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  Zdravotnícky personál siete nemocníc Svet zdravia začal minulý 
týždeň očkovať proti ochoreniu COVID-19 aj v teréne. V spoluprá-
ci s ministerstvom zdravotníctva chce sieť zvýšiť zaočkovanosť 
v regiónoch Slovenska a zdravotníci preto v tomto období vyrá-
žajú s vakcínami do jednotlivých obcí priamo za ľuďmi. 

Zdravotnícky personál siete nemocníc Svet zdravia začal očkovať aj v teréne

  Napríklad počas utorka 27. júla začali v teréne očkovať aj zdravotníci svid-
níckej nemocnice. Vakcínu podali celkovo 54 záujemcom. Očkovali pritom na 
troch miestach - v obci Krajná Bystrá (4 zaočkovaní), v obci Ladomirová (18 
zaočkovaných) a vo Svidníku (32 zaočkovaných). Vyše tretinu z celkového 
počtu tvorilo marginalizované obyvateľstvo.
  „Zareagovali sme na výzvu rezortu zdravotníctva a v rámci iniciatívy 
Bezpečný región v našich nemocniciach vytvorili mobilné vakcinačné 
tímy, ktoré od minulého týždňa vyrážajú do jednotlivých obcí a očkujú 
verejnosť. Vakcinačné tímy vznikli dosiaľ v 11 nemocniciach siete Svet 
zdravia naprieč Slovenskom. 
  Jeden mobilný očkovací tím dokáže za jeden deň pomôcť desiatkam 
ľudí predísť ťažkému priebehu ochorenia COVID-19, ich hospitalizácii 
v nemocnici a tak aj naše tímy lekárov a sestier odbremeniť od náporu 
ťažko chorých COVID pacientov,“ hovorí medicínsky riaditeľ siete nemocníc 
Svet zdravia a siete polikliník ProCare lekár Martin Šimo.
  Dodáva, že sieť chce v čo najkratšom čase a v čo najvyššej frekvencii nav-
štíviť čo najviac obcí. „Predpokladáme, že záujem o výjazdové očkovanie 
zo strany obcí budeme evidovať najbližšie dva mesiace a verím, že sa 
nám ho v rámci našich kapacít podarí naplniť. Naším spoločným cie-
ľom je zvýšiť zaočkovať obyvateľstva a tým bezpečnosť v jednotlivých 

regiónoch,“ dopĺňa Šimo.
  Zdravotníci vyrážajú do regiónov po dopyte jednotlivých obcí. Tie nahlasujú 
predbežný záujem občanov, ale ľudia sa môžu prísť zaočkovať aj bez ozná-
menia vopred. Proces očkovania je zjednodušený, keďže zdravotníci očkujú 
jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson.   (jf) 

OČKOVANIE BEZ REGISTRÁCIE 

- 3. augusta od 8:30 do 12:00 hod.; Giraltovce 
- 10. augusta od 8:30 do 10:30 hod.; Chotča; obecný úrad
- 10. augusta od 11:00 do 13:00 hod.; Breznica; obecný úrad
- Časový priestor podľa záujmu o očkovanie
- Vakcína Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson; 
- Jednodávková vakcína určená pre obyvateľov nad 18.r.
- Je nutné sa preukázať OP, ev. PP

VAKCINAČNÉ CENTRUM NEMOCNICA SVIDNÍK

PONDELOK - ŠTVRTOK
 v čase 7:30 - 11:30 / 12:30 - 14:00 hod
 osoby nad 16 r., od 16 r. - do 18 r. 
 v doprovode zákonného zástupcu (rodič)
UTOROK - očkovanie detí od 12 r. do 16r./18r. 
                   v doprovode zákonného zástupcu (rodič)

- vakcína Comirnanty mRNA očkovacia látka proti Covid 19
- 2 - dávkový cyklus očkovania
- Objednaný cez portál + každý záujemca na očkovanie
- Je nutné sa preukázať OP, ev. PP

  Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa 
snažia oklamať daňovníkov. Zasielajú im podvodný email. Ponú-
kajú im vrátenie dane vo výške 314,35 eura, ak vyplnia priložený 
formulár žiadosti. Finančná správa takéto maily neodosiela a 
daňovníkom odporúča, aby na ne nereagovali ani neposkytovali 
žiadne svoje údaje.

Pozor na podvodný email

  Finančná správa apeluje na občanov, aby sa nenechali nachytať. Neznámy 
odosielateľ v mene fi nančnej správy rozposiela daňovníkom email, v ktorom 
ich informuje, že po prepočte roku 2020 majú nárok na vrátenie dane vo výške 
314,35 eura po vyplnení priloženého formulára na vrátenie platby. 
  Finančná správa chce informovať verejnosť o týchto podvodných praktikách, 
aby občania zbytočne neprichádzali o svoje peniaze a nenaleteli podvodní-
kom, ktorí ich chcú len zneužiť. Finančná správa vyzýva verejnosť, aby na 
takéto emaily nereagovali, neklikali na priložené linky a nevypĺňali žiadny 
„formulár žiadosti“ a obrátili sa na políciu. Žiadne takéto emaily fi nančná 
správa nerozposiela. 
  Najnovší pokus podvodníkov budeme riešiť v spolupráci s kompetentnými 
orgánmi. 

Martina Rybanská, hovorkyňa fi nančnej správy
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  V Údolí smrti skvalitňujú služby pre turistov. Zásluhu na tom 
má obec Kružlová, ktorá je akousi sťa strediskovou obcou kraja 
s vojnovými exponátmi pod holým nebom. Najnovšie v Údolí 
smrti pribudla predajňa, no nie hocijaká. V tej, o ktorej píšeme, 
nielen predávajú, ale aj informujú. V Údolí smrti majú pojazdné 
infocentrum. 

V Údolí smrti je pojazdná predajňa suvenírov a občerstvenia 

  Dlhé roky sa turisti márne sťažovali. 
Jednoduché občerstvenie či obyčajnú 
magnetku na pamiatku si v Údolí smrti 
nemali kde kúpiť. „Doposiaľ v tejto 
časti nášho regiónu sme nemali tu-
ristom čo ponúknuť, okrem altán-
kov či samotných exponátov,“ pri-
znal starosta Kružlovej Adrián Gužo. 
„Nebolo tu nič, to je pravda, pred 
tými pätnástimi rokmi,“ pridal svoj 
postreh turista z Dudiniec, ktorý sa do 
kraja pod Duklou spolu s rodinou vrátil 
po dlhých pätnástich rokoch. 
  Pravdou však je, že v Údolí smrti ne-
bolo nič nielen pred pätnástimi rokmi, 
ale napríklad ani pred rokom. Do kraja 
s vojnovými exponátmi nazvanom 
Údolie smrti pritom z roka na roka 
prichádza čoraz viac turistov. Vlani a 
teraz prevažne slovenských. 
  V Kružlovej si preto povedali dosť a 
už vlani na sklonku leta sa zrodil ná-

pad zriadiť predajňu na štýl klasických 
pojazdných predajní potravín, aké 
poznáme aj v našom regióne. 
  Obec nečakala na žiadne granty a 
ani dotácie. Turistom vyšla v ústrety 
sama. „Dohodli sme sa na obecnom 
zastupiteľstve, že to zoberieme na 
lízing, na mesačné splátky, bude-
me si to postupne splácať, pretože 
aj turisti k nám chodia postupne a 
každý deň máme väčšie a väčšie 
tržby, tak sa z toho veľmi tešíme,“ 
vyhlásil starosta Adrián Gužo. 
  V špeciálne upravenej dodávke 
okrem rôznych suvenírov ponúkajú 
aj jednoduché občerstvenie a, samo-
zrejme, informácie o regióne. „Turisti 
k nám chodia veľmi radi, väčšinou 
si kupujú magnetky, knihy, čiapky,“ 
povedal Michal Hvizd, jeden z dvoch 
pracovníkov pojazdnej predajne či 
pojazdného infocentra, pretože v do-

dávke turistom, samozrejme, posky-
tujú aj informácie o regióne. „Myslím, 
že pre návštevníkov je to dobrá 
vec,“ povedala turistka z Piešťan a 
muž z Rovinky pri Bratislave, ktorý 
bol v Údolí smrti počas svojej cesty 
Trasou hrdinov SNP dodal: „Áno, 
dobre padlo, musím povedať, kúpil 
som si nealko pivo.“
  Pojazdná predajňa suvenírov a. do  
občerstvenia je pri altánkoch v Údolí 
smrti smerom na Nižnú Pisanú každý 
deň od 8. do 16. hodiny. Základ by 
bol, no aj podľa starostu Kružlovej 
sa chcú posúvať ďalej. „Pýtame sa 

turistov, čo im chýba, čo by ešte 
privítali, aby tu bolo, no a podľa 
toho sa budeme prispôsobovať, aj 
naša ponuka sa bude tomu prispô-
sobovať,“ dodal starosta Kružlovej 
Adrián Gužo. 
  Najbližšie pri tankoch pod holým 
nebom kompletne vynovia parkovisko 
a chystajú aj výstavbu novej vyhliad-
kovej veže v tvare najznámejšieho 
československého náboja. Pred pár 
týždňami pod strechou altánku zriadili 
jednoduchý priestor na prenocovanie 
turistov a osadili tam aj toalety. 

