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  Turistické lákadlá ožívajú aj v našom regióne. Otvorené sú mú-
zeá, ale i vyhliadková veža na Dukle, no zdá sa, že nie nadlho. 

Vyhliadková veža je zatiaľ otvorená, no čaká ju ďalšia rekonštrukcia

  „Keď bude schválené verejné obstarávanie a budeme mať vyriešeného 
dodávateľa prác, tak budeme musieť vyhliadkovú vežu, aj keď je nám to 
ľúto, zatvoriť,“ vyhlásil riaditeľ Vojenského historického ústavu v Bratislave 
Miloslav Čaplovič. 
  Situácia je totiž taká, že Vojenský historický ústav aj tohto roku pokračuje 
v modernizácii svojich objektov, 
no a vyhliadková veža na Dukle 
nie je výnimkou. Opakuje sa 
to priam so železnou pravidel-
nosťou každý rok. „Asi majú 
na to dôvod, prečo to riešiť 
práve cez turistickú sezónu. 
V každom prípade to treba 
modernizovať,“ povedal nám 
jeden z turistov prichádzajúci k 
vyhliadkovej veži. 
  Stavebné práce na modernizácií 
priestorov 49 metrov vysokej 
veže v zime robiť nemôžu. Ani 
v jari, veď ešte koncom apríla 
tu bežne býva sneh. A ešte sú 
tu úrady a povolenia. „Máme 
kapitálové výdavky, ktoré mu-
síme realizovať v tom roku a 
tie práce sa môžu realizovať 
vtedy, keď máme všetky roz-
hodnutia úspešne za sebou,“ 
vysvetlil dôvody, prečo všetky 
rekonštrukčné práce realizujú 
práve v lete Miloslav Čaplovič. 
  Napriek vlaňajšej rekordnej 
sezóne chcú na Duklu prilákať 
ešte viac turistov. Vežu chcú 
mať preto modernejšiu a atrak-
tívnejšiu. „Technika, ktorá tam je, pôjde dočasne vonku a urobíme tam 
nové priestory, zážitkový priestor, musíme meniť sociálne zariadenia, 
zateplenie, takisto rampy pre imobilných urobíme a mnohé ďalšie práce,“ 
ozrejmil plán na tento rok riaditeľ Vojenského historického ústavu v Bratislave 
s tým, že v ktorý deň presne vežu zatvoria, zatiaľ známe nie je, no isté je, že 
to napriek sezóne bude cez leto a pre verejnosť bude zatvorená minimálne 

osem týždňov tak, aby na výročie Karpatsko-duklianskej operácie v októbri 
mohla byť sprístupnená aspoň na pár dní verejnosti. „My to nerobíme pre 
nás, ale robíme to preto, aby do budúcnosti a do ďalších rokov vyhliad-
ková veža nielenže plnila súčasný účel, ale aj priniesla väčší komfort 
návštevníkom,“ uzavrel Miloslav Čaplovič. 

(ps)

   Neobvyklou krádežou sa 
zaoberá poverený príslušník 
Obvodného oddelenia Policaj-
ného zboru vo Svidníku. Ide o 
krádeže traktora.

Ukradnutý 
traktor v Dlhoni

   V nedeľu 13. júna podvečer na svid-
níckom obvodnom oddelení polície 
oznámila 65-ročná žena, že došlo 
ku krádeži traktora zn. ZETOR 25A, 
ktorý bol zaparkovaný na pozemku pri 
rodinnom dome v obci Dlhoňa. 
   Policajná hliadka oznámenie preve-
rila a bolo zistené, že ku krádeži došlo 
v čase od 19.00 hodiny 12. júna do 
11.30 hodiny 13. júna 2021. Traktor 
bol nepojazdný a bez evidenčných 
čísel. 
   Krádežou bola spôsobená škoda vo 
výške 660 eur. 

(krpz)  

Vojenský historický ústav aj tohto roku pokračuje v modernizácii 
svojich objektov, no a vyhliadková veža na Dukle nie je výnimkou... 
Veža má byť modernejšia a atraktívnejšia... 
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 Varujú lekári, analytici i bežní ľudia. Napriek tomu je zaočkova-
ných stále málo. Regióny, kde v jeseni môže tretia vlna pandémie 
udrieť naplno, sa boria s nezáujmom miestnych. Reaguje aj 
nemocnica a napriek snahe prilákať ľudí, musí konať inak.  

Nemocnica ubrala z očkovacích dní, čaká sa na očkovanie u všeobecných lekárov

  26 percent. Takýto bol začiatkom minulého týždňa aktuálny stav zaočko-
vanosti ľudí na severovýchodnom Slovensku. Vo Svidníku podali 16-tisíc 
dávok vakcín, no ani zďaleka neboli všetci z regiónu. „Tá zaočkovanosť je, 
samozrejme, veľmi nízka. Boli by sme veľmi radi, keby ľudia mali takú 
väčšiu dôveru, aby neverili tým hoaxom, ktoré sú na internete a dali sa 
zaočkovať,“ povedal všeobecný lekár pre dospelých pôsobiaci vo Svidníku 
Peter Horkaj. Inak vraj podľa neho reálne hrozí, že jeseň môže byť v lokalitách 
s nízkou mierou zaočkovanosti, ako je napríklad práve okres Svidník, veľmi 
ťažká. „Bohužiaľ, obávam sa, že áno, o čom svedčia príklady z mnohých 
iných krajín a práve v oblastiach, kde je tá zaočkovanosť nižšia, tak 
vidíme, že tam narastá počet prípadov,“ pridal svoj postreh zdravotnícky 

analytik, ktorý v minulosti pôsobil aj na Ministerstve zdravotníctva SR, Martin 
Smatana. „Všetko príde z dovoleniek, povracia sa domov a bude to tu 
zase,“ reagoval na možný vývoj situácie jeden zo Svidníčanov a pridal 
sa aj ďalší. „Asi sa bude treba zase báť toho, čo nás čaká.“
  Svidnícka nemocnica už napríklad pristúpila k zúženiu očkovacích dní z 
piatich na štyri - od pondelka do štvrtku. „Tým, že sme okrem neodkladnej 
zdravotnej starostlivosti začali poskytovať všetky služby zdravotnej 
starostlivosti, personál sa vrátil do pôvodných prevádzok a zabezpečiť 
očkovanie dvomi tímami päť dní v týždni momentálne nedokážeme,“ 
vysvetlil dôvody riaditeľ Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku patriacej 
do siete ProCare a Svet zdravia Slavko Rodák. Ak bude personál v nemocnici 
chýbať, z doterajších dvesto dávok denne zídu na sto. Za očkovaním ľudia 
budú musieť cestovať. 
  Aj svidnícky, podobne ako ďalšie regióny s nízkou mierou zaočkovanosti, 
sa spolieha na očkovanie u všeobecných lekárov. To by malo byť realitou od 
prvého júlového dňa. „Mnohí z nás dôverujú práve iba tomu nášmu vše-
obecnému lekárovi, ktorého poznáme niektorí aj dvadsať rokov,“ ozrejmil 
analytik Martin Smatana dôvody, prečo je správne, že Slovensko chystá oč-
kovanie proti Covidu aj u všeobecných lekárov. Lenže ani všeobecní lekári, 
pre dospelých i pediatri, to len tak nezvládnu. „Nedá sa na nich hodiť iba tá 
ťarcha, že očkujte, treba im pomôcť v tom, aby mali kapacity na to, aby 
dokázali poskytovať tú zdravotnú službu, ktorú poskytujú, plus očkovať 
svojich pacientov,“ zdôraznil riaditeľ svidníckej nemocnice Slavko Rodák 
a všeobecný lekár pre dospelých Peter Horkaj dodal: „Mám jednu sestru, 
ktorá vlastne už teraz je vyťažená na 110 percent, čiže aj to očkovanie 
bude pre nás náročnejšie.“
  Rapídny nárast krivky zaočkovaných na severovýchode Slovenska tak zrejme 
len tak ľahko bez pomoci štátu nemôžeme očakávať. 

(ps)

   Oslavy Dňa Rusínov sa pred pár dňami konali 
vo viacerých mestách východného Slovenska. 
Vo Svidníku si tento deň pripomenuli tiež, a to pri 
hrobe Alexandra Pavloviča pri Gréckokatolíckom 
chráme Božej múdrosti. Deň Rusínov oslavovali 
aj v Medzilaborciach, kde tamojšie oslavy ozna-
čujú za celonárodné oslavy Dňa Rusínov. 

   V meste Andyho Warhola sa zišlo množstvo osobnosti, 
medzi nimi aj politickí činitelia. Okrem iných prišla aj vicepre-
miérka Veronika Remišová a medzi hosťami bol napríklad aj 
krajský predseda Progresívneho Slovenska pre Prešovský 
kraj Jozef Ľos-Božik ml. (na fotografi i štvrtý zľava). Ako 
nám povedal, oslavovať Deň Rusínov považuje za dôležité 
a zhodli sa na tom aj viacerí účastníci ofi ciálnej slávnosti. 
Jozef Ľos-Božik ml. je na fotografi i v spoločnosti zástup-
cov medzilaboreckej organizácie Rusínskej obrody, ale aj 
poslancov Národnej rady SR Tomáša Šudíka a Rastislava 
Jíleka.                                                                          (ps)

Z celonárodných osláv Dňa Rusínov v Medzilaborciach Z celonárodných osláv Dňa Rusínov v Medzilaborciach 
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  Po Mestskej rade aj Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku sa bude 
na svojom zasadnutí v stredu 23. júna zaoberať hneď viacerými, 
zaujímavými a dôležitými témami. 

Svidnícky mestský parlament bude rokovať o hospodárení mesta, ale aj o nemocnici

  Aktuálne bola do programu zasad-
nutia svidníckeho mestského posla-
neckého zboru zaradená informácia 
o aktuálnej situácii v Nemocnici arm. 
gen. L. Svobodu vo Svidníku, ktoré 
príde predniesť jej riaditeľ Slavko Ro-
dák. Pripomeňme, že nemocnica vo 
Svidníku sa v rámci chystanej reformy 
zdravotníctva s najväčšou pravdepo-
dobnosťou ocitne v poslednej, piatej 
kategórii nemocníc. 
  Zrušených by malo byť hneď viacero 
oddelení. Samozrejme, ak celá re-
forma z dielne ministra zdravotníctva 
Vladimíra Lengvarského prejde. 
  Na hrozbu týkajúcu sa nemocnice 
na sociálnej sieti Facebook upozornil 
krajský a mestský poslanec Ján Vook, 
ktorý tému otvorili aj na rokovaní Rady 
Prešovského samosprávneho kraja 
a vyzval všetkých kompetentných, 
aby sa spojili. V rovnakom duchu sa 
na Facebooku vyjadrila aj svidnícka 
mestská poslankyňa Katarína Siváko-
vá, ktorá avizovala, že na najbližšom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
vo Svidníku predloží konkrétny návrh 
uznesenia, ktorý sa bude zaoberať 
práve svidníckou nemocnicou. 
  Na zasadnutí Mestskej rady vo Svid-
níku v pondelok 14. júna bol prizvaný 
aj riaditeľ nemocnice Slavko Rodák 
a primátorka Marcela Ivančová po-
tvrdila, že rovnako sa tak stane aj na 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva, 
aby všetci poslanci mali čo najviac 
informácií. 

