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  Zdĺhavá, no nevyhnutná. Vymeniť šindle na streche drevenej 
pamiatky nie je otázkou hodín či dní. Presviedčajú sa o tom v 
Bodružali v okrese Svidník. V maličkej dedinke sa pustili do 
opravy jedinečnej pamiatky.  

Na drevenom chráme v Bodružali menia šindľovú strechu

  V uplynulú stredu, keď sme do Bodružala prišli, mali majstri voľno. Predpoveď 
hovorila o búrkach. Nechať strechu bez šindlí, hoci starých a poškodených, 
by bolo veľké riziko. „Keby zatekala, keby toto drievko namoklo, tak to by 
už bolo neskoro potom. To musí byť zavčasu. Cerkov má byť krásna, 
pekná, vyvetraná, vyčistená, zdravá,“ povedala nám Helena Kazimírová, 
ktorá je kostolníčka v UNESCO zapísanom chráme. Aj minulý týždeň vítala 
turistov a nielen slovenských. 
  „My sme prišli z Francúzska, aby sme si pozreli tento chrám. Som 
veľmi vďačná Slovákom, že udržiavajú tieto cerkvi v takomto stave,“ 
povedala nám rusky hovoriaca turistka a jej partner sa pridal tiež. „Som rád, 
že na Slovensku uchraňujete takéto pamiatky.“
  Drevený chrám sv. Mikuláša v Bodružali má 363 rokov. Je najstarším gréc-
kokatolíckym dreveným chrámom na Slovensku. 
  Postavený bol v roku 1658 a hoci ho kompletne opravili v rokoch 2003 a 
2004, teraz si opravu vyžiadala strecha. „Popraskaná bola, a to už neskoro 
by bolo, keby nám zatekalo. Veď naša cerkov prežila prvú i druhú sve-
tovú vojnu, zimy, tie fujavice, čo boli ťažké,“ podotkla Helena Kazimírová 
a dodala: „Je treba veľa toho urobiť, ale základ je, aby bola strecha, a 
potom postupne už budeme pomaličky postupovať ďalej.“

  Zaujímavosťou je, že vo vojne cerkov trafi l mínometný granát, no ostala stáť. 
Miestni sa jej veľmi tešia a hovoria aj o akejsi vyššej moci.
   „I povodeň sme mali, no voda nevošla do cerkvi, len popod cerkov,“ 
povedala kostolníčka, podľa ktorej dpustiť vážne poškodenie strechy v žiad-
nom prípade nemôžu. 
  Nielen vzhľadom na vek drevenej stavby, ale i na pamiatky vo vnútri. „Určite 
treba udržiavať tieto pamiatky, pretože sú to raritou v Európe,“ pozna-
menal turista z Piešťan a jeho kamarát sa pridal tiež. „Všetko má svoj 
život, takže treba občas aj niečo zrenovovať.“ 
  Drevený chrám 
v Bodružali teraz 
síce obopína le-
šenie, no turis-
tov od návštevy 
tohto unikátneho 
skvostu to vôbec 
neodrádza. 
  „To si odmys-
líme. Tešíme 
sa, že sme tu,“ 
dodali turistky z 
Piešťan. 

 (ps)

Helena Kazimírová je kostolníčka 
v UNESCO zapísanom chráme

Drevený chrám sv. Mikuláša v Bodružali má 363 rokov. Je najstarším 
gréckokatolíckym dreveným chrámom na Slovensku 
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  Marián, medzi kamarátmi známy aj ako Joe, Manduľa má za 
sebou zaujímavý a veru aj obdivuhodný zážitok. 39-ročný Svid-
níčan pracuje vo Švajčiarsku ako elektrikár, no a teraz, počas 
leta, dovolenkuje doma. 

Svidníčan Marián „Joe“ Manduľa prešiel 1 141 km 
na bicykli, aby sa okúpal v Jadranskom mori

  Ako v našom rozhovore Marián 
povedal, na bicykli jazdí od mala a 
najmä ho chytila horská cyklistika. 
Prešiel skutočne veľa kopcov, či už 
v Alpách, Tatrách a asi všetko, čo je 
v okolí Svidníka. Pred pár dňami sa 
vrátil z Chorvátska a zaujímavosťou 
je, že trasu zo Svidníka do chorvát-
skej Rijeky absolvoval, veď napokon 
ako inak, na bicykli.  
  „Môj bicykel má už 10 rokov a 
je to proste nezmar. Pred cestou 
mi pán Miháľ spravil kompletný 
a kvalitný servis, nemal som naj-
menší problém celú cestu. Je to 
celoodpružený horský bajk s 26" 
kolesami. Nie práve ideálny na takú 
cestu. Prezul som gumy na cestné 
a išiel,“ začal opisovať svoje prípravy 
na cyklotúru dfo Chorvátska Marián 
„Joe“ Manduľa. 
  „Prípravy chvíľu trvali, kým som 
dokúpil veci, ktoré som potreboval. 

Rozhodovala pri tom, samozrejme, 
váha, takže som kupoval všetko čo 
najmenšie. Dokopy som sa zmestil 
do cca 7 kg batožiny, a to vrátane 
stanu, spacáku a karimatky. Dajú 
sa kúpiť už fakt maličké,“ usmial sa 
Marián, ktorý trasu do Chorvátska ne-
mal nijako precízne pripravenú. „Len 
na prvý deň som sa vybral popri 
Domaši cez Trebišov. Vypomstilo 
sa mi to v Maďarsku, dva dni som 
išiel po zákaze pre cyklistov, tých 
značiek som minul asi 100. No, čo 
už... Nebola tam rozumná alterna-
tíva. Bolo to psychicky náročné a 
skoro som to vzdal,“ priznal skúse-
ný cyklista, ktorý však na štvrtý deň 
natrafi l na bočné cesty a neskôr na 
cyklochodník popri Balatone, a to 
sa usmieva, že sa cítil ako v raji. „V 
Chorvátsku už žiadne zákazy nebo-
li, ale začali kopce, ktoré hoci mám 
rád, no dali mi dosť zabrať.“

Svidníčan Marián jaz-
dí na bicykli od mala a 
najmä ho chytila hor-
ská cyklistika. 
Pracuje vo Švajčiarsku 
ako elektrikár a počas 
dovolenky sa vydal do 
chorvátskej Rijeky na 
bicykli...  
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Svidníčan Marián „Joe“ Manduľa prešiel 1 141 km 
na bicykli, aby sa okúpal v Jadranskom mori

  Počas svojej cyklotúry zo Svidníka 
do chorvátskej Rijeky spal vstane len 
vtedy, keď nezohnal hotel. Stalo sa 
mu to iba raz v Maďarsku, a potom 
až v cieli, ale pri Jadrane našiel su-
per camping s toaletami, sprchami a 
vrátnicou, navyše všetko bolo pekne 
oplotené, proste, ako Marián hovorí, 
úplná pohoda. „V kempe som stretol 
dvoch Čechov, tiež s bicyklami, 
takže sme hneď išli na pivo,“ usmial 

sa Marián Manduľa. 
  Celá cyklotúra k Jadranskému 
moru mu trvala 10 dní pedálovania a 
pomedzi to 3 oddychové dni. Najazdil 
1 141 km. „Najviac som dal 150 km 
za deň a najmenej 110 km, keď 
nepočítam jeden poldeň, keď ma 
chytila búrka. Zvyšok výletu som 
mal na počasie šťastie,“ zhodnotil 
Marián celú cyklotúru i pobyt pri mori 
a v našom rozhovore spomenul, že 

nie je jediný, kto došiel zo Svidníka 
k moru v Chorvátsku na bicykli. 
„Pred rokmi to kamarát s teraz už 
manželkou dali tiež, navyše  s tým 
rozdielom, že oni išli aj naspäť bi-
cyklom, nabehali vtedy nejakých 2 
800 km za mesiac. Ja som sa vracal 
vlakom.“ 
  Prírodu v okolí Svidníka má na 
bicyklovanie Marián Manduľa veľmi 
rád. Často si užíva tunajšie kopce, 
no nedávno prišla zmena. „Odkedy 
tu ale vypustili medvede, už po 
kopcoch tak veľa nechodím. Začal 
som ale robiť kolečká okolo Doma-
še z Tíšavy na Dobrú, tých 8 km, je 
tam proste super terén, dá sa tam 
vyblázniť. No a celé kolečko okolo 
Domaše má necelých 100 km. A tak 
mi napadlo nevracať sa domov a 
radšej tie stovky skladať do kopy 
a mieriť trebárs k moru,“ takto sa 
zrodila myšlienka na cyklotúru zo 
Svidníka do Chorvátska mladého 
Svidníčania, ktorý ešte na margo 
cyklistiky v regióne povedal: 
  „K cyklistike u nás by som rád 
povedal, že ma veľmi teší, ako sa 
to tu rozmohlo. Niekedy mi to pri-
padalo, ako keby sa ľudia hanbili 
chodiť na bicykli, že nemajú auto. 
Teraz už len ostáva dúfať, že sa 
podarí spraviť ten cyklochodník 
z Bardejova na Domašu. Rovno 
nech ho spravia široký. Tam bude 
v lete riadna premávka,“ usmial sa 
v závere nášho rozhovoru Marián 
„Joe“ Manduľa. 