(ps)

V špeciálne upravenej dodávke okrem rôznych suvení-
rov ponúkajú aj jednoduché občerstvenie a, samozrejme, 
informácie o regióne. Podduklianske novinky informoval 
starosta obce Kružlová Adrián Gužo
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   Čelia náporu plastov. Aj Svidník bojuje s odpadom a s tým 
plastovým zvlášť. Osobitne teraz v lete to vyzerá tak, akoby 
odpad z ulíc nestíhali Technické služby mesta Svidník vyvážať. 
Realita však až taká jednoduchá nie je.  

  Preplnené videli za 
ostatné týždne kon-
tajnery na plastový 
odpad aj Svidníčania 
hneď viackrát. „No 

boli preplnené, nieže preplnené, ale plasty boli až 
porozhadzované okolo tých kontajnerov,“ komento-
vala jedna zo Svidníčaniek a druhá dodala, že je to 
spôsobené aj tým, že plastové fľaše ľudia nestláčajú, 
a tak ich do kontajnera vojde menej. Potvrdil to aj 
riaditeľ Technických služieb mesta Svidník Lukáš 
Dubec. „Síce triedime viac, ale tie fľaše stále nestlá-
čame. Tých nestlačených fl iaš je v kontajneri vyše 
50 percent.“
   No a svoje zohráva aj takzvaná odpadová turistika. 
Tej sa v mestách bez uzamykateľných stojísk len 
tak ľahko nezbavia. Ukážkou je Svidník. „Občania z 
rodinných domov, chát donesú nárazovo viac plastu 
a presne potom vypukne tento problém,“ ozrejmil 
Lukáš Dubec, podľa ktorého je riešením stláčanie 
fl iaš a niekde aj viac kontajnerov. Svidník monitoruje 
množstvo odpadu senzormi a prvé čísla ukazujú to, 

čo je miestnym jasné už aj pri bežnom 
pohľade. Aj Technické služby priznáva-
jú, že napríklad v lokalite Ulice 8. mája 
za Lidlom by malo byť viac žltých kon-
tajnerov na plasty. „Áno, mám za to, 
že tu bude jedna z prvých lokalít, kde 
tieto nádoby doplníme,“ potvrdil šéf 
Technických služieb mesta Svidník.
   Na vine preplnených kontajnerov na 
plastový odpad teda nie sú dovolenky, 
či chýbajúci smetiari. Tí stále pracujú 
podľa pevného harmonogramu, na-
vyše intenzitu vývozu prispôsobujú 
potrebám. Ani to však teraz v lete 
nestačí. „Tých plastov je ďaleko viac 
ako v zimných mesiacoch, odhadom 
je to niekde medzi 30-timi a 40-timi 
percentami oproti zimným mesiacom,“ 
vysvetlil nárast plastového odpadu 
v letnom období Lukáš Dubec a zdá 
sa, že takýto trend možno ukončí až 
povinné zálohovanie plastových fl iaš 
v obchodoch. Dovtedy si s nimi budú 
musieť poradiť mestá.                 (ps)

Čo sa skrýva za preplnenými kontajnermi na plastový odpad?Čo sa skrýva za preplnenými kontajnermi na plastový odpad?

Riaditeľ Technických služieb mesta Svidník 
Lukáš Dubec
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  Po deviatich rokoch známosti a štyroch rokoch spoločného 
bývania pod jednou strechou si povedali svoje áno. Viceprimátor 
Svidníka Michal Goriščák sa pred pár dňami oženil. Svoju lásku 
s dlhoročnou partnerkou Veronikou spečatili v Novej Kelči a 
následne priamo v srdci Domaše. 

Svidnícky viceprimátor Michal Goriščák sa oženil na Domaši 
- najviac mu chutil prvý novomanželský bozk

  Zástupca primátorky Svidníka Michal Goriščák sa ženil na tretí pokus. Prvý 
termín svadby s dnes už manželkou Veronikou mali dohodnutý na máj mi-

nulého roku, no pre pandémiu ho museli preložiť na október a aj ten museli 
zrušiť. Dohodli sa na júli tohto roku a voľba padla na nedeľu 18. júla. „Som 
veľmi rád, že nám to na tretí pokus vyšlo, že sa to podarilo. Chceli sme 
mať pri sebe blízkych, priateľov a známych v tento náš veľký deň,“ 
vysvetlil Michal Goriščák. 
  Svoje áno si dnes už manželia Goriščákovci povedali v barokovo-rokoko-
vom kostole sv. Štefana kráľa pri Novej Kelči, ktorého zaujímavosťou je, že 
je situovaný pod úrovňou Domaše a je pozostatkom zatopenej obce Kelča. 

Ide o unikátny objekt, ktorý prežil dve 
svetové vojny aj výstavbu priehrady. 
Pred vodami Domaše ho chráni ume-
lý kamenný val. Dnes sa radí medzi 
národné kultúrne pamiatky. Objekt dal 
postaviť barón Wolfgang Véčei, dokon-
čený a vysvätený bol v roku 1780. 
  Sobášiacim bol o. Pavol Fenik, správ-
ca Gréckokatolíckej farnosti Svidník 
- Záhradná. 
  Ako sme už uviedli, dnes už manželia 
Goriščákovci sa poznajú deväť rokov 
a spolu v dome vo Svidníku žijú štyri 
roky. Vychovávajú dve deti - tri a pol 
ročnú Elišku a jeden a pol ročného 

Svoje áno si dnes už manželia Goriščákovci povedali v barokovo-
rokokovom kostole sv. Štefana kráľa pri Novej Kelči

Manželia Goriščákovci sa po-
znajú deväť rokov 
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Gabriela. Na svadobnú hostinu si vybrali hotel Garden Bogárka v rekreačnej 
oblasti Domaša - Dobrá, pretože ju chceli mať pod stanom. „Prišlo nám to 
také romantické, príjemné, preto sme zvolili tento hotel na Domaši a boli 
sme veľmi spokojní,“ priznal svidnícky viceprimátor Michal Goriščák, ktorý 
si spolu s polovičkou i ratolesťami svadbu užil. 
  Zabávalo sa na nej 70 ľudí, okrem rodiny, priateľov, známych napríklad aj 
bývalý štátny tajomník Ministerstva školstva a dlhoročný spolusúputnik Michala 
Goriščáka v strane Most-Híd Peter Krajňák, či svidnícki mestskí poslanci Ján 

Hirčko a Michal Goriščák. 
Svadobčanov zabávala ľudo-
vá hudba Fogaš a nechýbali 
ani tradičné svadobné zvyky 
Rusínov. „Manželka síce 
pochádza z južného Slo-
venska, no veľmi sa vžila s 
našim regiónom i s našimi 
rusínskymi zvykmi, tak 
aj preto na našej svadbe 
prevládli rusínske zvyky. 
Nechýbali čepenie neves-
ty, o ktoré sa postarali 
folkloristky zo zoskupenia 
Makovicke divky, no mali 
sme, samozrejme, aj tra-
dičný družbovský tanec i 
redový,“ opísal svadobné 
zvyky Michal Goriščák a 
priznal, že na svadbe mu 
najviac chutil prvý novoman-
želský bozk. 
  „Stravu, ktorú nám a 

Svidnícky viceprimátor Michal Goriščák sa oženil na Domaši 
- najviac mu chutil prvý novomanželský bozk

našim hosťom po-
dávali, som si veľ-
mi nevychutnal,, 
ubehlo to všet-
ko veľmi rýchlo, 
možno i preto, že 
sme sa snažili čo 
najviac venovať 
našej rodine, na-
šim blízkym a ka-
marátom.“
  Svadobnú ces-
tu manželia Go-
riščákovci nateraz 
neplánujú, a to i 
preto, že nežnejšia 
polovička nosí pod 
srdcom ich tretieho 
potomka. Leto tak 
trávia výlučne na 
Slovensku. S deťmi 
už boli v Pieninách, 
na Donovaloch, na 
ekokúpalisku v Ga-
boltove, chcú ísť do 
Bojníc a čo najviac 
pekných slnečných 
dní trávia aj na svid-
níckom kúpalisku. 

(ps) 

  Vo výstavných priestoroch Podduklianskeho osvetového stre-
diska vo Svidníku 23. júla sprístupnili výstavu autorov Jozefa Mu-
líka a Ladislava Cupera. Výstava nesie názov Výber z tvorby. 

