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  Zachovať svidnícku nemocnicu ako akútnu, teda aj s akútnymi 
lôžkami ako je tomu dnes, nielen chronickými. Takýto cieľ stojí 
pred celým svidníckym a stropkovským regiónom, ale aj časťou 
medzilaboreckého regiónu, pacienti odkiaľ takisto využívajú 
práve služby svidníckej nemocnice.

Začal sa spoločný boj za zachovanie akútnej nemocnice, 
najprv na úrade, potom pred nemocnicou 

  Na pracovnom stretnutí sa preto v pondelok 13. septembra o 8. hod. ráno v 
obradnej sieni mesta Svidník zišli starostovia obcí okresov Svidník a Stropkov, 
ale aj zástupcovia miest Svidník a Giraltovce, či mestskí a krajskí poslanci. 
Stretnutie zvolala primátorka Svidníka Marcela Ivančová s cieľom dohodnúť 
ďalší postup, no ten už bol akoby dopredu stanovený. 
  Aj takto totiž situáciu, ktorá na stretnutí nastala, okomentovali v rozhovoroch 
medzi sebou niektorí starostovia. Išlo totiž o to, že primátorka v pozvánke 
avizovala dohodnutie ďalšieho postupu, no novinári deň po pozvaní starostov 
či poslancov na 8. hodinu ráno dostali pozvánku na spoločné stretnutie o 
9.30 hod. pred svidníckou nemocnicou, kam sa podľa textu v pozvánke mali 
presunúť aj účastníci spomínaného ranného stretnutia. Nech je tak či onak, 

pozvanie prijala len časť starostov okresov Svidník a Stropkov, no súhlasili s 
postupom, ktorý na stretnutí zaznel.
  „Skupina 53 ľudí sa po diskusii o zásadných krokoch proti prijatiu Op-
timalizácie siete nemocníc v súčasnej navrhovanej podobe presunula k 
nemocnici vo Svidníku a verejne svoju postoj vyjadrila,“ konštatovala PR 
manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová v tlačovej správe zo stretnutia, pri 
ktorom však ešte chvíľu ostaňme. Primátorka Svidníka Marcela Ivančová v 
jeho úvode zhrnula aktuálnu situáciu ohľadom optimalizácie siete nemocníc 
a rovnako aj kroky, ktoré ako primátorka podnikla. 
  Spomenula stretnutia, ktoré absolvovala a požiadala o spoločný postup. 
Poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Katarína Siváková vyhlá-
sila, že podporuje všetky možné aktivity, ktoré povedú k tomu, aby pre celý 
región ostala zachovaná akútna nemocnicu. „Podporím akýkoľvek návrh, 
akúkoľvek myšlienku, ktorá bude k tomuto cieľu smerovať,“ podotkla 
poslankyňa, ktorá povedala, že takéto stretnutia, aké sa pripravuje 
pred nemocnicou, považuje tak trochu za teatrálne, „lebo vlastne iba 
rozprávame a nič konkrétne to neprináša. Navyše sa mi zdá, že aj keď 
dnes pôjdeme pred nemocnicu „plakať,“ tak budeme „plakať“ pod ne-

správnymi oknami. Ministerstvo a  vláda 
sú predsa v Bratislave. 
  Posuňme sa ďalej a preto poďme spo-
ločne podporiť zriadenie urgentného 
príjmu, nielen slovne, ale aj skutkom. 
Spojme sa spoločne pre dobrú vec, 
pre ľudí, ktorí milujú tento región, žijú 
a pracujú v ňom. Na to, aby nemocnica 
Svidník mohla zriadiť urgentný príjem, 
je potrebné splnenie viacerých kritérií: 
priestorové, personálne, materiálno - 
technické,“ upozornila Katarína Siváková 
a po konzultácii s riaditeľom nemocnice 
Slavkom Rodákom navrhla, aby mestá a 
obce fi nančne podporili zakúpenie dvoch 
prístrojov pre potreby svidníckej nemocni-
ce s cieľom zachovať jej akútny status. 
  Reagovala primátorka, že áno, aj takto 
môžu samosprávy podporiť nemocnicu, 
no musia mať istotu, že nemocnica ostane 
minimálne v takej podobe, v akej je dnes. 
„Inak môžeme kupovať polohovateľné 
postele,“ narážala primátorka na možný 

   Podľa aktuálne platného COVID 
automatu je okres Svidník od pon-
delka 20. septembra v tzv. červenej 
farbe, to znamená v prvom stupni 
ohrozenia. 
   Okres postúpil o jeden stupeň vyššie 
z tzv. oranžovej farby, teda zo stupňa 
ostražitosti do tej červenej preto, lebo 
susedný okres Bardejov bol pre prud-
ký nárast počtu pozitívne testovaných 
preradených až do bordovej farby, 
teda do druhého stupňa ohrozenia.
   Aj v okrese Svidník stále platí, že 
prevádzky sa môžu rozhodnúť, či 
budú púšťať iba zaočkovaných, alebo 
negatívne testovaných a ľudí, ktorí 
prekonali Covid-19 alebo všetkých 
vrátane neočkovaných a netestova-
ných. Podľa toho sa budú odvíjať aj 
ďalšie opatrenia.
   V červenej farbe, teda v prvom stup-
ni ohrozenia, v ktorom od pondelka 
20. septembra je aj okres Svidník, 

platí, že pri vpúšťaní plne zaočkova-
ných sa hromadné podujatia konajú 
bez limitu, no povinný je zoznam 
účastníkov. Pri vpúšťaní tzv. OTP (oč-
kovaní, testovaní, prekonavší) je limit 
25 percent kapacity a pokiaľ nie je 
určiteľná kapacita, tak maximálne do 
150 osôb. No a pri vpúšťaní všetkých 
bez rozdielu môže byť na hromadnom 
podujatí maximálne 10 osôb a povin-
ný je zoznam účastníkov.
   Svadby, kary a oslavy sú v režime 
všetci bez rozdielu zakázané, v reži-
me OTP môže byť v interiéri maximál-
ne 25 osôb a v exteriéri 40. V režime 
plne zaočkovaných na svadbách, 
karoch a oslavách môže byť maxi-
málne 50 a v exteriéri maximálne 80 
osôb, pričom v obidvoch režimoch sú 
povinné zoznamy účastníkov.
   Pri obradoch, ako sú sobáš, krst 
či pohreb platia pravidlá, ako pri 
hromadných podujatiach, ktoré uvá-

dzame vyššie.
   Prísnejšie pravidlá platia v červe-
nom okrese Svidník aj pre bohosluž-
by. V režime všetci bez rozdielu na 
bohoslužbách môže byť maximálne 
1 osoba na 15 metrov štvorcových, 
v režime OTP môže byť obsadených 
maximálne 25 percent kapacity a 
pokiaľ nie je určiteľná, tak maximálne 
150 ľudí, no a pri režime OTP je účasť 
na bohoslužbách bez limitu, ale pri 
všetkých troch režimoch sú povinné 
zoznamy účastníkov.
   Fitness či bazény a plavárne sú v 
režime všetci bez rozdielu zakázané, 
v režime OTP pre fi tness platí, že 
maximálne 10 osôb alebo minimálne 
25 metrov štvorcových na osobu 
a navyše je povinný zoznam a pri 
bazénoch a plavárňach maximálne 
25 percent kapacity. Pri režime plne 
zaočkovaných môže byť v fitness 
maximálne 50 osôb alebo minimálne 