(ps)

Celá cyklotúra k Jadranskému moru 
mu trvala 10 dní pedálovania a pomedzi 
to 3 oddychové dni. Najazdil 1 141 km
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  Špeciálna nočná policajná akcia v slovensko-poľskom pohra-
ničí. Trinásť policajtov uprostred výjazdu z obchvatu Svidníka 
s baterkami a dregermi v rukách.

  Počas víkendu 21. a 22. augusta vo svidníckom Lidli nenakúpite. 
Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s., Bratislava oznámila, 
predajňa potravín Lidl vo Svidníku na Ulici Sovietskych hrdi-
nov vo Svidníku bude dočasne uzatvorená z dôvodu prerábky 
predajne na nový koncept (zmeny vnútorného dispozičného 
riešenia predajne). 

Dočasne zatvoria svidnícky Lidl

  V rámci tejto zmeny zároveň v predajni prebehnú drobné práce - modernizácia 
predajne formou generačnej výmeny niektorých častí v predajni potravín (napr. 
v interiéri môžu byť podľa opotrebovania a potreby vymenené dorazy, držiaky, 
nadstavce, závora do časti pekárne, cenovkové lišty, ohrádky a deliče, podesty 
a osvetlenie regálov v časti ovocia a zeleniny, výmena opotrebovaných vitrín, 
chladiacich a mraziacich truhiel a podobne.
  Predajňa potravín Lidl vo Svidníku sa zatvorí v piatok 20. augusta v pod-
večerných hodinách (po otváracích hodinách predajne). Drobné práce budú 
prebiehať do pondelka 23. augusta, kedy bude predajňa v ranných hodinách, 
teda o 7. hodine opäť otvorená. 

(ps)

Fúkal každý jeden

  Takto to pri motoreste Polianka vyzerali v uplynulú nedeľu večer. Od de-
viatej večer až do tretej hodiny ráno. Prešovskí krajskí policajti dávali pred 
Svidníkom fúkať každému, kto okolo nich prechádzal. Prioritne sa zamerali 
na kamionistov, keďže sa im končil víkendový zákaz jazdy. 
  Dychovej skúške na alkohol sa však nevyhli ani vodiči osobných áut. Takúto 
veľkú šesťhodinovú akciu policajti zopakovali pod dvoch týždňoch. Tak ako 
vtedy, aj teraz, však boli vodiči disciplinovaní. Nenafúkal ani jeden. 

(ps) 

  V okrese Svidník a Stropkov tohtoročné žatevné práce boli započaté v 29. 
týždni. Poľnohospodári v regióne Svidník v tomto roku majú pozbierať obilniny 
z plochy 3 301 hektára, z toho pšenicu z výmery 2 128 hektára, jačmeň z 
plochy 289 hektára, raž z plochy 35 hektára, ovos z plochy 424 hektár, tritikale 
z plochy 198 hektára, ostatné obilniny z plochy 98 hektára a ozimnú repku 
z plochy 139 hektára. V mesiaci júl priaznivé počasie poľnohospodárom v 
regióne prialo najmä vo výrobe sena, senáže pre živočíšnu výrobu na zimné 
obdobie. Na druhej strane však vysoké horúčavy mali rozhodujúci vplyv na 
porastoch obilnín, kde dochádzalo k zahoreniu zrnín, čím sa znížila vynost-
nosť a kvalita obilia.
  V minulom týždni daždivé počasie značne spomalilo práce miestnymi 
búrkami. Napriek tomu je pozbieraná plocha obilovín na 26% s predbežným 
výnosom 3,36t/ha, z toho u pšenice z výmery 36% s výnosom 3,45 t/ha, 
jačmeň je pozbieraný z plochy 53% s priemernou úrodou 3,06 t/ha, u tritikale 
45% s výnosom 3,10 t/ha. Repka ozimná je zobratá z celkovej plochy 139 
hektára s výnosom 2,64 t/ha.
  Veríme, že augustové počasie dopraje poľnohospodárom zobrať bez strát 
tohtoročnú úrodu z polí v regióne. 

Milan Grega, riaditeľ RPPK vo Svidníku 

Ako to vyzerá so žatvou?

  Do Svidníka zavítal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
Ruskej federácie na Slovensku Igor Borisovič Bratčikov. Na 
krátkej a neformálnej návšteve minulý týždeň sa spolu s pri-
mátorkou Svidníka Marcelou Ivančovou venovali možnostiam 
rozvoja vzťahov na úrovni miest, možnostiam kultúrnej výmeny, 
ale aj možnostiam sprostredkovať spoluprácu pre podnikateľský 
sektor. 

Ruský veľvyslanec vo Svidníku a na Dukle 

  Ruský veľvyslanec v sprievode primátorky navštívil Pamätník Sovietskej 
armády vo Svidníku a Pamätník Československej armády na Dukle. „Uistila 
som pána veľvyslanca, že mesto Svidník venuje zachovávaniu odkazu 
hrdinov II. svetovej vojny veľkú pozornosť. 
  Pán veľvyslanec prejavil záujem o región, o možnosti propagácie mesta 
Svidník a regiónu v jeho krajine. So záujmom si prehliadol aj naše tu-
ristické informačné centrum. Verím, že toto neformálne stretnutie bude 
základom pre ďalšiu spoluprácu,“ vyjadrila sa po stretnutí s ruským veľvy-
slancom Igorom Borisovičom Bratčikovom primátorka Svidníka Marcela Ivan-
čová.                                                                                                         (pn)

  Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR vyhlásila celoslovenskú 
anketu o najlepších pracovníkov v sociálnych službách - 2. ročník Národnej 
ceny starostlivosti Dobré srdce. 
Za mesto a okres Svidník mesto nominovalo mestskú pracovníčku Annu 

Markovú, ktorá takmer 20 rokov zastrešuje 
sociálne služby vo Svidníku, v Giraltov-
ciach aj v Spoločnej obecnej úradovni 
Nižný Orlík. „V piatky i sviatky, v časoch 
pokojnejších aj náročnom čase pandé-
mie,“ povedala na jej adresu primátorka 
Svidníka Marcela Ivančová.  
  Minulý týždeň mnohí Svidníčania mohli 
pred budovou Mestského úradu vo Svidní-
ku zaznamenať ruch, pretože sa nakrúcali 

televízne dokrútky na slávnostný galavečer. Anna Marková je v TOP3 nomi-
nácii, a preto ju tvorcovia televízneho galavečera nemohli vynechať. 
  Mimochodom, nominovaný je aj rozhlasový redaktor a moderátor RTVS 
Tomáš Michal Babjak, a to v kategórii dobrovoľník. Dlhé roky spolupracuje s 
prešovskou Gréckokatolíckou charitou a s Domom sv. Faustíny vo Svidníku 
a aj s ním minulý týždeň nakrúcali už spomínané televízne dokrútky. 
  Dodajme, že víťazi 2. ročníka Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce budú 
vyhlásení na slávnostnom Galavečere 21. septembra 2021 v Starej tržnici v 
Bratislave a záznam z tohto večera odvysiela RTVS na Dvojke začiatkom ok-
tóbra.                                                                                                   (ps, fb)

So šancou získať prestížne ocenenie 
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  Vjazd povolený len so súhlasom obce či návštevám. Takéto 
značky rozdelili obyvateľov Ladomirovej. Umiestniť ich dal sta-
rosta Vladislav Cuper, ktorý tvrdí, že nikoho nediskriminuje.  

V Ladomirovej sa sporia o značky Zákaz vjazdu na dvoch uliciach

  Miestni si ich vysvetlili po svojom. Na dve ulice v obci, ku ktorým sa schádza 
na začiatku obce v smere od Svidníka vraj môžu len domáci a navyše len tí, 
ktorí na nich bývajú. „Pre mňa to je zvláštne. No a ja teraz tam vleziem, 
domáci som, či nie som domáci teraz, keď ja bývam tu?“ pýtal sa jeden 
z obyvateľom Ladomirovej. 
  Poniektorí ľudia, ktorí sa na nás obrátili listom, 
tvrdia, že spomínané dopravné značky dal starosta 
osadiť svojvoľne. Ten to však odmieta. „Značky nie 
sú osadené svojvoľne. Máme na to projektovú 
dokumentáciu, súhlas dopravnej polície, a aj 
súhla s občanov obce, ktorí predčasom hlasova-
li, či súhlasia s nejakou formou zákazu prejazdu 
týmito ulica,“ vyhlásil Vladislav Cuper s tým, že 
značky zakazujú vjazd všetkým autám. 
  Výnimku má dopravná obsluha, autá so súhla-
som obce a návštevy. „Keď tam mám kamaráta, 
chcem k nemu ísť, tak si mám ísť teraz pýtať 
povolenie?“ pýtal sa nás ďalší obyvateľ Ladomi-
rovej a starosta Vladislav Cuper to vysvetlil. „Keď 
tam príde nejaká návšteva k niekomu, tak nie je 
problém, môžem tam byť, môže tam stáť.“
  Ako sme už uviedli, takáto situácia je na dvoch 
uliciach v Ladomirovej. Podľa starostu to však nie 
je zvýhodňovanie tam bývajúcich ľudí. „Cez tieto 
ulice nám chodili, aj v súčasnosti ešte chodia, 
traktory, nákladné vozidlá, skracujú si cestu ob-
čania z iných obcí, ktorí sa vyhýbajú tej hlavnej 
ceste prvej triedy, aby nemuseli čakať.“ 
  Cesty na týchto uliciach, s výnimkou stometrového 
úseku, patria obci. A tá sa o nich dokáže starať len s problémami. „Ten počet 
áut sa z roka na rok zvyšoval a tie cesty sa, dá sa povedať, rozbíjajú a 
obec musí vynakladať nemalé fi nančné prostriedky na to, aby tie cesty 
ako tak zaplátala,“ ozrejmil dôvody na osadenie zákazových dopravných 