Sprístupnili výstavu dvoch výtvarníkov Jozefa Mulíka a Ladislava Cupera 

  Jozef Mulík sa narodil 12. 12. 1944 v obci Gribov, vtedajší okres Stropkov. 
Po absolvovaní FF UPJŠ v Prešove pracoval ako novinár. 
  Podnikateľskú činnosť venoval predaju sakrálnej literatúry, devocionáliám a 
starožitnostiam. Autora motivujú dejiny, výtvarné umenie a historické artefakty. 
V dôchodkovom sa pokúsil o vlastný výtvarný prejav a začal maľovať obrazy.   
Prezentované maľby sú z rokov 2020 a 2021, teda z času poznamenaného 
pandémiou. Námety rôznorodé, s abstraktným akcentom, zobrazujú najmä 
fi gúru a krajinu. 
  Ladislav Cuper, narodený 23. 6. 1952 v Nižnom Mirošove, okres Svidník. V 
roku 1971 ukončil ŠUP v Bratislave, odbor umelecká fotografi a. Začal pracovať 

ako výtvarný redaktor v ukrajinskej redakcii časopisu Družno vpered v Pre-
šove a po roku odchádza študovať na Pedagogickú fakultu UPJŠ v Prešove, 
katedru výtvarnej výchovy a ukrajinského jazyka. Okrem umeleckej fotografi í  
sa venuje ilustráciám kalendárov, grafi ckým úpravám a návrhom obálok kníh. 
Intenzívne sa venuje aj maľovaniu obrazov. Zameriava sa hlavne na krajinu z 
oblasti dedín, kde sa má vybudovať Starínska priehrada.  V roku 1992 otvoril 
vlastné vydavateľstvo, kde naďalej ilustroval a grafi cky upravil množstvo 
kníh. Spolupracuje so Zväzom Rusínov-Ukrajincov SR, kde navrhol a vydal  
množstvo plagátov, pozvánok a diplomov. Navrhol a zrealizoval 15 scén pre 
festival Makovická struna v Bardejove i v Prešove. Vydal štyri fotografi cké 
publikácie: Jar rodného kraja, Hory, Modré hory a Karpaty.
  Výstava obrazov týchto dvoch výtvarníkov pod názvom „Výber z tvorby“ v 
Podduklianskom osvetovom stredisku potrvá do 20. augusta 2021.

Katarína Grúsová, POS vo Svidníku
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   V skanzene vo Svidníku sa v piatok 16. júla uskutočnilo priateľské stret-
nutie členov a sympatizantov strany SMER- SD. V zaplnenej vozárni sa 

Členovia i sympatizanti strany SMER-SD sa stretli vo svidníckom skanzene
všetkým prihovoril a zároveň privítal hostí okresný predseda  SMER-SD vo 
Svidníku Martin Gonšenica. Následne sa prítomným prihovoril Peter Šuca - 
krajský predseda v Prešove, poslanci  NR SR Ladislav Kamenický, Marián 
Saloň,  Richard Takáč, podpredseda strany SMER- SD Erik Kaliňák a člen 
predsedníctva Igor Melicher. Všetci spomínaní páni sa následne presunuli 
medzi občanov, kde pokračovali  debaty v príjemnej uvoľnenej atmosfére. 
Nechýbalo ani stretnutie hostí s členmi okresnej rady okresnej organizácie 
strany SMER- SD vo Svidníku. Do tanca i spevu hrala Ľudová hudba Fogaš a 
pre všetkých bol pripravený chutný guláš i pivo. Po neformálnom stretnutí sa 
hostia presunuli na Duklu, kde položili kytice hrdinom, ktorí položili životy za 
našu slobodu.                                                                                             (rf)

   Jedna z minulotýždňových búrok dala opäť zabrať aj Svidníčanov. Tí, ktorí 
bývajú v domoch na Ulici Sovietskych hrdinov oproti čerpacej stanici Slov-
naft, mali v jeden podvečer opäť raz zaplavené vstupy do dvorov. Pod vodou 
sa ocitla aj samotná križovatka pri vstupe na čerpaciu stanicu a zasahovať 
museli aj svidnícki hasiči. PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová k 
vzniknutej situácii povedala: 
   „Doterajšia komunikácia s občanmi nám potvrdila, že novovybudovaná vpúšť 
z minulého roka v predmetnej časti bola výborným a postačujúcim riešením. 
Vpúšť stíha aj vyššiu zrážkovú činnosť a samotní občania potvrdzujú, že ide 
o skvalitnenie ich životných podmienok. Búrky, ktoré nás zastihli v posledných 
dňoch neboli bežnou ani zvýšenou zrážkovou činnosťou, boli to výrazné až ex-
trémne prejavy počasia a na tie sa nevie nikto pripraviť.“                        (ps)

Križovatka pri benzínke pod vodouKrižovatka pri benzínke pod vodou

   Turistické informačné centrum Svidník otvorili v pondelok 2. augusta. „Týždne 
príprav, ktoré tvorili zhromaždenie materiálov, vytvorenie nových zaujímavých 
tlačovín a originálnych suvenírov vyústili do veľmi zaujímavej ponuky pre 
návštevníka. Centrum sme pripravovali ako moderný priestor s audio-video 
technikou, so suvenírmi, ktoré inde nenájdete, s časovou osou mesta, či 
originálnou výšivkou pochádzajúcou priamo zo Svidníka. V centre nájdu 
návštevníci odkazy na vojenskú históriu, našu kultúru aj šikovnosť domácich 
tvorcov,“ konštatovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. 
  Pripomeňme, že len samotná búdka, v ktorej je Turistické informačné centrum 
Svidník, stála vyše 30-tisíc eur. Ďalšie fi nancie stálo zariadenie a samotné 
suveníry. Je to prvýkrát v histórii, keď má Svidník vlastné informačné centrum. 
Nájdete ho oproti Domu kultúry pri verejných toaletách a otvorili ho v polovici 
leta.                                                                                                           (ps)   

0tvorili Turistické informačné centrum 
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  Príťažlivosť severovýchodu Slovenska zvýšila ďalšia atrakcia, 
ktorou je turistický vláčik premávajúci na okružnej trase Barde-
jov - Bardejovské Kúpele. Prvú jazdu absolvoval Vláčik Dráčik 
(ako ho nazvali) 17. júla 2021. 

Bardejovské Kúpele a mesto Bardejov spojil vláčik Dráčik

  Zatiaľ bude premávať každý deň, najmenej do konca tohto leta, jedna jazda 
trvá približne hodinu a denne by mal absolvovať sedem jázd. Lístky sú celo-

denné, vystúpiť a nastúpiť môžu cestujúci na hociktorej zastávke. Zastávok 
je 9, trasa začína na Radničnom námestí pri soche Kata, v Bardejovských 
Kúpeľoch stojí aj pri letnom kúpalisku, skanzene a pod kolonádou. Cena 
jednej jazdy je 7 EUR, dôchodcovia  a deti platia 5 EUR. Informuje o tom 
Radomír Jančošek, riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) 
„ŠARIŠ“ - Bardejov.
  „Všetky hlavné atrakcie bude teraz spájať na jednej trase turistický 
vláčik. Predpokladáme, že ho budú využívať predovšetkým starší ľudia, 
návštevníci a klienti kúpeľov a rodiny s deťmi, ktorí si tak pohodne pozrú 
dôležité miesta. Koncepcia okružných jázd im umožní urobiť si prestávku 
tam, kde si budú chcieť podrobnejšie si pozrieť dôležité miesta, alebo 
sa najesť či okúpať,“ konštatuje R. Jančošek.
  Ďalej poukazuje nato, že región Bardejova, Bardejovských Kúpeľov a ich 
okolie majú všetky atribúty komplexnej turistickej destinácie od prírodných, cez 
historické až po kultúrne. Sú tu vysoké hory s vrcholmi v nadmorskej výške cez 
1000 nad morom, rozhľadne, kúpaliská, wellness, reštaurácie, hotely, múzeá, 
skanzeny, drevené kostolíky, hrady, vojnové atrakcie, cyklistické a turistické 
značené a udržiavané trasy, liečivé singletracky, svetoznáme Bardejovské 
Kúpele kde bola aj cisárovna Sisi a mesto UNESCO Bardejov, kde sa po iné 
roky konal aj najstarší jarmok  na Slovensku. Tento rok kvôli protiopatrení  
voči korone nebude. 
  Viac je na: www.bardejov.sk, www.kupele-bj.sk, www.svidnik.sk, www.
visitbardejov.sk
  Projekty a ich aktivity sú realizované s fi nančnou podporou Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky.   

 (rj)

  Tisícky poistencov, ktorí boli diskriminovaní v súvislosti s ne-
skorším odchodom do dôchodku, v týchto dňoch dostávajú zo 
Sociálnej poisťovne fi nančnú kompenzáciu. Sociálna poisťovňa 
za posledný mesiac spracovala kompenzácie približne 37 350 
poistencom, ktorým bol priznaný starobný a predčasný starobný 
dôchodok do konca roka 2020. 