  Prerokovanie plánovanej problemati-
ky reformy nemocníc a zvlášť svidníc-
kej nemocnice majú svidnícki mestskí 
poslanci v pláne hneď v úvode svojho 
zasadnutia v stredu 23. júna. 
  Neskôr sa k slovu dostane vedúci 
Odboru financií Mestského úradu 
vo Svidníku Nikolaj Vlčinov. Spolu s 
hlavným kontrolórom mesta Svidník 
Tomášom Majdom predložia na prero-
kovanie výsledky hospodárenia mest-
skej samosprávy, návrh záverečného 
účtu za rok 2020 a stanovisko hlavné-
ho kontrolóra mesta k záverečnému 
účtu za rok 2020. Prizvanými k tomuto 
bodu sú aj vedúci odborov svidnícke-
ho Mestského úradu, náčelník Mest-
skej polície Jaroslav Antoník, riaditeľ 
Technických služieb mesta Svidník 
Lukáš Dubec a riaditeľ spoločnosti 
Službyt, s.r.o. Gabriel Kaliňák. 
  Už spomínaný šéf mestských fi nancií 
Nikolaj Vlčinov mestským poslancom 
predloží aj návrh 2. zmeny rozpočtu 
mesta Svidník na tento rok a takisto 
aj návrh na zmluvné prevody vlast-
níctva nehnuteľného majetku mesta 
Svidník.
  Svidnícke Mestské zastupiteľstvo 
potom prerokuje aj návrh na zrušenie 
dvoch uznesení Mestského zastupi-
teľstva vo Svidníku zo 16. septembra 
minulého roku, ktoré sa týkajú návr-
hov a zmien v Územnom pláne mesta 
Svidník. Návrh im predloží vedúci 
Odboru výstavby, dopravy a život-
ného prostredia Mestského úradu 

Viliam Staurovský, ktorý predloží aj 
návrh zmien a doplnkov ÚPN mesta 
Svidník č. 10. 
  Vedúca Odboru sociálnych služieb 
Mestského úradu vo Svidníku Marta 
Jacková poslancom predloží návrh 
na schválenie prenájmu nebytových 
priestorov a takisto aj návrh na urče-
nie výšky príspevku na poskytované 
sociálne služby. Z dielne manažérky 
regionálneho rozvoja Mestského 
úradu vo Svidníku Mestské zastupi-
teľstvo prerokuje návrh na schválenie 
spolufi nancovania projektu Revitali-
zácia vnútrobloku s agátovým hájom 
a z dielne vedúcej Odboru školstva a 
kultúry Mestského úradu Eriky Čer-
venej návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Svidník č. 3/2021 
o určení spádových materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Svidník a návrh na zápis do kroniky 

mesta Svidník za rok 2020. Prednosta 
Mestského úradu vo Svidníku Miro-
slav Novák na stredajšom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva predloží 
návrh na zriadenie komisie MsZ pre 
udelenie Ceny mesta Svidník a rov-
nako aj návrh plánu práce Mestského 
zastupiteľstva na druhý polrok tohto 
roka. 
  Nuž a svoj návrh plánu kontrolnej 
činnosti na druhý polrok tohto roka 
predloží hlavný kontrolór mesta 
Svidník Tomáš Majda. Súčasťou 
zasadnutia svidníckeho mestského 
parlamentu je aj diskusia a interpelá-
cie poslancov. 
  Pripomeňme, že 20. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 
sa v spoločenských priestoroch Domu 
kultúry začína v stredu 23. júna o 13. 
hodine. 

 (ps)

   Z roka na rok sa odsúva rekonštrukcia parkoviska pri budove Slovenskej 
pošty vo Svidníku. Aktuálne je parkovisko v takom stave, že je priam nebez-
pečné naň vojsť autom. Listy vedeniu Slovenskej pošty písali bývalý primátor 
Ján Holodňák i súčasná primátorka Marcela Ivančová. Na hotový tankodrom 
a nie na parkovisko pri pošte upozorňujú mestskí poslanci  bežní Svidníčania. 

Priamo na mieste si katastrofálny stav parkoviska obzrel aj štátny 
tajomník Ministerstva dopravy a výstavby Jaroslav Kmeť a prisľúbil 
pomoc. Rekonštrukciu parkoviska v tomto roku avizovala aj samotná 
Slovenská pošta, no polrok máme za sebou, a tak sme sa pýtali, 
kedy parkovisko opravia:   
   „Podľa prísľubu vo februári tohto roku Slovenská pošta, a.s., vy-
konala obhliadku spevnenej plochy - parkoviska - vo Svidníku. Na 
základe odborného posúdenia a predpokladaného rozsahu prác boli 
spracované prípravné podklady pre výber zhotoviteľa. V súčasnej 
dobe prebieha schvaľovací proces pre obstaranie dodávateľa prác. 
Túto stavebnú akciu má Slovenská pošta, a.s., zaradenú do schvá-
leného investičného plánu v roku 2021,“ informovala nás pred dvoma 
týždňa hovorkyňa Slovenskej pošty Jana Lukáčová.                 (ps)

Rozbité parkovisko pri pošte stále čaká na rekonštrukciuRozbité parkovisko pri pošte stále čaká na rekonštrukciu
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Hrozivé slová otca chlapca, ktorého mali šikanovať v škole, o tom, 
čo jeho jedenásťročný syn zažíval
   Šikana najhrubšieho zrna. Takto vidia rodičia to, čo sa dialo 
za múrmi jednej zo škôl vo Svidníku ich synovi. Teraz s ním 
chodia od jedného špecialistovi k druhému a v škole už boli aj 
kriminalisti.  

   „Odmietal chodiť do školy, vy-
mýšľal si zámienky a odmietal cho-
diť aj na obedy v škole,“ začal opi-
sovať otec chlapca prvotné momenty, 
keď si doma začali uvedomovať, že 
s ich synom nie je všetko v poriadku. 
Postupne to z neho vyšlo. „Ruky 
mu držali za chrbtom a cvičili si na 
ňom údery podľa videohry alebo 
zhodili ho na zem a vlastne dostá-
val kopance do všetkých častí tela 
vrátane hlavy, prípadne to boli len 
údery do hlavy, tzv. päsťovačky,“ 
pokračoval v opise toho, čo sa jeho 
synovi malo diať za múrmi Základnej 
školy na Ulici 8. mája vo Svidníku, 
jeho otec. 
  Hovorí pritom o jedenásťročných 
deťoch. Piataci v spomínanej svid-
níckej škole, spolužiaci sa vraj na 
jeho synovi, jednotkárovi, účastníkovi 
rôznych školských olympiád poriadne 
vybúrili. „Po vyučovaní ho napríklad 
naháňali po sídlisku, kým ja som 
prišiel poňho.“ 
  Počas dištančného vzdelávania 
bolo všetko v poriadku. Všetko zmenil 
a poriadne vystupňoval návrat do 
školy. „Napríklad na obedoch, kde 
mu odobrali čip, aby bol posledný 
na obede, útoky sa stupňovali aj 

tým, že mu bolo trebárs napľuté do 
obeda alebo mu bol obed odobratý 
a odnesený, takže bol celý deň 
hladný,“ pokračoval v opise hrôzy 
otec. Chlapec mal po tele hemató-
my, diagnostikovať mu mali aj otras 
mozgu. Ešte horšie je na tom jeho 
psychika. „Náš syn je v opatere 
klinického psychológa.“
   Psychiatrička Darina Hrabovská 
povedala, že dieťa, ktoré sa stane 
obeťou šikany, môže mať dlhodobé 
psychické problémy. Rodičia chlap-
ca sa so svojimi zisteniami obrátili 
nielen na školu, ale i na kriminálku. 
„Trestné oznámenie rodičov ma-
loletého chlapca bolo predbežne 
kvalifikované ako zločin vydie-
rania,“ informovala nás hovorkyňa 
Krajského riaditeľstva Policajného 
zboru SR v Prešove Jana Ligdayová 
a otec chlapca potvrdil, že všetko sa 
v prvom rade snažil riešiť so školou. 
S triednou učiteľkou i s riaditeľkou, no 
s ich prístupom nebol spokojný. Na 
políciu sa obrátil až po odporúčaní 
lekárov, ku ktorým s chlapcom prišiel. 
„Mne nejde o nič iné, len aby sa 
celá situácia vyriešila a aby sa to 
neopakovalo na iných deťoch,“ 
podotkol otec šikanovaného chlapca. 

„Vyšetrovateľ v rámci predpríprav-
ného konania dopĺňa oznámenie 
potrebnými výsluchmi a zabezpe-
čovaním listinných podkladov,“ 
doplnila krajská policajná hovorkyňa 
Jana Ligdayová. 
   Škola vraj s vyšetrovateľmi vo 
všetkom spolupracuje. Pre médiá 
sa vyjadrila PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová, ako zástup-
kyňa zriaďovateľa. „Celej vzniknutej 
situácie je nám mimoriadne ľúto. 
Mesto Svidník ako zriaďovateľ 
veľmi dôsledne pristupuje k rie-
šeniu celej situácie, monitorujeme 
ju a komunikujeme so všetkými 
stranami.“
   Chlapec je doma už štvrtý týždeň a 
do svojej triedy sa nevráti. Rodičom to 
odporúčal školský psychológ i pedia-
ter. „Odporúčanie orgánov činných 

v trestnom konaní a odporúčanie 
psychológa bolo také, aby dieťa 
zmenilo školský kolektív, takže od 
1.9. dieťa bude navštevovať inú 
základnú školu,“ potvrdil otec. Podľa 
našich informácií triednej učiteľke 
bolo odobraté triednictvo. Podrob-
nosti však neposkytuje, škola, mesto 
a nateraz ani polícia. „Vzhľadom na 
závažnosť podozrení a zaintereso-
vané osoby nie je možné toho času 
poskytnúť bližšie informácie,“ 
uzavrela hovorkyňa prešovskej kraj-
skej polície Jána Ligdayová a podľa 
psychiatričky Dariny Hrabovskej by 
tým, že odíde zo školy, nemalo byť 
trestané dieťa, ktoré sa stalo obeťou 
šikany, ale potrestaní by mali byť útoč-
níci. Tých je podľa našich informácií 
v tomto prípade viac... 

