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  Mesto Svidník má historicky prvé vlastné Turistické informačné 
centrum. Slávnostne ho otvorili v predminulý pondelok 2. augus-
ta popoludní, keď pásku prestrihla primátorka Svidníka Marcela 
Ivančová spolu s viceprimátorom Michalom Goriščákom. 

Vlastné mestské Turistické informačné centrum Svidník je realitou 

 V MINULOSTI SUPLOVALI SÚKROMNÉ SUBJEKTY
 V minulosti činnosť turistického informačného centra vo Svidníku takpove-
diac suplovali súkromné subjekty. Najprv sídlilo v Dome kultúry a naposledy 
v budove oproti AB-čke, kde činnosť informačného centra prevádzkovala 
nezisková organizácia Dukla Destination. Tá sa však minulý rok rozhodla 
činnosť informačného centra ukončiť a mesto sa rozhodlo ísť vlastnou cestou. 
Voľba padla na zriadenie vlastného, teda mestského turistického informačného 
centra a vedenie mesta vybralo lokalitu priamo pri Dome kultúry v blízkosti 
búdky, v ktorej je zmenáreň. 
  Spustil sa proces zmeny územného plánu mesta Svidník a keďže v danej 
lokalite platí tzv. monitorovacie obdobie a ešte tri roky mesto do nej kvôli re-
alizácii projektu rekonštrukcie parku Ludvíka Svobodu z eurofondov nemôže 
zasiahnuť, vedenie mesta rozhodlo, že turistické informačné centrum bude 
dočasne sídliť na priestranstve oproti Domu kultúry, cez cestu pri verejných 

toaletách. „Týždne príprav, ktoré tvorili zhromaždenie materiálov, vy-
tvorenie nových zaujímavých tlačovín a originálnych suvenírov vyústili 
do bohatej ponuky pre návštevníka. Turistické centrum je dizajnovo 
moderný priestor s audiovizuálnym vybavením, so suvenírmi a letákmi, 
brožúrami a knihami i s časovou osou mesta Svidník. V Turistickom 
informačnom centre Svidník sme si dali záležať na výbere materiálov, 
ktoré zaujmú návštevníkov z vonku i domácich,“ vyhlásila PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová, ktorej za prípravu a Turistického informač-
ného centra pri jeho slávnostnom otvorení ďakovala aj primátorka Svidníka 
Marcela Ivančová. 

KRITIKA VÝBERU LOKALITY  
 Spomínanú lokalitu však napríklad aj priamo na zasadnutí svidníckeho mest-
ského poslaneckého zboru kritizoval napríklad mestský poslanec Ján Vook. 
Pýtal sa, či by skutočne nebolo lepšie, ak by Mestské informačné centrum 
bolo zriadené v priestoroch Domu kultúry. 
  Primátorka Marcela Ivančová však Jánovi Vookovi odpovedala, že nad zme-
nou umiestnenia informačného centra neuvažujú. „Mesto Svidník si zaslúži 
mať mestskú informačnú kanceláriu, ale nie mať ju niekde zapchatú v 
Dome kultúry. Pracujeme na tom, aby to bola dôstojná informačná kan-
celária, akú si mesto Svidník ako mesto pod Duklou zaslúži. Navyše je 
to objekt prenosný a vieme ho v budúcnosti využiť aj na iné účely, ale ja 
verím, že je to tak dobre pripravené, že to bude len mestské informačné 
centrum,“ vyhlásila pred pár týždňami primátorka. 
  Turistické informačné centrum Svidník je zriadené v obytnom kontajneri, kto-
rého kúpa mesto vyšla na vyše 30-tisíc eur a k tejto čiastke treba istotne ešte 

pripočítať fi nancie na jeho osadenie, 
úpravu, vybavenie a podobne. 

***
„BUDKOVCE“?

  Podľa Jána Vooka by to všetko bolo 
v Dome kultúry istotne lacnejšie. V 
podobnom duchu vystupoval aj po-
slanec Pavel Olejár, podľa ktorého 
umiestnením ďalšej „búdky v meste 
nám tu vznikajú „Budkovce.“ 
  Vedenie Svidníka však ostalo pri 
svojom zámere a Turistické informač-
né centrum Svidník otvorili po tom, 
čo fi nancie na jeho zriadenie mestskí 
poslanci odsúhlasili vlani v decembri, 
až v polovici leta. 
  Stalo sa tak za účasti širokej ve-
rejnosti, zamestnancov Mestského 
úradu a spomedzi poslancov okrem 

Turistické informačné centrum Svidník je zriadené v obytnom kontajneri, 
ktorého kúpa mesto vyšla na vyše 30-tisíc eur

Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová a viceprimátor Michal 
Goriščák pri strihaní slávnostnej pásky... 

Prvé zamestnankyňe Turistického informačného centra... 
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Vlastné mestské Turistické informačné centrum Svidník je realitou 
viceprimátora Michala Goriščáka prišli len poslankyňa Katarína Siváková, 
Peter Breznoščák a Vladimír Kaliňák. 
  Práve spomínaná poslankyňa Katarína Siváková v minulosti viackrát zdô-
razňovala potrebu, aby mesto Svidník malo vlastné informačné centrum. 
„Rada som prijala pozvanie na otvorenie Turistického informačného 
centra Svidník. Teším sa, že i naše mesto má vlastné infocentrum, teda 
miesto, kde každý, kto do nášho mesta zavíta, by mal získať všetky 
dôležité informácie a rovnako by mal mať možnosť zakúpiť si aj niečo 
na pamiatku. 
  V mestskom zastupiteľstve sme fi nančné prostriedky na zriadenie vlast-
ného mestského infocentra vyčlenili vlani v decembri, preto ma trochu 
mrzí, že to tak dlho trvalo a otvorili sme ho napokon až teraz, v polovici 
leta. Predsa len, časť sezóny sa akosi nepodarilo stihnúť, no verím, že 
turisti od nás neodchádzali sklamaní a tí, ktorí prídu v najbližších dňoch 
či týždňoch, budú aj vďaka infocentru šíriť dobré meno nášho mesta,“ 
povedala po otvorení Turistického informačného centra Svidník poslankyňa 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Katarína Siváková s tým, že minimálne 
ten ostatný súkromný prevádzkovateľ infocentra v meste v budove oproti AB-
čke nastavil latku infocentra poriadne vysoko. 
  „Verím preto, že ani mestské infocentrum nebude zaostávať a hoci 
môžeme mať rozdielne názory na lokalitu, či jeho vzhľad, v jednom sa 
zhodneme. A síce v tom, že vlastné, mestské Turistické informačné 
centrum Svidník ako centrum regiónu pod Duklou vždy malo mať a má 
mať. Zvlášť v dobe, ktorá praje domácemu cestovaniu, spoznávaniu 
Slovenska a všetkých jeho kútov. 
  Každá myšlienka propagujúca náš región je dôležitá a treba oceniť aj 
všetkých ostatných, ktorí pôsobia v našom meste a regióne v oblasti ces-
tovného ruchu, reštauračných či ubytovacích služieb, že v rámci svojich 

možností prikladajú ruku k dielu. Mesto im teraz dalo akúsi hlavu alebo 
strechu, ktorá by podľa mňa mala všetky aktivity zastrešovať. Turistické 
informačné centrum Svidník má byť lídrom v rozvoji cestovného ruchu v 
meste a regióne,“ dodala ešte mestská poslankyňa Katarína Siváková. 
  Súčasťou slávnostného otvorenia Turistického informačného centra Svidník 
bolo aj vystúpenie svidníckej speváčky Dominiky Paňkovej a primátorka Mar-
cela Ivančová zhrnula aj to, čo všetko museli pri zriadení infocentra zvládnuť. 
„Pracovali sme na tom, aby sme priniesli atraktivitu do priestoru, v 
ktorom sa očakávajú najmä informácie. Ponúkame produkty s originál-
nou výšivkou pochádzajúcou priamo zo Svidníka, máme v ponuke prvú 
spoločenskú hru o meste Svidník a ponúkame aj svidnícke omaľovan-
ky tvorené žiakmi svidníckych základných škôl. Sama sa teším, že v 
turistickom centre nájdu návštevníci tvorbu domácich umelcov, knihy, 
CD aj ručne vyrábané perníky. Cítim, že aj takto vieme ukázať umenie i 
jedinečnosť ľudí spod Dukly.“ 

SEDEM DNÍ V TÝŽDNI
  Turistické informačné centrum je od pondelka 2. augusta otvorené sedem 
dní v týždni. V piatok a počas víkendu od 10. do 20. hod. Počas pracovného 
týždňa od 10. do 19. hod., okrem pondelka, vtedy sa otvára o 16. hodine. 
 „Cestovný ruch je sám o sebe bohatý priestor, v ktorom sa ako mesto 
snažíme byť nápomocní domácim podnikateľom, byť ústretoví náv-
števníkom a ukázať krásy nášho kraja. V tejto sfére máme pred sebou 
ešte kus cesty, ale intenzívne pracujeme na tom, aby sme dali o sebe 
vedieť. V týchto dňoch distribuujeme letáčiky o meste Svidník po celom 
Slovensku, pripravujeme ďalšiu atrakciu do centra mesta a naďalej ch-
ceme rozširovať sortiment Turistického informačného centra Svidník,“ 
uzavrela primátorka Svidníka Marcela Ivančová. 

(ps)

 Súčasťou slávnostného otvorenia Turistického informačného centra 
Svidník bolo aj vystúpenie svidníckej speváčky Dominiky Paňkovej

Otvorenia infocentra sa zúčastnili zamestnanci mesta, mestskí poslanci, 
ale aj široká verejnosť... 

Návštevníci tu nájdu nielen zaujímavé tlačoviny a originálne suveníry
propogaujúce mesto Svidník a región pod Duklou  
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  Výrub stromov na Karpatskej ulici vo Svidníku bol nezákonný. 
Toto tvrdí poslanec Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Ján 
Vook na základe rozhodnutia Okresného úradu vo Svidníku, 
ktoré mu bolo ofi ciálne doručené. 

Okresný úrad vo Svidníku zrušil rozhodnutie o výrube 
stromov na Karpatskej ulici - čo bude nasledovať?
Ján Vook: „Potvrdilo sa, že to bol nezákonný krok“

  „Ako poslanec som sľúbil ob-
čanom mesta, ktorí sa na mňa vo 
veci obrátili, že urobím všetko pre 
to, aby bola vec prešetrená. Spolu 
s kolegami poslancami Olejárom 
a Sivákovou sme podali podnet 
na prešetrenie a prvý výsledok je 
tu. Nezákonnosť výrubu stromov 
potvrdil Okresný úrad Svidník svo-
jim rozhodnutím,“ vyhlásil poslanec 
Ján Vook. 
  Pripomeňme, že 18. marca tohto 
roku podalo mesto Svidník Spoloč-
nému obecnému úradu Nižný Orlík 
žiadosť o výrub stromov na pozemku 
na Karpatskej ulici. Ako dôvody boli 
podľa Jána Vooka uvedené odkúpe-
nie pozemku a výstavba. 
  Žiadosť neobsahovala žiaden 
podklad, ktorý by potvrdzoval plá-
novanú výstavbu. O pár dní neskôr, 
konkrétne 30. marca tohto roku bol 
mestskému zastupiteľstvu predlo-
žený na odsúhlasenie predaj tohto 
pozemku spoločnosti Company 
EaV, pričom prebiehajúce konanie 
o výrube stromov pred poslancami 
bolo podľa vyjadrenia poslanca Jána 
Vooka zatajené. 