Sociálna poisťovňa priznala kompenzácie viac 
ako 45 tisícom diskriminovaných žien i mužov

  Spolu s priebežne priznávanými 
kompenzáciami ďalšej skupiny 7 
850 poistencov, ktorí si o starobný 
dôchodok žiadali až tento rok, tak 
spolu odstránila už viac ako 45 200 
diskriminácií. Ide predovšetkým o 
ženy od roku narodenia 1957. Soci-
álna poisťovňa vypláca kompenzáciu 
automaticky, netreba o ňu žiadať.
  Viac ako 80 % poberateľov dôchod-
kov priznaných do konca minulého 
roka kompenzuje Sociálna poisťovňa 
vo výraznom predstihu
  Sociálna poisťovňa vo výraznom 
predstihu zabezpečuje kompenzáciu 
ženám i mužom, ktorí mali priznaný 
starobný či predčasný starobný 
dôchodok do konca minulého roku. 
Podľa zákona si totiž má splniť túto 
povinnosť do 31. decembra 2022. 
„Keďže odstránenie tejto dis-
kriminácie sa stalo jednou z pri-
orít nového vedenia Sociálnej 
poisťovne, dali sme si za úlohu 
vyriešiť túto otázku čo najskôr,“ 
povedal generálny riaditeľ Sociálnej 
poisťovne Juraj Káčer. Výsledkom je, 
že už vo výraznom predstihu počas 
júna a júla 2021 Sociálna poisťovňa 

kompenzuje 37 350 poistencov, čo je 
viac ako 80 %.
  Kompenzáciu formou jednorazo-
vého doplatku k starobnému dô-
chodku vyplatí Sociálna poisťovňa 
diskriminovaným poistencom v jednej 
sume, a to rovnakým spôsobom ako 
vypláca samotný dô-
chodok. Za júl ide o 
skupinu približne 28 
350 poberateľov sta-
robných dôchodkov 
z celkového počtu 
30 tisíc. Tí, ktorí dostávajú dôchodok 
bezhotovostne, by už v týchto dňoch 
mali mať pripísanú sumu kompen-
zácie na svojom bankovom účte. Tí, 
ktorí dôchodok poberajú v hotovosti, 
ju dostanú prostredníctvom pošty. 
Súčasne o tom dostanú aj písomné 
rozhodnutie, aby si mohli skontrolovať 
výšku kompenzácie.
  Poberatelia predčasného starobné-
ho dôchodku dostávajú kompenzáciu 
vo forme jeho percentuálneho zvýše-
nia. Nárok na kompenzáciu k tomuto 
dôchodku (priznanému do konca 
roku 2020) má mať približne 14 500 
osôb, pričom o nároku približne 9 000 

z nich Sociálna poisťovňa rozhodla. 
V najbližších dňoch o tom rovnako 
dostanú písomné rozhodnutie, bude 
im zabezpečená pravidelná výplata v 
novej sume a poukázaný aj doplatok 
od 1. januára 2021.
  Poisťovňa priebežne priznáva 
kompenzácie aj pri tohtoročných 
žiadostiach o dôchodok
  Sociálna poisťovňa okrem toho 
priebežne pokračuje v priznávaní 
kompenzácií aj pre ďalšiu skupinu 
poistencov, ktorým je starobný dô-
chodok priznaný v roku 2021 a majú 

na kompenzác iu 
nárok. Dostávajú ju 
podľa toho, kedy o 
dôchodok požiadali. 
Kompenzácia im pat-
rí buď vo forme jed-

norazového doplatku k starobnému 
dôchodku alebo vo forme zvýšenia, 
ktoré je už zohľadnené v sume dô-
chodku podľa toho, od akého dátumu 
o jeho priznanie požiadali. Táto forma 
kompenzácie sa zatiaľ v tomto roku 
dotkla približne 7 850 poistencov.
„Napriek náročnej situácii, ktorej 
Sociálna poisťovňa v posledných 
mesiacoch v dôsledku pandémie 
i nárastu dôchodkovej agendy 
čelila, tak pomoc diskriminovaným 
poistencom prichádza oveľa skôr. 
Odstránili sme väčšinu diskriminá-
cií žien i mužov z minulosti. 
  V práci pokračujeme už len v 

prípadoch, v ktorých je pre zistené 
nezrovnalosti vylúčené automa-
tické rozhodnutie a o nároku musí 
rozhodnúť kvalifi kovaný odborný 
zamestnanec,“ uviedol generálny 
riaditeľ J. Káčer.
  Sociálna poisťovňa vypláca kompen-
zácie na základe novely zákona o so-
ciálnom poistení, ktorá od 1. januára 
2021 znížila dôchodkový vek poisten-
cov ročníkov 1957 a nasledujúcich. 
Zníženie veku je nastavené tak, aby 
poistenci, ktorí vychovali deti, mali 
v porovnaní s dôchodkovým vekom 
bezdetného poistenca narodeného v 
tom istom roku znížený dôchodkový 
vek o 6 mesiacov za každé vycho-
vané dieťa. 
  Ak však poistenec takýto dôchodko-
vý vek dosiahol ešte pred 1. januárom 
2021, zákon Sociálnej poisťovni 
ukladá kompenzovať dôchodok, ktorý 
sa predtým nemohol vyplatiť. Ide o 
kompenzáciu starobného dôchodku 
alebo predčasného starobného dô-
chodku podľa toho, o priznanie kto-
rého poistenec žiadal. Kompenzácia 
neprináleží každému poistencovi, 
narodenému v r. 1957-65, ale len tým, 
ktorým nebol pri priznaní dôchodku 
zohľadnený znížený dôchodkový vek 
za vychované deti.
  Podrobnejšie informácie o nároku 
na kompenzáciu a vzorové príklady 
nájdete na stránke Sociálnej poisťov-
ne.                                   (socpoist) 
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   „Leto začalo dobre. Pozitívne prípady sme nemali. Potom sme dva týždne po sebe evidovali  
po jednom prípade v každom okrese. Posledný týždeň sa všetko zmenilo a pozitívnych prípadov 
v obidvoch okresoch máme viac,“ takto začala svoje vyjadrenia na margo aktuálnej situácie s 
ochorením COVID-19 v okresoch Svidník a Stropkov riaditeľka Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom vo Svidníku Helena Hrebeňaková. 
   Aktuálne v uplynulom týždni zaevi-
dovali 4 prípady v okrese Svidník a 5 
prípadov v okrese Stropkov. Vo Svid-
níku je 1 prípad zachytený Ag testom. 
„Čakáme na potvrdenie pozitivity PCR 
testom,“ povedala Helena Hrebeňa-
ková s tým, že ide o osoby, ktoré sa 
vrátili z Cypru, Bulharska, Česka. Po-
zitívne prípady pritom zaznamenali aj 
u osôb bez cestovateľskej anamnézy. 
„A potvrdený máme aj delta variant,“ 
skonštatovala regionálna hygienička 
a podľa slov riaditeľa Nemocnice arm. 
gen. L. Svobodu vo Svidníku Slavka 
Rodáka bol delta variant potvrdený u 
občana, ktorý sa vrátil z Cypru. 

   Percento zaočkovannosti proti 
COVID-19 je v obidvoch okresoch 
nízke, niečo cez 32 %. V okrese 
Svidník sú obce kde zaočkovanosť 
prvou dávkou nedosahuje ani 10 %, 
a to Krajná Bystrá, Dlhoňa a Roztoky. 
V okrese Stropkov má najnižšiu zaoč-
kovanosť obec Kožuchovce, a to pod 
15 %. Mestá v našom regióne sú na 
tom lepšie. Najvyššiu zaočkovanosť 
majú Giraltovce 40 %, Svidník 37 % 
a Stropkov 35 %. Jednoznačne naj-
vyššiu zaočkovanosť 81 % má obec 
Matovce. Podľa Heleny Hrebeňakovej 
zaočkovanosť treba jednoznačne 
zvýšiť. 

