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   Pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského 
a za veľmi príjemného počasia sa v uplynulú nedeľu v Skanzene SNM - Múzea 
ukrajinskej kultúry konal tradičný Deň ľudových tradícií.

Pirohy vo svidníckom skanzene rozvoniavali už po 26-krát

Do svidníckeho skanzenu prišlo množstvo reme-
selníkov, ale napríklad aj chovatelia. Najväčším 
lákadlom však, ako obyčajne, boli Pirohy. Medzi-
národné majstrovstvá vo varení pirohov napísali 
svoju ďalšiu kapitolu a o priazeň poroty sa uchá-
dzalo šesť súťažných družstiev - boli to ženy z 
Kečkoviec, zdravotníci zo svidníckej nemocnice, 
dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža - 
Územný spolok Svidník, ženy z Ukrajiny, folkloristi 
z Vápeníka a poľovníci z Vápeníka. 

   Porotu tvorili pozvaní hostia a na jej čele 
bola europoslankyňa a manželka prešovského 
župana Miriam Lexmann, členmi už spomínaný 
prešovský župan Milan Majerský, primátorka 
Svidníka Marcela Ivančová, radca ukrajinské-
ho veľvyslanectva v Bratislave a manželka 
honorárneho konzula Ukrajiny na Slovensku 
Stanislava Obického.  
   Ocenenie napokon získali všetky súťažné 
družstvá, pri jednotlivých pirohoch porota 

vyzdvihla konkrétny moment 
a porota spolu s riaditeľom 
SNM - Múzea ukrajinskej kul-
túry Jaroslavom Džoganikom 
tak mohla odovzdať vecné 
ceny všetkým súťažiacim.      
   V pestrom kultúrnom progra-
me v nedeľu v skanzene 
vystúpili ľudový súbor Rume-
nok, speváčka Halina Myv-
kanyč, Jozef Kopča a World 
Music kapela Čendeš. Aj na 
26. ročníku súťaže vo varení 
pirohov, ktorou návštevní-
kov skanzenu moderátorsky 
sprevádzali Ľudmila Ražina 
a Maroš Černý, nechýbali ani 
pirohy od župana a primátor-
ky.                                  (ps) 

Pirohy varil aj bývalý poslanec Národnej rady SR Mikuláš 
Krajkovič (vpravo) spolu s kamarátom - poľovníkom

Predsedníčkou poroty bola euro-
poslankyňa Miriam Lexmann

Zastúpenie mali aj zdravotníci svidníckej nemocnice (vľavo) a takisto aj dobrovoľníci SČK
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Pirohy vo svidníckom skanzene rozvoniavali už po 26-krátPirohy vo svidníckom skanzene rozvoniavali už po 26-krát

V skanzene sa tradične podávali ajtzv. županské pirohy a pirohy od primátorky...

Príjemnú nedeľu v skanzene strávili aj remeselníci, ale aj ľudia rôznych vekových kategórií

Nechýbal ani chovateľ Ján Labun so svojimi králikmi 
a deti lákala aj takáto podobizeň králika

V kultúrnom programe sa okrem iných predstavila aj 
speváčka ľudových piesní Halyna Myvkanyč

Jaroslav Džoganik (vľavo) 
a Stanislav Obický 

Manželia Fekovci si v skan-
zene posedeli na lavičke

Ocenenie za pirohy si pre-
vzal aj Jaroslav Krajkovič
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  Mladá Svidníčanka Zuzana Ľos-Božiková dosiahla ďalší pekný 
úspech. Je módnou návrhárkou a tvorí pod značkou @losboziko-
va. O chvíľu, keď sa začne semester, bude študentkou 4. ročníka. 
Pre ňu to zároveň znamená, že ju čaká posledný rok bakalárske-
ho štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Svidníčanka Zuzana Ľos-Božiková uspela na súťaži 
mladých módnych tvorcov v rámci Pražského týždňa módy 

  Ako sme už naznačili, Zuzana Ľos-Božiková momentálne pôsobí v Bratislave, 
kde sa okrem štúdia venuje aj rozvoju svojej značky a komerčným spoluprá-
cam. „Som zároveň veľmi vďačná za to, že mám zákazníčky aj doma na 
východe, aspoň mám dôvod tráviť viac času vo Svidníku,“ usmiala sa 
sympatická Zuzana, ktorá ostatné tzv. koronové obdobie paradoxne strávila 
za hranicami. „Koncom minulého roka som totiž stážovala v pražskom 
ateliéri na UMPRUM. Bolo to príjemné obdobie obohacujúce na vedo-
mosti. Žiaľ, okolnosti neboli až také, aké si mnohí z nás predstavovali. 
Posledný rok a pol vnímam ako veľkú skúšku pre spoločnosť a výzvu 
aj pre mňa samotnú.“ 

  V predminulú nedeľu sa v rámci 
prestížneho Pražského týždňa módy 
- Mercedes Benz Prague Fashion 
Week - konala súťaž pre mladých 
módnych tvorcov. 
  Súťaž prebiehala približne od apríla, 
keď sa posielali prihlášky spolu s 
portfóliom. Bližšie nám to už priblížila 
samotná Zuzana Ľos-Božiková. 
  „Spomínané portfólio tvorilo sa-
motnú ideu práce, skice, návrhy a 
vzorky materiálov. Z približne 80 
prihlásených fi nálne modely pre-
zentovalo 8 mladých dizajnérov. 
Samotná prehliadka bola pre mňa 
obrovskou skúsenosťou, keďže 
som bola na chvíľu súčasťou veľ-
kého kolosu, kde je zrazu dizajnér 
len jedným z článkov veľkej šou. 
  K dispozícii sme mali profesio-
nálne modelky, stylistov, make-up 
artistky a ďalších ľudí, ktorí milujú 
svoju prácu a je radosť s nimi spo-
lupracovať. 
  Keďže išlo v našom prípade o 

Zuzana Ľos-Božiková sa tak z Prahy vrátila so vzácnym ocenením
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Svidníčanka Zuzana Ľos-Božiková uspela na súťaži 
mladých módnych tvorcov v rámci Pražského týždňa módy 
súťaž, hneď po prehliadke vyhlasovala 8-členná porota zložená z ná-
vrhárov aj zástupcov spoločnosti Preciosa víťaza. Som veľmi vďačná 
za túto skúsenosť a vážim si, že odborníci ocenili moju prácu. Myslím 
si, že sme všetci ôsmi pristúpili k tvorbe svojským spôsobom a každý 
si zaslúžil vyhrať.“ 
  Zuzana Ľos-Božiková sa tak z Prahy vrátila so vzácnym ocenením. V našom 
rozhovore povedala, že okrem tvorby modelov bola tentokrát príprava zame-

raná aj na prácu s komponentami od svetovej značky Precoisa. 
 Témou práce bola „dualita.” „Mojou ideou bolo použiť ich v modeloch, 
aby vynikli, no zároveň zostali nenápadné a myslím, že sa mi to aj 
podarilo.“ 
  Atmosféra Mercedes Benz Prague 
Fashion Week v Prahe bola podľa nej 
skvelá. „Vo vzduchu bolo cítiť nad-
šenie, ale aj napätie. Tešili sme sa 
z našich vzájomných úspechov, no 
zároveň sme vnímali jemnú zdravú 
súťaživosť. Ide o veľmi cennú skú-
senosť, ktorá je bez pochýb vzác-
nejšia ako akákoľvek výhra,“ zhrnula 
svoje pocity Zuzana Ľos-Božiková, 
ktorá sa čoskoro pustí do realizácie 
bakalárskej práce, viac sa teda bude 
sústreďovať na školu a menej času 
bude mať na svoju módnu značku. 
  Toho si je vedomá, no nebojí sa. 
„Vždy však robím všetko pre to, 
aby som školu a prácu skĺbila. Pre 
študenta módnej tvorby nie je nič 
vzácnejšie, ako keď dokáže apliko-
vať vedomosti v praxi,“ usmiala sa 
Zuzana a priznala, že čas do konca 
tohto roka má už vyhradený práve 
bakalárskej práci a pár zákazkám. 

 (ps)
Foto: 

Petr Vagner/Olga Zmelíková
Zuzana Ľos-Božiková momentálne pôsobí v Bratislave, kde sa okrem 
štúdia venuje aj rozvoju svojej značky a komerčným spoluprácam...
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  Na ceste medzi obcou Nižná Jedľová a Svid-
níkom havarovala v utorok uplynulý týždeň 
popoludní na osobnom aute Citroen C4 39 ročná 
žena. 

S alkoholom v priekopeS alkoholom v priekope  

  Vodička sa pri šoférovaní plne nevenovala vedeniu svojho 
auta a nesledovala situáciu v cestnej premávke následkom 
čoho prešla do protismeru a narazila do priekopy. Policajti 
ženu podrobili dychovej skúške na alkohol, kde jej namerali 
hodnotu 1,58 mg/l (3,29 promile). 
  Vodička bola obmedzená na osobnej slobode a obvinená 
z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Zároveň 
bola umiestnená do cely policajného zaistenia.

(krpz)  

  Na modernizáciu pamätníkov vo Svidníku a na Dukle chcel z roz-
počtu Prešovského samosprávneho kraja na budúci rok vyčleniť 
poslanec PSK za okres Svidník Ján Vook. Na ostatnom zasadnutí 
Zastupiteľstva PSK v Prešove navrhoval alokovať, teda vyčleniť 
fi nancie na Pamätník 1. Československého armádneho zboru na 
Dukle a na Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku.