 (ps)

  Výberové konania na obsadenie miest riaditeľov sa v uplynulých 
dňoch konali aj v niektorých stredných školách v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. V prípade 
Svidníka išlo o tri školy. 

Mária Makutová odchádza z funkcie riaditeľky Spojenej školy

  Riaditeľom Gymnázia DH vo Svidníku 
riaditeľom ostáva Ján Rodák, ktorý bol vo 
výberovom konaní jediným uchádzačom. 
Rovnako jediného uchádzača mali aj vo 
výberovom konania na obsadenie miesta 
riaditeľa Školy umeleckého priemyslu 
(niekdajšia Stredná priemyselná škola). 
Riaditeľom tu ostáva Pavel Olejár.
  K zmene dochádza v Spojenej škole 
vo Svidníku, kde dlhoročnú riaditeľku 
Máriu Makutovú strieda Jana Drábová. 
Bola jedinou uchádzačkou o riaditeľské 
miesto, keďže dlhoročná riaditeľka Mária 
Makutová už nekandidovala. „Viete, ako 
to už chodí. Po toľkých rokoch na 
jednej pozícii si človek začne uvedo-
movať, že akosi upadá do stereotypu, 
že je na čase zmena. Myslím si, že som v tejto škole urobila veľmi veľa, 
stálo ma to veľmi veľa síl, energie a času a kládla som si otázku, že čo 
keď škola bude potrebovať ešte viac síl, času a energie a ja to jej už 
nebudeme vedieť a môcť dať. Preto som sa takto rozhodla,“ takto Mária 

Makutová odôvodnila svoje rozhodnutie 
neuchádzať sa už o funkciu riaditeľku 
Spojenej školy vo Svidníku. Učí tu 23 
rokov, konkrétne od roku 1998, pričom 
od roku 1999 bola 11 rokov zástupkyňou 
riaditeľa, no a v tom čase bol riaditeľ 
Spojenej školy Jaroslav Ivančo šesť 
rokov aj poslancom Národnej rady SR, 
takže veľká ťarcha zodpovednosti za 
chod školy ležala aj na jej pleciach. 
  Riaditeľkou Spojenej školy vo Svidníku 
bola Mária Makutová od roku 2010, 
no popri tom stále učila matematiku a 
chémiu. „Učenie a vlastne to, že som 
stále mohla byť v triede do žiakmi, 
študentmi, tak to bolo pre mňa tou 
najväčšou dobíjačkou energie. Som 
za to vďačná a rada budem učiť aj 
ďalej, no vo vedúcej pozícii nastal 
čas priestor mladším,“ doplnila Mária Makutová. 
  Dodajme ešte, že nová riaditeľka svidníckej Spojenej školy Jana Drábová 
je učiteľkou tejto školy a vyučuje odborné ekonomické predmety. Všetci 
riaditelia by sa po vymenovaní na pôde Prešovského samosprávneho kraja 
mali svojich funkcií ujať 1. júla. 

(ps)

Jana Drábová

Mária Makutová
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  Výberové konania na riaditeľov jednej základnej, jednej mater-
skej školy, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času 
vo Svidníku ešte nie sú uzavreté. Známe sú mená troch víťazov 
výberových konaní. 

Kto bude riadiť škôlku na 8. mája a školu na Karpatskej?

  „Výberové konanie prebehlo na 
Materskej škole Ul. 8. mája vo 
Svidníku podľa schválených kri-
térií členmi Rady školy. 16. júna 
predsedníčka Rady školy doručila 
zriaďovateľovi návrh rady školy na 
vymenovanie do funkcie riaditeľky 
materskej školy. Rada školy navr-
huje zriaďovateľovi vymenovať do 
funkcie riaditeľky Materskej školy 

na Ul. 8. mája vo Svidníku Ľuboslavu 
Binderovú,“ potvrdila vedúca Odboru 
školstva a kultúry Mestského úradu vo 
Svidníku Erika Červená. Dodajme, že 
protikandidátkou súčasnej riaditeľky 
tejto škôlky Ľuboslava Binderovej bola 
Zuzana Baková.
  Výberové konanie už majú za sebou 
aj v Základnej škole na Karpatskej ulici 

vo Svidníku. Do výberového konania 
sa prihlásili dve uchádzačky - učiteľka 
tejto školy a bývalá mestská poslan-
kyňa Nadežda Fedorková a bývalá 
učiteľka tejto školy, dnes pôsobiaca v 
škole v Zborove Alena Najduchová. 
  Výberové konanie sa konalo v uply-
nulý piatok 18. júna a podľa našich 
informácií Rada školy za novú riadi-
teľku Základnej školy na Karpatskej 
ulici vybrala Nadeždu Fedorkovú. 
Pripomeňme, že riaditeľkou tejto 
školy bola Nadežda Ignácová, ktorá 
vlani odišla pôsobiť na Školský úrad 
mesta Svidník a povereným riadením 
školy bol dlhoročný zástupca Marián 
Vitko. Ten sa však do výberového 

konania na obsadenie miesta riaditeľa 
neprihlásil. 
   V Centre voľného času mali výberové 
konania na obsadenie funkcie riadite-
ľa takisto v uplynulý piatok 18. júna. 
Jediným uchádzačom bol súčasný 
riaditeľ Jozef Dirga, ktorého zotrvanie 
vo funkcii aj v ďalšom funkčnom období 
Rada školy potvrdila. 
  Nuž a v Základnej umeleckej škole 
je výberové konanie naplánované na 
štvrtok 24. júna a jediným uchádzačom 
je súčasný riaditeľ Marcel Prokop. 

(ps)

Ľuboslava Binderová

Marcel Prokop

Jozef DirgaNadežda Fedorková

  Dvoch pozitívne testovaných PCR testom na ochorenie Covid-19 
zaznamenali v uplynulý týždeň v okrese Svidník. Informovala nás 
o tom riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 
sídlom vo Svidníku Helena Hrebeňaková. 

Regionálna hygienička Helena Hrebeňaková na prahu leta: „Prosím, buďme zodpovední“

  „Po období, keď sme neevidovali 
ani jedného pozitívneho, je to v 
okrese Svidník zhoršenie situácie. 
Musíme počkať ešte na výsledky 
ich úzkych kontaktov,“ podotkla 
Helena Hrebeňaková s tým, že ak-
tuálne, od pondelka 21. júna, budú 
obidva okresy v regióne, Svidník i 
Stropkov v zelenej farbe, teda v tzv. 
monitoringu. 
  „Pre okres Stropkov sa nezmení 
nič, pretože aj v ostatnom týždni 
bol zelený. Pre okres Svidník to 
znamená viac uvoľnených opat-
rení, napr. organizátor oslavy už 
nie je povinný uchovávať zoznam 
účastníkov takejto akcie, na špor-
tovisku v interiéri môže športovať 
najviac 500 športovcov, v exteriéri 
1 000 športovcov, kapacita kúpa-
liska je bez obmedzenia zo stano-
venej kapacity. 
  Obmedzenia počtu ľudí sa netý-
kajú ani zariadení spoločného stra-
vovania. Vo fi tness centrách môže 
byť 50 zákazníkov, vo wellness 50 

% kapacity, ale max. 1 000 ľudí. Pre-
hliadky múzeí, galérií a výstav sú 
bez obmedzenia. Hromadné podu-
jatia môžu byť v prípade státia 50 % 
kapacity priestoru, v prípade sede-
nia 75 % kapacity, maximálne však 
1 000 osôb v exteriéri alebo 500 
osôb v interiéri,“ opísala aktuálne 
platné pravidlá v okresoch Svidník a 
Stropkov Helena Hrebeňaková, ktorá 
napriek všetkému uvedenému ľuďom 
radí, aby sa správali zodpovedne. 
  „Korona nezmizla. Prosíme ľudí, 
aby sa dali zaočkovať, ochránia 
tak seba, aj svojich blízkych. Aby 
neorganizovali veľké hromadné 
podujatia, a to jarmoky, diskotéky 
kultúrne podujatia bez pevného se-
denia spojené so spevom, tancom 
a konzumáciou jedál a nápojov. 
Takéto podujatia, čo sa týka rizi-
kovosti, sú veľmi vysoko rizikové. 
Veľa sa v súčasnosti hovorí o Delta 
(tzv. indickom) variante. 
  Veľmi je rozšírený vo Veľkej 
Británii, z krajín EÚ jeho výskyt 

zaznamenali v Portugalsku, kam 
ho doniesli Briti. Tento vírus sa šíri 
oveľa rýchlejšie ako Alfa (britský), 
viac ľudí končí aj v nemocnici,“ 
upozornila svidnícka regionálna 
hygienička. 
  Pokiaľ ide o zaočkovanosť, v okre-
soch Svidník a Stropkov je aktuálne 
proti ochoreniu Covid-19 zaočkova-
ných 27 % populácie. V čakárni na 
očkovanie je trošku viac ľudí z okresu 
Svidník ako z okresu Stropkov. „Ale 
je to veľmi málo. Prosíme ľudí, daj-
te sa zaočkovať,“ opakuje regionál-
na hygienička a ponúka aj rady pred 
cestou do zahraničia. „Veľmi dobre 
si treba rozmyslieť, kde budeme 
tráviť dovolenku. Ak v zahraničí, 
tak vyberať si krajiny, ktoré sú v 
cestovateľskom semafore ozna-
čené ako zelené, teda štáty  EÚ, 
aktuálne okrem  Portugalska, to je 
už čierne, a štáty, kde je priaznivá 
epidemiologická situácia a aj vyso-
ká miera zaočkovanosti. 
  Nevieme, ako situáciu v Európe 
a na Slovensku ovplyvní zápas v 
Budapešti, kde podľa medializo-
vaných informácií bolo až 1 000 
Slovákov. Dovolenkovať sa dá aj 
na Slovensku, aj tu máme krásne 

miesta veľmi vhodné na dovolen-
ku,“ povedala svoj názor Helena 
Hrebeňaková a informovala aj o tom, 
že vojaci, ktorí hygienikom pomáhali 
s vyhľadávaním kontaktov pozitívne 
testovaných a s ďalšou administra-
tívnou prácou, skončili k poslednému 
májovému dňu. 
  Nedalo nám, aby sme sa riaditeľ-
ky Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom vo Svidníku 
neopýtali aj na jeseň. „Všetko bude 
závisieť od toho, ako sa budeme 
správať, či budeme dodržiavať ale-
bo obchádzať nariadené opatrenia, 
či sa po návrate zo zahraničia zare-
gistrujeme v e-hranici, či sa dáme 
otestovať a budeme dodržiavať  
karanténu, koľko ľudí sa dá ešte 
zaočkovať. 
  Dôležité bude, ako ovplyvní 
situáciu už spomínaný futbalový 
zápas a ako sa vysporiadame s 
delta variantom. Najväčšie riziko 
nám hrozí zo zahraničia. Veľmi 
dôležitá je kontrola na hraniciach. 
Držme si palce a všetkým prajeme 
pokojné leto a bezpečný návrat 
v zdraví domov,“ uzavrela Helena 
Hrebeňaková. 