   „Starostom obcí a združeniu Zdravé 
regióny sme navrhli prednášky, be-
sedy o očkovaní, o jeho výhodách a 
rizikách priamo v obci. Zamestnanci 
RÚVZ sú pripravení a ochotní od-
povedať na všetky otázky občanov 
týkajúce sa očkovania. Ľudia často 
veria neovereným informáciám, hoa-
xom. Je smutné, že slová odborníkov 
neberú vážne. Vážne neberú ani in-
formácie o prítomnosti infekčnejšieho 
delta variantu. Informáciu, že najúčin-
nejšia ochrana proti delta variantu je 
u jedinca kompletná zaočkovanosť,  
ignorujú. Aby sa zvýšila zaočkova-
nosť a dostupnosť k očkovaniu Ne-

mocnica arm. generála 
L. Svobodu Svidník a.s. 
zriadila výjazdový oč-
kovací tím, ktorý bude 
1x týždenne očkovať 
záujemcov priamo v 
obciach. Očkovanie sa 
vykoná jednodávkovou 
vakcínou Janssen od fi r-
my Johnson &Johnson. 
Záujemcovia sa môžu 
obrátiť na starostov,“ 
skonštatovala regionál-
na hygienička a svoj 
postreh pridal aj riaditeľ 
svidníckej nemocnice 
Slavko Rodák. 
   „Áno, počet zaoč-
kovaných je v našom 
regióne, ako aj na Slo-
vensku veľmi nízky. 
Stále prevláda medzi 
verejnosťou očkovacia 
antikampaň, čo iba na-
pomáha prichádzajúcej 
tretej vlne pandémie. 
Tá malá časť populácie, 
ktorá už je zaočkovaná, 
nedokáže efektívne spo-
maliť šírenie ochorenia, 
predovšetkým vysoko 
infekčného delta va-
riantu. Aj touto cestou 
apelujem na verejnosť, 
zástupcov miest a obcí 
nášho regiónu, aby v zá-
ujme vlastného zdravia a 
zdravia svojich blízkych 
využili možnosť očkova-
nia sa, a to buď priamo 
v nemocnici Svidník, 
kde PONDELOK až 
ŠTVRTOK v čase od 
7.30 - 15:00 očkujeme 
aj bez registrácie. Deti 
od 12 rokov očkujeme 

v doprovode rodičov, resp. iného 
zástupcu iba v utorky. Vakcinačné 
centrum nemocnice Svidník očkuje  
vakcínou proti Covid-19 látkou Pfi zer/ 
BioNTech, ktorá je dvojdávková. Zá-
ujemcovia o očkovanie, ktorí nemajú 
možnosť pricestovať do nemocnice 
Svidník, môžu nahlásiť svoj záujem 
o očkovanie prostredníkom staros-
tov obci. Za týmito občanmi príde 
na obecné úrady, či iné dohodnuté 
miesto náš výjazdový očkovací tím. V 
rámci výjazdového očkovania  očku-
jeme vakcínou proti Covid-19 látkou 
Johnson & Johnson, ktorá je jed-
nodávková. Je v našom spoločnom 
záujme, aby sme využili zatiaľ jedinú 
cestu ako spomaliť toto ochorenie a 
tým je stále iba očkovanie.“
   Podľa slov regionálnej hygieničky 
už aj posledný týždeň naznačuje, že 
ochorení bude pribúdať. „Máme veľký 
hendikep a tým je nízka zaočkova-
nosť. V obidvoch okresoch zaočko-
vanosť ľudí nad 50 rokov nedosahuje 
ani 50 %. Tu patríme medzi najhoršie 
okresy na Slovensku. Nie všetci ľudia 
dodržiavajú po návrate zo zahraničia 
karanténne opatrenia. To všetko pri-
spieva k zhoršeniu epidemiologickej 
situácie v regióne. 
   Zamestnanci RÚVZ v súčinnosti s 
políciou vykonávajú kontrolu dodržia-
vania izolácie, karantény rovnako aj 
kontrolu osôb, ktoré sa po návrate zo 
zahraničia nedostavili na PCR test,“ 
upozornila Helena Hrebeňaková, 
ktorá ľuďom radí, aby dôverovali 
odborníkom, slovenským i svetovým 
vedcom, ktorí za jedinú cestu späť 
k normálnemu životu považujú oč-
kovanie. 
   „Očkovanie je nielen cestou k zní-
ženiu počtu chorých s Covidom-19 v 
nemocniciach, k zníženiu počtu úmrtí 
na toto ochorenie, ale aj cestou, ako 
zabezpečiť riadnu zdravotnú starost-
livosť pre každého, kto ju potrebuje. 
Doteraz sa potvrdilo, že Covid-19 a 
najmä delta variant napáda najmä ne-
zaočkovaných. V prípade ak ochorie 
zaočkovaný človek, priebeh ochore-
nia je mierny. Chystá sa nový Covid 
automat a práve zaočkovanosť  by 
v ňom mala byť podstatná. Prosíme 
ľudí, aby sa dali zaočkovať.“
   Na možný nárast počtu chorých na 
ochorenie COVID-19 sa chystá aj ne-
mocnica vo Svidníku. Riaditeľ Slavko 
Rodák povedal, že poučení z druhej 
vlny majú jasný plán, ako postupne 
budú otvárať lôžka pre Covid pacien-
tov a redukovať štandardné lôžka. 
„Samozrejme, plán budeme dopĺňať o 
aktuálne potreby, ktoré môžu vzniknúť 
najmä s priebehom ochorenia delta 
variantom,“ podotkol Slavko Rodák 
a potvrdil, že po niekoľkých týždňoch 
majú aj prvú hospitalizáciu pacienta s 
ochorením COVID-19. 

(ps)

Ako sa vyvíja situácia s ochorením COVID-19 v okresoch Svidník a Stropkov počas leta? 
Potvrdili prvý prípad delta variantu
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   Extraligoví volejbalisti Svidní-
ka posilňujú a my už poznáme 
aj meno nového trénera. Po 
tom, čo vo funkcii skončil dlho-
ročný tréner Peter Tholt, ktorý 
sa má v klube ďalej venovať 
práci s mládežou, sa novým 
trénerom extraligového tímu 
TJ Slávia Svidník stal Rastislav 
Paňko.

   Takýto úvod do novej sezóny si treťoligoví futbalisti 1. FK Svid-
ník istotne nepredstavovali. Sezóna sa rozbehla počas uplynulé-
ho víkendu a futbalisti Svidníka sa v sobotu 31. júla predstavili 
v Lipanoch. Klub, na čele ktorého stojí ako prezident Michal 
Goriščák st., ako sa hovorí, vyfasoval poriadnu nakladačku.

   Domáci futbalisti sa ujali vedenia v 23. minúte, aby o šesť minút neskôr pridali 
z pokutového kopu druhý gól. Ešte do polčasu Lipančania pridali aj tretí. To 
im ešte futbalisti Svidníka boli ako tak zdatným súperom. Po zmene strán sa 
ale všetko zmenilo. Svidníčania pôsobili odovzdaným dojmom a vyzeralo to 
ako v boxe, keď sa už len čaká na hodenie bieleho uteráka. Toho sa futbalisti 
Svidníka nedočkali, a tak si ten svoj povestný kalich horkosti dopili až do dna. 
Za 45 minút druhého polčasu v Lipanoch inkasovali deväť gólov, a to už je na 
zápas najvyššej regionálnej futbalovej súťaže naozaj čo povedať! Za zmienku 

ešte stojí fakt, že od 38. minúty hrali Svidníčania bez brankára Antona Dzu-
pinu, ktorého rozhodca vylúčil za zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním 
súpera vo vnútri pokutového územia. Za rovnaký priestupok videl v 72, minúte 
červenú kartu aj Timotej Čabala, a tak Svidníčania zápas dohrávali deviati. 
Nič to však nemení na tom, že v Lipanoch vysoko prehrali hlavne vlastným 
pričinením. Dodajme, že podľa ofi ciálneho zápisu zo stretnutia je trénerom 
1. FK Svidník Alexander Tyč. 
   Zostava Svidníka: Dzupina - Košč (69. Haňak), Timotej Čabala, Blanár, 
Makara, Guman (39. Mulik), Shliakhov, Daňo (82. Janek), Paňko, Daniel 
Čabala, Oravec. 
   V stredu 4. augusta o 16.30 hod. treťoligoví svidnícki futbalisti na domácom 
trávniku privítajú 1. FC Tatran Prešov, vo vedení ktorého je bývalý medziná-
rodný futbalový rozhodca Ľuboš Micheľ, ale aj bývalí slovenskí reprezentanti 
Stanislav Šesták a Martin Jakubko. 

(pn)

III. LIGA ŠK Odeva Lipany - 1. FK Svidník 12:0 (3:0)

Ľuboš Macko v novej sezóne v drese Svidníka, 
trénerom Rastislav Paňko

   V rozhovore pre naše noviny to 
potvrdil Ľuboš Macko, ktorý v klube 
pôsobil ako generálny manažér. Ten 
zároveň počas uplynulého víkendu 
potvrdil aj ďalšiu novinku. „Netají m 
sa tý m, ž e ako hrá č  som sní val zí skať  

titul v rodnom meste, avšak nikdy 
to okolnosti nedovoľ ovali. Verí m, 
ž e tentokrá t prichá dza š anca, ktorú  
sa budem snaž iť  využ iť  a spravím 
všetko pre dosiahnutie najvyš š ieho 
cieľ a. Domnievam sa, ž e som to 
dlž ný  svidní ckym fanú š ikom,“ vyhlásil 
Ľuboš Macko, ktorý spolu s manžel-
kou pred prípravou na novú sezónu 
dovolenkoval už tradične v bulhar-
skom Obzore. Potvrdil, že si v novej 
sezóne oblečie opäť dres Svidníka a 
vo svidníckych farbách chce siahať 
po tých najvyšších priečkach!
   Vo svidníckom volejbalu sa chystá 
aj ďalší veľký návrat. „Veľmi sa te-

šíme, že sa môžeme podeliť 
o skvelú správu! Ukrajinský 
legionár Dmytro Fedorenko, 
veľká pomoc nášho tímu v 
minulej sezóne, sa po roku vo 
Francúzsku vracia na horúcu 
palubovku do Svidníka,“ na-
písal svidnícky klub na Face-
booku a oznámil aj to, že pre 
novú sezónu v tíme ostáva 
aj svidnícky rodák a talento-
vaný odchovanec, nahrávač 
Juraj Jurko, ale napríklad aj 
ďalší svidnícky rodák Marián 
Vitko, či Šimon Kozák a Bazil 
Horňák. 
   Na prípravu extraligových vo-
lejbalistov TJ Slávia Svidník sa 
na našich stránkach bližšie po-
zrieme o týždeň. Predstavíme 
nového trénera a predostrieme 
plány do novej sezóny. 