Ján Vook chcel z prešovskej VÚC-ky fi nancie 
na dukliansky a svidnícky pamätník, no nepochodil 

  Krajský poslanec za okres Svidník Ján Vook pre 
naše noviny povedal, že to bol z jeho strany akoby 
prednávrh, aby boli fi nancie na spomínané pamätníky 
zahrnuté do rozpočtu kraja na budúci rok, ktorý bude 
krajský parlament schvaľovať v decembri tohto roku.
„Celé toto navrhované uznesenie bolo vnímané 
ako spolufinancovanie obnovy týchto pamät-
ných miest. Jednalo by sa hlavne o zabezpečenie 
pietneho ohňa na oboch pamätníkoch, ktorý by 
bol na plyn. 
  Rovnako by išlo o ozvučenie areálov, ktoré by 
bolo nainštalované v prípade pietnych akcií spo-
jených s kladením vencov. Zároveň som myslel 
aj na zabezpečenie orientačných a navigačných 
tabúľ v regióne, aby informovali o spomínaných 
pamätníkoch,“ ozrejmil svoj návrh poslanec Ján 
Vook, ktorý konkrétnu sumu nenavrhoval z dôvodu, 
aby PSK iniciovalo stretnutie s ďalšími kompetentnými a tam by sa dohodla 
konkrétna suma a návrh by sa dával do rozpočtu PSK pre rok 2022.

  Mimochodom, správcom oboch pamätníkov, tak pamätníka na Dukle, ako 
aj pamätníka vo Svidníku, je štát v zastúpení Vojenského historického ústa-
vu. Ján Vook to, samozrejme, veľmi dobre, no svoju iniciatívu aj priamo na 
zasadnutí krajského parlamentu vysvetlil: „Turisti ani len netušia, kto je 
správcom týchto objektov, ale nachádzajú sa v našom kraji a myslím, 
že sme povinní zabezpečiť dôstojnosť týchto pamätníkov. 
Aj keď to poslanci nepodporili, podporili to iba poslanci za klub Do-

hoda pre región, tak s predsedom PSK Milanom 
Majerským sme po zasadnutí dohodli istý postup, 
ako by sme to vedeli zrealizovať. Pre mňa ako po-
slanca a zástupcu tohto regiónu je neuveriteľné, 
aký bol k tomu prístup poniektorých poslancov,“ 
priznal Ján Vook a narážal predovšetkým na nega-
tívny prístup niektorých poslancov, zväčša za KDH, 
k jeho návrhu. 
  Ján Vook pritom navrhoval, aby krajské zastupiteľstvo 
uložilo riaditeľovi Úradu PSK, aby inicioval rokovanie 
s ministerstvom obrany SR za účelom obnovy spomí-
naných pamätníkov.
  So svojim návrhom však Ján Vook, ako sme už 
uviedli, nepochodil, no vylúčené nie je, že aspoň časť 
z toho, čo navrhoval na pôde krajského parlamentu, 
sa napokon predsa len zrealizuje. Vojenský historický 
ústav dlhodobo vynovuje a modernizuje obidva pa-
mätníky v regióne a ktovie, možno časom pristúpi aj 

k takej modernizácii, akú navrhoval Ján Vook. 
 (ps)

  Po troch mesiacoch od ostatného zasadnutia sa v pondelok 
13. septembra schádzajú členovia svidníckej Mestskej rady. Ich 
zasadnutie prechádza riadnemu zasadnutiu Mestského zastupi-
teľstva, ktoré by sa podľa predbežných informácií malo konať 
počas budúceho týždňa, no presný termín zatiaľ nie je známy.

Mestská rada a následne i mestské zastupiteľstvo aj o fi nančnom vyrovnaní za Zberný dvor 

  Členovia svidníckej Mestskej rady sa v pondelok 13. septembra na svojom 
zasadnutí zaoberajú Správou z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 
Svidník z ukončených kontrol k 10. septembru tohto roka, ktorú predloží hlavný 
kontrolór Tomáš Majda. 
  Informatívnu správu o plnení rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok tohto roka 
predloží vedúci Odboru fi nancií Mestského úradu vo Svidníku Nikolaj Vlčinov, 
pričom prizvaní sú aj náčelník Mestskej polície vo Svidníku Jaroslav Antoník 
a riaditeľ Technických služieb mesta Svidník Lukáš Dubec. Šéf mestských 
fi nancií Nikolaj Vlčinov zároveň predkladá aj návrh 3. zmeny rozpočtu mesta 
Svidník na tento rok a rovnako aj návrh na zmluvné prevody vlastníctva ne-

hnuteľného majetku mesta Svidník. 
  Manažérka regionálneho rozvoja Mestského úradu vo Svidníku Miroslava 
Molčányiová členom Mestskej rady predloží návrh na schválenie spolufi -
nancovania projektu „Svidník - miestna občianska poriadková služba II.“ a 
vedúca Odboru školstva a kultúry Mestského úradu vo Svidníku Erika Červená 
informatívnu správu o pripravenosti škôl a školských zariadení na už začatý 
školský rok 2021/2022.
  Členovia Mestskej rady vo Svidníku prerokujú aj návrh na udelenie Cien 
mesta Svidník, ktorý predloží primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová 
a istotne veľmi zaujímavou a dôležitou je aj správa o zistenej nezrovnalosti 
„Zberný dvor - pre mesto Svidník a obce v Podduklianskom regióne“ a Návrh 
na fi nančné vysporiadanie hodnoty nezrovnalosti. Členom Mestskej rady ju 
predloží prednosta Mestského úradu vo Svidníku Miroslav Novák.
  Ako sme už v úvode spomenuli, rokovanie Mestskej rady predchádza za-
sadnutiu Mestského zastupiteľstva, a to sa uskutoční na budúci týždeň, no 
presný termín čase písania týchto riadkov ešte nebol známy. 

(ps)
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  Na testovaní ľudí na ochorenie COVID-19 mesto Svidník za-
robilo. Vyplýva to z údajov, ktoré nám poskytla PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová.

Koľko zarobilo mesto Svidník na testovaní ľudí na ochorenie COVID-19?

  Testovanie antigénovými testami prebiehalo vlani i tohto roku a mesto Svidník 
ho na svojom území zabezpečovalo aj vlastným mobilným odberovým mies-
tom. V rámci neho samospráva zriaďovala podľa potreby viacero testovacích 
miest, zväčša v Dome kultúry, ale napríklad aj v iných priestoroch v meste. 
  Na COVID-19 mesto testovalo trebárs v priesto-
roch Základnej školy na Ulici 8. mája, v budove 
Podduklianskeho osvetového strediska či v areáli 
Technických služieb mesta Svidník. Postupne bola 
činnosť mestského mobilného odberového miesta 
utlmená, až napokon skončilo činnosť úplne. 
„Mesto Svidník absolvovalo podrobný prehľad 
výdavkov, ktoré priamo súviseli s bojom proti 
šíreniu nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 na 
úrovni mesta Svidník. 
  Tiež sa uskutočnila podrobná analýza príjmov, 
ktoré priamo súviseli s bojom proti šíreniu tejto 
choroby na úrovni mesta Svidník. Obdobie 
pandémie, nateraz prvá a druhá vlna, bolo mi-
moriadne náročné a preto sme radi, že sme to 
zvládli úspešne aj po fi nančnej stránke,“ skon-
štatovala pre naše noviny PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, 
podľa ktorej dalo vedenie mesta celé zhrnutie výdavkov a príjmov skontrolovať 
a zanalyzovať hlavnému kontrolórovi mesta Svidník tomášovi Majdovi. 
  Z jeho analýzy Kristína Tchirová vybrala, že náklady súvisiace s pandémiou 
COVID-19 v roku 2020 predstavovali predovšetkým nákup bezdotykových 
dávkovačov dezinfekcie, samotný nákup dezinfekcie, ochranných pomôcok 

(jednorazových rukavíc, overalov, respirátorov, ochranných štítov, el. teplo-
merov, vriec na biologický odpad, hygienických obrúskov a pod.), tiež náklady 
na plošnú dezinfekciu priestorov, kde boli zriadené odberné miesta. „Medzi 
náklady mesta patrí aj úhrada za poskytnutú stravu a občerstvenie 
pre dobrovoľníkov a vojakov poskytujúcich službu na odberových 
miestach.
  Náklady predstavovalo spolu 10 účtovných dokladov, z toho jeden bol z 
online registračnej pokladnice cez systém e-kasa a zvyšok boli vystavené 

faktúry od rôznych dodávateľov. Zúčtovanie 
vykazuje plusový stav vo výške 2 012,24 eur za 
rok 2020,“ informovala Kristína Tchirová s tým, že 
v roku 2021 náklady súvisiace s pandémiou CO-
VID-19 predstavovali, podobne ako v roku 2020, 
predovšetkým nákup bezdotykových dávkovačov 
dezinfekcie, samotný nákup dezinfekcie, ochran-
ných pomôcok (jednorazových rukavíc, overalov, 
respirátorov, ochranných štítov, el. teplomerov, 
vriec na biologický odpad, hygienických obrúskov 
a pod.), tiež náklady na plošnú dezinfekciu priesto-
rov, kde boli zriadené odberné miesta. „Náklady 
predstavovalo spolu 32 účtovných dokladov, z 
toho jeden bol online z registračnej pokladnice 
cez systém e-kasa a zvyšok boli rôzne faktúry 
vystavené od rôznych dodávateľov. Ďalej ná-

klady predstavovali aj 17 účtovných dokladov za poskytnutú stravu a 
občerstvenie pre dobrovoľníkov a vojakov poskytujúcich služby v rámci 
činnosti mobilných odberových miest. Konečný výsledok hospodárenia 
s položkami, ktoré priamo súvisia s COVID-19, je kladné číslo vo výške 
43 955,25 eur,“ podotkla Kristína Tchirová. 