15 metrov štvorcových na osobu a 
pri bazénoch a plavárňach platí, že 
naplnené môžu byť maximálne na 50 
percent kapacity.
   Pri vpúšťaní ľudí do obchodov v 
režime plne zaočkovaných nie sú 
žiadne obmedzeniam pri zvyšných 
dvoch režimoch platí, že maximálne 
1 zákazník na 15 metrov štvorcových 
predajnej plochy obchodu.
   Reštaurácie v režime všetci bez roz-
dielu môžu mať iba okienkový predaj, 
pričom zachovaný ostáva aj rozvoz. V 
režime OTP, teda očkovaní, testovaní, 
prekonavší a v režime plne zaočkova-
ní môžu byť v reštauráciách v interiéri 
4 osoby pri stole alebo osoby z jednej 
domácnosti, musia byť dvojmetrové 
rozostupy medzi stolmi, pričom terasy 
sú bez obmedzení.
   Dodajme, že tieto pravidlá platia v 
okrese Svidník od pondelka 20. sep-
tembra.                                       (ps)

Okres Svidník je červený, platia prísnejšie pravidlá a opatreniaOkres Svidník je červený, platia prísnejšie pravidlá a opatrenia



21. september 2021Podduklianske novinky 3Spravodajstvo

Začal sa spoločný boj za zachovanie akútnej nemocnice, 
najprv na úrade, potom pred nemocnicou 
scenár, že by sa svidnícka nemocnica stala nemocnicou pred dlhodobo 
chorých. 
  Pointou však bolo to, že Katarínou Sivákovou navrhovaná kúpa prístrojov by 
bola prejavom reálnej pomoci miest a obcí a nemocnici by pomohla s preuká-
zaním toho, že spĺňa všetky podmienky na ďalšie fungovanie v nezmenenej 
podobe. „Vieme to ošetriť aj právne, aby nami nadobudnutý majetok vo 
forme prístrojov stále patril obyvateľom miest a obcí tohto regiónu. 
  To by však už celé dohodli vedenia našich miest priamo s nemocni-
cou. Predložila som konkrétny návrh na zakúpenie dvoch prístrojov, 
inak pomerne často to robia aj iné mestá na Slovensku, ako napríklad 
nedávno Poprad, pre traumatologické, ortopedické a chirurgické výkony. 
Celkovo ide o sumu 103 212 eur. Zastávam názor, že ak sa dokážeme 
spojiť, spoločne to zvládneme. Je to len na nás, na našich hodnotách 
a aktuálnych prioritách. Môžeme stratiť až príliš veľa, ak nepodporíme 
existenciu všeobecnej nemocnice vo Svidníku. Konať musíme veľmi 
rýchlo,“ pokračovala vo svojom vystúpení v obradnej miestnosti poslankyňa 
Katarína Siváková a podporila aj aktivity, ktoré nasledovali po spoločnom 
stretnutí na úrade. „Podporou je aj to, že sa stretávame, že sme sa po-
stavili pred nemocnicu, že koncom tohto týždňa spustíme petíciu, ale 
buďme úprimní. Máme skúsenosť s petíciou za záchranu pôrodnice a 
som presvedčená, že skončila, viete kde, v koši alebo v skartovačke. 
Napokon, aj petícia za referendum o predčasných voľbách skončila tak, 
ako skončila... 
  Žiaľ, ale tak to je, petície dnes až takú váhu nemajú, no ako povedali 
iní kolegovia, netreba sa vzdávať. Preto sa nevzdávame, petíciu spustí-
me koncom týždňa, myšlienka fi nančnej podpory nemocnice vo forme 
zakúpenia prístrojov tiež nebola zavrhnutá, chce to len jasné dohody 
s vedením nemocnice, Svetu zdravia a istotu, že nemocnica ostane 
nemocnicou v tom pravom význame,“ dodala na margo celej situácie 
Katarína Siváková.
  Na pracovnom stretnutí sa vyjadril aj krajský a mestský poslanec za okres 
Svidník Ján Vook, podľa ktorého bolo neférové, že starostovia nevedeli o 
tom, že sa chystá nejaké stretnutie pred nemocnicou. „Ak by si ich, pani 
primátorka, informovala, že sa pôjde k nemocnici, určite by prišli. Takto 
vyzerajú, akoby nemali snahu pomôcť, že pomáhajú len tí, ktorí k nemoc-
nici pôjdu, no oni o tom nevedeli, že sa niečo také chystá,“ skonštatoval 
Ján Vook. Tak ako v obradnej sieni mesta Svidník, aj neskôr pri nemocnici, 
keď primátorka Marcela Ivančová dvakrát poprosila všetkých, aby sa tam 
presunuli, vystúpil aj podpredseda PSK Martin Jakubov.
  Na následnom stretnutí pred nemocnicou primátorka Marcela Ivančová 
zopakovala svoje, už viackrát prezentované slová. „Argumenty sme niekoľ-
kokrát už predniesli na rôznych úrovniach, všetky ich dostal aj premiér 
Eduard Heger, ale zopakujem to najdôležitejšie. Politici sa menia, vlády sa 
menia, starostovia sa menia aj primátori sa menia, ale ľudia tu ostávajú 
žiť a pre nich má táto nemocnica životný význam. Sme pripravení na 

diskusiou, ale vyzývame všetkých zodpovedných za reformy, že zmeny 
sa nerobia izolovanie bez poznania regiónu. Svidnícky okres, aj strop-
kovský okres a medzilaborecký okres, každý jednotlivo, sú väčšie ako 
samotná Bratislava, ale nikto si nevie predstaviť, aby v hlavnom meste 
nebola dostupná zdravotná starostlivosť.“ 
  Prítomní sa podľa vyjadrení PR manažérky mesta Svidník na verejnom 
vyhlásení zhodli na potrebe využitia každého jedného kroku, aj keď sa môže 
zdať zbytočný, v tejto situácii vraj nie je zbytočné nič. Vystúpil aj vicežupan 
Martin Jakubov, ktorý je aj hlavným lekárom Prešovského samosprávneho 
kraja: „Poslanci PSK vyjadrili už pred časom vo svojom uznesení nesú-
hlas s pripravovanou optimalizáciou siete nemocníc. 
  Podotýkam, že pripravovaná obmedzená dostupnosť sa nebude dať 
vyrieš leteckou záchrannou službou, lebo je to nespoľahlivé, 60% dní 
v roku je neletových. V mene župana PSK Milana Majerského vyjadru-
jeme podporu zachovania tejto nemocnice ako regionálnej a rovnako 
ďalším nemocniciam v našom kraji, ktorých sa to týka.“ Svoj názor na 
pripravovanú optimalizáciu vyjadril aj prednosta Okresného úradu vo Svidníku 
Michal Iľkanin: „Nemocnica vo Svidníku je najväčším zamestnávateľom 
a je subjektom hospodárskej mobilizácie. Jednoznačne by sme sa mali 
riadiť hlasom ľudu, ktorý nemocnicu potrebuje a nie báť sa o dôstojný 
život. Chceme aj v našom regióne žiť plnohodnotne, slušne a zdravo.“ 
  No a Michal Iľkanin potom spomenul petičné právo občanov a zdôraznil 
potrebu jeho využitia. Primátorka Svidníka Marcela Ivančová sa pridala a 
povedala, že koncom týždňa ofi ciálne oznámia spustenie petície. Tak sa aj 
stalo a v piatok 17. septembra bola petícia spustená. Bližšie o nej píšeme v 
samostatnom príspevku.                                                                          (ps)
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  Ďalší krok v boji za zachovanie akútnej nemocnice vo Svidníku 
- petíciu - spustili ofi ciálne v uplynulý piatok 17. septembra pred 
svidníckym Mestským úradom. Nesie názov Petícia za svidnícku 
nemocnicu.