(ps) Rastislav Paňko

Ľuboš Macko Dmytro Fedorenko
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  Posledný septembrový víkend chystajú bežci zo Stropkova 
jedinečné podujatie, prvé svojho druhu v regióne pod Duklou - 
ultramaratón Rusínska stovka. Limitovaný počet 200 účastníkov 
pobeží historickými územiami Horného Zemplína a Šariša až k 
poľskej hranici, traťou lemovanou karpatskými drevenými kos-
tolíkmi, významnými bojiskami I. a II. svetovej vojny, vojnovými 
pamätníkmi i pietnymi miestami v nádhernej prírode severový-
chodu Slovenska. 

V okolí Stropkova i Dukly chystajú prvý ultramaratón na severovýchode Slovenska

  Hlavným organizátorom podujatia naplánovaného na 25. a 26. septembra je 
stropkovský bežec Jozef Kimák, ktorý v uplynulých rokoch úspešne absolvoval 
viacero ultramaratónskych výziev  - Lazovú, Leteckú, Javornícku i Ponitriansku 
stovku, 100 míľ krajom Malých Karpát, Štefánik trail, Kamzík - Baba - Kamzík 
či 345 km sólo beh Od Tatier k Dunaju. „Organizáciou týchto pretekov si 
plním malý sen o domácom ultrabehu. Po prekročení určitej vekovej 
hranice, človek hodnotí minulosť a rozmýšľa nad budúcnosťou. Tu 
som sa narodil a aj dožijem a aj takýmto spôsobom by som chcel na 
domácom poli zanechať brázdu. 
  Motiváciou bola aj moja účasť na spomínaných pretekoch či dlhých 
tréningových behoch, počas ktorých som intenzívne rozmýšľal zorgani-
zovať niečo podobné aj v mojom rodnom kraji a privítať tu ultrabežcov 
i diaľkových chodcov z iných kútov Slovenska. Verím, že sa mi to aj 
pomocou tunajších bežcov a dobrých ľudí ochotných pomôcť podarí 
pretaviť na skutočnosť,“ povedal Jozef Kimák, civilným povolaním aktívny 
hasič. 
  Sprievodným behom Rusínskej stovky bude kratšia 66-tka. Jednotlivé tra-
sy, začínajúce i končiace v Stropkove, je možné absolvovať aj ako diaľkový 
turistický pochod. Viesť budú poväčšine značenými turistickými chodníkmi v 
stropkovskom a svidníckom okrese. 
  Zázemie bude v telocvični ZŠ na Konštantínovej v Stropkove, v plavárni, ktorá 
je súčasťou areálu, budú môcť ultramaratónci po náročnom výkone zregenero-

vať. „Náš región má čo ponúknuť a verím, že táto časť Slovenska nadchne 
ultrabežcov i diaľkových chodcov a 
budú sa sem pravidelne vracať. Časť 
trasy vedie červenou značkou Cesty 
hrdinov SNP spájajúcou Duklu s De-
vínom,“ dodal J. Kimák. 
  V súčasnosti už na stránke stropkov-
ska20.sk prebieha registrácia na preteky, 
k dispozícii sú aj trasy v elektronickej 
podobe. Organizátori aktuálne kontrolujú 
jednotlivé úseky a priebežne vyznačujú 
trasy vedúce mimo turisticky značených 
miest. Spoluprácu pri organizácii prisľúbili 
mestá Stropkov i Svidník, ako aj obce, 
cez ktorých katastre beh povedie. 
„Ultramaratóncov i nadšencov behu 
radím k rekreačným športovcom, mož-
no o čosi aktívnejších od iných. Za nás 
všetkých si dovolím si povedať, že pre 
nás je beh určitým spôsobom životnou 
fi lozofi ou a útekom od starostí doby. 
  No a ultrabeh je nadstavba behu - nie 
je mu nadradený, je to len iný svet, kde pojem pochopenia  vynaloženej 
námahy je cudzí bežcovi, ale ultrabežcovi je drogou. Beh na dlhé vzdia-
lenosti mu neprekáža, žiadna vzdialenosť nie je dlhá. Dlhý je len čas, 
ktorý v svojom vnútri trávi sám so sebou,“ charakterizoval J. Kimák aktivitu, 
ktorej sa venuje už takmer desaťročie, pričom na prvé súťažné kilometre sa 
vydal až po štyridsiatke. 
  Do štartu prvého ultramaratónu na severovýchode Slovenska ostávajú 
zhruba dva mesiace. Pre organizátorov by bolo najväčším potešením, ak by 
možnosť štartu využilo čo najviac miestnych nadšencov behu, rovnako aby 
sa im podarilo získať čo najviac podporovateľov a partnerov, ako aj početný 

tím dobrovoľníkov a samozrejme, aby 
každý štartujúci v zdraví dorazil do 
vytúženého cieľa. 
  J. Kimák verí, že Rusínska stovka 
zapustí v regióne pevné korene a stane 
sa jedným z vyhľadávaných bežeckých 
podujatí. „Čo určite môžeme garan-
tovať, je krásne prostredie, príroda, 
dobrota miestnych, pokoj, radosť a 
nadšenie súťažiacich z pohybu. Te-
ším sa na všetkých zúčastnených a 
zároveň pozývam k nám do prekrás-
neho kraja pod Duklou,“ uzavrel. 

 
                                   Peter Novák 

Hlavným organizátorom 
podujatia je stropkovský 
bežec Jozef Kimák

  V sobotu 17. júla sa v Gaboltove v okrese Bardejov uskutoč-
nilo 2. kolo Slovenského pohára v Mas wrestlingu v deviatich 
kategóriách. 
  V kategórii dievčat do 16 rokov zastupovala Petra Turcovská 
iba trinásťročná žiačka Základnej školy Komenského vo Svid-
níku. Po zisku 3. miesta z minulého roka v Banskej Bystrici 
zabojovala a získala striebornú medailu pre svoju školu a 
mesto Svidník. Mas wrestling je to silové preťahovanie špor-
tovcov sediacich oproti sebe v ohraničenom priestore, kde ich 
oddeľuje doska do ktorej sa zapierajú nohami. 
  Mas wrestling má korene v Rusku. Mas wrestling je v jed-
noduchosti preťahovanie sa dvoch oproti sebe sediacich ľudí 
o pol metrovú palicu, ktorú držia oboma rukami. Víťazom sa 
samozrejme stáva ten, ktorému ostane palica v rukách.
  Tento šport v súčasnej dobe združuje 79 krajín sveta. V sna-
he vedenia Svetovej federácie a dobrým preferenciám tohto 
športu sa predpokladá, že v roku 2032 bude Mas wrestling 
zaradený medzi olympijské športy. 

 Michal Klimik, tréner 

Petra Turcovská získala 2. miesto v Mas wrestlingu v 2. kole Slovenského pohára
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    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Samota nám zviera srdce,

spomienky bolia, slzy sa tisnú do očí,
ťažko sa žije bez tých, ktorých sme tak milovali.
S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme, že nás 
20. júla 2021 vo veku 85 rokov navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec, dedko a brat
JÁN GULA

  Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, priateľom a 
susedom, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť na jeho poslednej 
ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
  S láskou a úctou smútiaca rodina, manželka Melánia, dcéry Dana a 
Svetlana s rodinami, bratia Vasiľ a Peter s rodinami

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Prestalo srdiečko tĺcť, prestali ústa sa smiať,
budeme otecko drahý, stále na Vás spomínať.

S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme, že nás 23. 
júla 2021 vo veku nedožitých 82 rokov opustil 

náš milovaný manžel, otec a dedko
JURAJ ŠKURLA z Ladomirovej 

  Ďakujeme personálu a lekárom Interného oddelenia svid-
níckej nemocnice za príkladnú zdravotnú starostlivosť.  
  Ďakujeme všetkým príbuzným a priateľom za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.   
  S láskou a úctou manželka Mária, dcéra Mária s priateľom, dcéra Ľubica 
s manželom, vnúčatá Marek, Lukáš, Tatiana a ostatná rodina 

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Odišiel, ako si to osud prial,

v našich srdciach zostáva žiaľ.
Spomienka živá a láskavá, 

navždy v nás ostáva.