(ps)

  Prísnejší režim platí v okrese Svidník od pondelka 13. septem-
bra. Dôvodom je to, že okres bol zaradený medzi tzv. oranžové 
okresy, teda okresy v ostražitosti. Rozhodla tak vláda.

Okres Svidník je oranžový! Čo to znamená? Aké sú obmedzenia?
Prísnejší režim platí v okrese Svidník od pondelka 13. septembra 

  Pripomeňme, že v oranžových okresoch platia prísnejšie podmienky napríklad 
pre hromadné podujatia, reštaurácie, fi tness centrá či wellness, ale aj svadby 
a kary. Počet ľudí sa bude odvíjať od režimu, ktorý si vyberie organizátor.

Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí si sami určia, ktorým 
osobám umožnia vstup. Na výber majú z troch režimov, a to plne zaočkovaní, 
OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) a tzv. 
základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu.
  Pozrime sa však na to, čo to v jednotlivých režimoch znamená pre rešta-
urácie, kaviarne a bary v oranžových okresoch, teda aj v okrese Svidník od 
pondelka 13. septembra.

  Ak si reštaurácie, kaviarne a bary určia 
režim vstupu iba pre zaočkovaných 
alebo režim OTP (očkovaní, testovaní, 
po prekonaní COVID-19), tak v interiéri 
môžu byť pri stole maximálne štyri oso-
by alebo osoby z jednej domácnosti, v 
exteriéri v týchto dvoch režimoch nie sú 
žiadne obmedzenia. Ak si reštaurácie, 
kaviarne a bary určia režim vstupu 
Základ (všetci zákazníci bez rozdielu), 
otvorené môžu byť iba terasy s počtom 
osôb maximálne 10.
  Svadby, kary, oslavy a večierky sa v 
tzv. oranžových okresoch môžu organi-
zovať takisto podľa presných pravidiel. 
Pri určení režimu vstupu iba kompletne 
zaočkovaných môže byť v interiéri ma-
ximálne 100 osôb a v exteriéri maximál-
ne 200 osôb. Pri určení režimu vstupu 
OTP, môže byť v interiéri maximálne 50 
osôb a v exteriéri 100 osôb.
  Pri svadbách, karoch, oslavách a 
večierkoch režim vstupu Základ, teda 
všetkým bez rozdielu nie je možný. 

(ps)
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  Známi svidnícki bežci a známe svidnícke bežkyne v druhý septembrový deň na 
svidníckej pešej zóne odhalili netradičnú sochu. Je to socha bežca vyrobená z 
kovošrotu a postarala sa o to umelecká dielňa JSS Iron Art - Šrotart z Humenného, 
ktorá je známa svojou výnimočnosťou v kovospracúvaní. Socha je výnimočná v 
tom, že je vyrobená zo železného šrotu, teda z toho, čo autori našli v zberni dru-
hotných surovín.

Svidník má sochu bežca z kovošrotu

  2. septembra sochu bežca z kovošrotu neodhaľovali náhodou. Tento termín bol úmyselne zvolený 
len pár dní pred konaním Dukelského behu mieru. 
  Symbolizuje bežcov, ktorí už 62 rokov zdolávajú trať z Dukly do Svidníka na počesť padlých hrdinov 
v Karpatsko-duklianskej operácii. Na slávnostnom odhalení nechýbala napríklad ani primátorka 
Svidníka Marcela Ivančová, mestskí poslanci Katarína Siváková, Vladimír Kaliňák či Matúš Majda, 
ale aj viceprimátor Michal Goriščák a ďalší hostia.
  „Náklady na sochu bežca sú 3 800 eur. Suma 1500 eur je hradená z OOCR Šariš, ktorej 
členom je aj mesto Svidník. Suma 2 300 eur  je hradená z rozpočtu mesta Svidník,“ vysvetlila 
fi nancovanie netradičnej sochy PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. 

(ps)
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  V obidvoch už mali pomaly aj nakupovať, no realita je iná. 
Moderné nákupné centrá v strede a na okraji Svidníka sú stále 
len hudbou budúcnosti. Ľudia čakajú a sú nespokojní. Kvôli 
meškajúcej výstavbe jedného z centier majú navyše aj zhoršený 
prístup k svojim obydliam.

V jednom by sme mohli nakupovať o rok, v druhom o rok a pol 

  Dlhé roky ho nemohli predať a keď sa to podarilo, tešili sa. Na pozemku po 
niekdajších rómskych bytovkách na Goldbergerovej ulici v centre Svidníka má 
vyrásť obchodné centrum. Rovnako aj na lúke na okraji mesta. 
  Keď si však Svidníčania mysleli, že sa tieto pozemky na nové, moderné ná-
kupné centrá zmenia akoby šibnutím čarovného prútika, zdá sa, že sa mýlili. 
„No škoda, škoda, to už dlho trvá toto,“ poznamenal jeden zo Svidníčanov 
a pridala sa aj Svidníčanka, ktorú sme oslovili v meste. „To už nejaké dva - tri 
roky dozadu, že tu niečo malo stáť, len ten investor kdesi zaspal.“ „Tie 
bežné administratívne procesy sa všeobecne posúvali kvôli tým karan-
ténam rozličným aj na úradoch, home offi ce, takže áno, poposúvalo sa 
to výrazne,“ stručne opísal dôvody zástupca jedného z investorov Radoslav 
Čačko. Spoločnosť, za ktorou stojí, plánuje výstavbu obchodného centra na 
lúke pri výjazde zo Svidníka na Stropkove po pravej strane. 
  Jeho slová platia v jednom i druhom prípade. Obidva projekty však majú aj 
svoje špecifi cké dôvody omeškania. „V súčasnosti sa vlastne dokončujú 
podklady od nás k žiadosti pre proces EIA, ktorý vlastne bude dosť pod-

statný, a potom budeme pokračovať ďalej,“ povedal Radoslav Čačko. 
„Problém bol ten, že my sme potrebovali doriešiť prístupovú cestu, a 
tam sme sa zdržali,“ skonštatoval zas zástupca investora, ktorý ma stavať 
v centre Svidníka Michal Majdák. 
  Práve jeho spoločnosť sa pritom zaviazala, že opraví aj chodník a prístupo-
vú cestu k bytovkám pri hlavnej ceste, ktorá je naozaj v dezolátnom stave. 
„Keďže celý pozemok je predmetom budúceho riešenia, tak bolo by 
nerozumné riešiť možno čiastkové úpravy, keď celá lokalita bude pod-
liehať zmenám,“ reagovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová 
s tým, že aktuálne mesto posudzuje, ako to vôbec bude s týmto pozemkom 
ďalej. „Máme kúpnu zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a v tomto prípade 
je pozemok ešte stále mestský. Momentálne podstupujeme kroky, že sa 
posudzuje možnosť podpísania tej kúpnej zmluvy.“ Na tieto slová a na 
aktuálnu situáciu reagoval aj Michal Majdák. „My sme s mestom dohodnutí, 
že do konca tohto kalendárneho roka začneme výstavbu a malo by to 
byť predpokladám na úrovni novembra, najneskôr začiatkom decembra, 
keď bude začatá výstavba. Predpokladaný termín dokončenia je tretí 
kvartál roku 2022.“ 
  No a v prípade obchodného centra na okraji mesta je to podobne zložité. 
Investor hovorí, že na prípravu samotnej výstavby potrebuje ešte rok. „Pred-
poklad je, že možno na jeseň budúceho roka by sa začalo stavať,“ dodal 
Radoslav Čačko, podľa ktorého by tam ľudia mohli nakupovať niekedy v jari 
roku 2023.                                                                                                (ps)

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republi-
ky aj tento rok pokračovalo v udeľovaní Ocenenia ministra práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú 
pomoc rodinám, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003 a pôsobí ako 
motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Helena Paňková získala od ministra Milana Krajniaka ocenenie za Sociálny čin roka 

  Tentoraz bolo ocenenie za Sociálny čin roka odovzdávané hneď za dva roky, 
teda za rok 2019 a 2020. Za sociálny čin sa považuje mimoriadne humánna a 
originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, 
starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny obyvateľ-

stva a pod.).
  Zaslané nominácie vyhodnotila 
komisia a spracovala návrhy na 
ocenenie, pričom prihliadala najmä 
na kreativitu, efektivitu a adresnosť 
aktivít, kvalitu poskytovanej služby 
a jej vplyv na zlepšenie životnej 
situácie občanov.
  Na Ocenenie ministra práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR za Sociálny čin 
roka a za významnú pomoc rodinám 
bolo možné navrhnúť ktorékoľvek 
zariadenie, obec, mesto, neziskovú 
organizáciu, právnickú, či fyzickú 
osobu, ktorá akýmkoľvek výnimoč-
ným a humánnym spôsobom, nad 
rámec svojich pracovných povinností  
bola nápomocná.
  Slávnostné odovzdávanie ocenení 

sa konali v uplynulý štvrtok 9. septembra v Historickej budove Národnej rady 
SR v Bratislave a jednou z ocenených bola aj Helena Paňková z Domu sv. 
Faustíny vo Svidníku, ktoré patrí pod prešovské Gréckokatolícku charitu. 
Helena Paňková si ocenenie za Sociálny čin roka prevzala z rúk ministra 
práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka sa všetky aktivity v soci-
álnej oblasti, ktoré vykonáva v spomínanom Dome sv. Faustíny a za prácu 
so ženami bez vlastnej strechy nad hlavou, ktoré našli útočisko práve vo 
svidníckom zariadení.
  Dodajme, že na slávnostnom oceňovaní sa okrem iných zúčastnila napríklad 
aj riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove, podľa ktorý 
patrí aj okres Svidník, Lenka Kováčová. 