***
ODSÚHLASENIE ODPREDAJA 

BOLO S POUŽITÍM
 OSOBITNÉHO ZRETEĽA

  Odsúhlasenie odpredaja bolo s po-
užitím osobitného zreteľa. „Vedenie 

mesta teda malo v pláne predať po-
zemok, no predtým ho za peniaze 
daňových poplatníkov plánovalo 
zbaviť stromov,“ zdôraznil Ján 
Vook, ktorý už pred časom priamo 
na zasadnutí svidníckeho mestského 
parlamentu, ale teraz pokračoval v 
zhrnutí udalostí ohľadom spomína-
ného výrubu. 
  16. apríla tohto roku sa podľa neho 
uskutočnilo ústne pojednávanie vo 
veci výrubu, na ktorom sa zúčastnilo 
iba mesto ako žiadateľ a Technické 
služby mesta Svidník, a to bez pra-
covníka Spoločného obecného úradu 
Nižný Orlík. „Konanie o výrube si 
týmto nedovoleným (nezákonným) 
spôsobom viedlo mesto samo a 
samo si nezákonným spôsobom 
rozhodovalo o svojej žiadosti, aj 
keď rozhodnutie vypracované 
pracovníkom mesta nakoniec pod-
písal starosta obce Nižný Orlík, ako 
štatutárny zástupca Spoločného 
obecného úradu Nižný Orlík,“ upo-
zornil svidnícky mestský poslanec. 

***
TRAJA POSLANCI

VOOK, OLEJÁR, SIVÁKOVÁ
 PODALI PODNET 
NA PREŠETRENIE 

  Na základe podnetov od občanov už 
spomínaní poslanci Ján Vook, Pavel 
Olejár a Katarína Siváková následne 
podali podnet na prešetrenie výrubu 

všetkým kompetentným orgánom 
a rozhodnutie o výrube stromov 
bolo podľa rozhodnutia, ktoré majú 
poslanci k dispozícii, zrušené ako 
nezákonné. Okresný úrad vo Svidníku 
skonštatoval, že výrub stromov bol 
nedôvodný. 

***
MIMO VEGETAČNÉHO KĽUDU

  Pripomeňme, že na dvanásť vyrú-
baných stromov v čase mimo vege-
tačného kľudu upozornil Ján Vook 
na zasadnutí svidníckeho Mestského 
zastupiteľstva v stredu 5. mája. 
  O výrub stromov, ako sme už uviedli, 
pritom žiadalo mesto Svidník, no pár 
dní po tom bol tento pozemok v mest-
skom parlamente odpredaný súkrom-
nej fi rme. „Napríklad spoločenstvo 
vlastníkov bytov na Ulici Ľ. Štúra 
požiadalo o výrub stromov 17. 

marca a z Mestského úradu ste im 
odpovedali, že je už neskoro, lebo 
vegetačné obdobie začína po 31. 
marci, takže až po jeho skončení 
pred zimou sa môžete k ich žiadosti 
vyjadriť a dať im súhlas. 
  No a ty ako primátorka si dávala 
žiadosť o výrub stromov o deň ne-
skôr, 18. marca a všetko v poriad-
ku. Takéto precedensy by sa ani 
pri výrube stromov nemali robiť,“ 
vyhlásil Ján Vook, ktorý poukázal na 
viacero nezrovnalostí i chýbajúce 
vyjadrenia a dokumenty odborníkov, 
ktoré sú k vydaniu súhlasu na výrub 
stromov nevyhnutné. 

***
PRIMÁTORKA REAGOVALA,

ŽE TO BOLA DILEMA
  Primátorka Svidníka Marcela Ivan-
čová reagovala, že to bola dilema. 
„Musela som sa rozhodnúť, či pod-
porím mladú, rozvíjajúcu sa fi rmu 
alebo stromy ostanú. Ak by sme 
tak neurobili, hrozilo by, že fi rma 
odíde. Ich zámerom je totiž roz-
širovanie priestorov a navyše vy 
ako mestské zastupiteľstvo ste 30. 
marca schválili, že im odpredáme 
pozemok, aby tak mohli urobiť. Po-
časie je tohto roku neštandardné a 
aj na základe ornitologického po-
sudku nám bolo dovolené vyrúbať 
stromy do 20. apríla,“ zdôraznila pri-
mátorka a dodala, že so spomínaným 
spoločenstvom vlastníkov bytov majú 
dohodnutý postup. „V mojej dileme 
vyhralo 15 pracovných miest nad 
10 stromami, lebo práve 15 nových 
pracovných miest má fi rma v pláne 
vytvoriť.“

***
PREČO BOLO ŽIADATEĽOM 

O VÝRUB STROMOV MESTO?
Na dvanásť vyrúbaných stromov na tomto pozemku v čase mimo vegetačného kľudu upozornil Ján Vook 

na zasadnutí svidníckeho Mestského zastupiteľstva v stredu 5. mája 
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   Marcela Ivančová vysvetlila aj to, 
prečo bolo žiadateľom o výrub stro-
mov mesto. „Nebolo reálne možné, 
aby do troch dní prešiel zápis do 
katastra. Sme v rokovaní s budú-
cim majiteľom pozemku a v najbliž-
šom čase bude podpísaná zmluva. 
Určite nájdeme spôsob, ako budú 
Technickým službám mesta Svid-
ník zrefundované náklady. 
  Navyše vysadený v rámci náhrad-
nej výsadby bude dvojnásobný 
počet stromov a náklady bude, sa-
mozrejme, znášať budúci vlastník 
pozemku, teda spomínaná fi rma,“ 
podotkla primátorka a Ján Vook opäť 
zopakoval, že výrub stromov bol 
nezákonný. 

***
JÁN VOOK O NEZÁKONNOM 

VÝRUBE STROMOV  
  „Na ten ornitologický posudok, o 
ktorý sa opieraš, pani primátorka, 
nie je žiadna objednávka ani fak-
túra. Mesto Svidník platilo výrub a 
bude sa starať o stromy. Takto je 
to v rozhodnutí o výrube stromov 
jasne napísané, takže zbytočne 
nám tu rozprávaš všetko možné,“ 
oponoval primátorke mestský posla-
nec Ján Vook, ktorý odmietol aj to, že 
by súkromná fi rma mestu preplatila 
ornitologický posudok. 
  „Objednalo ho mesto, tak netreba 
hovoriť, že ho niekto bude preplá-
cať. Ak tá fi rma posudok chcela, 
mala si ho predsa objednať. Aký 
máme potom meter? Jednej fi rme 
dáme a druhej nie,“ vyhlásil Ján 
Vook a vo svojej kritike pokračoval: 
„Po oboch stranách máš pri sebe 
právnikov (mestského prednostu 
Miroslava Nováka a viceprimátora 
Michala Goriščáka - pozn. red.), 
všade je ako žiadateľ uvedené 
Mesto Svidník, tak nezavádzaj. My 
ako poslanci sme o tom nevedeli, 
ty si to urobila na vlastnú päsť a 
keď si to robila na vlastnú päsť, tak 
ty sa vyviňuj. Majme na každého 
rovnaký meter!“ 

***
POĎLA PRIMÁTORKY

INVESTOR NEMOHOL ŽIADAŤ 
O VÝRUB STROMOV 

  Primátorka poslancovi Jánovi Voo-
kovi zopakovala, že investor nemohol 
žiadať o výrub stromov, lebo nebol 
vlastníkom pozemku. „Ako by si to 
vyriešil ty? Keby si vedel, že nedáš 
vyťať a prídeš nielen o 15 nových 
pracovných miest, ale aj o celú 
fi rmu s vysokým obratom. Ako by 
si konal ty? 
  Chcem jednoslovnú odpoveď: 
áno alebo nie? Jednosmernú odpo-
veď poprosím,“ požadovala od Jána 

Okresný úrad vo Svidníku zrušil rozhodnutie o výrube 
stromov na Karpatskej ulici - čo bude nasledovať?

Vooka primátorka Marcela Ivančová. 
„Nikto proti pracovným miestam 
nič nemá, ale dodržiavajme zákon, 
lebo teraz na to doplácame my,“ 
tvrdil Ján Vook. 
  Poslanec Vladimír Kaliňák sa do 
diskusie o vyrúbaných stromov zapojil 
so slovami, podľa ktorých je správne, 
ako primátorka postupovala. „Ja si 
myslím, že ak by k tomu výrubu 
nedošlo, neschválili by sme predaj 
pozemku, tak ten podnikateľ by 
mal problém, možno by aj z mesta 
odišiel a potom by prišla kritika, že 
nepodporujeme, takže ja by som si 

z toho ťažkú hlavu nerobil. 
 Každý strom treba chrániť, ale 
treba sa pozrieť na to, aké sú to 
stromy, ale netreba robiť z náleto-
vých drevín nejaký vzácny strom. 
Jedná sa o lokalitu pri garážach, 
pred tretím vodopádom, blízko 
lesa a boli to skôr plevelné dreviny. 
Treba to dať životnému prostrediu 
posúdiť a nie tu sa na tom hádať 
a oberať nás o čas,“ skonštatoval 
Vladimír Kaliňák. 
  Poslanec Ján Vook potom celú 
diskusiu uzavrel otázkou nielen pri-
mátorke: „Dajme si ruku na srdce 
a povedzme si, čo by sme robili v 
minulom volebnom období, keby 
tu sedel vtedajší primátor a toto 
by sa dialo?“ Primátorka Marcela 
Ivančová mu odpovedala, že aj v mi-
nulom volebnom období by si zvolila 
15 pracovných miest. 
  Pripomeňme, že v celom spore ide o 
fi rmu COMPANY EaV, s.r.o. Svidník, 
ktorá má v budove priľahlej pozemku, 
o ktorého kúpu požiadala, prevádzku. 
Tú chce rozšíriť a potrebuje viac 
priestorov. 