S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme, 
že nás 16. júla 2021 vo veku 40 rokov navždy 

opustil náš milovaný syn a brat
JOZEF ŠUGAR zo Svidníka

  Ďakujeme všetkým príbuzným a priateľom za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.   
  S láskou a úctou mama a sestra Lenka s priateľom

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
vysunuté astronomické pracovisko

HVEZDÁREŇ ROZTOKY
Vás pozýva na

expedíciu zameranú na pozorovanie meteorov
PADAJÚCA HVIEZDA ALEBO METEOR?

Expedícia sa uskutoční v dňoch 12. - 15. augusta 2021
v priestoroch hvezdárne Roztoky

Expedícia je určená pozorovateľom, amatérskym astronómom, študentom 
astronómie a všetkým záujemcom o astronómiu. Obsahom expedície bude 
pozorovanie meteorov a následné vyhodnocovanie meraní

Prihlášky a ďalšie informácie: Hvezdáreň Roztoky, 054/75 923 20, astroroz-
toky@ protonmail.ch

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Projekt č. 20-452-00619 - Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii
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Kto daroval krv? 
  V stredu 21. júla prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice v rámci Primátorskej kvapky krvi darovať krv 33 bezpríspevkových 
darcov: 
  Damián Polončák (prvodarca), Blanka Manduľová (7), Jozef Manduľa (69), 
Katarína Volohdová (38), Ľuboš Jurečko (17), Juraj Danko (34), Slavomír 
Kmec (13), Jana Milá (9), Marián Milý (6), Martina Maliňáková (11), Marián 
Štefanišin (35), Ján Micenko (66), Róbert Zápotocký (5), Ján Polončák (13), 
Peter Kimák (41), Lenka Bučková (13), Marián Bednarik (13), Karol Mydla 
(2), Marta Hvizdová (46), Róbert Šak (14), Jozef Kurty (14), Radoslava Ba-
rančíková (6), Tatiana Kseničová (12), Martin Ždiňak (8), Gabriela Brožinová 
(6), Ľudmila Gajdošová (14), Ján Dupnák (6), Alena Beľaková (21), Patrik 
Halaj (43), Matúš Jakubov (55), Marcel Hoľko (69), Patrícia Raková (19), 
Rastislav Jurč (2). 
  V stredu 28. júla prišlo darovať krv 20 bezpríspevkových darcov:  
Helena Kapcalová (3), Daniel Miženko (2), Jaromír Vanda (34), Andrej Vook 
(9), Róbert Kudla (35), Tobias Tkáč (7), Ľuboslav Hmurčík (2), Ľuboslav 
Hmurčík (81), Radka Vargová (9), Jaroslav Kapa (48), Lenka Zeherová (45), 
Anna Baníková (8), Adriana Uramová (prvodarca), Miloš Demský (3), Ľuboš 
Angelovič (7), Ľubomír Jurečko (13), Ján Sabol (37), Michal Giba (57), Ra-
doslav Michalko (22), Richard Sakara (10). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 

SEKRETARIÁT:                 
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, 
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
KR OOFZ:
1. kolo 6. liga dospelí - 8. augusta 2021 o 16.30 hod.:
 Tisinec - Lúčka (Korba, L. Zápotocký - Feč)
 Sitniky - V. Orlík (Hubáč, Sidorová - Vaško)
 Kalnište - Breznica (Baláž, Dovičák, Znoj - Kaščák)
 Chotča - Bukovce (A. Špak, Čonka - OOFZ)
 Radoma - Stročín (Džavoronok, Malačina - Burcák)
 Kuková - Miňovce (Šugár, F. Zápotocký - Brendza)
 Rovné  - Mestisko (Ľ. Suchanič, Seman, Hamřik - Mackanin)
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je 
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalo-
vekluby.sk

OOFZ Svidník

Úradná správa č. 2 zo dňa 29. júla 2021

  V Hrabovčíku sa v uplynulú nedeľu občania a návštevníci Oddychovej zóny 
zabávali pri ľudovej hudbe Stana Baláža.
  Starosta obce Hrabovčík Sergej Vasilenko so svojimi poslancami pripravil 
kultúrne podujatie pre svojich občanov, rodákov a hostí. Po dlhšej prestávke 
sa v oddychovej zóne stretol hojný počet návštevníkov  a milovníkov ľudovej 
hudby. Spoločne sa zabávali do večerných hodín a odchádzali s dobrým 
pocitom a bohatým kultúrnym zážitkom. 
  Hlavným organizátorom podujatia bola Obec Hrabovčík v spolupráci s Pod-
duklianským osvetovým strediskom vo Svidníku za fi nančnej podpory Fondu 
na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR. 

(hr)

Zábava pri ľudovej hudbe Stana Baláža 
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba 
je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
7. augusta: MUDr. A. Bobáková - Komenského 77/31 Svidník. 
                   Kontakt: 054/752 30 79.
8. augusta: MUDr. A. Bobáková - Komenského 77/31 Svidník. 
                   Kontakt: 054/752 30 79.
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.

WOLF, Doris: Keď odchádza partner. 
Ako sa vyrovnať s bolesťou 
z rozchodu. 
Bratislava, NOXI 2021. 229 s.
  Doris Wolfová je známa nemecká psycho-
terapeutka. Vo svojej knihe sa snaží pomôcť 
prekonať ľudom ťažké obdobie po rozchode 
alebo rozvode, pričom vychádza z dlhoroč-
ných skúseností z praxe, ale opiera sa aj o 
princípy zvládania straty blízkeho človeka. 
Takmer každý opustený partner prežíva po 
rozchode duševné trápenie, často vedúce až 
k fyzickým ťažkostiam. 
  Je však väčšinou presvedčený že už nikdy 
nebude šťastný. Striedajú sa u neho pocity 
hnevu, ľútosti, strachu, viny, neistoty a zú-
falstva. Táto kniha vás naučí ako sa zbaviť 
bolesti, zatrpknutia aj nenávisti a ako opäť 
veriť ľuďom. Naučíte sa však najmä to, ako získať stratenú nedôveru k sebe 
samému.

HAVRÁNKOVÁ, Milota
  Narodila sa 7. augusta 1945 v Košiciach. Je slovenská fotografka. Študovala 
na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a následne odbor ka-
mery na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe u 
profesora Jána Šmoka. V polovici 60. rokov bola spoločenská situácia natoľko 
priaznivá, že Milotina prvá verejná výstava v roku 1965 sa mohla uskutočniť v 
západonemeckom Tübingene počas medzinárodného sympózia vysokoškol-
ských študentov. V roku1972 nastúpila na pedagogickú dráhu na Strednej škole 
umeleckého priemyslu. Vlastná tvorba Miloty Havránkovej mala od počiatku 
blízko k experimentálnemu inscenovanému príbehu. Jej fotografi e vždy úzko 
súviseli aj súvisia s jej osobným príbehom, ktorý bol vždy plný odvahy a 
novátorských výziev. Svojim tvorivým prístupom významne ovplyvnila veľkú 
časť strednej a mladej generácie slovenskej umeleckej scény.

MAUPASSANT, Guy de (5.8.1850-6.7.1893)
  Francúzsky spisovateľ a otec moderných poviedok. Pochádzal zo šľachtickej 
rodiny. Debutoval zbierkou básní Verše, ale známym sa stal až novelou z 
prusko-francúzskej vojny Guľôčka. Písal poviedky, cestopisy, knihu meditácií, 
romány, novinárske články, štúdie a divadelné hry. K vrcholom jeho tvorby 
patria aj poviedky a novely s výraznou sociálnou problematikou. Je majstrom 
krátkej poviedky, v ktorej dosahuje veľmi prostým opisom na malej ploche 
veľké napätie a pôsobivý pátos. Napísal Život, Miláčik, Mont-Oriol, Peter a 
Ján, Silná ako smrť, Naše srdce, Anjel Pána a iné.

Námorný kadet sa dostaví pred kapitána, 

ktorý si ho neprívetivo premeria, a vraví:

- Nuž, mládenček, predpokladám, že, 

ako vždy, poslali k námorníctvu najhlúpejšieho z rodiny!

- O nie, pane, odpovedá úprimne kadet. 