Petíciu za svidnícku nemocnicu môžete podpísať do konca septembra 

  V texte sa píše, že vzhľadom na fakt, že pripravovaný návrh optimalizácie 
siete nemocníc v rámci Slovenskej republiky nezaručí dostupnosť zdravotnej 
starostlivosti v základnej spádovej oblasti Nemocnice arm. gen. L. Svobodu 
a.s. Svidník a naopak prehĺbi regionálne rozdiely, žiadame Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky o zachovanie regionálneho charakteru 
nemocnice s poskytovaním akútnej zdravotnej starostlivosti.

ĽUDIA, KTORÍ JU PODPÍŠU, PETÍCIOU ŽIADAJÚ:
* zachovať Nemocnicu arm. gen. L. Svobodu a.s. vo Svidníku s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti na úrovni regionálnej nemocnice, 
* zastaviť proces schvaľovania zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri ktorom bola sa-
mospráva doteraz vynechaná z akejkoľvek komunikácie počas príprav návrhu 
optimalizácie siete nemocníc, 
* neprehlbovať rozdiely medzi regiónmi. 
Svidnícky okres, aj stropkovský okres a medzilaborecký okres, každý jed-
notlivo, sú väčšie ako samotná Bratislava, ale je nepredstaviteľné, aby v 
Bratislave bojovali o akútnu nemocnicu. Je úlohou štátu nezvyšovať a ne-
prehlbovať regionálne rozdiely - naopak štát (a teda aj MZ SR ako subjekt, 
ktorý je regulátorom siete nemocníc) má zabezpečovať stabilizáciu a rozvoj 
každého regiónu - tak ako to deklarujú všetky zásadné dokumenty a volebné 

programy politických strán, 
* urobiť analýzu dopadu na regióny. Jedným z kritérií kategorizácie nemocníc 
je spádovosť. Spádovosť Nemocnice arm. gen. Ludvíka Svobodu vo Svidníku 
je 2,5 okresu - Svidník, Stropkov a Medzilaborce s počtom obyvateľov cca
60 tisíc.  V prípade preradenia nemocnice vo Svidníku do komunitnej úrovne 
100 % obyvateľov okresu Stropkov a 87 % obyvateľov okresu Svidník nebude 
mať tento prístup po zohľadnení času dojazdov do nemocnice zaručený, 
* brať do úvahy fakt, že okresy Svidník a Stropkov sú bez železničnej dopravy 

a chýba nám aj rýchlostná cesta. Je nepredstaviteľné 
cestovať z tohto  regiónu do nemocníc vzdialených 
niekoľko desiatok kilometrov. Situáciu zhoršujú čas-
té dopravné nehody a z toho vyplývajúce blokácie 
dopravy, poveternostné podmienky a nie dostatočná 
frekvencia autobusovej dopravy.
  Predsedníčkou Petičného výboru Petície za svidnícku 
nemocnicu je primátorka Svidníka Marcela Ivančová a 
členmi sú: primátor Stropkova Ondrej Brendza, zástup-
ca primátorky Svidníka Michal Goriščák, podpredseda 
Prešovského samosprávneho kraja Martin Jakubov, 
prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľka-
nin, prednosta Okresného úradu v Stropkove Peter 
Harvan, prednosta Mestského úradu v Giraltovciach 
Pavol Tchurík, starosta obce Nižný Orlík Juraj Petný 
a starosta obce Tisinec Jozef Kačmár.
Podľa informácií, ktoré mesto Svidník zverejnilo na 
svojej internetovej stránke, vyplnené petičné hárky 
môžete priniesť alebo zaslať na adresu Mestský úrad 
Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník do 
30. septembra tohto roku.

 (ps)
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„Svidnícku nemocnicu Svet zdravia prevádzkuje od roku 2011 
(pred rokom 2011 Svet zdravia spadal pod akcionára J&T) a sme 
ju pripravení rozvíjať aj naďalej,“ toto minulý týždeň vyhlásil 
hovorca spoločnosti Svet zdravia Tomáš Kráľ a pokračoval, že 
vo svidníckej nemocnici poskytujú nepretržitú akútnu starostli-
vosť, a to aj napriek faktu, že od júla 2019 nie je súčasťou pevnej 
národnej siete urgentných príjmov a z ministerstva zdravotníctva 
nedostáva paušálny príspevok na jeho činnosť.

Svet zdravia: „Sme pripravení svidnícku nemocnicu rozvíjať aj naďalej“ 

  V kontexte s aktuálnymi udalosťami a návrhom optimalizácie siete nemocníc 
Tomáš Kráľ uviedol, že k aktuálnemu návrhu zákona prostredníctvom Asoci-
ácie nemocníc Slovenska predložili 178 pripomienok. 
  „Zatiaľ však z neho nie sú známe žiadne konkrétne detaily, ktoré by 
mali priamy dopad na prevádzku nemocnice. Tak ako aj v ostatných 
regiónoch Slovenska, je nevyhnutné, aby sa veľmi pozorne vnímalo 
špecifi cké periférne umiestnenie nemocnice, ktorá je zároveň subjektom 
hospodárskej mobilizácie, aby prihliadalo aj na stav a frekvenciu dopravy 
na príjazdových komunikáciách, ktoré sú medzinárodnou cestou, ako 
aj potrebu zachovania dostupnej akútnej zdravotnej starostlivosti pre 
rozsiahlu spádovú oblasť nemocnice,“ upozornil v mene spoločnosti Svet 
zdravia jej hovorca Tomáš Kráľ a nás zaujímalo, aký má Svet zdravia názor 
na optimalizáciu siete nemocníc, ktorá sa práve nachádza v pripomienkovom 
konaní?
   „Vnímame pragmaticky potrebu reorganizácie poskytovania ústavnej 
zdravotnej starostlivosti na území SR v kontexte spoločenských, odbor-
ných, sociálnych, fi nančných a kompetenčných vplyvov, ktoré pôsobia 
na systémy zdravotníctva všetkých krajín, Slovensko nevynímajúc. 
Pokusy regulátora (štátu) o reorganizáciu, stratifi káciu či optimalizáciu 
siete nemocníc vnímame už dlhodobo. Tohto času však predložené 
znenie zákona považujeme za materiál, ktorý potrebuje konštruktívnu 