značiek Vladislav Cuper.   
  Aj podľa odborníka na samosprávu má obec právomoc regulo-
vať dopravu na svojom území a určiť, ktorou cestou majú autá 
prechádzať. „Obec chráni svoj majetok pre svojich vlastných 
obyvateľov, a to, že prijala takéto rozhodnutie, neznamená, že 
spôsobila akékoľvek komplikácie alebo obmedzenia, pretože 
aj prešovská VÚC-ka má práve na tomto území cesty, ktoré 
môžu využívať ostatní vodiči,“ vyjadril sa hovorca a riaditeľ 
Ústrednej kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michal 
Kaliňák. 
   Ľudia si však na zákazy zvykajú veľmi ťažko. Sú takí, ktorí ich 
odmietajú, i takí, ktorí akoby jazdili naspamäť. „To je somarina, 
tam by nemal byť nijaký zákaz,“ vyhlásil jeden z miestnych a 
Svidníčan, ktorý práve prešiel jednou z predmetných ulíc, dosal: 
„Nevidel som tie značky, nevšimol som si ich. Tak čo pokutu 
mám zaplatiť alebo čo?“ pýtal sa Svidníčan a ešte poznamenal: 
„Už roky tu tadiaľ chodíme, takže človek to už berie akoby 

automaticky...“
Obec má na spomínaných uliciach osadené aj kamery a vylúčené vraj nie je, 
že zistené porušenia budú riešiť aj s políciou. 

(ps)

  Po zrezaných stromoch zničená úroda. Ľudia bývajúci v do-
moch pod obchvatom Svidníka sú už nešťastní. Neznámy pilčík 
sa koncom júla opäť ozval a hoci sa už naňho nachystali, opäť 
vyšli naprázdno.  

Po stromoch ktosi neznámy pod obchvatom zničili aj úrodu zeleniny

  Tentoraz na lúke pod obchvatom nikto nič nerezal. Ktosi tajomný zvolil 
neznámu tekutinu. Polial ňou napríklad aj bohatú úrodu zeleniny Svidníčana 
Petra Halčíka. „Tak hore to bolo, krásne, pekná úroda. Mohol prísť, 
vytrhať si, koľko chce, najesť sa a nie také niečo urobiť. To normálny 
človek neurobí,“ zlostil sa Peter Halčík, podľa ktorého po postreku neznámou 
chemikáliou vyschli aj nanovo obnovené stromčeky. „Boli zrezané a potom 
narástli také výhonky a boli už dvakrát postriekané. Pred mesiacom raz 
a teraz druhýkrát.“

  Okrem mladých výhonkov sú zničené aj kríky egrešov a poškodený je aj veľký 
orech. Veľa úrody už zrejme neprinesie. Petrovi Halčíkovi sa pritom o tom, že 
sa niečo zlé stane, snívalo. Pripravil sa tak, že na stĺp pri záhrade umiestnil 
fotopascu. „Prídem tu, pozriem a toto visí,“ ukazoval na opadnuté uhorky 
a pokračoval. „Tak som sa potešil, no, tak už mám páchateľa. Pozriem 
sa na stĺp a fotopasce niet. Tam, medzi vetvičkami bola. Nejakých štyri 
a pol, päť metrov od zeme,“ ukazoval nám Peter Halčík miesto, kde mal 
umiestnenú fotopascu. 
„Polícia eviduje krádež fotopasce z uvedenej lokality. Naďalej prebiehajú 
úkony k zisteniu páchateľa,“ skonštatoval zástupca riaditeľa Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku Ľuboš Jackanin.
  Fotopasca tak nepomohla a ktosi neznámy na lúke po svidníckym obchva-
tom napáchal ďalšiu škodu. Tá prvá, vyše 21-tisícová, vznikla vlani v jeseni. 
Neznámy pilčík tu v októbri pod rúškom noci nelegálne zrezal štyri desiatky 
ovocných stromov a ďalších desať ihličnatých a listnatých. 
  Aj tento prípad riešili odborníci zo životného prostredia i policajti. Dodnes 
ale bez úspechu. „Doposiaľ na základe vykonaných pátraco-operatív-
nych úkonov, ktoré prebiehajú aj naďalej, sa nám nepodarilo stotožniť 
páchateľa,“ potvrdil Ľuboš Jackanin. 
Úroda uhoriek či cukiet síce po ostatnom útoku ostala, no konzumovať sa ju 
v žiadnom prípade nechystajú. „Nie, nie, ta o ste. Nevieme, s čím presne 
je to postriekané, to už musíme zlikvidovať,“ smutne poznamenal Peter 
Halčík. 
  Pozemky síce majú množstvo vlastníkov, no nikto z nich doteraz proti stro-
mom či pestovaniu zeleniny nič nemal. To, čo sa tu už takmer rok po nociach 
deje, je preto stále záhadné. 

(ps)Ktosi tajomný zvolil neznámu tekutinu. Polial ňou napríklad aj bohatú 
úrodu zeleniny Svidníčana Petra Halčíka

Starosta Ladomirovej Vladislav 
Cuper ozrejmil, prečo umiestnil 
takéto značky
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  Už je za nami ďalší ročník najstaršieho festivalu na Sloven-
sku - 67. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska. 
Tohtoročné Slávností sa uskutočnili vo Svidníku v dňoch 6. 
až 8. augusta 2021 v zmysle protiepidemiologických opatrení 
vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR, preto ďakujeme 
všetkým zúčastneným za trpezlivosť, pochopenie a dodržiavanie 
predpísaných pravidiel. 

67. SLÁVNOSTI KULTÚRY RUSÍNOV-UKRAJINCOV SLOVENSKA

  Boli realizované s fi nančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnost-
ných menšín, z fi nančných prostriedkov na podporu činnosti ukrajinskej ná-
rodnostnej menšiny. Ideme bez prerušenia aj napriek zložitej situácií zásluhou 
organizačného tímu Slávností v zložení: Jaroslav Krajkovič, Mária Pajzinková, 
Anna Kňežová a Ľudmila Ražina, ktorý nadšene pracuje na organizácií podu-
jatia a rieši nielen programové, ale aj organizačno-technické úlohy. 

***
HLAVNÉ POSLANIE: PREZENTÁCIA A ZACHOVAVANIE TRADÍCIÍ 

  Prezentácia a zachovanie tradícií našich predkov je hlavným poslaním Sláv-
ností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska vo Svidníku. Dedičstvo kultúry 
po predkoch, dar, ktorý sa nám dostal z vôle otcov do vena pred 67 rokmi, 

boli slávnosti spevu a tanca, ktoré postupným zveľaďovaním prerástli do vý-
znamného sviatku kultúrneho dedičstva - Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov 
Slovenska. My všetci sme zaviazaní tento vzácny dar, tento odkaz svojich 
rodov chrániť, rozvíjať a odovzdávať generáciám potomkov. 
  Preto Slávnosti kultúry rusínsko-ukrajinského obyvateľstva Slovenska sú 
každoročnou ústrednou prehliadkou záujmovej tvorivosti, ktorá dáva široký 
priestor pre prezentáciu celoročnej práce kolektívov ZUT i jednotlivcov a slúži 
vzájomnému oboznamovaniu sa s kultúrou slovenského národa, národnost-
ných menšín a etnických skupín. Je to bohatá studnica nášho folklóru, našej 
kultúry, nášho kultúrneho dedičstva.
  V prvý deň Slávností sprievodnou akciou bolo otvorenie v priestoroch SNM-

MUK výstavy výberu z celoživotnej maliarskej tvorby Dezidera Millyho pod 
názvom POETIKA FARIEB RODNÉHO KRAJA. V tomto roku si pripomíname 
115. výročie narodenia a 50. výročie úmrtia národného umelca, profesora 
Dezidera Millyho, o jeho živote a umeleckej tvorbe porozprával kurátor výstavy 
Ladislav Puškár. Večer tohto dňa patril Ľudovej zábave v areáli amfi teátra, 

ktorá svojou temperamentnou živou hudbou prilákala množstvo mladých ľudí. 
Veselou náladou a spevom sme odštartovali festival.
  Podvečer v sobotu od 18. hodiny program Slávností pokračoval na amfi teátri 
mesta Svidník. Za scenárom a v réžii Haliny Mivkaničovej sa krásnym spevom 
prezentovali mladé talenty, sóloví speváci zo svidníckeho, stropkovského a 
bardejovského regiónu: Emília a Katarína Baloďanské, Mariana Suváková, 
Timea Korpoňová, Sabina Hošková, Liana a Stephania Kovačové. 