(ps)
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  Opravená a dodatočne opravovaná nielen fi rmou, ktorá ju re-
konštruovala, ale i Technickými službami mesta Svidník. Fontána 
na pešej zóne vo Svidníku funguje akoby len vtedy, keď sa jej 
chce alebo keď chce niekto iný...

OPRAVILI JU ZA 30-TISÍC EUR, NO NEFUNGUJE 
- fontána akoby striekala len vtedy, keď sa jej chce...

  Dlhé roky bola fontána na svidníckej pešej zóne nefunkčná. Mesto Svidník ju 
napokon dalo opraviť. Pôvodne sa to nazývalo rekonštrukcia fontány, neskôr 
sa to zmenilo na udržiavacie práce. Faktom ale je, že košická fi rma mestu 
fakturovala sumu 29 160,54 eur.
  Keď sme spomenuli, že fontána na pešej zóne vo Svidníku funguje akoby 
len vtedy, keď sa jej chce alebo keď chce niekto iný..., tak vychádzame z toho, 
že nefungovala po zrealizovaní tzv. udržiavacích prác asi dva týždne. V deň 
odhalenia sochy bežca z kovošrotu fungovala a striekala, ďalšie dva dni znovu 
nefungovala, na tretí deň, v deň konania Dukelského behu mieru fungovala 
a odvtedy znovu nefunguje. „Celkový stav stavebných a technologických 
častí bol kritický. Fontána na pešej zóne prešla rekonštrukciou povr-

chovej úpravy, hydroizolačnými nátermi, opravou poškodených častí, 
výmenou čerpadla a  inštaláciou osvetlenia. Fontána po rekonštrukcii 
je 24 mesačnej záručnej dobe,“ opísala rekonštrukciu či udržiavacie práce 
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. Podľa dostupných informácií 
dôvodom toho, že fontána nefunguje, je to, že sa v nej stráca voda. 
  Kristína Tchirová to potvrdila: „Strata objemu vody v telese fontány je 
spôsobená nedostatočným tesnením odtokových časti v cirkulačnom 
obehu, ktorý nebol predmetom rekonštrukcie. Strata vody pred realizá-
ciou rekonštrukcie bola zistená v celej dĺžke fontány. 
  Uvedený nedostatok bol diagnostikovaný po vykonaných kamerových 
skúškach. Bežnou obhliadkou ho nebolo možné zistiť. Oprava tejto časti 
fontány je plne v našej réžii, resp. TSMS a nevyžaduje si mimoriadne 
zvýšené výdavky,“ vyhlásila PR manažérka mesta Svidník a je jasné, že re-
konštrukcia či udržiavacie práce za 30-tisíc eur prinieslo všetko, len nie opravu 
toho, čo je príčinou, že sa vo fontáne stráca voda, resp, že nefunguje. 

(ps)

Dlhé roky bola fontána na svidníckej pešej zóne nefunkčná. Mesto Svidník ju napokon dalo opraviť. 
Pôvodne sa to nazývalo rekonštrukcia fontány, neskôr sa to zmenilo na udržiavacie práce. Faktom 
ale je, že košická fi rma mestu fakturovala sumu 29 160,54 eur

  Kvôli ministerstvom zdravotníctva chystanej optimalizácii siete 
nemocníc prišiel v uplynulý utorok 7. septembra do Svidníka 
poslanec Národnej rady SR a člen Zdravotníckeho výboru NR 
SR Richard Raši (Hlas-SD). 

Richard Raši sa zastal 
svidníckej nemocnice 

  V Nemocnici arm. gen. L. Svobodu sa stretol s jej riaditeľom Slavkom Ro-
dákom a na Mestskom úrade vo Svidníku mal spoločný brífi ng s primátorkou 
Svidníka Marcelou Ivančovou. 

  Poslanec Richard Raši, ktorý bol v minulosti 
ministrom zdravotníctva i podpredsedom 
vlády, hovoril o 87 až 100 percentách oby-
vateľov okresov Svidník a Stropkov, ktorí ne-
budú mať prístup k zdravotnej starostlivosti 
do 30 minút, ak by sa reforma zrealizovala. 
„Každý z okresov Svidník, Medzilaborce 
aj Stropkov je väčší ako Bratislava. 
  Tieto tri okresy sú rozlohou také veľké 
ako dve tretiny Bratislavského kraja. Ne-
môžeme sa orientovať len na počet ľudí, 
ale aj na to, na akom veľkom území žijú,“ 
povedal po utorkovej návšteve Svidníka člen 
parlamentného výboru pre zdravotníctvo 
Richard Raši z mimoparlamentnej strany 

Hlas-SD. „Ak by zanikli v nemocnici akútne lôžka, ktorých sú dve tretiny, 
tak v okrese Svidník nebude mať podľa jeho slov 87 percent obyvateľov 
prístup k zdravotnej starostlivosti do 30 minút. V okrese Stropkov to 
bude 100 percent obyvateľov,“ podotkol Richard Raši. 

(pn)

inzercia 
inzercia 
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  29. ročník postupovej súťaže CINEAMA 2021 vyvrcholil ce-
loštátnym kolom a prehliadkou, ktorá sa uskutočnila 3. až 5. 
septembra v kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch. 

Úspech s fi lmom o mladom Kurtovi 

  Pripravili ju Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove ako hlavný orga-
nizátor podujatia a Národné osvetové centrum ako vyhlasovateľ a odborný 
garant súťaže. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu ume-
nia. Vyše osemhodinový súťažný program prehliadky predstaví 91 najlepších 
krátkych fi lmov od autorov a autoriek z 
celého Slovenska. 
  Zastúpené boli všetky vekové skupiny 
od detí až po seniorov a žánrové kate-
górie ako animovaný fi lm, hraný fi lm, 
dokument a publicistika, videoklip a 
experiment. Program doplnia rozborové 
semináre s odbornou porotou, nesúťaž-
né projekcie, polnočné pyžamové kino, 
fi lmový kvíz a tvorivá dielňa venovaná 
audio storytellingu. 
  Predsedníčkou odbornej poroty I. a II. 
vekovej skupiny bola Noémi Ráczová, 
členovia Anton Szomolányi, Tereza 
Dodoková. Predsedníčkou odbornej poroty III. vekovej skupiny bola Ivana 
Hucíková, členovia poroty III. Jaroslav Bouše a Dominik Jursa. Našim naj-
úspešnejším regionálnym fi lmárom bol Tomáš Bednárik zo Stropkova, ktorý 
vo svojej kategórií dokumentárnych fi lmov získal za fi lm „Rodi“ prvé miesto. 
Týmto fi lmom priblížil portrét mladého Kurta, ktorý na Slovensku našiel nový 
domov. Film zároveň otvára tému nových menšín a prispieva k scitlivovaniu 
voči téme prisťahovalectva. Blahoželáme.

 Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

Aj napriek mnohým upozorneniam zo strany polície sa opätov-
ne vyskytujú prípady podvodov na senioroch, kde podvodník 
prostredníctvom telefonického dohovoru, predstavujúc sa ako 
vnuk, prípadne ošetrujúci lekár vášho príbuzného s naliehavou 
prosbou o fi nančnú pomoc vyláka podvodným konaním zväčša 
nemalú fi nančnú hotovosť. 

Pozor na podvodníkov 

Polícia radí:
- ak vás kontaktuje telefonicky osoba, ktorá 
sa vydáva za vášho príbuzného alebo ošet-
rujúceho lekára vášho príbuzného a žiada o 
fi nančnú pomoc, obratom si overte skutočnos-
ti, ktoré uvádza; 
- cez telefón neposkytujte osobné údaje, ani 
údaje o fi nančných či rodinných pomeroch;
- nepožičiavajte peniaze cudzím osobám, ani 
keď tvrdia, že ich poslal váš príbuzný a penia-
ze vám vráti, prípadne že ich súrne potrebuje 
na pomoc inému;
- cudzie osoby nikdy nevpúšťajte do svojho 
príbytku;
- nerozmieňajte (nevydávajte) peniaze cudzím osobám, ak tvrdia, že majú 
bankovku vyššej nominálnej hodnoty;
- zdržte sa konania, ktoré by mohlo cudziemu človeku napovedať, kde máte 
uložené svoje úspory alebo cennosti.
Pri komunikácii s cudzími osobami buďte opatrní. Ak cudzie osoby na vás 
vyvíjajú nátlak alebo máte pocit ohrozenia kontaktujte políciu.   