***
OKRESNÝ ÚRAD POTVRDIL, 

ŽE VÝRUB STROMOV 
BOL NEDÔVODNÝ 

  Teraz, keď Okresný úrad potvrdil, 
že výrub stromov bol nedôvodný 
a rozhodnutie o výrube zrušil, PR 
manažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová reagovala takto: 
„Mesto Svidník postupovalo podľa 
právoplatného rozhodnutia vyda-
ného Spoločnou úradovňou Nižný 
Orlík. Budúci majiteľ pozemku je 
zmluvne zaviazaný uhradiť mestu 
náklady za výrub stromov. Rozhod-
nutie bolo v čase výrubu právoplat-
né a teda nedošlo k nelegálnemu 
výrubu stromov. Mestu nevznikne 
žiadna fi nančná škoda.“

***
ČO BUDE ĎALEJ?

STROMY SÚ UŹ VYRÚBENÉ
  Mestský poslanec Ján Vook však v 
rozhovore pre naše noviny povedal, 
že sa v posledných dňoch často 
stretáva s otázkou, čo teraz, čo bude 
ďalej s tým, stromy sú už vyrúbané, 
kto je zodpovedný atď... „Dokonca 
som dostal otázku, aký to malo 
význam, že sme ten nezákonný 
výrub napadli. V prvom rade ch-
cem zdôrazniť, že ten najväčší 
zmysel nášho podania nespočíva 
v dokazovaní alebo politikárčení, 
ale v jeho veľkom preventívnom 
význame. 
 Práve od výsledkov prešetrenia 
očakávam, že podobné čudné 
netransparentné  praktiky z nášho 
mesta vymiznú. 
  Zrušenie súhlasu na výrub vyda-
né Okresným úradom Svidník je v 
tomto meste historicky prvé a malo 
by byť dostatočnou zábranou pred 
ďalšími takými počinmi,“ zdôraznil 
Ján Vook a dodal, že čaká, ako sa k 
veci postaví hlavný kontrolór, ale aj 
ostatné orgány, ktoré o  nezákonnosti 
podľa neho vedia a ešte konajú. 

***
JÁN VOOK: „PREČUDESNÉ 

PRAKTIKY BY SA OPAKOVALI, 
STALI BY SA BEŽNÝMI“

  „To, čo sa stalo, sa stať nemalo, 
stromy nemali byť vyrezané a 
súhlas na ich výrub nemal byť 
vydaný, ako to tvrdí Okresný úrad 
Svidník vo svojom rozhodnutí. Ak 
by sme tento nezákonný výrub 
nenapadli, tak by sa tieto preču-
desné praktiky opakovali, stali 
by sa bežnými a rôzne takéto či 
podobné "súhlasy" by sa vydávali 
nezákonne, a to len na základe prí-
sľubov alebo rozprávky o vytvorení 
15 či 25 pracovných miest, len nie 
na základe zákona. 
  Tu musím zdôrazniť, že ten "prí-
sľub" 15 až 25 pracovných miest 
nebol písomný (ak predpokladám, 
že aj ten prísľub nie je len výmys-
lom), bez riadneho písomného 
zámeru, projektu alebo iných 
dôveryhodných dokumentov, a 
to hovorí za všetko - toto je klien-
telizmus a možno aj niečo, čo na 
mestskom úrade doteraz nebolo, 
ale ukazuje sa, že už, žiaľbohu, je a 
ktosi to tu zavliekol. Je to vidieť aj 
na spôsobe, akým sa postupovalo 
pri odpredaji  pozemku,“ vyhlásil 
mestský poslanec Ján Vook. 
  Podľa neho nezákonným výrubom  
vznikla škoda na životnom prostredí a 
ukazuje sa, že výrub bol nielen nezá-
konný, ale v tom čase vo vegetačnom 
období bol aj  zbytočný. 

***
NÁJDE SA PRAVÝ VINNÍK

ALEBO INICIÁTOR VÝRUBU? 
  Ján Vook si nemyslí, že ten pravý 
vinník alebo iniciátor výrubu sa nie-
kedy nájde. Nevie ani to, kto a kedy 
bude hľadať zodpovedných a ani kto 
bude robiť opatrenia, aby sa také 
veci neopakovali, ale vie, že určite 
sa nájdu aj takí, ktorí budú podobné 
praktiky dokonca aj obhajovať. 
  „Ak majú dodržiavať zákon ostat-
ní žiadatelia, má ho dodržiavať aj 
mestský úrad a má ísť príkladom, 
nie naopak. Ostáva dúfať, že sa 
také situácie už nikdy nebudú  opa-
kovať. Ja ako poslanec sa určite 
budem pýtať verejne na zasadnu-
tiach mestského  zastupiteľstva na 
to, kto bol autor myšlienky vyrúbať 
stromy takýmto spôsobom, v kto-
rom odbornom tíme mesta to bolo 
pripravené a budem žiadať prijatie 
opatrení na nápravu. 
  Zároveň ďakujem všetkým ob-
čanom, ktorí ma na ten výrub 
upozornili. Upozornenie zo strany 
obyvateľov Svidníka v apríli tohto 
roku malo svoj veľký význam,“ 
uzavrel Ján Vook. 

(ps)

Mesto Svidník tvrdí, že postupovalo podľa právoplatného rozhod-
nutia vydaného Spoločnou úradovňou Nižný Orlík 
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Z osláv 95. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru vo Svidníku 
   Oslavy 95. výročia dobrovoľného hasičstva vo Svidníku sa 
konali v uplynulú nedeľu 8. augusta a začali sa slávnostným 
pochodom. Hasiči, pozvaní hostia a ďalší sa zhromaždili na par-
kovisku pri OD Kaufl and, aby odtiaľ spoločne prešli cez mesto k 
Soche arm. gen. L. Svobodu a vzápätí na ihrisko Základnej školy 
na Komenského ulici, kde boli pripravené ofi ciálne oslavy. 

   V sprievode okrem dobrovoľných 
hasičov a ich funkcionárov kráčala 
aj primátorka mesta Svidník Marcela 
Ivančová, poslankyňa Mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku Katarína 
Siváková, prednosta Mestského 
úradu vo Svidníku Miroslav Novák, 
prednosta Mestského úradu v Giral-
tovciach Pavol Tchurik, ale aj riaditeľ 
Okresného riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru vo Svidníku Viktor 
Hriseňko. 
   Na už spomínanom ihrisku Zá-
kladnej školy na Komenského ulici 
Pavlína Krétová privítala aj ďalších, 
hasičských hostí. Boli medzi nimi 
člen Prezídia Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR a zároveň predseda Kraj-

ského výboru Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR v Prešove Marián Rušin, 
člen Snemu Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany a zároveň predseda Územ-
nej organizácie Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany pre okresy Svidník a Strop-
kov Jozef Mašlej a mnohí ďalší. 
   Prišli aj niektorí starostovia obcí, 
ale aj zástupcovia viacerých dobro-
voľných hasičských zborov z obcí 
okresov Svidník a Stropkov, ale aj z 
Rožkovian pri Sabinove, z Prešova, 
či z obce Liptovské Sliače Vyšný, s 
ktorými svidnícki dobrovoľní hasiči 
udržiavajú blízke vzťahy už 15 rokov. 
Tí priniesli aj ocenenie pre jubilujúcich 
hasičov, ale aj mimoriadne chutné 
šišky. 

   Po slávnostných príhovoroch na-
sledovalo odovzdávanie ocenení, 
ešte predtým si všetci uctili minútou 
ticha pamiatku tých dobrovoľných 
hasičov, ktorí už, žiaľ, nie sú medzi 
nami. Okrem iných aj Jána Gibeja, 
Jána Kriška, Ivana Hliváka, Pavla 
Šupšáka, Petra Zozoma, Milana Žaka 
a ďalších. 
   Odovzdávanie ocenení sa strie-
dalo s kultúrnym 
programom, v kto-
rom vystúpili spe-
váčky Detského 
folklórneho súboru 
Makovička, ale aj 
svidnícke mažo-
retky či speváčky 
- sestry Halčíkové.
   Oslavy 95. výro-
čia dobrovoľného 
hasičstva vo Svid-
níku mali vysokú 
úroveň, a to vďaka 

celému tímu svidníckych dobrovoľ-
ných hasičov na čele s veliteľom 
Michalom Holovkom, už spomínanou 
Pavlínou Krétovou a ďalšími. Po-
zvaní hostia sa potom presunuli na 
slávnostný obed a oslavy vyvrcholili 
popoludní tradičnými pretekmi dob-
rovoľných hasičov O Putovný pohár 
primátorky mesta Svidník. 

(ps)     

Popri primátorke M. Ivančovej a mestskej poslankyni 
K. Sivákovej v sprievode kráčali mestskí prednostovia 

zo Svidníka a z Giraltoviec M. Novák a P. Tchurik

Ocenenia získali mnohí, okrem 
iných aj M. Holovka a P. Krétová... 

... ale napríklad aj (zľava) M. Malenký, 
M. Čakloš a P. Rešetár
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  Organizovaná požiarna ochrana vo Svidníku sa datuje od roku 
1926. V Nižnom Svidníku mal zbor 12 členov, veliteľom sa stal 
Štefan Vaňuga, tajomníkom Michal Kurilec. Vo Vyšnom Svidníku 
mal zbor 16 členov, veliteľom bol Mikuláš Mergeščík, tajomníkom 
Ján Paňko. 

Načreli sme do histórie dobrovoľného hasičstva vo Svidníku

  K prvej technike patrila ručná, dvojkolesová striekačka, ktorá slúžila k likvi-
dácii menších požiarov. Vo Vyšnom Svidníku bola požiarna technika uložená 
pri ruskej škole. V rokoch 1935 - 1942 bol veliteľom Mikuláš Mergeščík, po 
ňom Ladislav Golec. O rozvoj hasičstva v danom období sa výrazne zaslúžil 
Ladislav Golec, ktorý pracoval na Okresnom, resp. ľudovom súde v rokoch 
1931 - 1951. Bol predsedom Okresnej hasičskej jednoty vo Svidníku do roku 
1945.
  V druhej polovici 60. rokov bol tajomníkom OV ŠSPO vo Svidníku a krátko 
aj v Stropkove. V období od 1. apríla 1956 do 3. septembra 1965 bol za-
mestnancom Okresnej inšpekcie Štátneho požiarneho dozoru vo Svidníku. 
Angažoval aj svoje deti Mariána a Evu v žiackych a dorasteneckých požiar-
nych súťažiach.
  K väčšiemu požiaru došlo v roku 1942, kedy zhorel gáter vo Svidníku. Na jeho 
likvidácii sa podieľali hasiči zo Svidníka, okolitých obcí a motorizovaní hasiči z 
Bardejova. V roku 1944 došlo k zlúčeniu Nižného a Vyšného Svidníka v jednu 
obec Svidník. Svidník bol v čase Karpatsko-duklianskej operácie v jesennom 
a zimnom období veľmi zničený. Činnosť dobrovoľných hasičov stagnovala, 
nakoľko obyvatelia mali plné ruky práce s rekonštrukciou. 
Svidnícki požiarnici, podľa 
spomienok pamätníkov, v 
50. a 60. rokoch cvičili na 
„Rusinskej rini“ v priestoroch 
dnešného amfi teátra. Okrsko-
vé, okresné a medziokresné 
súťaže boli na ihrisku - bývalá 
autobusová stanica. 
  Požiarnu techniku koncom 
60. rokov tvorili striekačky a 
vozidlá s výkonom:
DS - 16, 1600 l vody za mi-
nútu, PS - 8, 800 l za minútu, vozidlo PRAGA - RN (ERENA), vozidlo V3S, 
cisterna, 3500 l vody, Tatra 805 - Kačena, v ktorom bola uložená striekačka 
PSS - 8. Toto vozidlo bolo jednou z piatich Tatier v okrese. 
Garáže boli drevené a v rokoch 1960 - 1969 sa nachádzali za starým MNV. 
V súčasnosti je to obchodný dom Profi t. 
V roku 1969 bola požiarna zbrojnica asanovaná pre rozvíjajúcu sa bytovú 
výstavbu. Požiarnu techniku prevzal požiarny útvar, ktorý sa nachádzal blízko 
terajšieho gymnázia. V roku 1972 bola požiarna technika presťahovaná na 
terajší požiarny útvar na Ul. Čatára Nebiljaka. 
V rokoch 1950 - 1970 boli predsedami hasičského zboru Jozef Vanát, po ňom 
Ján Pavluš, potom Jozef Bilančík st. a od roku 1980 Andrej Kurilec. 
Svidnícki hasiči zasahovali nielen pri požiaroch v meste, ale v celom okrese, 
nakoľko mobilná jednotka bola len vo Svidníku. 
  Pravidelne sa vykonávali požiarno-preventívne hliadky v domoch a menších 