***
NA VESELÚ STRUNU  

  Ďalej zaujímavý program pod názvom 
NA VESELÚ STRUNU oslovil divákov 
nielen krásou pesničky, tanca, muziky, 
ale aj scénickým podaním našich zvy-
kov. Bol koncipovaný tak, aby umožnil 
divákom nazrieť do bohatej studnice 
nášho folklóru. 
  Podľa scenára a režisérskou tak-
tovkou Anny Knežovej v programe 
účinkovali kolektívy ZUT a jednotlivci, 
folkloristi skoro celého Východosloven-
ského kraja: FS Stropkovčan Stropkov 
(vedúci: Matej Knežo), FS Karpaťanin - 
senior Prešov (vedúci: Štefan Karbáč), 
FSk Stropkovčani (vedúca: Anna Kne-
žová), ŽSS Svidníčanka (vedúca: Anna 

Celkovo na festivale vystúpilo okolo 
350 domácich účinkujúcich

Svätú liturgiu v drevenom chráme sv. Paraskievy z 18. storočia 
odslúžil Ján Sovič

Folklórno-etnografi cképásmo CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ 
aj s hudobným sprievodom Svidníckych Heligonkárov 
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67. SLÁVNOSTI KULTÚRY RUSÍNOV-UKRAJINCOV SLOVENSKA
Loziňáková), MSS Svidnícki heligonkári (vedúci: Ivan Čižmár), FSk Oľšavčan-
ka Nižná Oľšava (vedúca: Emília Dziaková), ŽSS Slovinka Slovinky (vedúca: 
Elena Perháčová), ŽSS Poľana Jarabina (vedúca: Anna Derevjaniková), ŽSS 
Kráľovianka Kráľovce (vedúca: Magdaléna Papierníková), trio Rosa (vedúca: 
Monika Fecenková), Spevácke trio Svítkových, Laura Fuzeriová. Po skončení 
programu primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová ofi ciálne otvorila Sláv-
ností, pozdravila divákov a odovzdala účinkujúcim darčekový kôš.
  Sobotňajší program pokračoval a scéna amfi teátra patrila modernejším pre-
javom folklórnej tvorivosti - svidníckej speváčke Haline Mivkaničovej, neskôr 
hudobnej skupine DYNAMIX z Prešova, ktorá svojim vystúpením doslova strhla 
divákov do spevu a tanca. Na záver prvého festivalového dňa programom pre 
mladšiu generáciu, svojim vystúpením rozprúdil emócie interpret a skladateľ 
NaRaZ Bender zo Stropkova.
  Sme radi, že Slávnosti sú platformou aj pre mladých, zatiaľ možno nie natoľ-
ko populárnych interpretov, ako svojho času boli pre Štefana Šteca, Michala 
Hudáka (osobnosť show biznisu), Ivanku Vaňkovu, Ondreja Kandráča a 
iných. Preto veríme, že tohtoroční mladí talentovaní interpreti modernej hudby 
čoskoro dosiahnu ešte väčší úspech a želáme aby Slávností boli pre nich tou 
štartovacou drahou k popularite a uznaniu. 

***
POKLADY ĽUDU AJ CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ 

  Nedeľa sa začala o 9. hodine v skanzene SNM-MUK programom POKLADY 
ĽUDU. Svätú liturgiu v drevenom chráme sv. Paraskievy z 18. storočia odslúžil 
Ján Sovič v sprievode cirkevného zboru pri pravoslávnom chráme sv. Trojice 
vo Svidníku, po ktorej nasledovalo folklórno-etnografi cké pásmo CHLIEB NÁŠ 
KAŽDODENNÝ v prevedení pracovníčok SNM - MUK Ivety Vasilenkovej a Oľgy 

Mitruškovej s hudobným sprievodom Svidníckych Heligonkárov. O 11. hodine 
pokračovala pietnym aktom kladenia vencov k pamätníku Československých 
vojakov na Dukle. O 13. hodine aj k pomníku padlých hrdinov Červenej armá-
dy vo Svidníku. Stadiaľ ofi ciálni hostia Slávnosti a jeho organizátori prešli na 
amfi teáter, kde o 14. hodine podpredseda ÚR ZRUSR Pavol Bogdan uvítaním 
otvoril toto tradičné podujatie. 
  Po zaznení zvučky Slávností - „Koly muruvaly bilu Makovyc'u“, nasledoval 
GALAPROGRAM (scenár a réžia Mária Pajzinková), ktorý mal atmosféru 
neopakovateľnosti, dôležitosti udržiavania a odovzdávania dedičstva z poko-
lenia na pokolenie, aby toto krehké dedičstvo sa stalo inšpirujúcim zdrojom 
aj pre ďalšie generácie. V programe účinkovali: FS MAKOVICA (vedúca: 
Mária Pajzinková), FS VRCHOVINA (vedúci: Martin Demčák), tanečná sku-
pina BARTFA (vedúci: Marek Sabol), spevácke trio Labirski beťare (Roland 
Guba, Peter Dzjadik, Denis Dzjadik,  vedúca: Anna Regrutová), spevácke 
duo HALČÍKOVÝC, Natália Borovská z Košíc, ŽSS Poľana Jarabina, ŽSS 
Vorodaj Veľký Lipník (vedúca: Alena Jarembinská), MSS POĽANA Košice. 
Na záver nasledoval program FS HORNAD z Košíc pod vedením Štefana 
Šteca a ŽSS STOLIČNOHO DŽYVKY. Špičkové podanie temperamentných 
tancov a unikátny spev zožalo u publika obrovský aplauz.
  Programy Slávností skvele moderoval Ivan Rudy. Celkovo na podujatí 
vystúpilo okolo 350 domácich účinkujúcich. Protiepidemiologické opatrenia 
sa podpísali okrem iného aj na celej štruktúre podujatia, vrátane programu. 
Nemohli prísť a svojím vystúpením obohatiť ako hostia festival súbory a spe-
váci zo zahraničia. Je potrebne skonštatovať, že boli zabezpečené obchodné 
služby a občerstvenie v dostatočnej miere. 

***
ZÁVEREČNÉ POĎAKOVANIE 

  Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky ako hlavný organizátor Sláv-
ností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska vyjadruje srdečné poďakovanie 
za spoluprácu pri ich realizácií: spoluorganizátorom: 

  Prešovskému samosprávnemu 
kraju, Podduklianskemu osvetovému 
stredisku vo Svidníku, Mestu Svid-
ník, SNM-Múzeu ukrajinskej kultúry, 
OZ JAMARO, za záštitu a fi nančnú 
podporu: predsedovi PSK Milanovi 
Majerskému, 
  sponzorom: COLTSUN CONSULT - 
Stanislavovi Kolcunovi, Pekáreň ŠAN-
DAL - Jurajovi Maťašovi, partnerom: 
Svidnícka tlačiareň, Aquaruthenia, 
Redekon, Eurotour, médiám: Folkloris-
ta.sk, Gorali.info, Rádiu Patria - Štúdio 
Košice, novinám Nove žyttja, Podduk-
lianskym novinkám, tímu RTVS, TV 
Televízia 7.  
 Srdečné poďakovanie patrí všetkým 
účinkujúcim, návštevníkom, stanká-
rom, remeselníkom a účastníkom 
festivalu za priazeň a podporu!

Ľudmila Ražina
(foto: L. Cuper, SNM-MUK)

Iveta Vasilenková a Oľga Mitrušková priblížili tradície... 
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  Ešte ju len zrekonštruovali a už ju opravujú opäť. Hoci mesto 
ich označila za udržiavacie práce, v skutočnosti bola niekoľko 
rokov nefunkčná fontána na pešej zóne vo Svidníku kompletne 
zrekonštruovaná. 

Opravou a modernizáciou prešiel aj mostík 

  Finančné prostriedky na jej vynovenie schválilo svidnícke Mestské zastu-
piteľstvo, no po dokončení prác musia fontánu znovu opravovať. Mesto o 
tom informovalo na svojom profi le na Facebooku. „V najbližších dňoch 
bude prebiehať oprava reklamovanej časti diela Fontána na pešej zóne 
vo Svidníku. Pár dní po vykonanej rekonštrukcii sa nečakane objavili 
skryté vady na povrchu fontány, ktoré mesto Svidník obratom reklamo-
valo. Spoločnosť, ktorá rekonštrukciu fontány vykonávala, reklamáciu 
v plnom rozsahu uznala. 
  Za vzniknuté vady sa vopred ospravedlňujú, pričom odstránenie vád 
garantujú vykonať v krátkom čase k spokojnosti občanov mesta Svidník,“ 
napísalo mesto na Facebooku s tým, že počas tohto týždňa bude fontána 
vypustená za účelom vykonania reklamácie a odstránenia vád.
Dodajme, že opravou a modernizáciou prešiel aj mostík, na ktorom niekoľko 

desiatok hodín pracovali zamestnanci Sociálneho podniku mesta Svidník a 
na pôvodné miesto ho osadili minulý týždeň. 