kritiku a odbornú diskusiu, nakoľko je veľmi všeobecný a neúplný,“ 
podotkla spoločnosť Svet zdravia prostredníctvom hovorcu Tomáša Kráľa, 
podľa ktorého zákonodarca v ňom počíta pri uvedení do praxe s mnohými 
následnými vykonávacími vyhláškami a predpismi. Tie však doteraz neboli 
predstavené a preto je súčasný návrh iba vysoko teoretickým. „Pre realizáciu 
tak zásadnej zmeny slovenského zdravotníctva je preto v takejto podobe 
neakceptovateľným.
Práve vysoká miera nekonkrétnosti nabáda na viaceré možnosti vý-
kladu a vytvára legislatívne prostredie, ktoré je nepredvídateľné a 
veľmi ľahko meniteľné. Zároveň však nepočíta s možnosťou ďalšieho 
pripomienkového konania. Neistotu znásobuje aj fakt, že zákonodarca 
nevyčíslil žiadny fi nančný dopad takejto reformy na budúce štátne roz-
počty. Pritom dlhodobo upozorňujeme na nezrozumiteľnosť, respektíve 
absenciu chýbajúceho návrhu budúceho platobného mechanizmu pre 
novo kategorizované nemocnice.“ Všetko je teda stále v rovine teórie, no 
je pochopiteľné, že mestá a obce, vrátane nášho regiónu, sa ozývajú a s 
medializovanými informáciami nesúhlasia. Ťažké je však hovoriť aj o tom, či 
je vôbec možné odhadnúť ekonomické dopady na prevádzku nemocníc po 
prijatí reformy do praxe? „Ako už bolo spomenuté vyššie, do tohto času z 
MZ SR nebol špecifi kovaný a ani komunikovaný nový návrh platobného 
mechanizmu na vykazovanie zdravotnej starostlivosti reprofi lizovaných 
zariadení a to vrátane „komunitných nemocníc.“ Bez týchto kľúčových 
detailov nie je možné prijať akékoľvek rozhodnutie zo strany poskytovateľov 
o reprofi lizácii ich nemocnice. 
   Naopak, ak by mala navrhovaná reforma ešte viac prehĺbiť nepredvída-
teľnosť, netransparentnosť a s tým spojenú neistotu celého zdravotníckeho 
systému, mohlo by to mať fatálne následky na zabezpečenie zdravotnej 
starostlivosti pre obyvateľov všetkých regiónov Slovenska,“ uzavrel nateraz 
stanovisko spoločnosti Svet zdravia, pod ktorú patrí aj svidnícka nemocnica, 
Tomáš Kráľ. 

(ps)

   Takto to aspoň na sociálnej sieti 
zhrnula poslankyňa Mestského za-
stupiteľstva vo Svidníku Katarína Si-
váková, ktorá v duchu spomínaného 
príslovia pristúpila k informácií, že v 
susednom Bardejove je na pracovnej 
návšteve samotný minister zdravot-
níctva Vladimír Lengvarský. 
   „Som rada, že si po pracovnom 
programe a brífi ngu s novinármi 
našiel chvíľu. Mohla som mu tak 
povedať, že najväčším problémom 

nášho regiónu pri reforme nemoc-
níc, ktorú chystá, sú dojazdy, teda 
to, že až 100 % okresu Stropkov a 
vyše 80 % okresu Svidník nebude 
mať v prípade, že sa niečo na našej 
nemocnici zmení, garantovaný do-
jazd k akútnej zdravotnej starostli-
vosti. Minister Vladimír Lengvarský 
mi povedal, že práve na dojazdy 
sa podrobne pozrú, viackrát zdô-
raznil, že nič nie je rozhodnuté a 
že tie špecifi ká aj nášho regiónu 

budú dôsledne 
vyhodnocovať,“ 
napísala na so-
ciálnej sieti svid-
nícka mestská po-
slankyňa Katarína 
Siváková, ktorá 
sa tak v uplynulý 
piatok 17. sep-
tembra s minis-
trom zdravotníc-
tva Vladimírom 
Lengvarským v 
Bardejove stretla. 
Poveda la  mu, 

nech sa príde do 
Svidníka pozrieť, 
nech príde do svid-
níckej nemocnice. 
   „Minister mi 
viackrát povedal, 
že medzi nemoc-
nicami nerobí roz-
diely a potvrdil, že 
k nám do Svid-
níka príde, príde 
do nemocnice a 
bude hovoriť aj s 
mestom. Budeme 
tak mať možnosť 
predostrieť mu 
naše argumenty 

rozsiahlejšie a čo je najdôležitejšie, 
na našej domácej pôde. Slovo mi-
nistra musí mať svoju váhu, slovo 
generála zvlášť. My zo Svidníka sa 
istotne pripomenieme, napokon aj 
petíciou, ktorú, ako sám povedal, 
rešpektuje, no radšej je za otvore-
nú komunikáciu. Tej sme, samo-
zrejme, otvorení aj my a minister 
sľúbil, že nám na to dá priestor. 
Verím, že zvíťazí sila argumentov a 
to, čo je najdôležitejšie - ľudskosť,“ 
vyslovila presvedčenie po stretnutí 
s ministrom a po jeho prísľube, že 
príde do Svidníka, svidnícka mestská 
poslankyňa Katarína Siváková. 

(ps)

Poslankyňa Katarína Siváková: „Minister Vladimír Lengvarský prisľúbil, 
že príde do Svidníka“    Hoci sa komunikácia s ministerstvom zdravotníctva môže zdať, 

minimálne ohľadom navrhovanej optimalizácie siete nemocníc, 
ťažšia či zdĺhavá, staré-známe "Kde je vôľa, tam je cesta" môže 
priniesť svoje ovocie. 
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  Historická chvíľa! Po 26-tich rokoch do Prešova zavítal Svätý 
Otec. Stalo sa tak v utorok 14. septembra a pápež František na 
priestranstve pri prešovskej mestskej športovej hale predsedal 
Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho na slávnosť „Povýšenia 
úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom.“ 

Pápež František navštívil Prešov i Košice, 
nechýbalo ani množstvo ľudí zo Svidníka a okolia 

  Bolo to vôbec prvýkrát, čo pápež predsedal gréckokatolíckej eucharistickej 
liturgii na území Slovenska. Pred spomínanými 26-timi rokmi Prešov navštívil 
a s veriacimi na rovnakom priestranstve strávil čas vtedajší pápež, dnes Svätý 
Ján Pavol II. V Prešove teraz Svätého Otca Františka privítali predstavitelia 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Do Šarišskej metropoly pricestoval 
autom z Košíc, kam priletel ráno z Bratislavy.
  Ešte pred začatím slávenia Svätý Otec zdravil veriacich prechádzajúc papa-
mobilom pomedzi jednotlivé sektory. Atmosféra, ktorá v tých chvíľach vládla 
medzi veriacimi na ploche pri hale, sa ani len nedá opísať. Pápež František 
predsedal liturgii s obľúbenou pastierskou palicou sv. Jána Pavla II., ktorý sa 
na tom istom mieste modlil Akatist pred 26 rokmi. Podľa ofi ciálneho odhadu 
miestnych úradov bolo na slávení prítomných vyše 30 000 ľudí.