(ps)
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  V procese rozvoja znalostnej a informačnej spoločnosti majú 
svoje nezastupiteľné miesto knižnice. Ich fondy majú aj v 
dnešnom v období informatizácie, moderných informačných 
technológií a počítačov svoje opodstatnenie a význam. Sú súčas-
ťou ľudského života už od dávnych čias, sú zdrojom poznatkov, 
informácií a vzdelávania. 

V Podduklianskej knižnici pribudli knihy za 12 tisíc eur!

  Aj v roku 2020 sme pokračovali v nastúpenom trende a s projektom Nové 
knihy v knižnici sme sa uchádzali o fi nančnú podporu Fondu na podporu ume-
nia, s cieľom získať fi nančné prostriedky na nákup knižného fondu a tak zvýšiť 
celkovú ponuku knižničných titulov pre návštevníkov Podduklianskej knižnice 

vo Svidníku. Vďaka získanej dotácie 12 000 eur sa nám podarilo rozšíriť knižný 
fond o desiatky nových titulov kníh. Vyberali sme naozaj pre každého, pre 
deti i dospelých, naprieč všetkými žánrami. Medzi novo zakúpenými titulmi sa 
nachádzajú historické romány, detektívky, fantasy knihy, ženské romány zo 
súčasnosti, ale aj romány biografi cké. Na deti okrem pekných, bohato ilustro-
vaných kníh čakajú aj náučné knihy, encyklopédie, knihy z rôznych vedných 
odborov prispôsobené detskému čitateľovi. Pre dospelých používateľov a 
študentov stredných a vysokých škôl sme zabezpečili knižný fond z oblasti 
sociológie, psychológie, pedagogiky, ekonomiky, medicíny, manažmentu, 
rôzne encyklopédie, slovníky, knihy populárno-náučné i všeobecného zame-
rania. Tento fond poslúži pri ich ďalšom vzdelávaní a rozširovaní vedomosti, 
ako aj pri využití voľného času. Keďže fi nančné prostriedky na nákup kníh  z 
FPU za rok 2020 sme dostali koncom roka 2020 celý nákup sme uskutočnili 
v prvom polroku 2021. Do fondu knižnice bolo zakúpených a spracovaných 
852 titulov kníh, t.j. 1 106 exemplárov v hodnote 12 000 eur.  
  Knihy sme kupovali z rôznych vydavateľstiev, prostredníctvom internetových 
portálov a obchodných zástupcov, ktorí nám poskytli výhodné zľavy. Snažili 
sme sa nakupovať hospodárne, aby sme mohli  doplniť knižný fond o čo naj-
väčší počet exemplárov. Každá zakúpená publikácia bola opatrená odtlačkom 
pečiatky s logom FPU a textom „zakúpenie publikácie z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.“ Minimálne 20% pridelenej podpory sme 
využili na nákup kníh vydaných s podporou FPU.
  O zakúpených knihách z dotácie čitateľskú verejnosť informujeme a zároveň 
tieto publikácie propagujeme na výstavkách kníh v priestoroch stacionárnej 
knižnice a v bibliobuse, kde si používatelia knižnice môžu vybrať z tejto po-
nuky nových kníh, ale aj prostredníctvom plagátov a informácií v okresných 
novinách a v časopise Poddukliansky knihovník, ktorý vydáva Podduklianska 
knižnica, na webovej stránke Podduklianskej knižnice www.podduklianskak-
niznica.ska a na facebooku.
  Aj touto cestou sa chceme poďakovať FONDU NA PODPORU UMENIA, ktorý 
prispel k obohateniu a k zatraktívneniu nášho knižničného fondu.

Nadežda Mičáková, Podduklianska knižnica vo Svidníku

  Začiatkom školského roka 2020/2021 sa Spojená škola vo Svid-
níku zapojila do medzinárodného poľsko-slovenského projektu 
Interreg „Zvyšovanie kvality odborného a profesijného vzdeláva-
nia“, ktorý je pokračovaním a ďalším rozširovaním cezhraničnej 
spolupráce Powiatu Jasielskeho so slovenskými partnermi. 

Absolvovali kurz o káve 

  Spomínaný projekt pozostáva z niekoľkých aktivít. Prvou aktivitou bol kurz 
Carving fruitu - dekoratívne vyrezávanie do ovocia a zeleniny, ktorý sa usku-
točnil v našej škole v dňoch 27. - 30.1.2020. Spomínaného kurzu sa zúčastnilo 
celkom 30 vybraných žiakov, z toho 15 žiakov bolo z Poľskej republiky zo 
Zespól Szkól nr.3 v Jasle a 15 žiakov Hotelovej akadémie Svidník.
  Druhou aktivitou je baristický kurz - kurz o káve (prebiehal v termíne 14.- 
16.6.2021), na ktorom žiaci pod odborným vedením lektora z Poľska sa v 
úvode oboznámili s históriou kávy, jej pestovaním, druhmi a postupne sa 
zaúčali základom a technike prípravy rôznych druhov kávy. Na konci kurzu 

žiaci urobili záverečný písomný test a ukázali svoje praktické zručnosti, ktoré 
nadobudli počas celého trojdňového snaženia, na základe čoho obdŕžali 
Certifi káty baristu. 
  Káva sa konzumuje vo veľkom množstve. Hneď po vode je to druhý celosve-
tovo najobľúbenejší a najviac konzumovaný nápoj. To vedia aj žiaci, ktorí sa 
zúčastnili kurzu. Žiaci boli s celým priebehom kurzu spokojní a  práca baristu sa 
im páči. Veríme, že v práci baristu budú ďalej pokračovať a zdokonaľovať sa a 
takto pripravovať chutnú a lahodnú kávičku aj v ďalšom profesijnom živote.

 Helena Čepanová 

  Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje anketu Naj online učiteľ PSK za škol-
ský rok 2020/2021. Jej zámerom je vyzdvihnúť prácu učiteľov stredných škôl 
v kraji počas dištančnej výučby, na ktorú museli prejsť školy počas pandémie 
koronavírusu. Na toto ocenenie učiteľov nominujú ich žiaci.
Školský rok 2020/2021 prebiehal z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie 
na stredných školách od októbra 2020 do konca apríla 2021 vo zvýšenej miere 
práve vo virtuálnom priestore. Prešovská župa sa preto rozhodla zdôrazniť 
prácu tých učiteľov, ktorí sa s novým spôsobom online vzdelávania dokázali 
najlepšie popasovať a do vyučovacieho procesu vniesli originálny prístup. 
  Do ankety Naj online učiteľ PSK sú zapojené všetky stredné školy v Prešov-
skom kraji. Spolu 72 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti prešovskej 
župy, cirkevné a súkromné stredné školy. Nominácie na ocenenie sú spustené 
od 16. júna a budú prebiehať do 16. augusta. Návrhy župe môžu posielať 
samotní žiaci škôl na e-mail nominacie@vucpo.sk, a to so zdôvodnením svojho 
výberu. Všetky informácie o nominovaní sú zverejnené na webovom sídle 
kraja a na školskom portáli kampo.sk. Informácie sú dostupné i na školských 
weboch a sociálnych sieťach stredných škôl počas celého leta.
  Naj online učiteľov má župa v pláne vybrať a vyhlásiť výsledky ankety 
začiatkom jesene 2021. V školskom roku 2021/2022 už chce pokračovať v 
oceňovaní Sophista pro regione/Učiteľ múdrosti pre región a Lux Mentium/
Svetlo poznania v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie.

 (dj)

PSK hľadá Naj online 
učiteľov stredných škôl 
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  Krajská súťaž amatérskej fotografi e Prešovského kraja AMFO 
2021 sa konala 11. júna v Starej Ľubovni. 

Úspechy fotografov v krajskom kole AMFO 2021

  Do súťaže tento rok sa prihlásili už ako každoročne „starí, ostrieľaní foto-
grafi ”, ale objavili sa aj noví autori, ktorí sa sú po prvýkrát. To znamená, že 
fotografi cká prehliadka si získava stále nových záujemcov. Do súťaže bolo 
prihlásených celkom 90 autorov s 356 fotografi ami. Do celoslovenského kola 
súťaže postupuje 29 autorov s výberom so 49 fotografi ami.
  Náš okres úspešne reprezentoval Dušan Ignác zo Svidníka, ktorý vo svojej 
vekovej kategórii čiernobielou fotografi ou „Symetria“ získal 3. miesto a tiež aj 
dve čestné uznania za fotografi e „Občerstvenie“ a cyklus fotografi i „Apokalyp-
sa-Zem 1- 4“. Svidník úspešne reprezentoval aj Marek Gramata zo ŠUP, ktorý 
si odniesol 3. miesto za čiernobielu fotografi u „Blíženci“ a Simona Siroková 
získala čestné uznanie za fotografi u „Zrkadielko povedz že mi...“.
  Okres Stropkov úspešne reprezentovali Maximilián Janečko, Zuzana Vaško-
vá, Magdaléna Koleničová a Samuel Petra, ktorí získali 2. miesta vo svojich 
kategóriách. Tretie miesta si odniesli Ema Slivková a Radoslava Surmánková. 
Veľmi dobre sa darilo aj najmladším autorom Daniele Matuľovej a Adamovi 
Madzinovi, ktorí si za svoje fotografi e odniesli čestné uznania. Úspešným 
autorom budeme držať prsty aj v celoslovenskom kole, ktoré bude v jeseni 
2021 v Leviciach.

 Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

  Vo výstavnej sieni SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku 
je sprístupnená výstava maliarskej tvorby Vojtecha Boreckého 
pod názvom Pulz farieb.