(ps)

  Najviac mladých ľudí od 12 do 17 rokov je zaočkovaných v hlavnom meste 
Bratislava (43 percent), naopak najmenej v okresoch Medzilaborce (6 percent) 
a Revúca (7 percent).
  Nízka zaočkovanosť je aj v okresoch Rimavská Sobota, Gelnica, Lučenec, 
Poltár, Veľký Krtíš a Svidník, kde je zaočkovaných 8 percent mládeže. Povedal 
to na minulotýždňovom tlačovom brífi ngu minister školstva, vedy, výskumu a 
športu SR Branislav Gröhling (SaS). 

(ps)

Nízka zaočkovanosť mládeže

  Peniaze z projektu TV Markíza a jej nadácie v spolupráci s Aso-
ciáciou poskytovateľov sociálnych služieb priniesol dievčatám 
v Dome sv. Faustíny - domove na polceste veľkú radosť.  

Tritisíc eur na počítačovú techniku pre Dom sv. Faustíny

  V sume 3000 eur nakúpili 2 počítače, 2 notebooky a 2 tlačiarne, premieta-
cie plátno, ktoré bude slúžiť na edukáciu prijímateliek v oblasti počítačovej 
gramotnosti. Prijímateľky sa učia písať životopisy, žiadosti do zamestnania, 
ako aj vyhľadávať pracovné ponuky. Cieľom ponúkanej pomoci je fakt, aby sa 
prijímateľky aj takým spôsobom osamostatňovali a vedeli orientovať na trhu 
práce, hlavne aby si vedeli vybrať z ponúk, ktoré sú ponúkané. 

 (hp)
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III. LIGA /  1. FK Svidník - MŠK Vranov nad Topľou 1:2 (1:0)

Úradná správa č.4 zo dňa 12. augusta 2021

   Po troch prehrách, ktoré priniesli hrozivo vyzerajúce skóre sa 
treťoligoví futbalisti 1. FK Svidník v uplynulú nedeľu predstavili 
na domácej pôde. Súperom im bol Vranov nad Topľou, no mla-
dučký domáci tím sa na favorita trúfal. 

   Dlho, predlho to vyzeralo tak, že 
sa vo Svidníku zrodí prekvapenie. 
Svidníčania, ktorí po troch kolách 
majú skóre 2:28, sa už pod vedením 
nového trénera z Poľska Lecha Czaju 
ujali vedenia hneď v prvej minúte, 
keď hosťujúcej obrane ušiel Haňak 

a strelil vedúci gól. Favorizovaný 
Vranov nad Topľou sa v prvom pol-
čase na veľa nezmohol, a tak aj po 
45-tich minútach Svidník vyhrával. 
Po zmene strán sa svoju hru snažili 
domácim vnútiť hostia z Vranova nad 
Topľou, mali územnú prevahu, ktorú 

korunovali hneď v úvode druhého 
polčasu strelením vyrovnávajúceho 
gólu. Ten padol v 48. minúte a o de-
sať minút neskôr Vranovčania strelili 
aj druhý a ako sa neskôr ukázalo, aj 
víťazný gól. Mladí hráči Svidníka však 
v tomto stretnutí ukázali bojovnosť a 
odhodlanie. Zaslúžia si pochvalu a 
ako v našom rozhovore povedal aj 
prezident 1. FK Svidník Michal Go-
riščák st., chce to len veľa tréningov 
a prípravných zápasov, aby mladý 

tím zozbieral čo najviac skúseností a 
hernej praxe. 
   Zostava Svidníka: Dzupina - Košč 
(46. T. Čabala), Makara, Guman, 
Shliakhov, Wszola, D. Čabala, Ora-
vec, Haňak, Gajdoš (90. Janek), 
Daňo.  
   ŽK: D: Čabala, Wszola. 
   V najbližšom kole sa futbalisti 
Svidníka v nedeľu 22. augusta od 16. 
hodiny predstavia v Kalši.          

(pn)  

   Stretnutiami 2. kola počas uplynulého víkendu pokračovala 
najvyššia medziokresná futbalová súťaž a my prinášame kom-
pletný výsledkový a tabuľkový servis. 

Medziokresná súťaž 

Výsledky 2. kola
Tisinec - Sitníky 1:2 (0:1)

Góly: Fedorco - Durkač, Motyka (pk)
ŽK: - Polaščik. 

Breznica - Chotča 11:0 (5:0)
Góly: D. Teraz 4, L. Bilý 2, T. Korba 2, Š. Pundžák 2, P. Gula. 

ŽK: - Cviklik. 
Stročín - Kuková 1:2 (0:2)

Góly: Gajdoš (pk) - Foltýn, Oravec.
ŽK: Puchír - Kundra. 

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
ŠTK OOFZ:
1. Schválila výsledky 1. kola 6. ligy dospelých
KR OOFZ:
3. kolo - 6. liga dospelí - 22.8.2021 o 16.00 hod.:
Sitníky - Lúčka (Ľ. Suchanič, Sidorová - Brendza), Kalnište - Tisinec (A. Špak, 
Seman - Kaščák), Chotča - V. Orlík (Hubáč, Čonka - Mackanin), Radoma 
- Breznica (Baláž, Znoj - Feč), Kuková - Bukovce (L. Zápotocký, Malačina 
- Burcák), Rovné - Stročín (F. Zápotocký, Dovičák - Mackanin), Mestisko - 
Miňovce (Šugár - Vaško).
  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

   Volejbalisti TJ Slávia Svidník 
v rámci prípravy na novú sezó-
nu odohrali v uplynulú sobotu 
turnaj v českom mestečku 
Kojetín. 

Svidníčania vyhrali turnaj v Česku!Svidníčania vyhrali turnaj v Česku!

   Hral sa tam 44. ročník Turnaja stred-
nej Moravy vo volejbale a 15. ročník 
Memoriálu Michala Staňka. 
   V základnej skupine svidnícki extra-
ligoví volejbalisti pod vedením trénera 
Rastislava Paňka zdolali VSC Zlín 
2:0, VK Ostrava B 2:0, a napokon SK 
Kojetín 2016 2:0 na sety.
   Stali sa tak víťazom prestížneho 
volejbalového turnaja u našich zá-
padných susedov.

(pn)

Miňovce - Rovné 0:2 (0:0)
Góly: - Simko, Mazurik. 

ŽK: Špirňak, Cap - L. Ksenič. 
Bukovce - Radoma 0:3 (0:1)
Góly: - D. Haspra 2, J. Hubáč. 

ŽK: P. Špak, J. Ceperko - D. Rybársky, D. Hrubý, S. Labanc, J. Hubáč.
Orlík - Kalnište 3:3 (2:0)

Lúčka - Mestisko 3:2 (0:2)
Góly: S. Talian, Ľ. Argay, B. Leško (pk) - E. Džurban 2. 

TABUĽKA
1. Breznica  2   2 0 0   15:  1  6
2. Radoma  2   2 0 0     7:  0  6
3. Kuková  2   2 0 0     5:  1  6
4. Sitníky   2   2 0 0     7:  4  6
5. Rovné   2   2 0 0     4:  1  6
6. Lúčka   2   1 1 0     5:  4  4
7. Bukovce  2   1 0 1     3:  5  3
8. Tisinec  2   0 1 1     3:  4  1
9. Orlík   2   0 1 1     6:  8  1
10. Kalnište  2   0 1 1     4:  7  1 
11. Mestisko  2   0 0 2     3:  5  0  
12. Stročín  2   0 0 2     1:  6  0 
13. Miňovce  2   0 0 2     0:  5  0 
14. Chotča  2   0 0 2     2:14  0
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  Na ihrisko prišiel po nešťastnom zápase v Giraltovciach vlani 
v jari, keď treťoligoví svidnícki futbalisti na tento derby zápas 
nevycestovali. 

Prezident 1. FK Svidník Michal Goriščák st. o novom poľskom trénerovi, 
mladých svidníckych hráčoch a o budúcnosti futbalu v meste

  „Ja hovorím, že som v podstate 
nastúpili po Giraltovciach, kedy 
vlastne skončil mužský futbal vo 
Svidníku. Chlapci prestali hrať, 
naozaj to vyzeralo, že futbal skon-
čí. Veľmi sa mi do toho nechcelo, 
predsa len mám aj svoje podnika-
teľské aktivity, ale nechcel som to 
len tak nechať. 
 Našiel som tu Michala Kurilca a 
jedného hráča. Pustili sme sa do 
toho a bolo to o dohodnutí splátko-
vých kalendárov, hoci s niektorými 
chlapcami už ani nebola debata, 
pretože to už boli také pohľadáv-
ky, že nebolo reálne vyrovnať to. 
Chcel som však sezónu dohrať za 
každú cenu, aby sa udržala súťaž,“ 
takto začal opisovať svoj príchod do 
vedenia svidníckeho futbalu Michal 
Goriščák st. 
  V tíme ostalo sedem hráčov, do 
kádra prišlo sedem dorastencov, 
sezóna sa dohrala, ako sa dohrala, 
no podľa Michala Goriščáka st. je 
dôležité to, že sa podarilo zachrániť 
III. ligu. Prezidentom 1. FK Svidník 
je Michal Goriščák st. od 31. marca. 
„Prišiel som v podstate sám, ale 
postupne som začal osloviť ľudí, 
či by nemali záujem. Pribral som k 
sebe Vlada Cupáka, ktorý tu síce 
nie je často, ale vie pomôcť mno-
hých veciach. Zobral som Antona 
Dzupinu, Jara Šragu, ekonomiku 
nám robí Ivo Solej a vo výbore 
ostal Michal Kurilec, ktorý je ma-
nažérom klubu. 
  Nechcel som to celé prekopať, 
pretože určité väzby som chcel 
zanechať, aby to šliapalo, pretože 
my ostatní sme boli v podstate 
začiatočníci,“ ozrejmil situáciu vo 
vedení klubu jeho prezident. 
  Príprava na novú sezónu bola veľmi 
krátko a ovplyvnilo to aj zháňanie 
trénera. Michal Goriščák st. mal 
dohodnutého licenčného trénera 
Ľubomíra Puháka, no ten sa na-
pokon aj vzhľadom na to, že futbal 
vo Svidníku začína akoby od piky, 
rozhodol neprijať ponuku. „Oslovil 
som preto poľského trénera, ktorý 
však bol tak pracovne vyťažený, že 
mohol nastúpiť až 6. augusta. Som 
preto vďačný Jurajovi Gajdošovi a 
Jánovi Čižekovi, ktorí mi vlastne 
vyplnili tú medzeru a pomohli s 
trénovaním v prvých kolách. 
  Poľský tréner je už vo Svidníku 
týždeň, volá sa Lech Czaja, je dr-
žiteľom najvyššej trénerskej PRO 
licencie a pochádza z Krosna,“ 