  Svätý Otec na miesto 
konania svätej liturgie na 
priestranstve pri Mestskej 
športovej hale v Prešove 
prišiel už necelých desať 
minút pred plánovanou 10. 
hodinou. Ľudia pápeža vítali 
gréckokatolíckym pozdra-
vom Sláva Isusu Christu, 
ale aj zvolaniami „Radosť 
srdca prezrádza, Svätý 
Otec prichádza,“ či „Svätý 

Otče vitajte, požehnanie nám dajte.“ 
  Mimochodom, Božská liturgia Jána Zlatoústeho je najviac používanou litur-
giou v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Jej súčasťou bolo aj ohlásenie 
homílie Svätého Otca, ktorý na záver svätej liturgie udelil záverečné požehna-
nie a vykonal prepustenie. V závere liturgie ešte slávnostne korunoval ikonu 
klokočovskej Matky Božej, ktorá pred 351 rokmi zázračne slzila. 
  Zdôrazniť treba aj to, že pápež počas svojej návštevy na Slovensku slávil dve 
eucharistické slávenia, okrem Prešova aj v stredu 15. septembra v Šaštíne. V 
Prešove pápež František v kázni upozornil aj na to, aby sme neobmedzovali 
kríž iba na predmet zbožnosti, a o to menej na politický symbol alebo na 

znak náboženského a sociálneho významu. „V Gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku je „Peter z Ríma“ po celé storočia veľmi milovaný,“ povedal 
to vo svojej ďakovnej reči 
Svätému Otcovi Františkovi 
na záver svätej liturgie Jána 
Zlatoústeho v Prešove met-
ropolita Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku, prešov-
ský arcibiskup Ján Babjak. 
„Modlime sa za Vás i za 
Vaše apoštolské dielo, 
ktoré konáte po celom 
svete a posilňujete bratov 
a sestry vo viere. 
Vieme, s akou láskou sa ujímate marginalizovaných ľudí, ako ich milujete, 
práve preto že trpia a pripodobňujú sa samému Ježišovi Kristovi, ktorý 
nás vykúpil svojou smrťou na kríži a slávnym zmŕtvychvstaním,“ uviedol 
Babjak pri príležitosti pápežovej návštevy katolíkov byzantského obradu na 
Slovensku v Prešove, kde sídli Gréckokatolícka metropolia sui iuris. Arcibiskup 
zároveň pápežovi poďakoval za jeho silné slová. „Nesmierne sa tešíme Vašej 
návšteve, pri ktorej ste predsedali tejto svätej liturgii a radostnej zvesti, 
ktorú ste nám ohlásili. Budeme uvažovať nad Božím slovom, ktoré za-
znelo z Vašich úst a z Vášho srdca a budeme si ho vštepovať do srdca, 
aby v nás roznecovalo ešte väčšiu lásku a vernosť k Pánu Ježišovi, k 
Presvätej Bohorodičke, k Ježišovmu krížu, i k Vám, drahý Svätý Otče,“ 
dodal arcibiskup Ján Babjak.
  Jedinečná udalosť, keď Prešov po 26-tich rokoch navštívila hlava katolíckej 
cirkvi, prilákala aj množstvo ľudí z nášho regiónu. Okrem bežných veriacich 
- pútnikov, nielen gréckokatolíckeho, ale aj rímskokatolíckeho vyznania, to 
bolo množstvo kňazov, ale aj policajtov, hasičov, záchranárov, dobrovoľníkov 
Slovenského Červeného kríža a do celej prípravy a do zabezpečenia priebehu 
celej návštevy pápeža Františka v Prešove sa zapojili aj dobrovoľníci, ktorí 
prijali výzvu organizátorov. Podobne to bolo aj v Košiciach na stretnutí pápeža 
Františka s mládežou na štadióne Lokomotívy, kam sa Svätý Otec presunul z 
Prešova a aj tam ho medzi množstvom ľudí čakali aj Svidníčania. 
  Rovnako Svidníčania a ľudia z nášho regiónu sa i v Košiciach zapojili do 
dobrovoľníckej činnosti. My sme oslovili viacerých, tých, ktorí boli v Prešove 
i tých, ktorí boli v Košiciach. Ich postrehy, zážitky a pocity zo stretnutia so 
Svätým Otcom Františkom na východe Slovenska si môžete prečítať v sa-
mostatných príspevkoch. 

(ps, foto: SpC-Vatican, Dávid Kováč/Byzantinos)

  Už keď sme zachytili prvú informáciu o príchode Sv. Otca na 
Slovensko, veľmi sme sa potešili. Hovorí rodina Lukáčová.   

Rodina Lukáčová: „Nechajme v sebe doznieť všetko, čo sme prežili, 
aby toto stretnutie prinieslo svoje ovocie v našich životoch“

„Rozhodnutie padlo hneď. Ideme. Avšak obmedzenie účastí na stretnutí oč-
kovaním nám to nedovoľovalo. Dúfali sme v nejakú výnimku a dočkali sme 
sa. Registrovali sme sa hneď, aby sa nám ušlo miesto. 
  Vybrali sme si Košice, pretože nás zaujal program - „S Máriou a Jozefom 
na ceste za Ježišom“ - sv. omša s kardinálom D. Dukom, modlitba korunky 
k Božiemu milosrdenstvu, speváci Janais, M. Husovský, K. Koščová, S. Ma-
gušinová, D. Gurbaľová, Z. Eperješiová, ESPE, Maranatha, zbory sv. Cecílie 
(Košice) a zo Sniny a Humenného, Lamačské chvály, bubnová šou Batida, 
sr. Lamiya, program o blahoslavenej A. Kolesárovej. 
  Číslo 14 má pre mňa zvláštnu symboliku. Presne pred 18 rokmi som bola 
na Sv. Otca Jána Pavla II. v Bratislave, kde blahorečil biskupa V. Hopka. Obe 
naše deti sa narodili pod týmto číslom. 
  14. septembra v deň svojich 10. narodenín dostal náš syn Martin najkrajší 
a najväčší darček. Stretol pápeža Františka. 
  Napĺňajúce boli svedectvá mladých o tom, ako ich Ježiš oslovil, zmenil, zaplnil 
to prázdne miesto, ktoré je v každom z nás. Sv. Otec nás zasypal myšlienkami 
o hodnote čistej lásky, o svätej spovedi a milosrdenstve Boha, o odvahe objať 

kríž vo svojom živote. 
Všetci prežívame nadšenie, 
eufóriu, radosť, pokoj a dob-
ro. 
  Nechajme v sebe doznieť 
všetko, čo sme prežili, aby toto 
stretnutie prinieslo svoje ovocie 
v našich životoch. 
  Pane, chceme prežiť každý 
deň v láske a s Láskou. 
  A to prajeme celému Slo-
vensku. Sme srdcom Európy 
a srdce je symbolom lásky, 
preto buďme tolerantní, dobrí, 
láskaví. 
  A nezabudnime, modlime sa 
za pápeža Františka,“ poveda-
la rodina Lukáčová. 