– Od vašich čias sa vecí zmenili... 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Pondelok 2.8.: 6.30 + Juraj Lažo, 18.00 * Božena, Utorok 3.8.: 6.30 Kláštor 
sestier Baziliánok, 12.00 + Mária, Peter, Vasiľ, Mária, Alžbeta a ost. z rod., + 
Helena Jurašková (týždňová lit.), 18.00 rod. Miklošová, Streda 4.8.: 6.30 + Juraj 
Voloch, 18.00 * Ľudmila s rod., Štvrtok 5.8.: 6.30 Kláštor sestier Baziliánok, 
12.00 + Peter, Anna, Peter, + Juraj Suchytra, 18.00 + Ján Horochonič, (60 
rokov života), Piatok 6.8. - Premenenie Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša 
Krista - voľnica: 6.30 Cs. sv. liturgia, 12.00 * Arcibratstvo ruženca, 18.00 + rod. 
Strončeková, Sobota 7.8.: 7.00 * Jana, Martina, Mária, Nedeľa 8.8.: 8.00 + Za 
farnosť, 10.30 * Mária (90 rokov života), 18.00 + Veronika s rod.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ 
   Pondelok 2.8.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Annu, Utorok 
3.8.: 17:00 + Anna Kurečková, Streda 4.8.: 17:00 + Peter, Helena, Ján, Anna, 
Štvrtok 5.8.: 7:00 + Peter, Terézia, Peter, Viera, Jozef, Piatok 6.8.: 17:00 Za 
zdravie a Božie požehnanie pre členov arcibratstva sv. ruženca, Sobota 7.8.: 
7:00 + Karol Kalinák, Nedeľa 8.8.: 9:00 Za farnosť.

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
   Pondelok 2.8.: 18.00 + Katarína, Jozef, Utorok 3.8.: 18.00 + Jaroslav, Streda 
4.8.: 6.30 + Ľubomír, 18.00 ZBP rod. Pigovej, Štvrtok 5.8.: 6.30 + Alžbeta, 
Jozef, 18.00 Za duše v očistci, Piatok 6.8. - Premenenie Pána, sviatok: 6.30 
+ Juraj, Helena, Juraj, Ján, 18.00 ZBP Vladimír s rod., Sobota 7.8.: 8.00 Za 
ružencové bratstvo, 15.00 Sobášna sv. omša v skanzene, 16.00 Sobášny 
obrad, Nedeľa 8.8.: 8.00 ZBP Katarína, 10.30 ZBP Monika (50 rokov života), 
18.00 ZBP Martin (25 rokov života). 

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.

Nemocnica vyzýva darcov krvi
   Nemocnica arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku hlási v tomto 
letnom období nedostatok krvi. 
   Prosí preto darcov krvi všetkých krvných skupín, aby, ak môžu, 
prišli darovať krv. 
   Odberový deň na Hematologicko-transfúznom oddelení svid-
níckej nemocnice je tradične každú stredu. 

(pn)
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 Infoservis

ČO PREMIETA KINO DUKLA? 
SLEČNA BEŠTIA 

PIATOK 6. AUGUSTA O 20. HODINE 
Čo sa stane, keď si roztomilé blonďavé stvorenie 

prehodí telo s vyšinutým sériovým vrahom?
Réžia: Christopher Landon  •  Hrajú: Vince Vaughn, Kathryn Newton, Alan 
Ruck, Katie Finneran
  Odpoveď nájdete v hororovej komédii 
Slečna beštie režiséra Christophera Lan-
dona, ktorý natočil podobne žánrovo ladenú 
hračku Všetko najhoršie.
Keby fi lm Slečna beštia bol klasický horor o 
vyčíňaní sériového zabijaka, roztomilo naiv-
ná študentka Millie (Kathryn Newton) by sa 
s veľkou pravdepodobnosťou stala jednou 
z jeho prvých obetí. Monštrum, prezývané 
Mäsiar (Vince Vaughn), si ju tiež neomylne 
vyhliadne, lenže namiesto ďalšieho zá-
rezu na pažbe si vinou istého magického 
rituálu zo stretnutia s Millie odnesie veľmi 
nepríjemnú životnú komplikáciu. Ak je však 
slovo “komplikácia” pre situáciu, keď sa ráno 
prebudí v jej tele, dostačujúce. 
  Millie je na tom ešte horšie, musí sa vyspo-
riadať s tým, že sa z nej cez noc stal tučný 
päťdesiatnik, po ktorom idú policajti z celej Ameriky. Naviac má len 24 hodín 
na to, aby vrátila veci do normálu, inak v tom chlapovi zostane uväznená 
naveky. Zatiaľ čo Millie sa v tele Mäsiara trápi a premýšľa, ako z neho von, 
Mäsiar v Millie si to naplno užíva. Získal krytie, o akom sa mu ani nesnívalo, 
a navyše k tomu školu plnú nič netušiacich študentov a študentiek, ktorými si 
môže prakticky bez práce vylepšovať skóre. Pretože koho by napadlo, že sa 
v naivke, ktorá bola doteraz považovaná za šikanovanú úbožiačku, skrývajú 
neukojiteľné vražedné sklony?
  Produkujúca spoločnosť Blumhouse si za niekoľko rokov vybudovala skvelú 
povesť fi lmami, ktoré originálne a pritom divácky atraktívne inovovali hororový 
žáner, či už do neho miešali prvky kritickej satiry (Uteč, My), alebo sci-fi  a 
komediálne prvky (Všetko najhoršie). Aj keď fi lmov o nedobrovoľnej výmene tiel 
už vzniklo mnoho, kombinácia, ktorú ponúka Slečna beštia, nie je opozeraná, 
plná čierneho humoru a dramatických scén, ktoré idú až na dreň. Kostnú.
USA, horor, komédia, slovenské titulky, 110 minút, vstupné: 5 eur 

***
ZNÁMI NEZNÁMI

SOBOTA 7. AUGUSTA 
O 20. HODINE 

Naozaj potrebujete
 vedieť všetko?

Réžia: Zuzana Marianková  •  Ka-
mera: Peter Bencsík  •  Hrajú: Táňa 
Pauhofová, Tomáš Maštalír, Klára 
Issová
Sladko horká komédia o partii čes-
kých a slovenských priateľov, ktorí sa 
schádzajú v pražskom byte, aby oslá-
vili príchod Nového roku. Poznajú sa 
už dlho a aj toto stretnutie by sa nieslo 
v duchu klasickej silvestrovskej osla-
vy, keby… Keby sa nezrodil zdanlivo 
nevinný nápad dať mobilné telefóny 
na stôl a nahlas zdieľať každú správu 
a prichádzajúci hovor.
Koľko toho o sebe nesmieme vedieť, 

aby sme mohli zostať priateľmi, milencami, manželmi, rodičmi…? Stačí jeden 
večer a z dobrých známych sa stanú neznámi.
Slovensko, komédia, 95 minút, vstupné: 5 eur 

***
SMEČKA

NEDEĽA 8. AUGUSTA O 20. HODINE 
Keď chceš s vlkmi žiť, tak ich musíš poraziť

Réžia: Tomáš Polenský  •  Hrajú: Tomáš Dalecký, Tomáš Mrvík, Anastasia 
Chocholatá, Denisa Biskupová, Jiř í Vyorálek, Vlastina Svátková, Václav 
Vašák, Patrik Dě rgel
  Dievčatá, právo silnejšieho a hokej. V partii dnešných tínedžerov sa žije 
podľa zákona vlčej svorky. V škole aj v hokejovej kabíne, kam prichádza no-
váčik David. Autorita dospelých tu nemá žiadnu váhu, platia tu tvrdé pravidlá 
a rivalita. Pokiaľ chce niekto prežiť, musí sa podvoliť. Alebo sa vzoprieť a 
bojovať o svoje miesto pod slnkom…
  David má šestnásť, peknú priateľku a rodičov, ktorí ho podporujú vo všet-
kom, do čoho sa pustí, a vytvárajú mu patričné fi nančné zázemie. Práve sa 
presťahoval, má nastúpiť do nového hokejového klubu Vlkov a zabojovať o 
miesto brankárskej jednotky. Ale nováčik v pevne zomknutom kolektíve, to 
neveští nič dobré. Čo robiť, keď ťa spoluhráči nevezmú medzi seba a opustí 
ťa dievča? Špirála šikany, odvety a vzájomných bojov sa roztáča. Pre väč-
šinu hráčov je to zo začiatku asi len zábava, ale kapitán Jerry tlak neustále 
stupňuje. Niektorí s tým možno nesúhlasia, ale nikto nič neurobí. A šikana 
sa z kabíny následne presunie aj na 
internet. Podarí sa Davidovi vybojo-
vať si svoje miesto v tíme, v škole, v 
živote a „vlkov“ poraziť?
  Dôležitou stránkou fi lmu je jeho 
autentickosť. Režisér a spoluautor 
scenára Tomáš Polenský má k ho-
kejovému prostrediu blízko a pozná 
ho veľmi dôverne. Jeho sestra je ka-
pitánkou českej hokejovej reprezen-
tácie, on sám strávil v mládežníckom 
hokeji 16 rokov. 
  Mnohé situácie z fi lmu zažil na 
vlastnej koži. V menších úlohách sa v 
snímke Smečka objavia aj niekdajšie 
české hokejové hviezdy Dominik 
Hašek a Martin Hosták.
  Česká republika, dráma, športo-
vý, 95 minút, vstupné: 5 eur  