oznámil meno nového trénera treťoli-
gových svidníckych futbalistov Michal 
Goriščák st.
  „V kádri nastali, samozrejme, tiež 
zmeny. Piati hráči boli vo Svidníku 
na hosťovaní, tak odišli do svojich 
materských klubov. Ďalší odišli do 
škôl a o niektorých som nemal ja 
záujem, pretože neustále jednanie 
o fi nanciách ma unavovalo, nemal 
som už záujem stále dookola to 
rozoberať a vždy nedobre alebo 
málo. Ostal som v podstate sám 
s výborom a začal sme stavať 
nový káder,“ zdôraznil prezident 1. 
FK Svidník. 
  „Filozofi a klubu je jednoznačná. 
Mládež, mladí chlapci, Svidníčania, 
chlapci z okolia a raz to už muselo 
prísť. Aj tie výsledky, ktoré sme v 
prvých troch kolách dosiahli. 
  Ľudia si musia uvedomiť, že 
donekonečna tu nemôžeme stále 
voziť cudzích hráčov. Preto som 
ostaršil desať našich chlapcov, do-
rastencov, ktorí prešli k A mužstvu, 
ostatní sú všetko chlapci z okolia, 
z obcí okresu Svidník, najďalej 
Stropkov, či Tisinec. 
  Mám 22 hráčov momentálne, z 
ktorých sú traja Poliaci, no dvaja 
z nich ešte nemôžu hrať, pretože 
nemajú vybavené potrebné dokla-
dy, a jeden Rus. 
  Okrem nich teda nemáme žiad-
nych cudzích hráčov a ďalšia vec, 
ktorú by som chcel podotknúť, je 
to, že vek našich hráčov je od 16 
do 20 rokov. 
  Je síce medzi nimi Marián Paňko 

ako najstarší, ktorý nám vypomá-
ha, som mu za to veľmi vďačný, no 
do budúcna sa už nechce vo fut-
bale veľmi angažovať. Ja sa preto 
viažem na tých mladých chlapcov 
a musíme si uvedomiť, že tí mladí 
chlapci nemajú skúsenosti, no 
postupne ich získajú,“ zdôraznil 
Michal Goriščák st. 
  „Keď sa nám podarí zaregistrovať 
tých dvoch Poliakov, budú v kádri 
traja, no tiež si musíme uvedomiť, 
že budú nejakým zázračným prí-
nosom. Sú to tiež devätnásťroční 
chlapci, z ktorých jeden ešte môže 
hrať aj za starší dorast. 
  A celkovo, aj naši vlastní odcho-
vanci, ktorí sú teraz v A mužstve, 
stále hrajú aj za mladší dorast a 
poviem príklad, aký to má prínos. 
  Keď sme pred rokom ako do-
rastenci prehrali s dorastom vo 
Vranove 0:11, tak teraz sme s 
nimi hrali vyrovnanú partiu do 
poslednej minúty. 25 minút Vranov 
nevyšiel za polovicu ihriska. 
  Naši chlapci hrali veľmi dobre 
a do poslednej minúty sme hrali 
o výhru. A v tom ja vidím posun, 
že pomaličky napredujeme a aj 
naši mladí chlapci získavajú skú-
senosti. Chcem ešte zdôrazniť aj 
to, že z troch brankárov sú dvaja 
sedemnásťroční, takže aj s tým 
musíme počítať.“
  Na margo rozbehnutej sezóny a 
plánov vedenia klubu sa jeho pre-
zident Michal Goriščák st. v našom 
rozhovore vyjadril tiež. „Ja osobne 
nevidím problém v tom, že by 
sme sa nezachránili. Filozofi a je 
čím viac tréningov a každú stredu 
prípravný zápas. 
  Aj teraz sme hrali v Raslaviciach, 

prehrali sme 1:2 a už bolo vidieť 
určité náznaky. Raslavice sú silný 
tím, ale hrali naši mladí chlapci a 
je vidieť určitý pokrok, ktorý, ve-
rím, že príde. Ešte sa potrápime, 
ale ako som už povedal, nevidím 
problém v záchrane a cieľom je 
obísť tie posledné dve miesta, čiže 
dajme tomu do toho dvanásteho 
miesta aby sme sa pohybovali,“ 
skonštatoval svoje zámery prezident 
1. FK Svidník Michal Goriščák st. a v 
súvislosti s príchodom nového tréne-
ra z Poľska s najvyššou trénerskou 
licenciou ešte dodal, že si zakladá na 
odbornom vedení. 
  „Chceme ešte podotknúť, že 
máme veľmi dobré vzťahy s mes-
tom, nemám žiadne problémy v 
komunikácií, pomáhajú nám, no 
chcel by som možno aj touto ces-
tou poprosiť poslancov Mestského 
zastupiteľstva, lebo za dnešných 
fi nančných podmienok sa III. liga 
nedá hrať. 
  Finančne sme jeden z najslabších 
klubov v III. lige a keď chceme 
pomôcť našim chlapcom, tak teraz 
je jednoznačne príležitosť im po-
môcť,“ zdôraznil Michal Goriščák st. 
a doplnil, že od mesta Svidník budú 
žiadať navýšenie fi nančnej dotácie. 
„Momentálne to nemáme ani na 
dohratie. Musíme s tým niečo ro-
biť, keď chceme zachovať futbal, 
pretože je nastavený tak, ako je 
nastavený a ja vidím budúcnosť. 
Keď sme predtým vedeli rozdávať 
cudzím hráčom, tak dajme teraz 
našim. Tie peniaze nám z mesta 
neodídu,“ uzavrel náš rozhovor 
prezident 1. FK Svidník Michal Go-
riščák st. 

 (ps)

MICHAL GORIŠČÁK st.

„Filozofi a klubu je jednoznačná. 
Mládež, mladí chlapci, Svidníčania, 

chlapci z okolia 
a raz to už muselo prísť. 

Ľudia si musia uvedomiť, že 
donekonečna tu nemôžeme stále 

voziť cudzích hráčov.“
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Postup na Majstrovstvá SR pre ŠK Komenského Svidník
  Volejbalistky ŠK Komenského 

Svidník sa stali v sobotu 7. augusta 

víťazkami Pohára mládeže ObV 

Východ v kategórii U-15. 

  

  Po jednoznačných výhrach 2:0 nad 

Prešovom, Košicami a Stropkovom 

si zabezpečili postup na celosloven-

ské kolo, ktoré sa bude konať prvý 

septembrový víkend v Mošovciach. 

  Zostava: Rodáková, Vooková, 

Vaškaninová, Keselicová, Sadivo-

vá, Bodáková, Šuťáková, Kopčová, 

tréneri Gula, Haľková.

 (gh)

  „Cítil som potrebu trošku zmeniť postavenie niektorých ľudí 
v klube. Poznáme to všetci, že ak dlho robíme to isté, nemusí a 
vlastne ani to nie je to isté. Urobili sme zmeny, aby sme možno 
nabrali nový vietor do plachiet a uvidíme,“ takto zhodnotil zmeny 
v klube prezident TJ Slávia Svidník Miroslav Blanár, s ktorým sme 
sa zhovárali predovšetkým o príprave a plánoch extraligového 
tímu v novej sezóne. 