 (pn)
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  Koordinátorom dobrovoľníkov počas návštevy Svätého Otca 
v Prešove bol správca farnosti v Mlynárovciach duchovný otec 
Matúš Verba. Spolu s Viktóriu Žolnovou boli prešovským arci-
biskupstvom poverení za koordinátorov dobrovoľníkov. 

Koordinátorom dobrovoľníkov bol správca farnosti 
v Mlynárovciach gréckokatolícky duchovný Matúš Verba 
„Bolo tam cítiť obrovskú túžbu pomôcť, slúžiť a roznášať vôňu Božej lásky“  

  „Na začiatku sme presne nevedeli, 
čo to obnáša. A dobre, že sme to ne-
vedeli. Postupne sme začali chodiť na 
pracovné porady na arcibiskupstve, 
ktoré boli počas letných prázdnin, 
ďalšie sme mali celoslovenské cez 
videohovory a nasávali sme potrebné 
informácie o tom, čo všetko treba 
zariadiť. Agentúra, ktorá zastrešovala 
stretnutie s pápežom Františkom 
nám napočítala, že na 50 000 náv-
števníkov potrebujme zabezpečiť 1 
000 zaočkovaných dobrovoľníkov. 
Bolo to veľmi ťažké. Spustili sme na 
sociálnych sieťach rôzne aktivity a 

pozvánky do tejto služby, snažili sme 
sa túto potrebu komunikovať cez 
médiá, rozhovory, reklamy a relácie. 
Arcibiskupstvo nám, samozrejme, s 
niektorých vecami pomáhalo, niektoré 
sme mali sami v réžii. 
  Bola to neľahká úloha, keďže mnoho 
dobrovoľníkov bolo potrebných aj v 
Košiciach a Prešov od Košíc je veľmi 
blízko. Boli sme dosť znepokojení, 
keď sme sa dozvedeli, že v Šaštíne a 
Košiciach už uzatvorili registráciu asi 
2 týždne pred stretnutím a my sme 
ešte stále potrebovali stovky dobro-
voľníkov. Boh to však požehnával a 
začali sa ešte hlásiť. 
  Registráciu sme uzatvorili 9.9.2021, 
teda tesne pred príchodom pápeža. 
Každý dobrovoľník musel prejsť 
elektronickým preverením cez NCZI a 
tam to teda kvalitne zlyhávalo. Mnohí 
nám písali maily, že sú plne očkova-
ní a neprešli cez kontrolu, ďalší že 
nedostali QR kód a tak sme to riešili 
skutočne na poslednú chvíľu pomedzi 
iné dôležité veci. Niektorým sme ich 
tlačili až na mieste pri príchode do 
haly dobrovoľníkov,“ ozrejmil gréc-
kokatolícky duchovný Matúš Verba a 
opísal aj celú atmosféru stretnutia s 

hlavou katolíckej cirkvi v Prešove.  
„Atmosféra bola úžasná. Mňa sa 
veľmi dotýkala atmosféra v našej, 
dobrovoľníckej hale, kde prišlo vyše 
850 dobrovoľníkov z rôznych kútov 
Slovenska a rôznych povolaní. Boli 
to lekári, študenti, učitelia, majitelia 
fi riem, marketingoví manažéri, pro-
fesionálni prekladatelia, podnikatelia, 
bohoslovci, skauti, ľudia so skúsenos-
ťami z misií, dôchodcovia, kurátori, 
mestskí policajti zo západu, starostka 
z Tichého Potoka a iní. 
  Títo všetci poslušne čakali na 
palubovke na inštrukcie, ktoré za-

čali hudobným programom 
ľudových piesní manželov 
Janíčkovcov - ĽH Dribna. 
Tí reprezentovali náš kraj a 
aj rusínskymi piesňami do-
tvárali nádhernú atmosféru, 
v ktorej potom prebiehali 
školenia a užšie stretnutia 
vo vytvorených skupinách. 
Bolo tam cítiť obrovskú túž-
bu pomôcť, slúžiť a roznášať 
vôňu Božej lásky.“  

Koordinátor dobrovoľníkov otec Ma-
túš Verba pre Podduklianske novinky 
opísal aj najkrajšie momenty.
   „Pre mňa boli dva. Jeden bol nočný 
a druhý ranný. V noci som stretol jed-
ného človeka - dobrovoľníka, ktorému 
som sa prihovoril a on sa mi vysťažo-
val so svojimi rodinnými problémami 
a ťažkou chorobou vnúčatka, ktorá 
ich postihla. Plakal on, plakal som ja. 
Vtedy v noci poprosil o sv. spoveď. 
Stáli sme pod smrekom v obkolesení 
silových zložiek a ja som vtedy silno 
cítil, že tohto muža si Boh našiel a 
vstupoval cez spoveď do najhlbších 
rán jeho duše. 
  Uzdravoval a upokojoval ho. Bolo 
to úchvatné. Možno ešte silnejšie, 

ako vidieť pápeža. Druhý bol ten 
ranný. Dobrovoľníci v zástupe krá-
čali vo dvojiciach ako včely pred 
liturgický priestor a čakali na kňazov, 
ktorí prichádzali medzi nich. Otáčali 
sa a odchádzali s nimi k božiemu 
ľudu. Alebo inak. Čakali na Ženícha, 
vzkrieseného Ženícha, ktorého boží 
služobníci vynášali ako sladký med 
medzi dav ľudí, ktorí z jeho milostí 
prežívajú svoje životy. Chcelo sa mi 
plakať. A nielen mne...,“ prezradil otec 
Matúš Verba.   
  Dobrovoľníci to vôbec nemali ľahké. 
Priznáva to aj otec Matúš Verba. 
„Najťažšie boli posledné dni. Stále 
sme museli upravovať zoznamy 

dobrovoľníkov, z ktorých sa 
niektorí z rôznych dôvodov 
odhlasovali aj v posledný 
deň a už boli pridelení do 
jednotlivých služieb, ktoré 
mali určené potrebné počty, 
aby to celé stretnutie bolo 
dobre koordinované. 
  Veľmi kľúčové bolo umiest-
nenie účastníkov do jednot-
livých sektorov. Na konci to 
bolo veľmi ťažké, pretože 
sa ľudia snažili dostať už do 
uzatvorených sektorov. Mu-