Jaroslav Suvák, riaditeľ OR PZ vo Svidníku 

  Svetový deň prvej pomoci sme si tohto roku pripomenuli už tradične druhú 
septembrovú sobotu, ktorá tohto roku pripadla na 11. septembra.
Iniciátorom Svetového dňa prvej pomoci je Medzinárodná federácia spoloč-
ností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRCCS).
  Cieľom tohto dňa je zvýšenie povedomia verejnosti o významnej úlohe prvej 
pomoci v každodenných a krízových situáciách. V mnohých mestách sa konali 
aktivity s ukážkami prvej pomoci. Ľuďom poskytujú rady a návody ako ošetriť 
najčastejšie poranenia, ako reagovať v situáciách ohrozujúcich život a zdravie 
človeka. Tento deň je tiež príležitosťou oslavy ľudí, ktorí zohrávajú dôležitú 
úlohu pri poskytovaní prvej pomoci.

 (pn)

Pripomenuli sme si Svetový deň prvej pomoci 

  Hedviga Šaková je pedagogičkou a výtvarníčkou, ktorá žije a 
tvorí vo Svidníku. Pôsobí ako učiteľka v materskej škole v Stro-
číne. Pod jej vedením získavajú jej zverenci popredné ocenenia 
vo viacerých výtvarných súťažiach.

Pedagogička Hedviga Šaková stvárňuje pevné kmene a robustné koruny   

  Prostredníctvom Podduklianskych noviniek si predstavme jej tvorbu. Tvorbu 
Hedvigy Šakovej by sme mohli charakterizovať ako hľadanie poézie života 
a sveta meditácie. 
  Jej centrom záujmu je príroda, zastúpená statnými stromami pevných 
kmeňov a robustných korún často transformovaných do tvarov ženského 
tela. Významnú úlohu zohráva svetlo, ktoré ako prapodstata života evokuje 
jeho proces zrodu. 
  Životodarná žiara slnečného kotúča prúdi cez spleť konárov z pozadia. Raz 
zaleje celý priestor kompozície, inokedy sa zúži na krehkú svetelnú guľu, chrá-
nenú ramenami konárov alebo sa premení na dynamické vesmírne teleso. 
  Autorka ju vkladá aj do doširoka otvoreného oka v ženskej tvári, lemovanej 
farebnými líniami vlasov, ako symbolu nekonečnosti  bytia a priestoru.

Katarína Grúsová, POS vo Svidníku 
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   Pre zvýšenie zaočkovanosti populácie, vďaka ktorej dokážeme 
spoločne zvrátiť negatívny vývoj pandémie, Nemocnica arm. 
gen. L. Svobodu vo Svidníku ponúka vakcináciu proti ochore-
niu COVID-19  prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby 
(VOS), kedy vakcinačný tím príde priamo do mesta, alebo obce, 
ktorej primátor/starosta nahlásil nemocnici Svidník záujem o 
vakcináciu. 

   VOS očkuje v mestách a obciach 
vakcínou Janssen od spoločnosti 
Johnson & Johnson. Jedná sa o 
jednodávkovú vakcínu určenú pre 
obyvateľov nad 18.r.
   Na mieste očkovania je nutné sa 
preukázať občianskym preukazom, 
alebo preukazom poistenca. 

   Ak máte záujem o takýto typ vak-
cinácie v pohodlí svojho bydliska, 
kontaktujte mestský, alebo obecný 
úrad.
   Nemocnica ponúka očkovanie sa 
aj prostredníctvom vakcinačného 
centra (VC) nemocnice Svidník, 
ktoré je otvorené pre verejnosť aj 

bez registrácie sa vopred v tieto dni: 
PONDELOK - ŠTVRTOK, v čase 7:30 
- 11:30 / 12:30 - 14:00 hod. 
   Očkuje sa vakcínou Comirnanty 
mRNA očkovacia látka proti Covid 19 
od spoločnosti PFIZER, 2 - dávkový 
cyklus očkovania (DVOJDÁVKOVÁ), 
objednaný cez portál + každý záujem-
ca na očkovanie aj bez registrácie, je 
nutné sa preukázať občianskym pre-
ukazom, alebo preukazom poistenca, 
osoby od 16r. - do 18 r. v doprovode 
zákonného zástupcu (rodič), iba v 
UTOROK je možné očkovanie detí od 
12 r. do 16r.r. v doprovode zákonného 
zástupcu (rodič).
   Vakcinačné centrum  v nemocnici 

Svidník umožňuje očkovanie sa aj 
vakcínou Janssen od spoločnosti 
Johnson & Johnson, ktorá je jedno-
dávková vakcína určená pre obyva-
teľov nad 18.r. 
   Pokiaľ máte záujem o túto jednodáv-
kovú vakcínu, najbližšie túto možnosť 
ponúkame v nemocnici Svidník, vak-
cinačnom centre, utorok 14.9.2021 od 
7:30 -14:00 hod. 
   Výjazdová očkovacia služba (VOS) 
nemocnice Svidník vyráža za oby-
vateľmi regiónu každý utorok podľa 
rozpisu, záujmu (nahlásených min. 20 
osôb), nie je nutný zoznam s údajmi 
vopred).

 (bm)

   V areáli ŠRZ Drienok-Mošovce sa cez víkend 4. - 5. 
septembra 2021 konal ďalší turnaj Pohár mládeže SVF 
2021 v kategórii U16 (chlapci 1.1.2006 a mladší). Na 
turnaji štartovalo 7 chlapčenských družstiev, ktoré 
postúpili z oblastných kôl. Usporiadateľom turnaja o 
Pohár mládeže SVF bola Slovenská volejbalová fede-
rácia v spolupráci s Oblastným výborom stred. 

Zdravotníci svidníckej nemocnice umožňujú očkovanie sa 
v obciach a mestách regiónu alebo aj priamo vo vakcinačnom centre nemocnice

V Mošovciach na Pohári mládeže žiaci TJ Slávia Svidník tretí

   Vo svojej skupine žiaci TJ Slávia 
Svidník troma víťazstvami suverénne 
postúpili do fi nálovej skupiny. 
   TJ Slávia Svidník - VK Rachmanin-
ka Liptovský Mikuláš 2:1, TJ Slávia 
Svidník - VKP Bratislava 2:1, TJ 
Slávia Svidník - VK Nové Mesto nad 
Váhom 3:0.
   Vo fi nálovej skupine zdolala TJ 
Slávia Svidník MŠK Púchov 2:0, 
nestačila však na VKP Bratislava 1:2 
a VKM Stará Ľubovňa, kde TJ Slávia 
Svidník prehrala 0:2. Žiaci TJ Slávia 
Svidník napokon na tomto fi nálovom 
turnaji Pohára mládeže SVF skončili 
na treťom mieste.
   TJ Slávia Svidník - MŠK Púchov 2:0, 
TJ Slávia Svidník - VKP Bratislava 
1:2, TJ Slávia Svidník - VKM Stará 
Ľubovňa 0:2. 

CHLAPCI U-16 
konečné poradie: 

1. VKM Stará Ľubovňa, 2. VKP 
Bratislava, 3. TJ Slávia Svidník, 4. 
MŠK Púchov, 5. VK Nové Mesto nad 
Váhom, 6. VK Rachmaninka Lipt. 
Mikuláš, 7. ŠVK Banská Bystrica.
   Tréner mládežníkov z TJ Slávia 
Svidník Marián Vitko ml. povedal: 
   „Myslím si, že tretie miesto, ktoré 
sme obsadili na turnaji, nie je ob-
razom našich výkonov, ktoré sme 
predvádzali. Najviac ma mrzí zápas 
vo finálovej skupine s Bratislavou 
po jednoznačnom prvom sete v náš 
prospech. Nasledovne sme prehrali v 
koncovkách setov, kde nám chýbalo 
trošku viac šťastia. 
   Celkovo ale turnaj hodnotím po-

zitívne. Chlapcom patrí 
moja vďaka za pred-
vedené výkony, kde si 
siahli na dno svojich síl, 
lebo turnaj bol psychicky 
a fyzicky náročný.“ 

Zdroj: SVF 
a TJ Slávia Svidník

   V uplynulú sobotu sa vo Svidníku v rámci hokejbalovej 
extraligy hral derby zápas s Vranovom nad Topľou. Padlo 
až deväť gólov. Po zápase boli šťastnejší hostia, ale výkon 
potešil aj domáceho trénera Rastislava Holečka.
   Zápas bol dramatický až do konca. Od úvodu boli na vo 
vedení domáci, hostia z Vranova len doťahovali náskok. V 
43. minúte ich však poslal do vedenia Raschman a zdalo 
sa, že sa už Svidník nepozviecha. No skúsený Vook poslal 
v power play zápas do predĺženia a 
treba povedať, že zaslúžene. V extra 
čase však utiekol Sabol a rozhodol 
o triumfe hostí. „Pred zápasom sa 
písalo o tom, že to bude veľké der-
by a myslím si, že sa to do bodky 
potvrdilo. Som veľmi rád, že prišli aj 
diváci a celé sa to nieslo v športo-
vom a slušnom prostredí. Výsledok 
hovorí sám za seba, že sa bolo na 
čo pozerať,“ povedal domáci tréner 
Rastislav Holečko. 
   Góly: 20. Parnica (Zbuňák, Jožiov), 
26. Ondria, 39. Antal (Ondria, Jožiov), 
44. Vook (Jožiov, M. Balogáč) - 23. 
Štefan (Sabol, Oščipovský), 36. Oš-
čipovský (Džupina), 42. Oščipovský 