Šéf svidníckeho volejbalu Miroslav Blanár: 
„Chceme byť v prvej štvorke a všetko naviac bude len bonus“

  Zopakujme to, čo sme už na našich stránkach publikovali. Novým trénerom 
svidníckych extraligových volejbalistov sa stal Rastislav Paňko. A doterajší 
dlhodobý tréner Peter Tholt prešiel k najmladším volejbalovým nádejám a 
trénuje mladších žiakov TJ Slávia Svidník. „Viac-menej sa vracia Marián 
Vitko i Ľuboš Macko, ktorí sú trénermi pri mládeži a zároveň sú hráčmi 
extraligového tímu,“ doplnil Miroslav Blanár, ktorý po tom, ako Ľuboš Macko 
ukončil svoje pôsobenie na poste generálneho manažéra klubu a podpísal s 
tímom hráčsku zmluvu, zastáva aj tento post. 
  Miroslav Blanár je teda prezidentom TJ Slávia Svidník a zároveň aj gene-
rálnym manažérom, ktorý, ako sám hovorí, rozhoduje o bytí či nebytí. Na 
margo kádra extraligového družstva a plánov v novej sezóne nám povedal: 
„Je pravda, že aj iné tímy vyzbrojili, my viac-menej ideme s vlastnými 
odchovancami, hoci sme káder, samozrejme, doplnili. Je ťažké rozprá-
vať o plánoch alebo ambíciách. Máme už bohaté skúsenosti, aj z tých 
ostatných dvoch sezón, tak uvidíme, čo bude, čo príde, čo prinesú 
nasledujúce týždne a mesiace. 
  Až postupne budeme vedieť, ako sa vyvinie Covid, či budeme hrať, či 
budeme trénovať, ale pravda je, že máme záujem pôsobiť v prvej štvorke. 
Uvidíme, ako sa vyvinie situácia a ako sa predvedú iné tímy, no záujem 
o prvú štvorku z našej strany je vážny,“ podotkol Miroslav Blanár.
  Dnes už bývalý generálny manažér TJ Slávia Svidník a dnes aktívny hráč 
klubu Ľuboš Macko pri podpise zmluvy povedal, že vždy chcel získať maj-

strovský titul s rodným Svidníkom. Teraz sa opäť predstaví v drese rodného 
mesta a chce sa o to pokúsiť. 
  Prezident klubu a generálny manažér v jednej osobe Miroslav Blanár sa 
vyjadril opatrnejšie. „Všetci chceme to najlepšie auto, to najkrajšie auto, to 
najdrahšie auto, no ale nikto nevie, možno aj motyky raz vystrelí a podarí 
sa nám to. Všetko je 
o práci, o nastavení, 
o ľuďoch, o neja-
kej chémii v klube 
a niekedy sa môže 
podariť aj tomu n 
najslabšiemu, čo 
nehovorím, že sme, 
že vystrelí majster. 
  Nechcem však 
predbiehať, sú to 
veci, viac-menej v 
rovine teórie, zvlášť 
teraz, keď sme ešte 
len začali prípravu 
na novú sezónu. 
Uvidíme, čo príde, 
ale tú prvú štvorku 
by sme chceli uhrať, 
ako každý rok, a po-
tom čo dáme naviac, 
bude len bonus,“ 
uzavrel Miroslav Bla-
nár. 

(ps)
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THE SUICIDE SQUAD: SAMOVRAŽEDNÁ MISIA
PIATOK 20. AUGUSTA O 20. HODINE 

  Hrajú: Margot Robbie, Joel Kinnaman, Idris Elba, Jai Courtney, Viola Davis, 
John Cena, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Michael Rooker, Storm 
Reid, Taika Waititi, Nathan Fillion, Peter Capaldi, Pete Davidson, Alice Braga, 
Sean Gunn  •  Scenár: James Gunn  •  
Réžia:James Gunn
  Vitajte v pekle, známom ako Belle 
Reve! Práve tak sa volá väznica s naj-
vyššou mierou úmrtnosti v Spojených 
štátoch a práve tu sú držaní najhorší 
superzloduchovia komiksového sveta. 
Urobia čokoľvek, aby sa dostali von, 
dokonca sú ochotní stať sa členmi supertajnej a supertemnej operácie, v ktorej 
budú musieť na chvíľu prejsť na správnu stranu zákona. Podarenú partičku 
budú vo fi lme tvoriť postavy ako Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, 
Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin či mnohými obľúbená 
psychopatka Harley Quinn. 
  Keď ich vysadia na nepriateľmi obsadenom ostrove s úlohou „nájsť a zni-
čiť“, bude mať plukovník Rick Flag čo robiť, aby skupinu udržal pohromade. 
Pravidlá sú pritom jednoduché - jeden zlý pohyb a je po nich! Zomrieť môžu 
rukami nebezpečných súperov, ale aj svojich nemenej nebezpečných kolegov. 
Nehovoriac o tom, že ich má po celý čas pod drobnohľadom tím vplyvnej 
Amandy Waller, ktorá stojí za celým nápadom dať dohromady obávaných 
zločincov a využiť ich schopnosti v boji proti ďalšiemu zlu. Misia sa teda môže 
zdať na prvý, druhý aj tretí pohľad naozaj samovražednou...

USA, akčný, dobrodružný, 132 minút, slovenské titulky, 
vstupné: 5 eur 

***
TEMNÝ DOM

SOBOTA 
21. AUGUSTA 
O 20. HODINE 

Réžia: David Bruckner  
•  Scenár: Ben Collins, 
Luke Piotrowski  •  Hra-
jú: Rebecca Hall, Sarah 
Goldberg, Evan Jonigkeit, 
Stacy Martin
Horor o temných tajom-

stvách, ktoré sa skrývajú pod povrchom vzťahu jedného šťastného manželstva 
a ich rodinného domu.

USA, horor, 108 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur 
***

LABKOVÁ PATROLA VO FILME
NEDEĽA 22. AUGUSTA O 16. HODINE 

Réžia: Cal Brunker  •  Hrajú: Iain Armitage, Marsai Martin, Yara Shahidi, Ron 

ČO PREMIETA KINO DUKLA?
Pardo, Kim Kardashian West, Randall Park, Dax Shepard, Jimmy Kimmel, 
Tyler Perry, Raoul Bhaneja
  Keď sa ich najväčší rival Humdinger stane starostom neďalekého Adventure 
City a začne robiť zmätok, Ryder a všetci obľúbení hrdinskí psíkovia zaradia 
najvyššiu rýchlosť aby čelili výzve. Zatiaľ čo jedno šteňa musí čeliť svojej 
minulosti v Adventure City, tím nájde pomoc u nového spojenca, dôvtipného 
jazvečíka Libertyho. Spoločne vyzbrojení vzrušujúcimi novými vychytávkami 
a výbavou bojuje Labková patrola za záchranu občanov Adventure City!
USA, Kanada, animovaný, komédia, slovenský dabing, vstupné: 5 eur 

***
DENNÍK MODERNÉHO FOTRA

NEDEĽA 22. AUGUSTA O 20. HODINE 
  Nová česká komédia natočená podľa rovnomenného knižného bestselleru 
Dominika Landsman.
  Keď sa Nataša a Dominik neplánovane stanú rodičmi, voľba bola jasná. 
Nataša ako úspešná dizajnérka hračiek pre deti, dokáže rodinu lepšie fi nančne 
zabezpečiť, a tak hlavnú časť starostlivosti o novorodenca prevezme ako otec 
na materskej dovolenke Dominik. Ten pristupuje k úlohe s trochu naivnou pred-
stavou, a bude musieť využiť všetku svoju vynaliezavosť, aby počas prvého 

roku zvládol starostlivosť 
o malého Čeňka. Starost-
livosť občas pripomína bok 
o prežitie. Vďaka spolužitiu 
s malým človiečikom však 
objaví, koľko podôb môže 
mať láska …

Česká republika, 
komédia, 97 minút, 

vstupné: 5 eur  

Kto daroval krv? 
  V stredu 11. augusta prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 

nemocnice darovať krv 33 bezpríspevkových darcov: 

  Ján Klučár (42), Marián Gič (13), Branislav Kasarda (14), Miroslava Vana-

tová (19), Milan Ferenc (60), Miroslav Štoffa (53), Ľuboš Petráš (40), Peter 

Horbaj (31), Erik Vrábeľ (47), Jozef Čiernik (22), Peter Homza (66), Tomáš 

Petný (2), Jozef Sabo (15), Michal Vanca (17), Andrea Adamečková (2), Adela 

Adamečková (prvodarca), Miroslav Artim (22), Jitka Ščerbová (47), Dalibor 

Dudáš (24), Sebastián Sekeľ (8), Klára Gombárová (28), Monika Karamanová 

(6), Alexandra Bodnárová (14), Zuzana Gmitterová (2), Sarah Havrilová (2), 

Veronika Čajková (prvodarca), Jaroslav Čabala (2), Nikola Suváková (7), 

Jozef Ragan (38), Dávid Kurej (9), Peter Masica (9), Róbert Bzdiľ (4), Martin 

Slivka (31). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 
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  Pomôž deťom z celého Slovenska rozvíjať ich talent a stať sa 
tým, kým chcú. Aj vďaka tebe môžu vykročiť na cestu, o ktorej 
snívajú. Slovenská katolícka charita otvára už 12. ročník Zbierky 
školských pomôcok a k pomoci pozýva všetkých, ktorým osud 
detí nie je ľahostajný. Súčasťou zbierky je tento rok aj sociálne 
štipendium na podporu žiakov zo sociálne slabších rodín. 