prevádzkach, zvýšená pozornosť sa venovala hlavne počas žatvy a v jarných 
mesiacoch. Nezabúdalo sa ani na pravidelné školenia. 
Výzvou k zásahu pre hasičov bolo pustenie platne „HORÍ, HORÍ“ v mestskom 
rozhlase a následne sa upresnilo miesto požiaru, pričom zraz bol pri hasičskej 
zbrojnici. 
  Nezabúdalo sa ani na kultúru. 
Organizovali sa hasičské zábavy, 
hasiči sa zúčastňovali aj prvomá-
jových sprievodov. V tomto období 
mal každý hasič voľný vstup do 
kina, divadla a na iné kultúrne 
podujatia. 
  Poďakovanie za ich prácu a 
pomoc patrí hasičom: Jozefovi 
Lažovi, prvému veliteľovi na po-
žiarnom útvare. Vasiľovi Bilemu, 
Michalovi Bilančíkovi, Andrejovi 
Kurilcovi, Jurajovi Haľkovi, Jánovi 
Fedoročkovi, Jánovi Gibejovi, 
Michalovi Holovkovi  a mnohým 
ďalším, ktorý sa zaslúžili o rozvoj 
hasičstva v meste Svidník. 
V súčasnosti má DHZ viac ako 
60 členov. 
  Zriadil sa dobrovoľný hasičský 
zbor mesta Svidník, prvým velite-
ľom DHZM sa stal Kamil Bilančík. 
DHZM je zaradené do celoplošné-
ho rozmiestnenia síl a prostriedkov a disponuje technikou ako je hasičské auto 
LIAZ CAS-25, Iveco Daily, prívesný protipovodňový vozík, niekoľko striekačiek 
od PS - 8, PPS - 12 až po „Vanesku“, ktorá má obsah 2,0 cm3. 
V roku 2019 bola zrekonštruovaná hasičská zbrojnica na Stropkovskej ulici a 
odovzdaná do užívania DHZM. Súčasťou priestorov je aj hasičská klubovňa 
pre členov DHZ.                                                                                        (pk)
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  Dostal sa k nim pred dvomi rokmi a držia ho dodnes. Šípkarský 
šport učaroval Marekovi Patvarickému natoľko, že mu venuje 
takmer všetok svoj voľný čas, a to i napriek tomu, že koníčkov 
má viac. 

Marekovi Patvarickému z Nižného Mirošova 
učarovali šípky, hovorí, že sú preňho akoby drogou

  Jeden deň po práci ho oslovil kamarát, že má v bare vo Svidníku šípky, tak 
že či si nepríde zahrať. Rodák zo Svidníka žijúci v Nižnom Mirošove Marek 
Patvarický nezaváhal, prišiel a išlo mu to. O pár dní sa konal turnaj a Marek 
ho vyhral. Začal preto sondovať, kde na okolí sa šípky hrajú súťažne. Zistil, 
že v Bardejove funguje šípkarský klub a je tam aj klub, v ktorom sa šípky 
hrajú súťažne. Hrávajú tam dokonca aj slovenskí reprezentanti, podľa Mareka 
Patvarického skvelí chlapíci. 
  V Bardejove tak začal, ako šípkari hovoria, so softami, teda s elektronickými 
šípkami. Do Bardejova pritom chodievajú hrávať napríklad i Prešovčania a 
Marek Patvarický medzi nich ideálne zapadol. V šípkarskom športe je viac 
kategórií líg a hrá sa elektronickými, ale i klasickými. Softová liga trvá rok, 
má 51 kôl a hrá sa každú nedeľu. Liga 
v klasických šípkach má o čosi menej 
kôl, asi 35 a hráva sa v sobotu. 
  Ak chce šípkar napredovať a zúčast-
niť sa napríklad turnaja Masters, musí 
absolvovať aspoň jedno ligové kolo. 
Nasledujú však aj ďalšie súťaže, ako 
trebárs Slovenský pohár a rôzne ďalšie 
medzinárodné súťaže. 
  Bardejovský klub Garžoľ má svoje A 
družstvo a nedávno vzniklo aj druhé 
družstvo, označené ako B, a doň sa 
dostal aj Marek Patvarický. „Boli sme 
začiatkom júla v Novákoch a my ako 
B družstvo Garžoľ Bardejov sme 
obsadili deviate miesto, pričom A 
družstvo skončilo druhé. Celkovo 
pritom na turnaji v Novákoch bolo 
27 družstiev,“ povedal nám Marek Pat-
varický, ktorý krátko po tom, ako začal 
hrávať regionálnu ligu v Bardejove skočil 
rovno do jednej z takzvaných TOP-iek 
na Slovensku v šípkarskom športe, a 
bol to medzinárodný turnaj SLOVAKIA 
OPEN v Šamoríne. 
 Bolo to v január 2020. „Prišli šípkari z viacerých európskych krajín, ako 
napríklad z Anglicka, Holandska, Francúzska, ale napríklad aj z Nigérie 
či z Ruska. Bola to veľmi pekná skúsenosť. Bol som vyklepaný, ako sa 
hovorí, pretože nie som až tak skúsený, ale bolo to úžasné,“ zhodnotil 
Marek Patvarický, s ktorým do Bardejova, keď je doma, chodieva hrávať šípky 
aj ďalší Svidníčan, Jozef Kozák. 
  Po januárovom medzinárodnom turnaji v Šamoríne prišla pandémia korona-
vírusu a s ňou spojené opatrenia. Tie sa, samozrejme, dotkli aj šípkarských 
turnajov, ktoré šípkari, vrátane Mareka Patvarického hrávali online z domu. 
„Každý hráč musel mať kameru, podľa možnosti čo najväčšieho rozlí-
šenia, teda najväčšej kvality, pripojil sa cez špeciálnu aplikáciu, pričom 
cez ďalšiu špeciálne aplikáciu sa zadávali body, ktoré kontrolovali roz-
hodcovia. Takto sme odohrali množstvo zápasov, ja som sa zúčastnil 
všetkých turnajov online,“ povedal Marek Patvarický, pre ktorého sú v 
porovnaní s elektronickými lepšie klasické šípky. „Neotravuje ma rachot, 
keď šípka narazí do toho plastového terča a navyše mi nič pred očami 
nebliká, pretože tie elektronické terče blikajú, a to napríklad aj mne 
dosť vadí.“
  Mimochodom, vzdialenosť hráča od stredu terča alebo teda od stredu terča 
po odhodovú čiaru je 2,37 m a výška stredu terča by mala byť 1,73 m. Toto 
je najzákladnejšie pravidlo. Každý hráč má tri šípky, svoje vlastné a zápasy 
začínajú rozhodom na stred. „Kto trafí stred, tak začína zápas. Hrá sa 501 
double out, hrá sa tak všade vo svete, odrátava sa to z 501 do nuly a 
uzatvára sa zápas vždy double, teda dvojnásobkom trafeného čísla. 
  Pri elektronických šípkach to všetko počíta počítač, teda samotný terč, 
no ale pri klasických hráči sami, preto matematika je veľmi dôležitá. 

Každý hráč musí mať v hlave presne všetko spočítané, 
čo a koľko potrebuje hodiť, takže hoci sa to možno nezdá, 
nie je to len o hádzaní,“ usmial sa Marek Patvarický, podľa 
ktorého sa každý jeden hráč na svete snaží ukončiť zápas 
deviatimi šípkami, teda o to, aby mu stačilo deväť hodov. 
Zatiaľ sa to pri elektronických šípkach podarilo len jednému 
jedinému Slovákovi. „Povedal, že je to neskutočný pocit a 
chcel by to zopakovať, no je to nesmierne ťažké.“
  Deviatimi šípkami podľa Mareka Patvarického málokedy 
ukončia zápas aj tí najlepší svetoví hráči, ktorí hrajú tie naj-
prestížnejšie súťaže na svete. Ak pritom hráč ukončí zápas 
deviatimi šípkami, tak zápas netrval dlhšie ako päť minút. 

Bežne hráči a medzi nimi aj Marek Patvarický, ukončia zápas pätnástou, 
sedemnástou či dvadsiatou šípkou, no sú aj výnimky. 
  „Niekedy, keď to proste nejde, tak to nejde, vtedy je potrebná aj tridsiata 
rana,“ usmial sa Marek Patvarický, ktorý doma trénuje takmer denno-denne, 
častokrát aj dve hodiny denne. Aktuálne majú šípkari medzisezónne obdobie. 
Jedna, špecifi cká online sezóna skončila pred mesiacom, no a v septembri 
má začať nová. Ani šípkari však nevedia predpovedať, čo bude. „Mám aj iné 
koníčky, hlavne mám prácu a nedá sa všetko stíhať, ale šípky ma bavia, 
chcem sa im venovať aj naďalej, stali sa proste takou mojou drogou,“ 
uzavrel náš rozhovor šípkar Marek Patvarický z Nižného Mirošova. 

(ps)
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  V súvislosti s povinnosťou poberateľov dôchodkov oznamovať Sociálnej 
poisťovni sumu naposledy vyplateného dôchodku z cudziny vyplývajúcou zo 
zákona č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov oznamujeme nasledovné:
  Aj v roku 2021 sú poberatelia dôchodkov povinní oznámiť Sociálnej pois-
ťovni, za účelom určenia sumy 13. dôchodku, sumu naposledy vyplateného 
dôchodku, ktorý poberajú z cudziny. V roku 2021 sú poberatelia dôchodkov 
povinní oznámiť sumu naposledy vyplateného dôchodku, ktorý poberajú z 
cudziny, skôr,  do 31. augusta 2021. 
  Na tento účel je od 2. augusta 2021 na pobočke, resp.  na webovom sídle 
Sociálnej poisťovne dostupný e-formulár na oznamovanie sumy dôchodkov 
z cudziny.