(Štefan, Džupina), 43. Raschman (Cifranič), 46. Sabol
   Rozhodovali: Kralovič - Urbanec
   Zostava Svidníka: J. Balogáč - Ondria, Parnica, Ha-
bovčík, Rímsky, Janík, Mikláš, Zbuňák, Vook, Hrušovský, 
M. Balogáč, Antal, Jožiov. Zostava Vranova nad Topľou: 
Cmar - Marciňák, Lazúr, Džupina, Havrilčák, V. Kundrát, 
Homola, Gvušč, Štefan, Sabol, Cifranič, Štefkovič, Pánik, 
Raschman, Pagáč, Džamba, Oščipovský.            (hok) 

HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA 
HbK Lion Svidník – Vranov nad Topľou 4:5 pp (0:0, 2:1, 2:3 - 0:1)

Tréner svidníckych hokejbalistov Rastislav Holečko
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III. LIGA /  1. FK Svidník - FK Poprad 0:3 (0:1)

Úradná správa č. 8 zo dňa 9. septembra 2021

   Po deväťgólovej nádielke v Spišskej Novej Vsi sa treťoligoví 
futbalisti 1. FK Svidník v uplynulú nedeľu predstavili na domá-
com trávniku a súperom im boli futbalisti spod Tatier. 

   Domáci futbalisti vedení poľským 
trénerom Lechom Czajom boli od 
úvodného hvizdu rozhodcu pomerne 
aktívni a mali aj náznaky šancí, no 
do úplného konca ich nedotiahli a 
nedokázali sa presadiť. Hostia z 
Popradu však áno a jednu zo svojich 
akcií v 43. minúte zakončili úvodným 
gólom zápasu. 
   V druhom polčase bola hra takisto 
pomerne vyrovnaná, no Svidníčania 
sa nevedeli presadiť v útoku. V 72. 
minúte prišla pre domácich nešťastná 
chvíľa, keď si Kamil Kasperkowicz 
streli vlastný gól a Popradčania viedli 

už o dva góly. Zdalo sa, že na skóre 
sa už nič nezmení, no v 90. minúte 
hostia spod Tatier stanovili na koneč-
ných 0:3. To už domáci od 79. minúty 
dohrávali zápas bez vylúčeného kapi-
tána Kamila Kasperkewicza, ktorého 
rozhodca vylúčil za to, že súpera 
pred pokutovým územím v gólovej 
príležitosti stiahol za dres. 
   Zostava Svidníka: Dzupina - 
Kasperkewicz, Guman, Jucha, 
Shliakhov, Oravec, Kubis, T. Čabala, 
Haško (61. Haňak), D. Čabala, Košč 
(80. S. Gajdoš).
   V ďalšom kole III. ligy sa futbalisti 

Svidníka v nedeľu 19. septembra od 15. hodiny predstavia v Snine.   (ps)    

   V uplynulú sobotu svoje majstrovské stretnutia III. ligy Výcho-
doslovenského futbalového zväzu odohrali mladší a starší žiaci 
1. FK Svidník. Tu sú výsledky: 

Žiaci v kopačkách

MLADŠÍ ŽIACI
1. FK SVIDNÍK - 

OFK SIM RASLAVICE 1:3 (1:0)
   Hostia z Raslavíc boli od úvodu 
aktívnejší, čím si začali vytvárať tlak 
a strelecké pozície. No boli sme to my, 
ktorí otvorili skóre zápasu, keď z roho-
vého kopu sa presadil Michal Kucer. 
Hostia naďalej pekne kombinovali a 
v závere po ruke v domácom bránko-
visku mali šancu vyrovnať. Stephan 
Bojkas vystihol stranu a polčasový 
výsledok ostal 1:0 pre domácich.

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
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra 
za mesiac august, ktorá je splatná do 14.9.2021 (utorok).
   Dôrazne upozorňuje kluby na zaregistrovanie športových odborníkov (hlav-
ných usporiadateľov, videotechník, hlásateľ, tréner, vedúci mužstva, lekár, 
masér) a ich následné schválenie - súhlas.
   Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť 
na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú v zápise o stretnutí 
(viď. hlavička a druhá strana zápisu).V prípade akýchkoľvek nejasností z 
registrom osôb kontaktujte sekretariát OOFZ.
   Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v 
podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ.

ŠTK OOFZ:
   Schválila výsledky 5. kola 6. ligy dospelých
   Odkladá stretnutie 6. kola 6. ligy dospelých Tisinec - Kuková na neurčito 
   Oznamuje, že žiaci ŠK Orlík Vyšný Orlík odohrajú domáce stretnutia 4. ligy 
žiakov vo štvrtok o 16.00 hod.
   Dôrazne upozorňuje futbalové kluby na dodržanie označenia usporiadateľ-
skej služby refl exnými vestami
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

DK OOFZ:
   Začína disciplinárne konanie voči ŠK Ondava Tisinec na základe podania 
FK Kamenica nad Cirochou podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK OOFZ žiada ŠK 
Ondava Tisinec  o predloženie dohody resp. dokladu o úhrade za odstupné 

   V druhom polčase hostia ešte viac 
zvýšili tlak na našu bránu a dvoma 
gólmi otočili výsledok. Naši chlapci 
v závere mali veľkú šancu vyrovnať, 
no z nariadeného pokutového kopu 
neuspeli. V poslednej minúte zápa-
su z protiútoku hostia spečatili svoj 
zaslúžený triumf.
   Zostava domáci: Stephan Boj-
kas - Jakub Slivka, Matúš Jurečko, 
Ján Guzi - Jakub Žemlička, Jozef 
Husák, Michal Kucer - Radoslav 
Bajcura, Jakub Kucer, striedali: Sofi a 

Šamková, Martin Pojezdal, Martin 
Mihalkanin, Tibor Hanušin. Tréner: 
Tréner: T. Vinjar.

STARŠÍ ŽIACI
1. FK SVIDNÍK - 

OŠK FINTICE 4:3 (2:1)
   Domáci hráči nastúpili na tento zápas 
v nekompletnej zostave bez hráčov Ol. 
Porizaníka, Vl. Hija, Š. Pančáka a R. 
Marčišina pre zranenie, karanténu a 
rodinné záležitosti. Od úvodu zápasu 
domáci hráči hernú prevahu. V 6. 
minúte po pravej strane unikol domáci 
hráč M.Slivka a technickou strelou 
po zemi dal úvodný gól zápasu. V 
28.minúte pridal ten istý hráč M. Slivka 
druhý gól zápasu. Hosťom sa v závere 
polčasu podarilo dať gól na 2:1.
   V druhom polčase sa hosťom poda-

za hráča-250,- € (Denis Jačisko - 1249514).
   Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 

KR OOFZ:
   KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia 5. kola 6. ligy dospelých Miňovce 
- Stročín na základe podnetu FK Miňovce a považuje podnet za čiastočne 
opodstatnený, bez poplatku.

7. kolo - 6. liga dospelí - 19.9.2021 o 15.00 hod.:
   Chotča - Lúčka (Malačina, Čonka - Vaško), Radoma - Kalnište (A. Špak, 
Sidorová - Šafranko), Kuková - Sitníky (Hubáč, Seman - Holub), Rovné - Tisi-
nec (Baláž, Šugár, L. Zápotocký - Burcak), Mestisko - V. Orlík (OOFZ, OOFZ, 
OOFZ - Mackanin), Miňovce - Breznica (Znoj, Dovičák - Feč), Stročín - Bukovce 
(Hamřik, F. Zápotocký - Brendza).

3. kolo - 5. liga dorast - 18.9.2021 o 14.00 hod.:
   Sitníky- Breznica (Ľ. Suchanič), Miňovce - Chotča (Malačina), Bukovce - 
Radoma (Znoj).

3. kolo - 4. liga žiaci - skupina A - 16.9.2021 o 17.00 hod.:
   Lúčka - Giraltovce (Laik), Kalnište - Kuková (Laik)

3. kolo - 4. liga žiaci - skupina B - 18.9.2021 o 10.00 hod.:
   Stročín - Tisinec (F. Zápotocký), Mestisko - V. Orlík (L. Zápotocký)
   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

rilo vyrovnať na 2:2. O minútu na to 
v 38. minúte domáci pridajú tretí gól 
zápasu a jeho strelcom je J. Ščerba. 
V 55. minúte hostia vyrovnali na 3:3. 
V 58. minúte domáci kapitán pridal 
svoj tretí gól zápasu, a tak tri body 
ostali vo Svidníku. Hráči si za celkové 
nasadenie a bojovnosť počas zápasu 
zaslúžia absolútnu pochvalu, o čom sa 
presvedčili po skončení futbalového 
zápasu od svojho trénera.
   Zostava domáci: Tobias Koudelka - 
Slavomír Haluška, Dávid Miháľ, Peter 
Halaj, Juraj Stronček- Filip Cuprišin, 
Tobias Cina, Matúš Fedák - Matej Sliv-
ka, Jozef Ščerba (66. Lukáš Medviď), 
Michal Olčák, lavička: Matias Koudel-
ka a Olexander Lemak. Tréner: M. 
Klimik.                                         (mk)

Svidníčanom proti Popradu chýbal skúsený Paňko. 
Fotografi a je zo zápasu so Stropkovom
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  V piatok 3. septembra sa uskutočnil futbalový turnaj mužov nad 
50 rokov v areáli Strednej odbornej školy vo Svidníku (bývalej 
odevnej), ktorý bol venovaný aj tretiemu výročiu úmrtia Michala 
Zozuľáka. 