Súčasťou 12. ročníka Zbierky školských pomôcok je aj sociálne štipendium

  Miško* navštevuje 6. ročník umelec-
kej školy, no od svojich spolužiakov je 
o niekoľko rokov mladší. Predchádza-
júcich päť ročníkov zvládol len za 2 
školské roky. Je usilovný, talentovaný 
a učí sa hrať na klavíri. Jeho otec 
tragicky zahynul a  mama pracuje 
na dve smeny, aby zvládla všetky 
úhrady. Svoje dieťa však nadovšetko 
podporuje. 
  Podobné príbehy si môžeme vy-
počuť po celom Slovensku. Rodičia 
sa boja o budúcnosť svojich detí. 
Príchod školského roka je preto ná-
ročný nielen pre žiakov, ale aj matky 
a otcov, ktorí nemajú peniaze na vý-
bavu do školy, krúžky, výlety, stravné 
a cestovné pre svoje deti. Akonáhle 
treba podporiť ich talent, nemôžu 
inak, len dávať z posledného alebo 
hľadať kompromis.

POMOC PRE DETI
 AJ ICH RODIČOV

  Pre rodičov, ktorí sa trápia nedostat-
kom fi nančných prostriedkov, viacdet-
né, neúplné rodiny, rodiny s chorým 
členom a deti z detských domovov je 
súčasťou zbierky školských pomôcok 
tento rok aj sociálne štipendium na 
podporu žiakov s talentom alebo 
žiakov zo sociálne slabších rodín. 

Sociálne štipendium nie je v Charite 
úplnou novinkou. Už 3 roky funguje v 
Arcidiecéznej charite Košice, ktorá tak 
motivuje školákov vo vzdelávacom 
procese. Rozšírenie tejto služby do 
ďalších diecéz podporí už existujúce 
služby charitných centier pracujú-
cich s deťmi a mnohé ďalšie deti z 
chudobných rodín, ktorým sprístupní 
aj náročnejšie športové a záujmové 
krúžky a školské exkurzie. 
  „Práve vzdelanie by malo byť 
cestou, ako vyrovnávať sociálne 
rozdiely. Nedovoľme, aby nedo-
statok fi nancií v rodine predurčil 
budúcnosť detí. Pokiaľ rodičia 
nemajú prostriedky, ich budúcnosť 
máme v rukách my, spoločnosť. 
Preto by sme mali pomôcť,“ hovorí 
Erich Hulman, generálny sekretár 
Slovenskej katolíckej charity. 
  Podporiť sociálne štipendium pre 
deti, ktoré je tento rok súčasťou 

Zbierky školských pomôcok, môžete 
na účte SK37 0900 0000 0001 7687 
5345, variabilný symbol 2211, alebo 
online na https://charita.darujme.sk/
socialne-stipendium/. 

STARÉ AJ NOVÉ ŠKOLSKÉ 
POMÔCKY A ELEKTRONIKA

  Ako každý rok, aj tentokrát Charita 
pozýva doplniť školské tašky a lavice 
našich žiakov. Zachovalé a nové 
školské pomôcky je možné odovzdať 
v desiatkach zberných miest po celom 
Slovensku do 15. septembra. 
  Aktuálny zoznam zberných miest 
nájdete na www.charitapomaha.sk/
skolske-pomocky/. 
  Okrem štandardných pomôcok 
- školských tašiek, farbičiek, pe-
račníkov, prezuviek či zošitov, sú 
vítané notebooky a ďalšia elektronika 

potrebná pre dištančnú výučbu a 
získavanie počítačových zručností. 
Charita ich prerozdelí medzi školy a 
žiakov podľa ich potrieb.
*Meno dieťaťa je kvôli zachovaniu 
súkromia zmenené.
  V závere dodajme, že zberné miesto 
je aj: 

Dom sv. Faustíny Svidník, 
Pavlovičova 344/8, 089 01 

Svidník. 
Kontakt: 

054/75 24 093, 
domsvfaustiny@gkcharita-po.sk, 

pondelok - piatok: 
9:00 - 15:00. 

Veronika Futejová, manažérka 
práce s verejnosťou
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LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba 
je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
21. a 22. augusta: MDDr. K. Čuhová - Sov. Hrdinov 160/74 vo Svidníku. 
Kontakt: 054/752 38 26.
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.

TIELMANN, Christian: 
Kubko na stavenisku. 
Bratislava, 
Verbarium 2021. nestr.
Kubko je rozrušený. Vedľa škôlky 
stavajú dom. Spolu s Paulínkou 
pozoruje, ako sa kopú základy 
a buduje hrubá stavba, až kým 
sa do domu nenasťahujú noví 
susedia.

DAUČÍKOVÁ, Anna
Anna Daučíková sa narodila 18. augusta 1950. Je slovenská výtvarníčka a 
vizuálna umelkyňa. Vo svojej umeleckej tvorbe sa venovala maľbe, fotografi i, 
akčnému umeniu a performovaniu. Vytvorila sériu umeleckých inštalácií. V 
polovici 90. rokov sa naplno začala venovať videu. Je jednou z najvýznam-
nejších postáv slovenskej umeleckej scény a jej práce nadobudli uznanie i 
v zahraničí. Precízne pracuje s priestorom, jasne a s presnosťou formuluje 
témy, časťou ktorých je veľmi často otázka homosexuality. Práve uvažovaním 
o sebe a svojej sexualite hľadá svoje miesto v spoločnosti. Obraz považuje 
za základ výtvarného umenia a práve video je podľa jej vnímania obraz v 
pohybe. Jej umenie obsahuje miesto a čas. Pre prezentáciu potrebuje diváka, 
bez divákov neexistuje.

AKSIONOV, Vasilij Pavlovič (20.8.1932-6.7.2009)
Ruský spisovateľ a disident. Študoval na Leningradskom lekárskom inštitúte, 
pracoval ako lekár a konzultant. Vydal novelu Kolegovia, podľa ktorej bola 
inscenovaná hra a fi lm. Nasledoval román Hviezdny lístok, ktorý bol sfi lmovaný 
pod názvom Môj mladší brat. Napísal novelu Pomaranče z Maroka, zborník 
autorov Katapult, hru Stále v predaji, novelu Na polceste k mesiacu a iné. V 
60. rokoch 20. storočia sa stal Aksionov novinárom a členom redakcie časo-
pisu Junosť a venoval sa historicko-biografi ckému žánru. Preložil do ruštiny 
Doctorowov román Ragtime. 

- Prečo podpisujete synovu 
žiacku knižku krížikom? 

Ako keby ste boli negramotný!
- Nechcem, aby si učiteľ myslel, 

že gramotný človek môže mať takého syna! 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 17.8.: 12.00 + Anna Džupinová, 18.00 * Daniela a Petra, Streda 18.8.: 
6.30 * Helena, 18.00 * rod. Poperníková (Pavlína, Marta, Ladislav, Daniela, 
Dávid, Alex s rodinami), Štvrtok 19.8.: 6.30 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 
* Pavol, Marta, Ján, 18.00 * Juraj, Anna, Piatok 20.8.: 6.30 * Jozef, 18.00 * 
Veronika, Sobota 21.8.: 7.00 + Ján Haninčík, + Jozef a Mária, Nedeľa 22.8.: 
8.00 * Dušan, Lenka, Jakub, Matúš, Mária, 10.30 * Za farnosť, 18.00 Anna, 
Jozefína, Matúš. 
   21. a 22. augusta je archieparchiálna odpustová slávnosť v Ľutine. Program 
je na internetovej stránke Baziliky. Je potrebné sa prihlásiť v sakristii najneskôr 
do štvrtka do 12.00 hod., kto má záujem ísť autobusom.    

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná 
   Utorok 17.8.: 7:00 + Ján, Mária, Streda 18.8.: 17:00 Za zdravie a Božie 
požehnanie pre Helenu, Ľudovíta, Helenu a Petra, Štvrtok 19.8.: 7:00 + 
Andrej, Piatok 20.8.: 17:00 + Ján, Sobota 21.8.: 7:00 + Viliam, Nedeľa 22.8.: 
9:00 Za farnosť. 

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
   Utorok 17.8.: 18.00 + Ivan, Streda 18.8.: 6.30 + Albert, Vladimír, 18.00 + 
Štefan, Helena, Štvrtok 19.8.: 6.30 + Karol, Anna, Michal, Mária, 18.010 ZBP 
Mária (50 rokov života), Piatok 20.8.: 6.30 + z rod. Vilnerovej, 18.00 + Michal, 
Mária, Michal, Sobota 21.8.: 8.00 + Milan, 16.00 Sobášna sv. omša, Nedeľa 
22.8.: 8.00 ZBP Darina, 10.30 + Vasiľ, Ján, 18.00 + Jozef. 
   Ako už vieme, Sv. Otec František navštívi Košice v utorok 14. septembra 
2021 na dvoch miestach. Stretnutie so sv. otcom sa uskutoční na štadióne TJ 
Lokomotíva v Košiciach o 16.45. Kto má záujem, nech sa prihlási v zakrestii 
kostola. Podmienka účasti: Podľa platných nariadení sa stretnutia budú môcť 
zúčastniť iba tí, ktorí sú očkovaní II. dávkou vakcíny Stretnutia sa budú môcť 
zúčastniť iba tí, ktorí sa vopred zaregistrujú do celonárodného systému do 
naplnenia kapacity štadióna. Link pre registráciu je zverejnený na stránke: 
navstevapapeza.sk. Ďalšie info v zakrestii kostola. 

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.