Milan Piršč, riaditeľ pobočky

Sociálna poisťovňa, pobočka Svidník informuje

  Štyri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK uspeli v 
rámci výzvy Modernejšia škola, ktorú vyhlásil rezort školstva s 
cieľom zatraktívniť školské prostredie. 

Vďaka štátnej dotácii vznikne 
na Spojenej škole centrálna oddychová zóna  

  Štátnu dotáciu vo výške takmer 90-tisíc eur využijú školy na revitalizáciu 
svojich tried, vytvorenie oddychových zón či modernizáciu spoločných 
priestorov. 
  Ministerstvo školstva prerozdelilo medzi štyri úspešné stredné školy v rámci 
výzvy Modernejšia škola celkovo 89 730 eur. Zriaďovatelia základných a 
stredných škôl mohli požiadať rezort o príspevok max. 30-tisíc eur, a to pre 
účely zmodernizovania svojich vnútorných priestorov a podporu inovatívnych 
prístupov vo výučbe. Celkovo v rámci Slovenska uspelo 144 žiadateľov, z toho 
31 z Prešovského kraja. Medzi nimi aj štyri stredné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK. A to SPŠ technická Bardejov, SPŠ techniky a dizajnu Poprad, 
Spojená škola Svidník a Gymnázium Lipany.
  V Spojenej škole Svidník sa vďaka dotácii 22 340 eur vytvorí centrálna 
oddychová zóna, chodbová oddychová časť a taktiež relaxačné zóny v 
triedach. Tie sa spestria prostredníctvom náučných grafi ckých polepov a 
doplnia sa o náučné a voľnočasové hry pre žiakov. Centrálna zóna bude 
vybavená dreveným pódiom a sedacím nábytkom. Chodbový oddychový 
priestor bude mať taktiež pódium a  smart sedenia s dobíjaním mobilov. 
Revitalizácia tried prinesie ich rozdelenie na priestor s katedrou pre učiteľa, 
na sedenie pre žiakov a  oddych. V triedach pribudnú farebné sedacie vaky, 
policové systémy modernejšie katedry i školské lavice. Projekt chcú v škole 
zrealizovať do 15. októbra.

(psk)

  Letná škola, tábory aj opravy v školách sa postupne realizujú 
na všetkých školách vo Svidníku. Napriek prázdninám navštevo-
valo približne 200 detí materské školy (v júli MŠ na Ul. 8. mája a 
v auguste MŠ na Ul. gen. Svobodu) aj počas prázdnin a takmer 
tristo detí sa prihlásilo do táborov cez CVČ Svidník. 

Školy v lete: čas oddychu, ale aj čas príprav na nový školský rok

  Na rozvojový projekt „Letná škola“ získali 
fi nančné prostriedky na Letnú školu v ZŠ 
na Ul. Karpatská vo Svidníku vo výške 
600 eur počas jedného augustového 
týždňa. Letné školy sú súčasťou opatrení 
rezortu školstva na zmiernenie dopadov 
dištančného vzdelávania na vzdelávacie 
výsledky žiakov. Letná škola neprebieha 
vo forme klasického vyučovania, ale jej 
cieľom je napriek tomu ostáva vzdeláva-
nie a rozvoj žiakov. Na tento projekt sa 
prihlásilo 10 žiakov.
Riaditeľ CVČ Svidník Jozef Dirga informo-

val o let-
ných tá-
boroch. 
„Tábory 
vo Svid-
níku sú 
mimoriadne vyťažené. Tento rok sa po-
darilo umiestniť do 7 táborov až 290 detí, 
pričom dopyt bol vyšší ako ponuka. V 
ponuke táborov boli novinky ako Mladý 
skaut, tábor Predškoláčik a tábor Malý 
záchranár. Ďalšími tábormi sú Farma, Po-
hoda, Športový tábor a Rozprávkovo. 
  Tábor Rozprávkovo je v ponuke druhý 
rok je to náročnejší tábor nakoľko sa deti 
stávajú hercami a herečkami a ich úlohou 
je za týždeň pripraviť predstavenie podľa 

scenára na cca 30 min., ktoré v piatok odohrajú pre svoje rodiny v kine. 
Každý tábor má svoju hymnu s hudobným doprovodom“. 

***
OPRAVY A REKONŠTRUKCIE 

V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
  Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová zhrnula opravy a rekonštrukcie 
v školách a školských zariadeniach. „Ani v lete sa školy nezatvorili úplne 
a využívame časť bez prítomnosti detí na opravy. Teším sa, že sa usku-
točnila oprava ústredného kúrenia na ZUŠ, robia sa sociálne zariadenia 
v škôlke na Ul. gen. Svobodu a očakávame spustenie opráv pri bazéne 
pri ZŠ na Ul. 8. mája, ktorý to už mimoriadne potrebuje. 
  Verím, že sezónu zimného plávania by sme mohli už spustiť s oprave-
nými šatňami a sociálnymi zariadeniami“.

Sumarizácia: 
  Oprava havarijného stavu ústredného kúrenia na ZUŠ, celkové náklady 
vo výške 43 000 eur, fi nancovanie zo schváleného rozpočtu ZUŠ (vlastné 
zdroje - bežné výdavky). 
  Prebieha kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie elektrických rozvodov na 
MŠ na UL. Ľ. Štúra, hospodárska budova, celkové náklady vo výške 15 592 
eur, zo schváleného rozpočtu MŠ (vlastné zdroje - kapitálové výdavky).
Prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení v dvoch triedach MŠ Ul. gen. 
Svobodu, celkové náklady vo výške 16 000 eur, fi nancovanie zo schváleného 
rozpočtu MŠ (vlastné zdroje - kapitálové výdavky).
  Pripravujeme sa na odstránenie havarijného stavu na sociálnych zariadeniach 
a v šatniach na bazéne ZŠ Ul. 8. mája, fi nancovanie z MŠVVaŠ SR: 94 400,00 
eur (bežné výdavky) a vlastné zdroje - spoluúčasť mesta vo výške 16 600 eur, 
celkové náklady vo výške 111 000 eur.                                                      (kt)

  Vakcinačné centrum Nemocnice Svet zdravia Svidník ponúka možnosť prísť 
sa zaočkovať aj pre záujemcov bez predchádzajúcej registrácie. 
  Vakcinácia je možná v pondelky až štvrtky v čase od 7.30 do 11.30 h a od 
12.30 do 14.00 h. Iba v utorky prebieha aj očkovanie detí od 12 rokov, ktoré 
musia prísť v doprovode zákonného zástupcu (rodič). Vakcinačné centrum 
očkuje dvojdávkovou vakcínou Comirnanty od konzorcia Pfi zer/BioNtech. 
Na mieste očkovania je nutné preukázať sa občianskym preukazom alebo 
preukazom poistenca.
 Svidnícki zdravotníci zároveň vyrážajú očkovať záujemcov aj do terénu. Vý-
jazdová očkovacia služba nemocnice aktuálne očkuje v jednotlivých častiach 
regiónu každý utorok od 8.30 h, a to podľa nahláseného predošlého záujmu. 
Je potrebné, aby bolo nahlásených minimálne 20 osôb. 
  Zdravotníci očkujú jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson 
& Johnson. Očkovanie touto vakcínou je možné aj vo vakcinačnom centre 
nemocnice v utorky od 13.00 do 14.00 h. 
  Najbližšie zdravotníci vyrážajú očkovať do terénu 10. augusta, a to do obcí 
Chotča (kultúrny dom, od 8.30-10.30 h) a Breznica (OÚ, 11.00-13.00 h). 
Výjazdovo dosiaľ zaočkovali vyše 120 osôb.

Jana Fedáková, komunikačná špecialistka
sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare

Výjazdová očkovacia služba nemocnice



10. august 2021Podduklianske novinky 10Spravodajstvo

  V mesiaci júl a prvú augustovú nedeľu cykloturistický oddiel 
Klubu slovenských turistov BESKYD Svidník zorganizoval pre 
milovníkov bicyklovania ďalšie cyklotúry. V mesiaci júl to bol 
už 28. ročník „Za Andy Warholom“ do Medzilaboriec, v rámci 
ktorého sa zúčastnila necelá dvadsiatka cyklistov.

Uskutočnil sa 28. ročník Memoriálu Petra Žáka 
  V prvú augustovú nedeľu sa uskutočnil už 28. ročník cyklomaratónu „Me-
moriál Petra Žáka.“  V nedeľu ráno sa stretlo pri soche arm. gen. L. Svobodu 
viac ako dvadsať  milovníkov cyklistiky, ktorých privítal Paľo Žák. Poprial im 
pekný športový zážitok. 
  Taktiež im poďakoval, že si touto cyklojazdou uctievajú pamiatku otca Petra 
Žáka.  Po položení kytičky na cintoríne sa pelotón cyklistov vybral na naplá-

novanú trať smerom na Holčíkovce, 
Malú Domašu, Detrik, Hanušovce, 
Giraltovce späť do Svidníka. 
  V cieli čakal účastníkov chutný guľáš, 
ktorý na minigolfom ihrisku pripravil 
Miroslav Brudňak. Potešujúcou sku-
točnosťou je, že tento šport oslovuje 
aj mládež, čo sa na týchto cyklo pod-
ujatiach prejavilo aj početnou účasťou 
mladých cyklistov. 
  Tohto roku to bolo opäť s medziná-
rodnou účasťou z Belgicka. Už tretí rok 
sa tohto podujatia zúčastňuje Kristofer, 
ktorý v tomto období trávi dovolenku so 
svojou rodinou vo Svidníku. 

(pm) 

 Hudba, spev a dobrá nálada sa niesli v nedeľu 1. augusta 2021 
obcou Stročín. Konal sa tu totiž Festival tradičnej ľudovej kul-
túry, ktorý obec zorganizovala v spolupráci s Podduklianskym 
osvetovým strediskom vo Svidníku. 

V Stročíne to žilo folklórom... 

  Našu tradičnú ľudovú kultúru nám odprezentovali mužská spevácka skupina 
Tarnavčan, DFS Makovička a ženská spevácka skupina Lomenčan. Kultúrny 
program nám vtipným slovom spestrila ľudová rozprávačka Araňa z Jarovníc. 
Kým tí starší sledovali kultúrny program, deti sa mohli vyblázniť v nafukovacom 
skákacom hrade.  
  Festival tradičnej ľudovej kultúry fi nančne podporil Fond na podporu kultúry 
národnostných menšín a s realizáciou podujatia nám pomohli vo veľkej miere 
aj sponzori - Slavomír Vanát, Slavomír Drimák, Miloš Šotik, Kamenárstvo 
Fiľarský, AGISS, s.r.o., SORBEL, s.r.o., Pekáreň Šandal, B&G interiér, s.r.o., 
Jozef Slimák, Imrich Murcko, Anna Nemcová, Ľuboš Medviď, FÚRA, s.r.o., 
Tlačiareň Akcent, Alpina Grate, s.r.o. a Marek Špak,  ktorým chceme touto 
cestou poďakovať. 
  Za výborný gulášik z diviny ďakujeme aj poľovníkom z PZ Osie a Petrovi 
Guttovi, ktorí so svojim tímom navaril ešte ďalší guláš, aby sa ušlo každému. 
Nepriaznivá situácia zapríčinená koronavírusom v našej krajine zasiahla aj 
kultúrnu oblasť a zapríčinila absenciu takýchto podujatí, a preto sme veľmi 
radi, že sme po menšej pauze mohli podujatie, na ktorom sa stretnú a zabavia 
obyvatelia našej obce opäť zrealizovať. Ďakujeme aj všetkým obyvateľom 
a návštevníkom  našej obce, že prišli a počas celého dňa vytvárali úžasnú 
atmosféru. Tešíme sa na Vás, snáď čoskoro na ďalšom podujatí. 