seli sme ich smerovať do posledných 
sektorov aj vytvorením živých zábran 
zo stojacich dobrovoľníkov držiacich 
sa za ruky. Tam som cítil obrovské 
nasadenie pre správnu vec a silnú 
spolupatričnosť a pochopenie aj od 
účastníkov. Keď sa už zavreli hlavné 
vstupy a ľudia sa rozmiestnili do svo-
jich sektorov, zavládol obrovský pokoj. 
Všetci sa modlili Akatist ku klokočov-
skej Bohorodičke - našej mame, ktorá 
verne ostala stáť pod krížom Ježiša 
Krista a zázračne pre 350 rokmi slzila 
na ikone v Klokočove.“
  Dobrovoľníci mali rôzne úlohy. Ako a 
kde slúžili? „Mali sme vytvorených asi 
19 skupín. Jedna bola skupina, ktorá 
sa starala o samotných dobrovoľní-

kov, freelenceri, ktorí robili, čo sme 
im v rýchlosti určili, gatsro tím, ktorý 
sa staral o stravovanie dobrovoľníkov 
a hostí v športovej hale. 
  Ďalší ľudia z registračného tímu 
registrovali vyše 800 dobrovoľníkov 
a odovzdávali im potrebný balíček 
s informáciami, čítači QR kódov na-
čítavali vstupenky v sektoroch a pri 
bránach. Mali sme aj zásobovačov 
toaliet a sektorov, rozdávačov pri 
vstupných bránach, ktorí rozdávali 
pri vstupe a výstupe ľudí potrebné 
predmety. Vyše 120 ľudí bolo roz-
miestnených v sektoroch a pomáhali 
pri ich napĺňaní a dozeraní na potrebu 
pútnikov, 200 dobrovoľníkov bolo na 
priľahlých uliciach a smerovali davy 
ľudí celú noc. Nesmiem zabudnúť 
na vyše 140 chlapov na parkovis-
kách na diaľniciach a parkoviskách 
v Prešove a jeho okolí, ktorí tam 
slúžili celú noc. Strážcovia vonkajších 
a vnútorných vstupov strážili vstupy 
v športovej hale. Dobrovoľníci boli 
aj v infostanoch, pri backstagi pri 
hlavnom liturgickom priestore, v stane 
Prešovského samosprávneho kraja a 
pri množstve novinárov. 
  Boli všade a všade sa snažili slúžiť 
zadarmo a s láskou, nesmiernou 
ochotou a radosťou. Neuveriteľne 
spojení ľudia rôznych pováh, ná-
boženstiev a z rôznych regiónoch 
Slovenska ťahali za jeden povraz 
bez reptania a šomrania. Každý chcel 
pomôcť, nik nechcel byť neužitočný,“ 
dopodrobna ozrejmil otec Matúš 
Verba a rozhovor pre naše noviny 
uzavrel slovami: „Aj napriek ťažkos-
tiam, veľkým obetám a komplikáciám 
ďakujem Bohu za túto skúsenosť, pri 
ktorej som mohol pomôcť a načúvať 
silným slovám Pápeža, ktorý nás 
pozýva do stavu očarenia z jeho rán 
na kríži, pri ktorých môžeme žasnúť 
z jeho lásky, čerpať z nej a rozdávať 
ju tam, kde sme.“

(pn)

Matúš Verba: „Atmosféra bola úžasná. Mňa sa veľmi dotýkala atmosféra 
v našej, dobrovoľníckej hale, kde prišlo vyše 850 dobrovoľníkov z rôznych 
kútov Slovenska a rôznych povolaní.“
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  Návšteva Svätého Otca sa zapísala do sŕdc viacerých Svid-
níčanov. V utorok 14. septembra sa ich totiž na priestranstve 
pri prešovskej mestskej športovej hale zišlo pomerne veľa. 
Božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho na slávnosť „Povýšenia 
úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom“ zane-
chala dojmy.  

Desiatky Svidníčanov si to namierili najmä do Prešova, 
nechýbali ani naši záchranári - „Červenokrižiaci“ 

  Svidníčanka Tatiana Čarná do Prešova zavítala so svojim manželom. „Teším 
sa, že ma neodradili rôzne pochybnosti, ktoré sa šírili spoločnosťou v súvislosti 
s návštevou Svätého Otca a aj napriek tomu sme sa s manželom rozhodli 
zúčastniť sa sv. liturgie v Prešove. 14. september 2021 navždy zostane hl-
boko zapísaný v mojom srdci pretože sv. liturgia, ktorú slúžil Svätý Otec mi 
priniesla nádej, radosť, pokoj a povzbudenie do ďalších dní môjho života. Z 
homílie Svätého Otca ma najviac zaujali slova „že tok udalostí vo svete sa 
nemení: dobrí sú odstránení a zlí víťazia a prosperujú. Kresťanstvo bez kríža 
je svetské a stáva sa neplodným.” Po týchto slovách už nehladím na kríž ako 
na utrpenie ale na slávu,“ povedala Svidníčanka Tatiana Čarná. 
  Do Prešova zavítal aj riaditeľ svidníckeho Gymnázia Ján Rodák s manžel-
kou Zuzanou. Ako vnímal príchod pápeža? „Vnímal som to a vnímam to ako 
veľkú a výnimočnú udalosť. Myslím si a som aj presvedčený o tom, že Svätý 
Otec František je osobnosť, ktorá má čo povedať nielen katolíckym veriacim,“ 
povedal Ján Rodák a spomenul aj moment, ktorý bol pre neho najemotívnejší. 
„Ťažko povedať, tá atmosféra bola vzrušujúca počas celého programu. Ale 
asi najemotívnejší bol pre mňa samotný príchod Svätého Otca, keď sa medzi 
nami pútnikmi pohyboval na svojom papamobile. Bol to zážitok vidieť ho tak 
zblízka a cítiť ten pokoj, dobrotu a lásku, ktorá z neho vyžaruje.“
  Rozhodnutie manželov Rodákovcov  zúčastniť sa Svätej liturgie s pápežom 
Františkom vyplynulo z toho, že ich zaujíma jeho životný príbeh a jeho pôso-
benie vo funkcii pápeža. „Fascinuje nás predovšetkým jeho jednoduchosť a 
skromnosť, ktorú preukazuje na každom kroku a v každej situácii. Napríklad, 
aj počas návštevy Slovenska bol ubytovaný v jednoduchej izbe v priestoroch 
Apoštolskej nunciatúry v Bratislave. A naše média si taktiež všimli obyčajné 
náramkové hodinky, ktoré nosí, žiadne luxusné, ako by niekto čakal,“ dodal 
Ján Rodák a pre Podduklianske novinky povedal aj to, ako sa mu páčil celý 
program. 
  „Program návštevy Svätého Otca Františka v Prešove bol bohatý a zaují-
mavý. My sme prišli do areálu, kde sa konala liturgia, cca tri hodiny pred jej 
začiatkom v čase, keď bolo na programe vystúpenie hudobných hostí. Z diaľky 
sme počuli Štefana Šteca, pri vstupnej prehliadke Kandráčovcov. Pri vystúpení 
ďalších hostí sme už boli na svojich miestach. Potom nasledovali Katechéza 
„Klokočovská ikona“ a Akatist ku Klokočovskej Bohorodičke, ktoré boli vhodnou 
„prípravou“ na samotnú liturgiu. Zaujímavé boli aj príbehy zo života Svätého 
otca, ktoré moderátori čítali medzi jednotlivými bodmi programu. Nasledovalo 
privítanie Svätého otca, jeho „prechádzka“ na papamobile  pomedzi pútnikov a 
potom samotná Svätá liturgia, ktoré bola pre nás neopísateľným zážitkom.
  Pochváliť by som chcel aj samotnú organizáciu návštevy Svätého Otca v 
Prešove. Bez najmenších problémov sme zaparkovali auto na vyhradenom 
parkovisku (ktorých bolo niekoľko na rôznych miestach v Prešove), mestskou 
hromadnou dopravou sme sa presunuli blízko k miestu konania liturgie, odkiaľ 