Sprístupnili výstavu pod názvom Pulz farieb

  Vojtech Borecký - umelec, pedagóg a jeden z predstaviteľov Zakarpatskej 
maliarskej školy sa narodil 14. novembra 1910 v obci Ubľa, okres Snina. S vý-
tvarným umením sa mal možnosť oboznámiť 
už v detstve u svojho otca povolaním učiteľa, 
ktorý sa venoval aj maľovaniu. Po ukončení 
základnej školy v rodnej obci pokračoval v 
štúdiu na Reálnom gymnáziu (1920-1927) a 
Učiteľskom ústave v Užhorode (1927-1931). 
V Užhorode navštevoval aj večernú školu 
výtvarných umení pod vedením J. Bokšaja 
a A. Erdélyiho.
  Po ukončení Pedagogického ústavu v 
Užhorode 12 rokov pôsobil ako učiteľ v 
zakarpatskooukrajinských dedinách Veľká 
Kopaňa a Veľký Byčkov, a tiež v meštian-
skej škole v Koroleve nad Tisou. Medzi tým 
v rokoch 1934-1936 vykonával prezenčnú 
vojenskú službu v českom meste Pardubice. 
V rokoch 1945-1964 žil a tvoril v Užhorode 
ako výtvarník  v slobodnom povolaní. V uve-

denej činnosti pokračoval 
aj po roku 1964, kedy sa 
presťahoval do ČSSR, do 
mesta Košice.
Z hľadiska výtvarných žán-
rov najväčší záujem prejavil 
o žánrovú maľbu, krajino-
maľbu a zátišie, ale pozná-
me aj niekoľko portrétov a 
ženských aktov.
Vo svojej tvorbe sa inšpiro-
val pocitmi materskej a mileneckej lásky, trávením voľných chvíľ mládeže v 
lone prírody, pracovnou činnosťou roľníkov, pastierov oviec, pltníkov, tkáčok, 
drevorubačov, folklórom zakarpatskoukrajinských Huculov, krásou kvetov a 
krajiny Zakarpatskej oblasti Ukrajiny a východného Slovenska.
  Vo farebnej skladbe autorových diel prevládajú zelené, modré, sivé, biele a 
červené tóny. Charakteristickými znakmi umeleckého snaženia V. Boreckého 
je romantickosť, idealizácia zobrazených postav, dynamickosť ich pohybov, 
eliminácia detailov, široké a smelé ťahy štetca.
  Výstava, ktorá potrvá do 29. júla 2021, je výberom z celoživotnej tvorby 
autora. Vystavené diela pochádzajú zo zbierok SNM - Múzea ukrajinskej 
kultúry vo Svidníku a Vihorlatského múzea v Humennom. Vojtech Borecký 
zomrel 12.  júna 1990 v Košiciach.

L. Puškár

  Odpad sa stáva v súčasnosti veľkým celosvetovým problémom. O odpade 
už deti  vedia toho veľa, keďže naša materská škola sa pýši titulom Zelená 
škola. Snažíme sa odpad separovať a minimalizovať nielen v MŠ, ale aj v 
domácnostiach našich deti.
  A práve preto sa v MŠ 8. mája vo Svidníku v stredu 16. júna uskutočnila 
na školskom dvore netradičná módna prehliadka šiat, ktoré boli vytvorené 
z odpadu. V doprovode veselej hudby sa chlapci aj dievčatá  predvádzali v 
krásnych kreatívnych a originálnych róbach zhotovených z tých najrôznejších  
materiálov: igelitové tašky, plastové fľaše, mikroténové vrecka, noviny, letáky 
a pod. nie je to len odpad, ale aj vynikajúci materiál na šaty. 
  Igelitové vrece malo veľký úspech, lebo modely z tohto materiálu sa často 
opakovali i keď v rôznych farbách.  Za pestrú kreativitu ďakujeme aj rodičom. 
Po skončení módnej prehliadky boli šaty vyseparované späť podľa materiálov 
a skončili v správnom zbere odpadov, aby mohli byť recyklované.

 Viera Dupejová

Módna prehliadka šiat vytvorených z odpadu
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  Prešovský samosprávny kraj (PSK) zaznamenal v aktuálnom 
školskom roku vo svojich stredných školách napriek pandémie 
vyššie počty nových žiakov zapojených do systému duálneho 
vzdelávania. V súčasnosti je do duálu zapojených 809 žiakov 
župných škôl, čo je o 59 viac ako vlani. 

Kraj má do duálneho vzdelávania zapojených 809 žiakov
Záujem zamestnávateľov o spoluprácu vzrástol o vyše 39% 

  V Prešovskom kraji je v aktuálnom školskom roku do systému duálneho 
vzdelávania zapojených 35 škôl (štátnych, cirkevných a súkromných stredných 
odborných škôl) s 1015 žiakmi. 
„Z nich až 31 stredných škôl patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti nášho 
kraja, kde je v duáli zapojených 809 žiakov. Keď si uvedomíme, že v 
školskom roku 2017/2018, bolo v duáli len 84 žiakov a dnes ich máme na 
všetkých typoch škôl viac ako tisíc, je to neuveriteľný pokrok. Som rád, 
že žiaci sa chcú vzdelávať a učiť remeslo, a že im to vďaka lokálnym za-
mestnávateľom vieme umožniť,“ spresnil predseda PSK Milan Majerský. 
  Prešovská župa, v zriaďovateľskej pôsobnosti ktorej je 72 stredných škôl,  
má v systéme duálneho vzdelávania školy z jedenástich okresov, najviac z 
prešovského, a to osem župných škôl a z popradského okresu - šesť župných 
škôl. Sú to najčastejšie školy technického, elektrotechnického a polytechnic-
kého zamerania a tie, ktoré sa zameriavajú na obchod, služby, hotelierstvo 
či gastronómiu.
  V súčasnosti má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní so strednými odbor-
nými školami spolu 396 zamestnávateľov, kým v školskom roku 2019/2020 to 
bolo 284 zamestnávateľov. Nárast sa tak pohybuje na úrovni 39,4%.
„Praktické vyučovanie u zamestnávateľa prináša hneď niekoľko výhod. 
Okrem iných je to  fi nančná motivácia pre žiakov a zároveň možnosť 
overiť si svoje zručnosti a vedomosti v testovacích centrách, ktoré 
majú fi rmy zabezpečené. V kraji si uvedomujeme potrebu prepojenia 
teoretického vzdelávania na stredných odborných školách s praktickou 

prípravou, preto neustále podporujeme duálne vzdelávanie. Je to jeden z 
hlavných faktorov udržania zamestnanosti v regióne a zároveň podpora 
samotných zamestnávateľov, ktorí si vychovávajú budúcu pracovnú 
silu,“ dodal M. Majerský. 
  V súvislosti s vývojom pandemickej situácie bolo v rámci duálneho vzdeláva-
nia od 15. novembra umožnené zamestnávateľovi pokračovať v poskytovaní 
praktického vyučovania i žiakom, ktorí nie sú ubytovaní v školskom internáte. 
Možnosť takto vykonávať prax využilo 326 žiakov. 

 Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK                                        
(foto: ilustračný záber)

  Prešovský samosprávny kraj má pre druhé kolo prijímacích 
skúšok v prebiehajúci školský rok na školách vo svojej zria-
ďovateľskej pôsobnosti pre budúcich stredoškolákov ešte 737 
voľných miest. 

Župné stredné školy majú pre druhé kolo prijímačiek voľných 737 miest
Pretrváva zvýšený záujem o štúdium na gymnáziách 

  V prípade druhého kola prijímacích pohovorov pre školský rok 2021/2022 
má Prešovská župa na svojich stredných školách voľných 737 miest, z toho 
67 miest na gymnáziách. Konkrétne je to 11 voľných miest pre 8-ročnú formu 
a 56 miest pre 4-ročnú formu štúdia. 
  Voľné miesta hlási Gymnázium L. Stöckela Bardejov, Spojená škola J. He-
nischa - org. zložka Gymnázium Bardejov, Gymnázium P.O. Hviezdoslava 
Kežmarok, Gymnázium J.F. Rimavského Levoča, Spojená škola T. Ševčenka 

s vyučovacím jazykom ukrajinským Prešov, Gymnázium Snina a Gymnázium 
duklianskych hrdinov Svidník.
  Župné stredné odborné školy majú pre žiakov končiacich ročníkov základ-
ných škôl v druhom kole prijímačiek k dispozícii 670 voľných miest, to najmä 
v trojročných učebných odboroch.  Napríklad pre oblasť strojárstva je to 156 
miest, elektrotechniky a techniky 102 miest, potravinárstvo 55, drevárstvo 
42 a odevníctvo 38 miest. Stredné školy zamerané na stavebníctvo majú 
49 voľných miest, tie so zameraním na dopravu 25 a poľnohospodárstvo 35 
miest. Najviac voľných miest pre druhé kolo prijímacieho konania hlásia školy 
ekonomického zamerania, obchodu a služieb, a to 132.
  Záujemcovia o štúdium na školách s umeleckým zameraním, napríklad v 
odboroch reklamná tvorba či dizajn, sa môžu v druhom kole prijímacích skúšok 
prihlásiť na župné stredné umelecké školy v Kežmarku (7 voľných miest), 
Prešove (10 voľných miest) a Svidníku (2 voľné miesta) . 
Ešte osem voľných miest je k dispozícii pre skupinou odborov zameraných 
na učiteľstvo a sociálne veci v SOŠ pedagogickej Prešov  je to päť miest a  v 
Spojenej škole v Bardejove tri miesta.
  Z trinástich okresov Prešovského kraja majú najviac voľných miest pre druhé 
kolo prijímacích pohovorov okresy Poprad - 151 a Prešov - 148, ktoré majú 
zároveň v ponuke najviac stredných škôl, a ďalej školy v okresoch Kežmarok 
- 94 a Bardejov - 73 voľných miest.
  Štandardne je aj v tomto školskom roku zo strany deviatakov najväčší záujem 
o štúdium na gymnáziách (najmä vo väčších mestách). A tiež na stredných 
školách, ponúkajúcich študijné  a učebné odbory, ktoré sa vyučujú len na 
niekoľkých školách v kraji a sú teda lukratívnejšie. 
  Druhé kolo prijímacích skúšok na stredné školy je na programe v utorok 22. 
júna, prípadne je z organizačných dôvodov je možné ho realizovať aj v stredu 
23. júna. Aktuálne informácie o počte voľných miest zverejňuje každá škola 
na svojom webovom sídle.

 (dj, foto: ilustračný záber)
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  Ján (Ivan) Čižmár - etnograf, hudobný folklorista, fotograf 
a fi lmár sa v tomto roku dožil 85 rokov. Pri tejto príležitosti v 
Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku sprístupnili 
autorskú výstavu pod názvom „Zo života Rusínov.“ 

Sprístupnili výstavy autorských fotografi í jubilanta Jána (Ivana) Čižmára 
ZO ŽIVOTA RUSÍNOV 

  Jubilant Ján (Ivan) Čižmár sa narodil v obci Suchá 12. júna 1936. Detské 
roky s rodičmi, troma bratmi a jednou sestrou prežil v obci Pstriná. Od roku 
1965 žije s manželkou a dvoma deťmi vo Svidníku.