 Tibor Sluťak, starosta obce

  Veľké šťastie mal uplynulý týždeň vodič lesného traktora LKT, ktorého stroj 
skončil prevrátený vo vodách Domaše. Traktor viedol v smere od strediska 
Valkov na obec Bžany, pričom podľa doterajších zistení sa plne nevenoval 
vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke následkom čoho s 
LKT-čkom zišiel na pravú krajnicu a následne sa prevrátil do Domaše. Vodič 
utrpel ľahké zranenia. Dychovú skúšku na alkohol mal negatívnu.

 (krpz, foto: Polícia SR - Prešovský kraj)

LKT-čko v Domaši 
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III. LIGA Mimoriadne nevydarený štart sezóny 

Úradná správa č. 3 zo dňa 5. augusta 2021
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
   ŠTK OOFZ upozorňuje futbalové kluby na dodržiavanie opatrení vyplývajúce 
z Vyhlášky RUVZ č. 233, paragraf č.1, 2, 5 a 7

KR OOFZ:
2. kolo - 6. liga dospelí - 15.8.2021 o 16.30 hod.:

   Lúčka - Mestisko (Džavoronok, F. Zápotocký - Feč), Miňovce - Rovné (A. 
Špak, Seman - Šafranko), Stročín - Kuková (Baláž, Čonka - Kaščák), Bukovce 
- Radoma (Hubáč, Znoj - Brendza), Breznica - Chotča (L. Zápotocký, Dovičák 
- Vaško), V. Orlík - Kalnište (Šugár, Sidorová - Mackanin), Tisinec - Sitníky (Ľ. 
Suchanič, Malačina - Burcák).

DK OOFZ:
   Schválila žiadosť hráča ŠK Chotča Martin Kavalec - 1069716 - o odpustenie 
zvyšku DO a mení DO na podmienečné zastavenie činnosti na 3 mesiace od 
5.8.2021 do 5.11.2021, poplatok 10,-eur.
   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

   Po troch zápasoch tri prehry a skóre 28:2. Taká je bilancia treťoligových 
futbalistov 1. FK Svidník po troch kolách najvyššej regionálnej futbalovej 
súťaže. Po vysokej prehre v Lipanoch 0:12 prišlo v stredu 4. augusta 
domáce stretnutie s Prešovom a vysoká prehra 1:8, nuž a v nedeľu 
v treťom kole zaknihovali svidnícki futbalisti tretiu prehru, tentoraz v 
Košiciach, rovnako ako s Prešovom, 1:8.

1. FK Svidník - 
1. FC Tatran Prešov 1:8 (0:5) 

   V stredu 4. augusta do Svidníka 

pricestovali futbalisti Prešova. Jeden 
z najstarších klubov na Slovensku má 
v tejto sezóne nové vedenie. Prezi-
dentom klubu je Ľuboš  Micheľ, bývalý 

medzinárodný futbalový rozhodca 
a funkcionár viacerých európskych 
klubov, mimochodom s rodinnými ko-

reňmi v regióne. Trénerom Prešovča-
nov je bývalý slovenský reprezentant 
Stanislav Šesták a v štruktúrach klubu 
je aj ďalší bývalý reprezentant Martin 

Jakubko. Kým Stanislav Šesták sedel 
na lavičke a pokyny hráčom častejšie 
dával jeden z jeho asistentov Robert 
Petruš, Ľuboš Micheľ sledoval zápas 
z tribúny, na ktorej, žiaľ, ešte stále 
nie sú namontované sedačky. Podľa 
dostupných informácií ide o zložitejší 
proces, ako sa možno na prvý pohľad 
zdá, tak sa nechajme prekvapiť. 
Svidníčania však po polčase prehrá-
vali päťgólovým rozdielom a v poho-
dovom tempe hrajúci Prešovčania 
pridali po zmene strán ďalšie tri góly. 
Čestný úspech Svidník zaznamenal v 
90. minúte Shliakhov. Mimochodom, 
Svidníčanov z lavičky koučoval Ján 
Čížek z Giraltoviec.  
ŽK: Guman. 
   Zostava Svidníka: Mulík (46. Jáno-
šík) - Košč (75. Volohda), Blanár (39. 
P. Kamenický, 66. M. Kamenický), 
Makara, Guman, Shliakhov, Daňo, 
Paňko, Čabala, Oravec, Haňak. 

Slávia TU Košice - 
1. FK Svidník 8:1 (5:1)

   V nedeľu 8. augusta predpoludním 
Svidníčania cestovali do Košíc, kde 
hrali na pôde ďalšieho ašpiranta na 
postup. Košičania nenechali nič na 
náhodu a v prvom polčase vyhrávali 

5:0, Svidníčania akurát stihli záslu-
hou gólu Haňaka v 42. minúte streliť 
čestný úspech. V druhom polčase 
domáci hráči pridali ďalšie tri góly 
a Svidníčania si tak na svoje konto 
pripísali ďalší debakel. 
   Za zmienku stojí fakt, že v drese 
Svidníka sa už predstavila aj jedna 
z troch avizovaných poľských posíl, 
hráč Wszola. Ďalší dvaja Poliaci by 
mali byť k dispozícii a zasiahnuť do 
bojov už v najbližším zápase a rov-
nako by na lavičke Svidníčanov už 
mal byť aj nový tréner. Podľa našich 
informácií to bude Poliak, no bližšie 
informácie  nám prezident 1. FK 
Svidník Michal Goriščák st., poskyt-
ne počas tohto týždňa a my ich na 
stránkach našich novín prinesieme 
na budúci týždeň. 
   Zostava Svidníka: Dzupina - Košč 
(79. Janek), Blanár, Makara, Guman, 
Shliakhov, Wszola, Paňko (73. M. 
Kamenický), Čabala (57. Daňo), 
Oravec, Haňak. 
   Najbližšie sa Svidníčania v stret-
nutí 4. kola predstavia v nedeľu 15. 
augusta od 16.30 hod. na domácom 
trávniku v stretnutí proti Vranovu nad 
Topľou.                                       (ps) 

Ľuboš Micheľ (druhý zľava) na tribúne 
svidníckeho futbalového štadióna

   V uplynulú nedeľu sa začala nová sezóna medziokresnej futba-
lovej súťaže stretnutiami 1. kola. Prinášame výsledkový servis.

Medziokresná súťaž 

Výsledky 1. kola:
TJ Družstevník Rovné - OŠK Mestisko 2:1 (1:1)

Góly: L. Ksenič (pk), M. Ksenič - Vasilenko. 
TJ Radomka Radoma - TJ Družstevník Stročín 4:0 (2:0)

Góly: R. Švec 2, J. Hubáč, B. Tkáč. 
TJ Družstevník Kuková - OŠK Miňovce 3:0 (2:0)

Góly: J. Oravec 2, I. Lukáč. 
FO Sokol Sitníky - ŠK Orlík 5:3 (2:2)

Góly: M. Durkač 2, M. Belina, M. Motyka, P. Zavoda (vlastný) - M. Petranik 
2, E. Slavik.
ŽK: 0 - E. Želizňak, K. Hudák, F. Hanč. 

ŠK Chotča - FK Bukovce 2:3 (1:1)
Góly: F. Fek, M. Fejko - A. Homza, S. Hančák, Š. Timko. 
ŽK: D. Drotár.

ŠK Ondava Tisinec - TJ Topľan Lúčka 2:2 (1:0)
Góly: D. Jačisko, M. Gajdoš - S. Talian, Ľ. Argay. 

TJ Topľan Kalnište - TJ Družstevník Breznica 1:4 (0:0)   
Góly: T. Halek - L. Bilý, T. Korba, D. Petrík (pk), P. Gula. 
ŽK: T. Sabolčík, P. Cauner - Š. Pundžák.  

(pn)
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   Od roku 2010 trénoval postupne všetky kategórie od mladších 
žiakov po starších žiakov (4 x majstri SR). V rokoch 2016 až 2019 
bol v klube manažérom a posledné obdobie pôsobil v klube ako 
športový riaditeľ a tréner 1. ligy mužov, juniorov a kadetov. Ras-
tislav Paňko je teraz novým trénerom extraligového A mužstva 
TJ Slávia Svidník.
   Vystriedal Petra Tholta, ktorý po no-
vom trénuje mladých volejbalistov. Už 
spomínaní extraligisti začali prípravu 
na novú sezónu v uplynulú stredu 4. 
augusta. Nový tréner Rastislav Paňko 
v úvod  nášho rozhovoru povedal: 
   „A mužstvo TJ Slávia Svidník 
fungovalo pod vedením jedného 
trénera už určité obdobie, myslím 
si, že to bolo od roku 2014. Môjmu 
kolegovi Petrovi Tholtovi, ako hlav-
nému trénerovi, za toto obdobie 
patrí veľká vďaka. Odviedol v klube 
TJ Slávia Svidník kus dobrej práce, 
veď svedčia o tom aj výsledky, ako aj 
medailové umiestnenie v extralige a 
fi nálové účasti v Slovenskom pohári. 
Na základe podnetov z okolia volej-
balu sa vedenie klubu rozhodlo, že 
nadišiel čas urobiť zmenu na poste 
trénera extraligového družstva TJ 
Slávia Svidník. Z tohto dôvodu som 
bol dočasne povereným trénerom 
A družstva po skončení extraligovej 
sezóny 2020/2021 do doby, kým klub 
nenájde nového trénera, ktorý bude 
vyhovovať potrebám klubu. Vyzerá to 
tak, že to nevyšlo a koncom júna som 
bol oslovený a dostal som ponuku 
od vedenia klubu, aby som prevzal 
extraligové družstvo. Nebolo to ľahké 
rozhodnutie, uvedomoval som si, že 
je to veľká zodpovednosť voči hráčom 
a ľuďom, ktorí fandia svidníckemu 

volejbalu. Po rozhovoroch s mojimi 
najbližšími som sa nakoniec rozhodol 
a ponuku som prijal. Teším sa na novú 
sezónu, je to pre mňa ako trénera 
výzva, veď túto kategóriu som ešte 
netrénoval,“ povedal Rastislav Paňko, 
ktorého sme sa pýtali aj na plány v 
príprave. 
   „V začiatkoch prípravy sa budeme 
viac venovať kondícii 
a postupne prechá-
dzať až do techniky 
herných činností až 
k herným systémom. 
Už tento víkend nás 
čaká turnaj v českom 
Kojetíne, kde sa stret-
neme s českými extra-
ligovými družstvami. 
Začiatkom septem-
bra nás čaká turnaj 
v maďarskej Kazin-
cbarcike. V dnešnej 
pandemickej dobe je 
ťažké niečo naplá-
novať, ale dúfame, 
že nám obmedzenia 
dovolia vycestovať. 
Do prvého zápasu 25. 
septembra v Prešove 
máme naplánovaných 
ešte pár prípravných 
zápasov, ktoré včas 
oznámime.“ 

