie za prítomnosti médií sa uskutočnilo 
v utorok 18. mája 2021 o 11.00 hod. pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa múzeí.
  Aplikácia je novým nástrojom, ktorým partneri projektu 
SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Župné 
múzeum Satu Mare, Zakarpatské múzeum ľudovej 
architektúry a bývania v Užhorode chcú propagovať 
kultúrny cestovný ruch nielen na regionálnej, ale aj na celoštátnej a európskej 
úrovni.
  Stiahnite si QR kód MOBILE APPLICATION COOLMUSEUMS a získajte 
informácie o múzeu online vrátane viacerých jazykových variantov. 

 (snm-muk)

Nový kultúrny produkt

Kto daroval krv? 
  V stredu 19. mája prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 36 bezpríspevkových darcov: 
  Miroslav Štoffa (52), Miroslav Banburič (7), Patrik Kačmár (23), Ján Štefanišin 
(44), Ľuboš Šimko (27), Jana Rišková (35), Miloš Hnát (68), Peter Božik (71), 
Martin Gula (32), Matúš Očipka (7), Maroš Cimbala (82), Jana Fedorková 
(5), Alena Vanatová (41), Tomáš Petný (2), Lucia Halajová (6), Martin Sušina 
(17), Olívia Siňár (7), Adam Škurla (3), Róbert Franko (35), Marek Fek (21), 
Denisa Palidrabová (6), Stanislav Bokšanský (46), Jozef Pribocký (12), Ras-
tislav Sivulič (3), Peter Bochnovič (50), Ivan Bochnovič (61), Ladislav Harakaľ 
(21), Kamil Ripper (18), Michaela Škurlová (22), Natália Renčková (3), Jozef 
Černiga (11), Michal Iľkanin (12), Adrián Gužo (19), Miloš Vaňušaník (12), 
Ľuboš Angelovič (6), Ján Prusák (prvodarca). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

  Klub bežcov Stropkov srdečne pozýva na úvodný 
ročník ultrabehu a diaľkového pochodu Rusínska 100 
a 66. 
  Podujatie sa uskutoční v dňoch 25. a 26. septembra 
2021 so štartom 25.9. o 7.00 hod. zo stropkovského 
Námestia SNP. Dĺžka trate prechádzajúcej okresmi 
Stropkov a Svidník je 110 km a 66 km. Cieľ je v telocvični 
ZŠ Konštantínova v Stropkove. 

Viac informácií na: www.stropkovska20.sk/rusinsky-ultra-beh 

Pozvánka na Rusínsku 100 a 66