***
PREDSTAVENIE JUBILANTA

  Jubilanta počas slávnostnej vernisáže verejnosti predstavila kurátorka výstavy 
Katarína Grúsová. Jubilant vyštudoval etnografi u a hudobnú folkloristiku na 
Univerzite Jana Evangelistu Purkyňu v Brne. Je pozoruhodné, že od okamihu 
prevzatia vysokoškolského diplomu a exmatrikulácie až do dnešného dňa 
zostal verný činnosti, ktorú si v polovici minulého storočia vybral za celoživotné 
poslanie. „Deň čo deň, rok čo rok ho napĺňal - a naďalej napĺňa - zbe-
rom, dokumentáciou, ako aj interpretáciou ľudových piesní, obradov a 
zvykov. Významná je jeho spolupráca s poprednými profesionálnymi 
hudobnými telesami ako sú Brniansky orchester ľudových nástrojov s 

primášom Henrichom Hovorkom, Orchester ľudových nástrojov v Bra-
tislave s primášom Miroslavom Dudikom, ŠARIŠAN Prešov s primášom 
Ľubomírom Šimčíkom či ľudová hudba BESKYD, ktorú pred rokmi založil 
vo Svidníku a viedol až do svojho odchodu na dôchodok v roku 1996,“ 
ozrejmila Katarína Grúsová.

    Ako múzejný pracovník spolupraco-
val Ivan Čižmár s profesorom Karolom 
Plickom, profesorom Dušanom Holým, 
ako aj s poprednými odborníkmi v 
oblasti etnografi e a hudobnej folklo-
ristiky na Slovensku. Známa je jeho 
spolupráca pri výskume a realizácii 
Etnografi ckého atlasu Slovenska.
  Ako scenárista sa podieľal na tvorbe 
programu folklórnych festivalov vo 
Svidníku, Medzilaborciach, Vyšnej 
Olšave i inde. Ako dokumentarista 
často publikoval slovom i fotografi ou 
v periodickej tlači, odbornej literatúre 
a tiež vo vlastných publikáciách. Spo-
ločným menovateľom jeho verejnej 
angažovanosti bola snaha o uchovanie 
a zveľadenie materiálnej a duchovnej 
kultúry Rusínov na Slovensku. 
„Náš dnešný jubilant sa aktívne za-
pája aj do aktivít nášho osvetového 
strediska. Viackrát nás poctil svojou 
účasťou v súťažiach AMFO, na au-
torských fotografi ckých výstavách, 
ako aj na výstavách konajúcich sa 
pri príležitostí rôznych kultúrnych 
podujatí. 
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Sprístupnili výstavy autorských fotografi í jubilanta Jána (Ivana) Čižmára 
  Dôkazom všestranného umeleckého záberu a neutíchajúcej kreativity 
jubilanta je aj táto výstava fotografi í, nazvaná Zo života Rusínov, ktorá 
potrvá do 12. júla,“ dodala Katarína Grúsová.

***
SAMOTNÁ VÝSTAVA JE ROZDELENÁ DO CYKLOV

  Pozrime sa však aj na samotnú výstavu. Je rozdelená do niekoľkých cyklov. 
Vidieť môžete napríklad fotografi e, kde sú znázornené zvyky s chlebom. Ru-
síni považovali chlieb za boží dar. Preto ich sprevádzal na celoživotnej ceste. 
Chlieb sa držal pri krste novorodenca, pri sobáši, na pohrebe zosnulého. V 
čase pohrebu sa chlieb niesol za truhlou. Ďalší cyklus fotografi í je venovaný 
architektúre. Drevené chrámy východného obradu predstavujú vrchol archi-
tektonickej tvorby v Karpatskom regióne. Mnohé z nich sú chránené národné 
kultúrne pamiatky. Medzi najstaršie patrí Chrám sv. Mikuláša v Bodružali, 
postavený v roku 1658. Od roku 2008 je zapísaný do Zoznamu svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. Napríklad, Chrám sv. Archanjela Michala 
v Ladomirovej bez použitia klincov bol postavený v roku 1742. Je jednou z 
architektonicky najhodnotnejších cerkvi na Slovensku. 
  Autor sa venuje aj architektúre a samotným príbytkom. Základnou črtou 
ľudovej architektúry boli dostupné materiály najmä dĺžka, hrúbka kmeňov 
stromov a taktiež  rozmery ľudského tela. Ľudová architektúra je výsledkom 
technických, ale aj výtvarných cítení staviteľov. V súčasnosti mnohé obce sa 
vyľudnili. Mladí odišli za prácou. K takým patrí aj obec Driečna. Obec Blažov 
zanikla vytvorením vojenských priestorov v roku 1950. Mnohé obce zanikli v 
súvislosti výstavbou vodných nádrží Domaša a Starina. 
Ďalšie fotografi e sú o krasliciach, výrobe a zdobení odevných súčastí, ľudových 
tradíciách či folklóre. Súčasťou výstavy sú aj fotografi e ľudí, ktorí už opustili 
tento pozemský svet. Autor sa vo fotografi ách venuje aj kultúrnemu dedičstvu 
a fotografi ckej súťaži pod názvom AMFO.
  Ako sme už spomínali, výstavu si môžete pozrieť vo výstavných priestoroch 
Podduklianskeho osvetového strediska do 12. júla. Vidieť možno približne 
120 fotografi í. 

(ks, foto: Ladislav Lukáč, Katarína Grúsová) 
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  Projekt Zelená škola je environmentálny výchovno-vzdelávací 
program pre školy, ktorého cieľom je prispieť k riešeniu prob-
lémov životného prostredia a priniesť do fungovania škôl aj 
vyučovacieho procesu reálne zmeny. 

Mňam alebo lokálna desiata na Spojenej škole

  Spojená škola vo Svidníku sa do tohto projektu zapája pravidelne už od roku 
2011. V súčasnom certifi kačnom období, ktoré trvá dva roky sa zameriavame 
na aktuálnu tému Potraviny. Spôsoby produkcie, distribúcie a spotreby potravín 
majú veľký vplyv nielen na naše zdravie, ale aj na čerpanie prírodných zdro-
jov a klímu planéty. Každý deň robíme rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú kvalitu 
života ľudí aj svet okolo nás. Aj preto sme v našom kolégiu, akčnej skupine 
programu na škole, naplánovali a v uplynulých dňoch zorganizovali desiatu 
z lokálnych surovín pre našich žiakov v areáli školy. Deti si  na čerstvom 
vzduchu pochutili na voňavom chlebíku s tvarohovou a medovou nátierkou, 
ktorú sme pripravili z mliečnych produktov slovenskej fi rmy, chleba z lokálnej 
pekárne a medu od miestneho včelára. 

  Samozrejme, nechýbala ani svieža zelenina ako pažítka, mladá cibuľka a 
reďkovka, ktoré už nejaký čas zdobia naše záhradky. Sprievodnou aktivitou 
tejto akcie bolo aj krátke rozhlasové vysielanie v školskom rozhlase, v kto-
rom sme poukázali na to, že konzumáciou sezónnych a lokálnych potravín 
prijímame do nášho tela oveľa viac živín, keďže nemuseli cestovať veľké 
vzdialenosti, nedozrievali v umelých podmienkach a ich doprava nezvyšovala 
emisie CO2.
  Našim žiakom sa takáto lokálna desiata veľmi páčila a všade navôkol sa 
ozývalo chutné: „Mňam!“ Veríme, že sme ich touto aktivitou aspoň trochu 
podnietili zamyslieť sa nad pôvodom potravín v našich nákupných košíkoch. 
Už teraz sa tešíme na ďalšie zaujímavé akcie v rámci Zelenej školy, ktoré 
máme naplánované v nasledujúcich dňoch a mesiacoch.

Kolégium Zelenej školy

Kto daroval krv? 
  V stredu 16. júna prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 30 bezpríspevkových darcov: 
Jaroslav Sasarák (38), Ján Troščák (64), Vasiľ Lakata (10),  Dušan Fečko 
(2), Roman Hriž (26), Peter Matkobiš (42), Vladimír Marusin (8), Marián 
Sahajda (25), Ľuboš Sahajda (10), Vladislav Kundrát (72), Martin Darivčák 
(prvodarca), Slávka Pilipová (44), Miroslav Matkobiš (13), Miroslav Vanát (21), 
Danka Omasková (48), Matúš Rastislav Kuzma (prvodarca), Ján Kuľha (48), 
Jana Digoňová (4), Šimon Šmilňák (2), Marián Čubirka (16), Jana Milá (27), 
Kevin Kurej (16), Slavko Surmaj (49), Jozef Venglovič (30), Martin Štefanis-
ko (11), Alena Dzubajová (4), Róbert Paňko (16),  Ľudmila Rusnáková (4), 
Veronika Potomová (5), Dana Ľosová (4). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

Prešovský samosprávny kraj   
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku a autor

vás pozývajú na vernisáž výstavy
Pavla Mochnackého

VÝBER Z TVORBY

24. júna 2021 o 15.30 hod. 

vo výstavných priestoroch POS 
vo Svidníku 

Výstava potrvá do 20. júla 2021

  Deti z materskej školy na Ul. gen. Svobodu sa zapojili do 
okresnej súťaže „Medový štetec“ s témou súťaže „Včela v 
živote človeka.“ 

Nový „hotel“ na Generálke 

  Cieľom tejto súťaže je cez výtvarné videnie, cítenie detí a mládeže prehĺbiť 
vedomosti o včelách, produk-
toch z medu a ich význam pre 
človeka. Deti súťažili samo-
statnými výtvarnými prácami 
a jednou spoločnou pracou. 
Svojou výtvarnou prácou 
Julka Zelizňaková získala 
krásne 2. miesto. Bola oce-
nená diplomom a medailou 
zo včelieho vosku. 
  Za spoločnú prácu s názvom 
„Včielky v záhrade“ deti z 
5 triedy získali 1. miesto z 
ktorého sa veľmi tešili. Aj tieto 
deti dostali diplom a medaily 
zo včelieho vosku. Po odpo-
činku čakalo deti  ešte jedno 
veľké prekvapenie. 
  Prišiel ich navštíviť pán Kun-
drík, ktorý zhotovil a priniesol 
do areálu materskej školy 
„Hotel pre Hmyz“. Pán Kun-
drík veľmi rád odpovedal na 
otázky, ktoré mu dávali deti. Tento hotel bude slúžiť viacerým druhom hmyzu 
a bude ozdobou celej našej materskej školy. Ďakujeme ujo Kundrík.

 (mš)
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Úradná správa č. 20 zo dňa 17. júna 2021

Medziokresná futbalová súťaž

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    
   Novelizácia Stanov OOFZ Svidník na pripomienkovanie je uverej-
nená na  www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk v sekcii články.
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že z rozhodnutia VV OOFZ zo dňa 
15.5.2021 sa uskutoční Riadna konferencia OOFZ Svidník 9.7.2021 
(piatok) o 17.00 hod. vo Svidníku v reštaurácii AB (budova MsÚ), 
pozvánky členom konferencie budú zaslané poštou.