   Aj na našich stránkach sme už písali 
o posilách svidníckeho extraligistu 
a zhrnul ich aj nový tréner. „Káder 
družstva sa ani veľmi nezmenil oproti 
minulej sezóne. Nastali zmeny na 
postoch smečiara. Posilnili sme sa 
Martinom Sopkom ml. a od tohto 
týždňa sa k nám pripojí aj Dima Fedo-
renko. Ďalšia zmena nastala na poste 
blokára, kde bude pôsobiť Ľuboš 
Macko. Do prípravy sme zapracovali 
aj mladších hráčov - našich juniorov, 
ktorí bojujú o miesta v extraligovom 
družstve.“ 
   Mimochodom, asistentom a člove-
kom, ktorý vlastne bude Rastislavovi 

Paňkovi pomáhať, je Peter Mihalík, 
ktorý je zároveň aj manažérom v 
klube TJ Slávia Svidník. Nového 
trénera sme sa pýtali aj na to, kto by 
mal byť ťahúňom samotného tímu. 
„Samozrejme, že najviac sa budem 
môcť oprieť asi o hráčov, ktorí už majú 
nejaké tie skúsenosti so zahraničím, 
majú za sebou odohratých veľa ťaž-
kých zápasov. Sezóna je dlhá, preto 
je predčasné povedať, ako to bude 
vyzerať počas celého roka. Každý v 
tíme má svoje miesto a každý je pre 
tím dôležitý,“ uzavrel tréner svidníc-
kych volejbalistov Rastislav Paňko.                                                                                                                                           
                                                   (ps)

Nový tréner svidníckych volejbalistov Rastislav Paňko: „Je to pre mňa veľká výzva“

Rastislav Paňko (vpravo) a Peter Mihalík
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  V tomto roku si pripomíname 115. výročie narodenia a 50. vý-
ročie úmrtia národného umelca, profesora Dezidera Millyho. Pri 
tejto príležitosti SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 
vyhlásilo rok 2021 za rok Dezidera Millyho v múzeu a pripravilo 
výstavu výberu z jeho celoživotnej maliarskej tvorby pod názvom 
Poetika farieb rodného kraja, ktorú sprístupnili 6. augusta 2021 
vo výstavnej sieni múzea. 

DEZIDER MILLY - POETIKA FARIEB RODNÉHO KRAJA 

  Pedagóg a výtvarník D. Milly je jeden z najvýznamnejších a súčasne 
zakladajúcich predstaviteľov výtvarného umenia Ukrajincov na Slovensku. 
Narodil sa 7. augusta 1906 v obci Kyjov, okres Stará Ľubovňa. Pedagogické 
vzdelanie získal v Gréckokatolíckom učiteľskom seminári v Prešove (1922 
- 1926) a výtvarné na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe (1926 
- 1933), kde študoval u profesorov Jozefa Schussera, Arnošta Hofbauera a 
Karla Špilara. 
  Po ukončení štúdia a vojenskej služby pôsobil ako učiteľ v Orlove a Prešove, 
a taktiež v Košiciach ako prednosta III. oddelenia Ukrajinského školského 
referátu pri Povereníctve školstva a osvety SNR. V roku 1946 sa presťahoval 
do Bratislavy, kde prednášal na oddelení kresby a maľby Slovenskej vysokej 
školy technickej, v Inštitúte výtvarnej výchovy pri Pedagogickej fakulte Uni-
verzity J. A. Komenského a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, 
na zakladaní ktorej sa spolupodieľal. Na VŠVU v Bratislave od 1. októbra 
1949 viedol oddelenie grafi ky, v školskom roku 1951/52 vykonával funkciu jej 
rektora a roku 1958 bol menovaný za profesora voľnej grafi ky, všeobecného 
a krajinárskeho maliarstva. V roku 1962 mu bol udelený titul zaslúžilý umelec 
a v roku 1971 titul národný umelec. 
  D. Milly bol členom Spolku slovenských výtvarných umelcov, Spolku umelcov 
a priateľov grafi ky, prvým vedúcim tvorivej skupiny Život, členom Ústredného 
výboru Zväzu československých výtvarných umelcov a členom prezídia Ukra-

jinskej národnej rady Prešovska. 
  Popri pedagogickej činnosti sa venoval 
maľbe, kresbe, grafi ke, ilustrácii, novino-
vej kresbe a scénickému výtvarníctvu. 
Prvú samostatnú výstavu pripravil v roku 
1943 v bratislavskom Dome umenia. 
Okrem Slovenska boli diela umelca 
vystavené tiež v Česku, Poľsku, Ne-
mecku, Francúzsku, Belgicku, Švédsku, 
Rakúsku, Maďarsku, Taliansku, na Kube 
a na Ukrajine. 
  Hlavným inšpiračným prameňom tvor-
by D. Millyho je krajina rodného kraja a 
život jeho ľudí počas dní pracovných, 
sviatočných, ale aj tragických, spôsobe-
ných nezmyselným zabíjaním v dôsledku 
vojnových udalostí. 
  Výtvarné snaženie umelca najvýstiž-
nejšie charakterizujú diela symbolicko-
melancholického charakteru s názvami Blúdiaca a Krivý jarok, obrazy s 
folklórnymi motívmi ukrajinského etnika na východnom Slovensku, ktorým 
D.Milly ako prvý privlastnil maliarsku podobu, humanisticky a protivojnovo 
zamerané práce s tematikou prvej vypálenej obce na Slovensku - obce Toka-
jík a svojské moderné krajiny z posledného tvorivého obdobia, z 2. polovice 
60. rokov 20 storočia. D.Milly zomrel vo veku 65 rokov 1. septembra 1971 v 
Bratislave, kde je aj pochovaný. 
  Výstava, sprístupnená v rámci 67. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov 
Slovenska, potrvá do 19.9.2021. Srdečne pozývame. 

 Ladislav Puškár, kurátor
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Kto daroval krv? 

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdciach oznamujeme, 

že nás po ťažkej chorobe 
vo veku 65 rokov 29. júla 2021 

navždy opustil náš milovaný syn, manžel, 
otec, brat a dedko

PAVEL GOJDIČ zo Svidníka

  Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.

  S láskou a úctou smútiaca rodina

  Touto cestou ďakujeme lekárke MUDr. Erike Hnatovej, zdravotným sestrám  
onkologickej ambulancie a celému personálu interného oddelenia svidníckej 
nemocnice za odbornú starostlivosť a príkladný ľudský prístup v ťažkých 
životných chvíľach môjho manžela Pavla Gojdiča, ktorý nás navždy opustil 
29. júla 2021.

Smútiaca manželka s rodinou

POĎAKOVANIE

    SPOMIENKA 
Samota nám zviera srdce,

spomienky bolia, slzy sa tisnú do očí,
ťažko sa žije bez tých, 

ktorých sme tak milovali.

8. augusta 2021 uplynulo 15 rokov, 
odkedy nás navždy

opustil náš drahý otec, dedko a pradedko
Jaroslav JEVÍK z Krajnej Poľany

  Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
  S láskou a úctou spomínajú dcéra Eva s rodinou

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

6. augusta 2021 sme si pripomenuli 
smutný rok, odkedy nás navždy opustil 

náš milovaný
manžel, otec, dedko a pradedko

Juraj Mihaľ z Kapišovej

  Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
  S láskou a úctou manželka Helena, syn Jozef s rodinou, dcéra Jana s 
rodinou a ostatná rodina  

    POĎAKOVANIE
      V mene celej smútiacej rodiny sa týmto 
chceme úprimne poďakovať celému perso-
nálu Zariadenia pre seniorov - Atrium Svid-
ník, n. o. za starostlivosť a lásku s akou ste 

sa starali o našu 
drahú a milovanú mamku 

OĽGU HARAJDOVÚ, 
  ktorá nás navždy opustila 30. júla 2021 

vo veku 88 rokov. 
  
  Zároveň vám všetkým želáme veľa síl pri 
vašej obetavej práci.
 

 Dcéry Oľga a Naďa a syn Jaro s rodinami 

  V stredu 4. augusta prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 35 bezpríspevkových darcov: 
   Talian (prvodarca), Viera Talianová (10), Jozef Spišák (18), Stanislav Ma-
gera (5), Michal Mňahončák (63), Marek Bochmač (18), Matúš Simko (19), 
Viliam Vašuta (32), Jozef Ľuberda (39), Ľubomír Grešlik (37), Jana Burjáková 
(36), Ján Adamečko (61), Jana Mašlejová (5), Amália Kasaničová (17), Jana 
Zajacová (24), Natália Goriščáková (8), Ľuboš Petný (2), Martin Gula (33), 
Ján Olejár (22), Pavol Liška (5), Jaroslav Dičko (4), Šimon Jancura (5), Patrik 
Zavoda (11), Timea Marusinová (6), Erik Vrabeľ (18), Ján Balucha (51), Ivana 
Capková (14), Zuzana Zozuľaková (34), Svetlana Hudáková (17), Ján Biroš 
(3), Martin Doruľa (37), Andrea Mižová (4), Milan Harvilko (3), Ivan Pecúch 
(5), Ingrida Znojová (2). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

MANŽELSTVO UZAVRELI 
  Ing. Tomáš Slávik (Košice) a Mgr. Zuzana Adamčíková (Svidník), Ing. Daniel 
Hospodár  (Svidník) a Martina Baková (Duplín), Šimon Moravec (Stročín) a 
Katarína Kostíková (Svidník), Vladimír Čuma (Bukovce) a Veronika Chripáková 
(Nižný Orlík), Eduard Baka (Duplín) a Simona Kuzmová (Svidník), Norbert 
Demjanovič (Svidník) a Michaela Ždiňaková (Svidník), Jiří Peterka (Veselí 
nad Lužnicí) ČR a Marianna Mikitková (Rakovčík), Matej Buzáš (Vráble) a 
Ing. Daniela Haniková (Svidník). 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI 
  Eliška Sivaková (2018, Vyšná Olšava), Anna Cimbalová (1934, Svidník), 
Agnesa Fečová (1935, Lúčka), Mária Mikitová (1941, Svidník), Anna Siváko-
vá (1965, Vyšná Olšava), Helena Kinová (1949, Miroľa), Jozef Šugar (1981, 
Svidník), Mária Jaroščaková (1933, Beňadikovce), Helena Martonová (1953, 
Habura), Mária Kaliňáková (1954, Stropkov), Anna Sakarová (1941, Vislava), 
Michal Škulka (1948, Breznica), Ján Gula (1936, Svidník), Mária Pališinová 
(1931, Tisinec), Juraj Škurla (1939, Ladomirová), Helena Jurašková (1960, 
Svidník), Anna Škublíková (1966, Miňovce), Pavel Gojdič (1955, Svidník), Má-
ria Rosoľanková (1937, Medzilaborce), Oľga Harajdová (1933, Medvedie).  