Futbalom spomínali na Michala Zozuľáka

  Turnaj organizovalo občianske združenie Senior klub 
- Sk Svidník, ktorého členom bol aj Michal Zozuľák. 
Futbalom si uctili jeho pamiatku, nakoľko futbal bol 
neoddeliteľnou súčasťou jeho života. 
  Turnaja sa zúčastnili okrem Svidníka mužstva z Bar-
dejova, Prešova a Giraltoviec. Mužstvo Medzilaboriec 
sa z turnaja ospravedlnilo.
  Víťazom turnaja sa stalo mužstvo Bardejova pred 
Svidníkom, Prešovom a Giraltovcami. Na záver tur-
naja bolo posedenie pri pivku a domácich klobáskach. 
Účastníci turnaja potvrdili účasť aj na budúci rok.

Michal Lažo, predseda združenia Senior klub 
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Odišiel, ako si to osud prial,
v našich srdciach zostáva žiaľ.

Spomienka živá a láskavá,
navždy v nás ostáva.

5. septembra 2021 sme si v tichosti 
a smútku pripomenuli rok od úmrtia 

nášho láskavého a milovaného manžela, otca a dedka
PETRA VODILU zo Svidníka 

  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, synovia Vladimír a Peter 
s rodinami 

    SPOMIENKA 

  V stredu 8. septembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 60 bezpríspevkových darcov: 
  Denisa Beriková (prvodarca), Marián Veselý (prvodarca), Ivan Paliga (pr-
vodarca), Zuzana Hajduková (prvodarca), Maroš Bilý (prvodarca), Matúš 
Bochnovič (prvodarca), Jana Ferenová (prvodarca), Jaroslav Sasarák (39), 
Ondrej Babják (27), Marek Motyka (18), Jaroslav Suvák (97), Sebastián Cupri-
šin (11), Ján Marchevský (7), Ľuboslav Pecha (47), Ján Macko (49), Andrea 
Paligová (15), Ján Dovičák (23), Jaroslav Kurilla (26), Rastislav Kundrat 
(7), Ľuboš Kosť (7), Peter Calko (51), Michal Mihaľ (100), Peter Matkobiš 
(43), Peter Kaliňak (6), Peter Kopča (62), Peter Hubáč (54), Stanislav Čabala 
(41), Marián Vatraľ (40), Milan Haňak (5), Igor Zribko (2), Peter Kopča (5), 
Ján Kuľha (49), Ladislav Harakaľ (22), Peter Bochnovič (51), Filip Bromberger 
(prvodarca), Tobiáš Bochnovič (3), Imrich Kaplan (4), Róbert Hreško (39), 
Miroslav Macko (12), Milan Tchir (35), Alexandra Dzurová (2), Marian Cerula 
(105), Ema Michrinová (3), Tamara Michrinová (2), Dmytro Prysiazhniuk (3), 
Michal Kimák (11), Jozef Venglovič (31), Ivana Surdeníková (2), Peter Fedorko 
(29), Ivo Liška (5), Katarína Mišková (6), Maroš Motyka (27), Štefan Janočko 
(29), Jozef Černiga (12), Michal Uličný (2), Katarína Cimbalová (2), Marián 
Prokopič (8), Andrea Šujetová (6), Darina Rudyová (2), Antónia Rudyová 
(2). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku  

Kto daroval krv? 
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www.podduklianskakniznica.sk

o d  1 3 .  s e p t e m b r a  2 0 21
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: 
15. septembra: MUDr. B. Lišková - Kukorelliho334/16 v Giraltovciach. 
Kontakt: 0950 553 171
18. a 19. septembra: MUDr. J. Hutňanová - Dukelská 119 v Giraltovciach. 
Kontakt: 0907 901 744
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.

HATALA, Marián: 
Doučko s Futbalom. 
Bratislava, 
Spolok Madách 2021. 91 s.
  Doučko s Futbalom zďaleka netematizuje 
len futbal. Vďaka spisovateľovi Mariánovi 
Hatalovi ožíva v príbehu desaťročného 
Patrika svet plný napätia, slávnych fut-
balových mien, radostí i sklamaní, ale aj 
humorných situácií, sviežich dialógov a 
žonglovania s loptou a so slovami. Kniha 
ilustrovaná Gáborom Gyenesom rozpráva 
o veľkom priateľstve, ktoré patrí k futbalu 
tak ako k životu.

JAKABČIC, Matúš
  Narodil sa v septembri 1944 v Častej, Ladislavovi a Helene Karnokovcom, ako 
najmladšie z troch detí. Je známy ako džezový gitarista a hudobný aranžér. Po 
skončení základnej a hudobnej školy sa rozhodol pre štúdium na Konzervatóriu 
v Bratislave, kde študoval hru na akordeóne a trombóne. Už počas štúdia hral 
v rôznych študentských zoskupeniach. V roku 1962 prišiel ako trombonista do 
Traditional Clubu. Po skončení štúdia absolvoval základnú vojenskú službu 
v Posádkovej hudbe v Trenčíne. V roku 1965 sa oženil s Annou r. Bušovou a 
z ich 45-ročného manželstva vzišli traja synovia. Pôsobil aj v orchestri Vlada 
Valoviča VV Systém  a kapele Nový Traditional. Od sedemdesiatych rokoch 
spolupracoval s orchestrom Gustáva Broma, ktorého sa stal v roku 1983 
stálym členom ako líder trombónovej sekcie. Tu prežíval, ako sám vravel, 
„Muzikantské nebo“. Niekoľko rokov bol umeleckým vedúcim a dirigentom 
Big Bandu Armádneho umeleckého súboru v Bratislave.   

JURÍK, Ľuboš (14.9.1947-)
  Slovenský spisovateľ, prozaik a publicista. Prvé poviedky publikoval v Slo-
venských pohľadoch, Slovenke, Novom slove a iných periodikách. Debutoval 
knihou poviedok Na Poľnej ulici. K osudom rozličných typov a vekových skupín 
ľudí z tejto ulice sa vrátil aj v knihách Už o tom nehovorme, Mesto v pondelok 
ráno a nepriamo aj v knihe Dlhá namáhavá cesta. V románe Emigranti priblížil 
osudy poaugustových emigrantov, ich dilemy a túžbu po domove. Nasledovali 
romány Novinári a Spravodliví, súbor poviedok Keď sa raz nahnevám, knihy 
psychologických noviel Tri detektívne prípady reportéra AZ, Trikrát reportér AZ 
a Posledné kriminálne prípady reportéra AZ. V oblasti publicistiky vydal knihy 
Rozhovory, Nepokojné dialógy, Rozhovory o (literatúre), Pražské rozhovory, 
Americké dialógy a iné.

- Ako sa má váš syn? 
Vyliečil sa z kleptománie?

- Už je to s ním lepšie. 
Teraz nosí domov veci, 

ktoré sú potrebné v domácnosti.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ 
SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ 

   Utorok 14.9. - 16:30 Povýšenie úctyhodného kríža: Za zdravie a Božie 
požehnanie pre Mareka, Martina, Janu a Ľuboša, Streda 15.9.: 7:00 + Anna 
Kurečková, Štvrtok 16.9.: 7:00 + Jozef, Piatok 17.9.: 17:00 + Vasiľ Panik, 
Sobota 18.9.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla Siváka, Nedeľa 
19.9.: 9:00 Za farnosť.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ 
SVIDNÍK - MESTO

   Utorok 14.9. - Povýšenie životodarného Kríža nad celým svetom: 6.30 * 
Mikuláš s rod., 18.00 * Peter, Iveta, Dávid, Streda 15.9.: 8.00 * Mária Šoltésová 
s rod., 18.00 * Anna a Mária (poďakovanie), Štvrtok 16.9.: 6.00 Kláštor sestier 
Baziliánok, 12.00 * Michal s rod., 18.00 * Helena (tichá adorácia do 20.00), 
Piatok 17.9.: 6.30 * Za Biskupov Metropolie, 18.00 + Anna Leščišinová, + 
Jaroslav Džugan (panychída), Sobota 18.9.: 7.00 + Janík Rozkoš, + Katarína, 
Vasiľ, MáriaNedeľa 19.9.: 8.00 * rod. Čakurdová, Maroš, Lucia, Zara, Alexan-
dra, 10.30 * Za farnosť, 18.00 * Ilona (obrátenie, odpustenie hriechov).    