ŠTK OOFZ:
   Schválila výsledky 13. kola 6. ligy dospelých OOFZ
   Schválila žiadosť TJ Družstevník Breznica o zmenu termínu 15. 
kola 6. ligy dospelých Breznica - Sitníky zo dňa 27.6.2021 na deň 
26.6.2021 o 16.00 hod. - vzájomná dohoda - poplatok 10,- eur - 
Breznica
   Zrušila stretnutie 14. kola 6. ligy dospelých Sitníky - Kuková dňa 
20.6.2021, z dôvodu oznámenia TJ Družstevník Kuková o nedostatku 
hráčov na stretnutie, zároveň stretnutie kontumuje 3:0 kont. v pro-
spech FO Sokol Sitníky poplatok 10,- eur - Kuková

USMERNENIE ŠTK OOFZ 
K NOVÉMU SÚŤAŽNÉMU ROČNÍKU 2021/2022:

   Žrebovacie čísla pre súťažný ročník 2021/2022 budú družstvám 
pridelené tak, ako boli družstvá umiestnené v tabuľke po skončení 
súťažného ročníka 2020/2021. Samozrejme, že zmena žrebovacieho 
čísla bude možná na základe vzájomnej dohody klubov a predložená 
podaním na komisiu ŠTK v systéme ISSF obidvoma klubmi, ktoré si 
čísla menia alebo po dohode na Aktíve ŠTK 9.7.2021
   V prihláške do súťaže, ako aj v ISSF systéme žiadame o aktualizáciu 
údajov klubu, telefónneho kontaktu, mailových adries a podobne.
   Prihlášky do súťaží je klub povinný pre každé družstvo zvlášť podať 
najneskôr do 7.7.2021. Prihlasovanie družstiev bude vykonávané len 
formou elektronickej prihlášky v systéme ISSF. Klubový manažér si 
vytvára jednotlivé družstvá na SR 2021/2022 a následne v systéme 
ISSF - elektronická podateľňa - prihláška do súťaže zaregistruje pri-
hlášku daného družstva. Elektronická prihláška sa podáva za každé 
družstvo a kategóriu zvlášť. Pre súťažný ročník 2021/2022 budú 
vytvorené tieto súťaže:

Dospelí: 
   6. liga - nedeľa UHČ, predpokladaný začiatok súťaže 1.8.2021

Dorast: 
   U19 - UHČ sobota o 14:00 hod., od U15 do U19 (roč. 2003 až 2006) 
predpokladaný začiatok súťaže 4.9.2021

Žiaci: 
   U15 žiaci - UHČ sobota o 10:00 hod. od U13 do U15 (roč. 2007 až 
2010) predpokladaný začiatok súťaže 4.9.2021
   Pohár sa v súťažnom ročníku 2021/2022 hrať nebude.
   Ak FK nebude mať vyrovnané s OOFZ, VSFZ  všetky svoje  zá-
väzky - nezaplatené zberné faktúry, jeho prihláška do súťaže nebude 
akceptovaná.
  V prípade, že sa niektoré z družstiev neprihlási do nového súťažné-
ho ročníka, ŠTK bude postupovať pri zaraďovaní družstiev v zmysle 
SP čl.17.
  V zmysle RS, čl. 5, bod a) je stanovené štartovné pre súťažný ročník 
2021/2022: 6. liga - 100 €
  V zmysle uznesenia Konferencie OOFZ je štart družstva dospelých 
v súťaží 6. ligy podmienený zaradením 1 mládežníckeho družstva 
do súťaže. 
 Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 
dní.

DK OOFZ:
   1. Trestá hráča ŠK Chotča - Martin Kavalec - 1069716 - DO poza-
stavením výkonu športovej činnosti na 2 stretnutie nepodmienečne 
od 17.6.2021, podľa DP čl. 49/1a,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:
15. kolo - 6. liga dospelí - 27.6.2021 o 17.00 hod.:

   Tisinec - Kalnište (Kapa, Malačina, Šugár - Vaško), V. Orlík - Rov-
né (Ľ. Suchanič, Dovičák, F. Zapotocký - Brendza), Stročín - Lúčka 
(A. Špak, Seman, Čonka - Šafranko), Kuková - Chotča (Korba, L. 
Zapotocký, Sidorová - Fiľarský), Breznica - Sitníky(hrá sa 26.6., 
VsFZ, VsFZ, VsFZ - Burcák), Mestisko - Radoma (Hubáč, Mačuga, 
Znoj - Holub), 
  Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má 
informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kom-
pletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: 
www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk                           OOFZ Svidník

   Najvyššia medziokresná futbalová súťaž - VI. liga - pokračovala 
v uplynulú nedeľu stretnutiami ďalšieho kola. Prinášame vám 
výsledkový a tabuľkový servis. Program nastávajúceho kola v 
nedeľu 27. júna, vrátane zápasu, ktorý sa hrá o deň skôr, teda v 
sobotu 26. júna, publikujeme v Úradnej správe OOFZ.     

Chotča - Stročín
0:7 (0:5)

Góly: J. Rodák 3, Hnát, Vitko, 
Puchir, M. Rodák.

Lúčka - Bukovce
6:5 (2:3)

Góly: S. Talian 4, Hvišč, Leško 
- Ľ. Čatloš 2, Timko, A. Hančák, 
Vachaľ.

Rovné - Tisinec
3:5 (2:1)

Góly: P. Vansa 2, Horbaj - P. Latta 
2, M. Gajdoš, Fedorco, Čabala.
Kalnište - Miňovce 5:0 (3:0)
Góly: R. Dzuruš 3, Cauner, Var-

guš. ŽK: - Petro, Kudža.
Radoma - Breznica

0:3 (0:2)
Góly: M. Staško 3.

Sitníky - Kuková
3:0 - kontumačne

TABUĽKA
1. Sitníky  12 12 0 0 66:13 36
2. Breznica  12 11 0 1 55:11 33
3. Tisinec  12   9 0 3 37:21 27
4. Lúčka  12   9 0 3 40:24 27
5. Radoma  12   7 1 4 34:20 22
6. Rovné  12   7 0 5 48:31 21
7. Kuková  12   7 0 5 27:27 21
8. V. Orlík  12   4 3 5 21:25 15

9. Stročín  12  4 1 7 35:47  13
10. Bukovce 13  4 1 8 29:45  13
11. Kalnište 12  3 3 6 19:25  12

12. Chotča 12  1 1 10 13:59  4
13. Mestisko 12  1 0 11 15:47  3
14. Miňovce 13  1 0 12 12:56  3
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  Dni mesta Svidník, hoci ich PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová 
pôvodne avizovala, napokon nebudú ani tohto roku. Napriek tomu podľa 
jej slov leto bude pestré. A to i napriek stále aktívnym protipandemickým 
opatreniam. 
  „Začíname s podujatiami už od 28. júna, kedy sa rozbehávajú sprievodné 
podujatia Dní mesta. Športové akcie budú doplnené o Primátorskú kvapku 
krvi, Koncert v záhrade s Katkou Koščovou a Letné kino pod holým. Samotný 
koncert Dní mesta, ktorý mal byť v piatok 2. júla, sme museli zrušiť z dôvodu 
opatrení, ktoré okliešťujú realizáciu masovejšieho podujatia. Problémom je po-
čet ľudí na jednom mieste aj občerstvovanie. Vzhľadom na tieto okolnosti sme 
museli pristúpiť k zrušeniu piatkového programu a budeme realizovať aktivity 
počas leta - Leto v meste 2021, ktoré nezdružujú vysoký počet účastníkov,“ 
konštatovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.                (ps)

Dni mesta Svidník 
napokon predsa nebudú
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

www.podduklianskakniznica.sk

o d  21 .  j ú n a  2 0 21LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. 
Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
27. a 28. júna: MUDr. M. Hutňan - Centrálna 812 vo Svidníku. 
Kontakt: 054/752 12 36. 
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.

KENNEDYOVÁ, Elle: 
Cieľ. Bratislava, Ikar 2021. 
334 s.
  Vysokoškoláčka Sabrina má v plánoch 
jasno: doštuduje, zaboduje na práve a 
získa skvele platenú prácu v prestížnej 
advokátskej kancelárii. Krásny hokejista 
v jej predstavách nikdy nefiguroval. 
Johnovi Tuckerovi je preto ochotná 
venovať len jednu vášnivú noc, ale nie-
kedy aj to stačí, aby sa človeku zmenil 
život. Pre Tuckera je tímový duch alfou 
a omegou, na slávu si v porovnaní s 
ostatnými spoluhráčmi nepotrpí. Len-
že ak sa má stať v dvadsiatich dvoch 
rokoch otcom, nehodlá zostať v úzadí. 
Zaumieni si, že sa o všetko postará a 
ako rodič zahviezdi. Nastávajúca matka 
jeho dieťaťa je nielen krásna a múdra, 
ale i nevyspytateľná. Nikoho nepúšťa 
do svojho srdca a tvrdohlavo odmieta 
pomoc. Ako ju má Tucker presvedčiť, 
že niektoré ciele sa dajú dosiahnuť len 
s asistenciou?

HUDÁK, Michal
  Michal Hudák je moderátor a herec rusínskej národnosti. Základnú školu a 
gymnázium absolvoval v ukrajinskom jazyku. V detstve pôsobil v rozhlase aj 
v amatérskom divadle. V čase dospievania hrával aj na doskách Ukrajinského 
národnostného divadla v Prešove (dnešné Divadlo Alexandra Duchnoviča). 
Rozhodol sa pre štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení v Bra-
tislave. V roku 1987 úspešne absolvoval prijímacie pohovory, ale herectvo 
napokon študoval na Kyjevskom inštitúte divadelného umenia. Po štyroch 
rokoch získal angažmán v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Pôsobil 
aj v prešovskom rádiu Flash. Michal Hudák sa na nič nehrá, je priateľský a 
jeho humor je priam nákazlivý. Rád sa schuti smeje, rozpráva vtipy zabáva 
svoje okolie, čím si získava sympatie divákov.

KRIŠTÚFEK, Peter (23.6.1973-23.4.2018)
  Bol slovenský spisovateľ, trojnásobný fi nalista literárnej súťaže Poviedka. 
Vyštudoval fi lmovú a televíznu réžiu a za svoju režijnú tvorbu získal viacero 
ocenení. Pracoval ako moderátor vo viacerých rádiách, neskôr sa venoval 
najmä režijnej a literárnej tvorbe. Bol členom hudobnej skupiny EYE. Debutoval 
zbierkou poviedok Nepresné miesto, publikoval poviedky v rôznych periodi-
kách (napr. Vlna, Romboid, Knižná revue). Niektoré boli tiež prednesené v 
slovenskom a českom rozhlase. Okrem kníh vytvoril aj viac ako 20 autorských 
dokumentárnych fi lmov. Napísal knihu krátkych próz Nepresné miesto, po-
viedku Voľným okom,  romány Hviezda vystrihnutého záberu, Dom hluchého, 
Atlas zabúdania, Telá, novelu Ema a Smrtihlav a iné. 