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Odišiel ako si to osud prial,

v našich srdciach zostáva žiaľ.
Spomienka živá a láskavá,

navždy v nás ostáva.

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, 
že nás 2. augusta 2021 vo veku 91 rokov 

navždy opustil manžel, otec a dedko 
TEODOR TIMAN zo Svidničky

  Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

S láskou, úctou a vďakou smútiaca rodina   
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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: 
14. a 15. augusta: MUDr. P. Breznoščák - Nemocnica vo Svidníku. 
               Kontakt: 054/752 46 55.
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.

WOODIWISSOVÁ, Kathleen E.: 
Ruža v zime. 
Poprad, Pandora 2021. 447 s.
  Eriennin otec má dlhy, často pod-
vádza v kartách a tie sa rozhodne 
vyrovnať tým, že svoju dcéru vydá 
za niekoho bohatého. Nebol by to až 
taký zlý nápad, keby… keby otec ne-
vodil domov len samé nepodarené 
existencie, ktoré majú k príťažlivému 
mužovi na míle ďaleko. Všetko sa 
ešte skomplikuje, keď k nim domov 
prihrmí americký kapitán, ktorého 
by si Erienne s nadšením zobrala… 
ak by to nebol ten, komu otec dlhuje 
najviac peňazí. 
  A aby to nebolo málo, tak Erienne 
pri hádke s otcom rozhnevane na-
vrhne otcovi, či svoju vlastnú dcéru 
náhodou nechce predať v dražbe. 
Presne to však robiť nemala, lebo 
otec sa jej slov chytí a vyhlási, že 
kto dá najviac, stane sa jej man-
želom. A najvyššiu sumu ponúkne 
zjazvený muž v maske, ktorý má od krásavca ďaleko. Bude to peklo alebo 
raj na zemi?

CINCÍK, Jozef
  Jozef Cincík sa narodil 12. augusta 1908 v Heľpe a zomrel 27. februára 1982. 
Bol slovenský reportér a fotograf. V histórii je zapísaný ako prvý slovenský 
agentúrny fotoreportér. Po maturite na Obchodnej akadémii v Martine bol do 
roku 1939 zamestnaný vo Všeobecnom penzijnom ústave v Bratislave. Tu 
začal fotografovať. Od roku 1932 bol externým fotografom, neskôr fotorepor-
térom pobočky ČTK v Bratislave, čím sa stal prvým slovenským agentúrnym 
fotoreportérom. Fotografoval tiež aktivity Slovenskej armády na východnom 
fronte. O Jozefovi Cincíkovi doteraz nevyšla ucelená publikácia. Jedinou 
ucelenou biografi ou je jedinečná rozsiahla diplomová práca Jozef Cincík - prvý 
agentúrny fotoreportér na Slovensku, ktorou úspešne ukončil svoje štúdium na 
Katedre žurnalistiky Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v 
roku 1993 novinár, fotoreportér, politik a diplomat Rastislav Blaško.

ŠVANDRLÍK, Miloslav (10.8.1932-26.10.2009)
  Český spisovateľ a humorista. Známy aj pod pseudonymom Roman Kefalín. 
Pracoval ako asistent réžie v dedinskom divadle v Prahe a ako vychovávateľ 
kórejských detí v Libešicích. Potom sa stal profesionálnym spisovateľom. Jeho 
najúspešnejším dielom je román Černí baróni, ktorý znázorňoval ironizujúcu a 
satirickú formu absurdity vo vtedajšej socialistickej armáde. Všetko čo písal, 
bolo humoristického až satirického charakteru. Spolupracoval s celou radou ča-
sopisov a divadiel. Napísal niekoľko rozhlasových a televíznych scenárov. 

- Tak čo, Karol, ako si spokojný v novom podniku?
- Som spokojný.
- A koľko berieš?

- Koľko unesiem...

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 10. august: Svätí mučeník a archidiakon Vavrinec, 6.30 kláštor 
sestier Baziliánok, 12.00 † Anna Stupáková, 18.00 hod.: † Helena, Andrej, 
18.00 hod.: † Michal Humeník, Štvrtok 12. august: Svätý mučeník Fótios a 
Anikét, 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Ján, 17.15 hod.: 
ruženec za závislých s komunitou Cenacolo, 18.00 hod.: * Valéria a Peter, 
tichá adorácia do 20.00, Piatok 13. august: Náš prepodobný otec Maxim 
Vyznávač, 6.30 hod.: † Ján, Helena, Mária, Anna / † Júlia Kochanová, 
18.00 hod.: * Juraj a Helena s rodinami, moleben k sv. Jozefovi, Fatimská 
sobota 14. august: Prenesenie pozostatkov prepodobného otca Teodóza, 
7.00 hod.: * Zuzana, 12. nedeľa po päťdesiatnici, 3. Hlas, 15. august: 
Zosnutie našej presvätej Bohorodičky Márie, vždy Panny, myrovanie, 8.00 
hod.: * za farnosť, 10.30 hod.: * sr. Maximiliána, 18.00 hod.: * Johanka, 
Matiáš, Jana, Matej.    
   V nedeľu 15. augusta máme prikázaný sviatok Zosnutia presvätej Bo-
horodičky - Uspenije. Sväté liturgie ako v nedeľu: 8:00 slov., 10:30 csl. a 
18:00 slov. Pri liturgiách je myrovanie. 
   14.-15. augusta je archieparchiálna odpustová slávnosť v Šašovej, 
program je na nástenke. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ 
   Utorok 10. augusta: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s 
rod., Streda 11. augusta: 17:00 + Mária, Štefan, Štvrtok 12. augusta: 7:00 
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Miroslava, Piatok 13. augusta: 
17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Darinu s rod., Sobota 14. augusta: 
7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Michaelu, Jakuba, Stelu a Martina, 
Nedeľa 15. augusta: 9:00 Za farnosť, myrovanie.

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
   Utorok 10.8.: 18.00 + Vasiľ, Anna, Michal, Ján, Streda 11.8.: 6.30 + Mária, 
18.00 + Zuzana, Štvrtok 12.8.: 6.30 + Michal, Anna, Michal, 18.00 + Júlia, 
Piatok 13.8.: 6.30 ZBP rod. Gogoľovej, 18.00 + Anna, Mária, Helena, Sobota 
14.8.: 8.00 ZBP Michal, Nedeľa 15.8. - Nanebovzatie Preblahoslavenej 
Panny Márie (slávnosť): 8.00 + Mária, Ondrej, Anna, Peter, 10.30 ZBP 
rod. Slotovej, 18.00 + Zuzana.   

SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 
   Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa 
nekonajú zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. 
Festivalovej, č. 2042, ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý 
štvrtok o 18.00 a nedeľu 9.30 hod. Na týchto zhromaždeniach sa môžete 
dozvedieť akým spôsobom sa Boh spolu s Ježišom o nás starajú aj v 
dnešnej dobe. Môžete si pozrieť aj webovou stránku www.jw.org, kde je 
možné si on-line čítať Bibliu a nájsť veľa užitočných rád čo sa týka rodiny 
aj iných životných situácií. Sú tam tiež zaujímavé videá o ľuďoch, ktorí 
pochádzajú z rôzneho prostredia a ktorí našli pravé šťastie. Niektorí z nich 
sú vysoko kvalifi kovaní odborníci a vedci, iní boli predtým závislí od drog 
alebo boli vo väzení, ale zmenili svoj život.
Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie 
údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.
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Kino Dukla / Inzercia

ČO PREMIETA KINO DUKLA? 
FREE GUY

PIATOK 13. AUGUSTA O 20. HODINE 
  Guy (Ryan Reynolds) je bankový úradník vo Free City Bank a vedie prostý 
život. Vyžaruje pozitivitu a radostný optimizmus a vždy je ochotný zájsť na 
dobrú kávu. Spolu s najlepším kamarátom Buddym (Lil Rel Howery) má ob-

rovskú chuť do života, no všetko sa náhle zmení, keď 
zistí, že je vlastne postavou na pozadí veľmi násilnej 
videohry typu open world: „Free City“. Distribuuje ju 
spoločnosť Soonami Studios, na jej čele stojí nená-
sytný magnát Antwan (Taika Waititi). „Free City“ je 

veľmi populárna hra, 
kde vládne chaos 
a ničenie. Hráči v 
nej vedú život bez 
pravidiel a posúvajú 
sa na vyššie levely 
páchaním bezdô-
vodných násilných 
činov a vandalizmu. 
Guy stretne megasexi hráčku Molotovgirl 
(Jodie Comer) a je ňou uchvátený, práve ona 
mu pomôže prejsť hrou a vyrovnať sa s tým, 
že jediný život, ktorý pozná, nie je skutočný. 
Molotovgirl sa v reálnom živote volá Millie a má 
nevybavené účty so Soonami. Je presvedče-
ná, že Antwan jej ukradol kódy z hry, ktorú s 
kamarátom Keysom (Joe Keery), programáto-
rom v Soonami, predali spoločnosti.
    USA, akcia, komédia, slovenské titulky, 
115 minút, vstupné: 5 eur 

***
BOŽE, TY SI HAJZEL

SOBOTA 14. AUGUSTA 
O 20. HODINE 

  Réžia: André Erkau  •  Hrajú: Sinje Irslinger, 
Max Hubacher, Heike Makatsch, Til Schweiger, 
Jürgen Vogel, Jasmin Gerat, Benno Fürmann, 
Inka Friedrich, Dietmar Bär, Moritz Bäckerling, 
Jonas Holdenrieder, Thomas Krutmann, Ileana 
Florentina Tautu
  Čo urobíte, keď 
zistíte, že už vám 
v živote nezostáva 
veľa času? Budete 
ako chuderka pla-
kať v kúte a čakať 
na zázrak, alebo to 
najlepšie z vášho 
plánovaného života 
vtesnáte do posled-
ných dní? Šestnásť-
ročná Steffi v tom 
má jasno. Napriek 
vydeseným rodičom 
a tlaku okolia, že by sa mala ísť ihneď liečiť, 
na nič nečaká a urobí impulzívne rozhodnu-
tie, hoci doteraz bola vždy poslušné dievča. 
Nasadne do auta a tajne sa vydá s cudzím 
chalanom Stevom na cestu do Paríža za svo-
jou láskou. Na čo čakať, no nie?

  Nemecko, romantický, komédia, dráma, 
98 minút,  český dabing, 

vstupné: 5 eur  