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ 
SVIDNÍK

   Utorok 14.9. - Povýšenie Sv. Kríža (sviatok): 18.00 ZBP Martin, Streda 
15.9.: Sedembolestnej Panny Márie (slávnosť): 8.00 ZBP Mária, Mária, 
Mária, 10.30 ZBP Marta, Štvrtok 16.9.: 6.30 + z rod. Gmitterovej, Brňucho-
vej, 18.00 po sv. omši adorácia: + Ivan, Piatok 17.9.: 6.30 ZBP Andrej s 
rod., 18.00 ZBP Pavol, Sobota 18.9.: 8.00 + Ján, 14.30 Sobášna sv. omša, 
Nedeľa 19.9.: 8.00 + Jozef, Alojz, Jozef, Mária, 10.30 ZBP Oľga, Štefan, 
18.00 ZBP Ján, Mária.
   Počas celého septembra prebieha zápis na prijatie sv. Birmovania. Za-
pisujeme od 8. ročníka základnej školy vyššie. Príprava začne od októbra. 
Prihlášky sú v zakrestii kostola. 
   Stretnutie detí, ktoré sa budú pripravovať na prvé sv. prijímanie, bude v 
piatok 17.9. o 18.00 pri sv. omši. 
   V stredu je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. 
Sv. omše budú ako v nedeľu okrem večernej sv. omše. 

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.
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
CANDYMAN

PIATOK 17. SEPTEMBRA O 20. HODINE  
Povedz jeho meno. Len do toho. A buď jeho obeťou.

Réžia: Nia DaCosta  •  Hrajú: Yahya 
Abdul-Mateen II, Tony Todd, Teyonah 
Parris, Colman Domingo, Nathan 
Stewart-Jarrett, Rebecca Spence, 
Brian King, Malic White, Nadia Simms, 
Deanna Brooks
  Jeho meno poznajú všetci, ale vyslo-
viť si ho netrúfne nikto. Kultový hrdina 
všetkých strašidelných historiek, ktoré-
ho poznávacím znakom je zlovestný hák natretý medom a roj včiel. Stačí ho 
päťkrát vyvolať pred zrkadlom a on sa objaví - tentokrát v galérii moderného 
umenia.
  Mladý výtvarník Anthony má pocit, že jeho kariéra stagnuje a on potrebuje 
nový impulz, aby mohol pokračovať v tvorbe. Jedného dňa mu kamarát 
porozpráva tragický príbeh o tom, ako sa zrodil muž s hákom a prečo začal 
vraždiť. Anthony je tou legendou úplne fascinovaný a začne pátrať po ďalších 
okolnostiach. Jeho obrazy zrazu získavajú temný nádych a postupne sa na 
nich začína objavovať jediná tvár...

USA, Kanada, 91 minút, horor, české titulky, vstupné: 5 eur 
ZÁTOPEK

SOBOTA 18. SEPTEMBRA O 20. HODINE 
Nový fi lm Davida Ondřička.

Réžia: David Ondříček  •  Scenár: Alice Nellis, David Ondříček, Štěpán Kučera  
•  Hrajú:Václav Neužil ml., Martha Issová, Robert Mikluš, James Frecheville, 
Jiří Šimek, Milan Mikulčík, Peter Nádasdi, Štěpán Kozub
  Výpravný fi lm režiséra Davida Ondříčka, ktorý je venovaný nielen športo-
vému, ale aj životnému príbehu 
jedného z najväčších atlétov 
všetkých čias, štvornásobného 
olympijského víťaza Emila Zá-
topka. Snímka rozpráva príbeh 
o víťazstvách v láske aj v športe, 
ktoré si vyžadujú predovšetkým 
veľké srdce.
  Dej fi lmu sa začína v pohnutom 
roku 1968. Austrálsky rekordér 
Ron Clarke práve navzdory všetkým očakávaniam premárnil pravdepodobne 
svoju poslednú šancu na olympijskú medailu, keď počas kľúčových pretekov 
utrpel vážny zdravotný kolaps. Následne na to prepadáva pochybnostiam 

o zmysle vlastnej kariéry. Nakoniec sa 
vydáva do Prahy za legendárnym bežcom 
Emilom Zátopkom, ktorého bezmedzne 
obdivuje. Príbehová línia rozhovoru medzi 
Ronom Clarkom a Emilom Zátopkom nás 
retrospektívne vracia ku kľúčovým momen-
tom Zátopkovho športového i súkromného 
života. Tie sa navzájom prepájajú v kom-
plexnom portréte muža, ktorý svoju rýchlosť 
a vytrvalosť nestratil ani potom, ako sa jeho 
posledné preteky skončili, a ktorý dokázal 
tvrdo bojovať nielen na atletickom ovále. 
Zátopek je príbehom o prerode neduživého 
chlapca na muža, ktorý na olympiáde v 
roku 1952 získal tri zlaté medaily a zároveň 
zlomil tri svetové rekordy. Je to tiež príbeh o 
nezlomnej sile vôle, ktorá dodnes inšpiruje 

tisíce športovcov na celom svete. 
  Film však nerozpráva len o športe, ale aj o osudovom stretnutí a celoživotnej 
láske dvoch ľudí, ktorú nedokázali zlomiť ani športové či životné prehry. Snímka 
Zátopek vznikla s osobnou podporou Dany Zátopkovej, olympijskej víťazky a 
ženy, po boku ktorej strávil fenomenálny atlét celý svoj život. „Životný príbeh 
Emila Zátopka bol pre mňa obrovskou výzvou,“ hovorí režisér David Ondříček. 
„Je to takmer klasický príbeh outsidera a v podstate nie veľmi talentovaného 
športovca. Zároveň je to príbeh človeka s obrovskou pevnou vôľou a túžbou 
vyhrávať, príbeh húževnatého a nezlomného muža, ktorý sa stal legendou. Prí-
beh osamelého, hĺbavého bežca a zároveň veselého extroverta, ktorý túži po 
obdive. Príbeh atléta s obrovskou túžbou poraziť svojich súperov, pre ktorého 
však bolo priateľstvo viac než víťazstvo.“ „Nemám rád predpovede ani nejaké 
vymedzovanie, pre koho je fi lm určený a pre koho nie. Žiadne umelecké dielo 
takto nevnímam a nikdy som nevnímal. Náš fi lm vznikol jednoducho preto, 
lebo sme ho chceli natočiť. Potom, ako som fi lm videl, si trúfam povedať len 
jediné: že má dušu a srdce. A že úprimnosť, ktorá sa v ňom skrýva, môže 
osloviť každého,“ hovorí predstaviteľ Emila Zátopka Václav Neužil.

Česká republika, Slovensko, dráma, životopisný, 
130 minút, vstupné: 5 eur 

Baby šéf: Rodinný podnik
Nedeľa 19. septembra o 16. hodine 

Réžia: Tom McGrath  •  Hrajú: Alec Baldwin, Amy Sedaris, James Marsden, 
Jeff Goldblum, Lisa Kudrow, Eva Longoria, Ariana Greenblatt, Jimmy Kimmel, 
Reyn Doi, Dave Needham
  Pamätáte si ešte na premúdrené bábätko v obleku 
a jeho staršieho brata Tima? S komédiou Baby šéf 
pred pár rokmi "zbúrali" kiná a teraz sa púšťajú do 
ďalšej akcie. Obaja bratia síce medzitým trochu 
dospeli, ale do obleku sa nasúkala Timova mladšia 
dcéra Tina, ktorá je, aj napriek batoliacemu obdobiu, 
naozaj ostré dievča.
  Keď sa na konci Baby šéfa bratia Tim a Ted konečne 
skamarátili, zdalo sa, že im to vydrží navždy. V po-
kračovaní s podtitulom "Rodinný podnik" sú si obaja 
dospelí bratia odcudzení. Kým Ted je ponorený v 
biznise a zarába bambilióny, Tim je spokojným otcom 
dvoch dievčat, nadanej tínedžerky Tabithy a milého 
roztomilého batoľaťa Tiny. Tabitha, ktorá navštevuje školu pre mimoriadne 
nadané deti, vzhliada k svojmu úspešnému strýkovi Tedovi, čo vôbec nie je 
po vôli jej otcovi, keďže s bratom nevychádza veľmi dobre. To však netuší, 
aké nečakané spoločné stmelovacie dobrodružstvo ich čaká. 

USA, animovaný, komédia, slovenský dabing, vstupné: 5 eur 
VEČIEROK

NEDEĽA 19. SEPTEMBRA O 20. HODINE 
Réžia: Michal Suchánek  •  Hrajú: Jiří Langmajer, Tatiana Dyková, Karel Ro-
den, Marek Taclík, Matěj Dadák, Marián Čekovský, Nela Boudová, Miroslav 

Vladyka, Petr Kolečko
  Na večierku sa postupne schádzajú bývalí spolu-
žiaci. Toto stretnutie by sa pravdepodobne nieslo 
v duchu ľahkého žartovania a nostalgických spo-
mienok, avšak miesto ďalšieho spolužiaka zazvoní 
podomový predavač a prinesie nečakanú správu 
o kamarátovi, ktorý už nikdy nedorazí. Účastníci 
večierku sa za ním spoločne vydávajú autobusom. 
Počas cesty sa ukáže, že rozprávať o skutočných 
pocitoch je omnoho zložitejšie, než sa na prvý 
pohľad zdá.

Česká republika, komédia, 
85 minút, vstupné: 5 eur  