Pýta sa pani Eliášová priateľky:
- Keď tvoj muž už chodieva na tie 

poľovačky, máva aj šťastie?
- Oj, áno. Doteraz ho ešte nik nepostrelil.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Pondelok 21.6.: 6.30 + Miroslav a Stanislav / + Júlia Kochanová, 18.00 + 
Mária, Ján, Anna, Jozef, Peter, Andrej, Peter / + Mina GUndzová (40-dňová 
lit.), Utorok 22.6.: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 * Marián Varchula, 
18.00 + Juraj a Alfréd / + Ivan Barna (týždňová lit.), Streda 23.6.: 6.30 * Jozef 
s rod., 18.00 + Michal Humeník, Štvrtok 24.6.: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 
12.00 * Anna s rod., 17.15 Ruženec za závislých  s komunitou Cenacolo, 
18.00 * rod. Zbihlejová, Piatok 25.6.: 6.30 + Michal a Ľuboš, 16.00 Príprava 
detí na prvé sväté prijímanie, 18.00 + z rod. Dovičákovej, Sobota 26.6.: 7.00 
* Anna a Ján s rodinami, Nedeľa 27.6.: 8.00 * Za farnosť, 10.30 * Jana s rod. 
(odpustenie hriechov a Božie požehnanie), 16.00 Príprava detí na prvé sväté 
prijímanie, 18.00 * Iveta (oslobodenie od zlého a Božie požehnanie).  
   V piatok 25.6. a v nedeľu 27.6. bude v chráme o 16.00 stretnutie detí s 
prípravou k prvej spovedi. Srdečne pozývame v sprievode rodiča. 
   Do pozornosti dávame letné stretnutia detí a mládeže v Gréckokatolíckom 
centre v Juskovej Voli. Termíny sú na plagáte a farskej stránke, prihlasovanie 
je cez web centra, v sakristii stačí dať vedieť, kto má záujem. Pre veľký záujem 
je potrebné sa prihlásiť čím skôr.     

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ 
   Pondelok 21.6.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Džoganovú, 
Utorok 22.6.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Emíliu s rod., Streda 
23.6.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivanu s rod., Štvrtok 24.6.: 7:00 
Za zdravie a Božie požehnanie pre Marcela, Piatok 25.6.: 17:00 Za zdravie 
a Božie požehnanie pre rod. Ilečkovú, Sobota 26.6.: 7:00 Za zdravie a Božie 
požehnanie pre Jaroslava a Marcelu s rod., Nedeľa 27.6.: 9:00 Za farnosť.

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
   Pondelok 21.6.: 18.00 ZBP Andrea, Utorok 22.6.: 18.00 + Ján, Helena, Ján, 
Streda 23.6.: 6.30 ZBP Mária s rod., 18.00 ZBP Paulína, Štvrtok 24.6. - Naro-
denie Sv. Jána Krstiteľa: 6.30 + Peter, 18.00 18.00 + Ján, Piatok 25.6.: 6.30 
+ Helena, Andrej, Ladislav, Andrej, 18.00 ZBP Ján, Sobota 26.6.: 18.00 ZBP 
Marián, 15.30 v Domove dôchodcov Svida: + Jozef, Jozef, Marek, Nedeľa 
27.6.: 8.00 + Tomáš, 10.30 + Ján, Alžbeta, 18.00 + Pavol.  

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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ČO PREMIETA KINO DUKLA? 
RÝCHLO A ZBESILO 9

PIATOK 25. JÚNA O 20. HODINE
  Réžia: Justin Lin  •  Hrajú: Vin Diesel, Lucas 
Black, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Michelle 
Rodriguez, John Cena, Finn Cole, Anna Sawai, 
Ludacris, Charlize Theron, Helen Mirren, Nathalie 
Emmanuel, Michael Rooker, Cardi B, Jim Parrack, 
Martyn Ford, Ozuna, Thue Ersted Rasmussen, 
Sung Kang
Dominic Toretto má už zase problém s rodinou, 
tentoraz ale úplne iné, než by ste asi čakali. Ky-
berteroristka Cipher sa navyše oklepala z direktu, 
ktorý jej rýchla a zbesilá partia uštedrila v ôsmom 
diele, a je odhodlaná im to všetkým vrátiť aj s 
úrokmi.
  Rok výroby: 2020, dátum lokálnej premiéry: 
17. jún 2021, krajina pôvodu: USA, 145 minút, 
akčný, slovenský dabing, vstupné: 5 eur 

***
MATKY 

SOBOTA 26. JÚNA O 20. HODINE 
Komédia v očakávaní

  Réžia: Vojtěch Moravec  •  Hrajú: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, San-
dra Nováková, Gabriela Marcinková, Jakub Prachař, Jiří Langmajer, Štěpán 
Benoni, Vladimír Polívka, Václav Neužil, Viktor Preiss

  Sára, Eliška, Hedvika a Zuzana sú štyri 
kamarátky, tridsiatničky, ktoré momentálne 
spája najmä jedno slovo - materstvo. Sára 
(Hana Vagnerová) je úspešná infl uencer-
ka, ktorá plánuje svoj blog o partnerských 
vzťahoch plynule previesť na blog o tom, 
ako byť najlepšou mamou. Život berie so 
zdravým nadhľadom a iróniou. Keď ju však 
manžel Jirko (Jakub Prachař) privedie z 
pôrodnice rovno do rozostavaného domu, 
jej život nadobudne až príliš dobrodružné 
rozmery. Ďalej sa snaží plniť Instagram 
cool fotkami perfektnej matky, ale vša-
deprítomný prach a nevyspatie jej dávajú 
poriadne zabrať. Hedvika (Petra Hřebíč-
ková) žije ako v zlatej klietke, jej manžel 
vorkoholik (Jiří Langmajer) doma veľa 
času netrávi, a tak niet divu, že ju očarí 
mladý pouličný spevák David (Vladimír 
Polívka). Zuzana (Sandra Nováková) je po 
rozchode s Kamilom (Václav Neužil) bez 
peňazí - prepracovaná a uštvaná matka 
dvoch malých čertov. Zato Eliška (Gabriela 

Marcinková) má 
skvelého chlapa 
(Štěpán Beno-
ni), úplne ne-
znesiteľných ro-
dičov, je tehotná 
a stále vracia. 
Ale hlavne majú 
jedna druhú…
  Scenár trefne 
opisuje proble-

matiku novodobého materstva a je primárne zacielený na ženské publikum, 
i keď aj muži zohrávajú v tejto komédii dôležitú úlohu. Príbeh otvorene a bez 
servítky zachytáva radosti i starosti súčasných matiek a v kombináciou s 
dávkou sebairónie či čierneho humoru má potenciál zaujať široké spektrum 
divákov.
  Rok výroby: 2020, dátum lokálnej premiéry: 24. jún 2021, krajina pôvodu: 
Česká republika, romantický, komédia, 95 minút, vstupné: 5 eur  

***
LUCA 

NEDEĽA 27. JÚNA O 16. HODINE 
  Réžia: Enrico Casarosa  •  Scenár: Jesse An-
drews, Mike Jones  •  Kamera: David Juan Bian-
chi, Kim White  •  Hudba: Dan Romer  •  Dabbing: 
Erik Koníček, Alex Koníček, Great Luprichová, 
Michal Hallon, Gabriela Dzuriková, Vladimír 
Jedľovský, Jakub Ružička, Lukáš Krčmár, Max 
Rosa, Andrea Somorovská, František Kovár
V krásnom romantickom prostredí talianskej 
riviéry sa odohráva nepravdepodobné, ale o to 
silnejšie priateľstvo medzi chlapcom a morskými 
príšerkami prezlečenými za človeka.
  Pôvodný celovečerný animovaný fi lm od štúdií 
Disney a Pixar s názvom “Luca” je zábavný a 
dojemný príbeh o priateľstve, vystúpení z našej komfortnej zóny a o dvoch 
dospievajúcich morských príšerkách, ktoré zažívajú leto ktoré zmení ich 
život. “Tento fi lm je o priateľstvách, ktoré nás menia,” hovorí režisér Enrico 
Casarosa. “Je to ľúbostný list letám našej mladosti - tým rokom, ktoré nás 
formujú v tom kým sme.” Dodáva producentka Andrea Warren, “Je to magic-
ký príbeh o dospievaní a o spomienke na ľudí, ktorí nás formovali po ceste 
životom v detstve.”
  Hotel Luca sa nachádza v krásnom prímorskom meste na talianskej riviére a je 
príbehom o jednom chlapcovi, ktorý zažíva nezabudnuteľné leto plné zmrzliny, 
cestovín a nekonečných jázd skútrom. Luca zažíva tieto letné dobrodružstvá 
spolu so svojím novonadobudnutým najlepším priateľom Albertom, ale všetka 
zábava je ohrozená hlboko ukrytým tajomstvom: obaja sú totiž morské príšerky 
z iného sveta, ktorý sa nachádza tesne pod hladinou mora.
  Rok výroby: 2021, Dátum lokálnej premiéry: 17. jún 2021, krajina pôvodu: 
USA, animovaný, dobrodružný, vstupné: 5 eur

***
PREKLIATA

NEDEĽA 27. JÚNA O 20. HODINE 
Dávajte si pozor, ku komu sa modlíte ....

  Hrajú: Jeffrey Dean Morgan, 
Katie Aselton, William Sadler, 
Cricket Brown, Diogo Morgado, 
Cary Elwes  •  Réžia: Evan 
Spiliotopoulos
  Mladé sluchovo postihnu-
té dievča Alice je po údajnej 
návšteve Panny Márie zra-
zu schopné počuť, hovoriť a 
uzdravovať chorých. Ako sa 
táto správa šíri, ľudia z blízkeho 
i vzdialeného okolia sa hrnú, aby boli svedkami jej zázrakov. Novinár (Jeffrey 
Dean Morgan), navštívi mestečko v Novom Anglicku v nádeji, že oživí svoju 
kariéru. Keď sa začnú diať desivé veci, začína pochybovať, či sú tieto javy 
dielom Panny Márie alebo niečím iným, omnoho temnejším. Film je natočený 
podľa najpredávanejšej knihy Jamesa Herberta - Svätyňa.
  Rok výroby: 202, dátum lokálnej premiéry: 17. jún 2021, krajina pôvodu: 
USA, horor, triler, slovenské titulky, vstupné: 5 eur 