nás dobrovoľníci  navigovali k vstupnej bráne do areálu. Jediné kratšie zdržanie 
bolo pri vstupnej prehliadke, čo ale beriem ako samozrejmosť, pretože 
bezpečnosť pri takýchto akciách je nevyhnutná. Aj v samotnom areáli bolo 
množstvo dobrovoľníkov, ktorí boli ochotní v prípade potreby pomôcť a po-
radiť,“ uzavrel Ján Rodák. 
  Aj Svidníčania Juraj a Viera Antošoví takisto zavítali do Prešova. „Ťažko po-
písať slovami, ale asi som zakúsila dotyk neba na zemi. Radosť, pokoj v srdci 
už od stretnutia sa s prvými dobrovoľníkmi. Naše gréckokatolícke bohoslužby 
sú sprevádzané nádherným spevom, ktoré idú od srdca. Pri tejto udalosti sa 
naplno, mohutne prejavili. Silné slovo Svätého Otca, ktoré bude určite ešte 
dlho rezonovať v mojom srdci. Napríklad, „bez kríža je naša viera iba svetská. 
Žiť vieru, neje iba o príjemných veciach.“ Bola to veľmi dobre zorganizovaná 
akcia do najmenších detailov,“ doplnila Viera Antošová. 
  Na stretnutí so Svätým Otcom v Prešov nechýbali ani naši „Červenokrižiaci.“ 
So svojimi dojmami sa s nami podelili Alena Škurlová a Lenka Zeherová. 
„Podujatia som sa zúčastnila ako zdravotník za SČK Svidník. Napriek pracov-
ným povinnostiam bol to pre mňa neskutočný duchovný zážitok vidieť naživo 
Svätého Otca. Obdivovala som ľudí, ktorí prichádzali už v noci. Dokázali 
prečkať doslova postojačky niekoľko hodín. Tu atmosféru treba jednoducho 
zažiť,“ povedala Alena Škurlová. 
  Jej kolegyňa Lenka Zeherová to zhrnula takto: „Pre mňa to bola veľká pocta, 
že som sa mohla zúčastniť na takom svetovom podujatí, akou bola návšteva 
pápeža na Slovensku. Zvlášť aj preto, že som gréckokatolíčka a bola som 
účastná na našej liturgii v Prešove. Bol to nezabudnuteľný zážitok, aj preto, 
lebo som tú prípravu mohla vidieť aj trošku zo „zákulisia“ vďaka Červenému 
krížu.
  Príprava všetkých zložiek na príchod veriacich: policajti, vojaci, SBS, zá-
chranári, dobrovoľníci. Ten ruch, aby všetko dobre dopadlo a bolo všetko 
nachystané. Účastníci prichádzali v noci, aj malé deti, starí ľudia, každý v 
očakávaní niečoho výnimočného. Som rada, že som tam bola. Návšteva 
pápeža sa dotkne každého,“ uzavrela Lenka Zeherová.

 (pn)

Aj Svidníčania Juraj a Viera Antošoví 
takisto zavítali do Prešova

Na stretnutí so Svätým Otcom v Prešove nechýbali ani naši „Červenokri-
žiaci.“ Lenka Zeherová, Alena Škurlová a Marcela Sakaliková 
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  Veľkú radosť zo stretnutia so Svätým otcom prežívali aj expri-
mátor Svidníka Ján Holodňák s manželkou Emíliou. Zúčastnili 
sa stretnutia v Prešove. 

Exprimátor Svidníka Ján Holodňák: 
„Boli to chvíle, ktoré ostanú 

v pamäti celý život“

  „Svoju účasť na svätej liturgii v Prešove som prežíval s veľkou radosťou v 
srdci. Bol to pre mňa mimoriadny duchovný zážitok plný emócii. Boli to chvíle, 
ktoré ostanú v pamäti celý život. Som hlboko presvedčený, že Svätý Otec, 
pápež František si získal srdcia všetkých Slovákov,“ povedal Ján Holodňák 
a zo stretnutia si odnáša najmä tieto slová: 
  „Najväčším odkazom pre mňa je pápežov odkaz o láske a dobre. O láske 
ku všetkým, o láske bez rozdielu farby pleti a vierovyznania. Svätý Otec nám 
odkázal, aby sme sa tešili zo života, spájali a nerozdeľovali, odpúšťali. Jeho 
osobnosť vyžarovala neuveriteľné množstvo lásky, pokory a múdrosti. Jeho 
skutky hovoria za všetko. Bolo to nádherné stretnutie a je to veľký dar, ktorý 
dnes možno nevieme doceniť. 
  Bol to deň, ktorý bude zlatými písmenami zapísaný v histórii Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku. Chcem úprimne poďakovať Vladykovi Janovi Babjakovi 
za pozvanie a otcovi Ľubovi Petrikovi zablahoželať k skvelej organizácii. Bol 
to deň, ktorý ostane navždy zapísaný hlboko v našich srdciach,“ uzavrel Ján 
Holodňák. 

(pn)

  Rodáčka z Mlynároviec, žijúca v Prešove, Erika Hlivjaková bola 
dobrovoľníčkou. Spolu s ďalšími ukladali či utierali stoličky. Ale 
aj pripravovali priestor pre červený koberec. 

Dobrovoľníčka Erika Hlivjaková pripravovala priestor pre červený koberec 

  „Pápež František je vzácna osobnosť. Ak sa povie, že každý človek je ori-
ginálny, tak potom o ňom to platí dvojnásobne. Jednoduchosť, skromnosť, 
pokora, no aj priamosť, ktorá človeka naštartuje zmeniť sa, sú azda najvý-
stižnejšie atribúty charakterizujúce hlavu katolíckej cirkvi. Stretnutie s takouto 
osobnosťou je jedinečným a celoživotným zážitkom. Ochota pomôcť, obohatiť 
a skvalitniť svoj kresťanský život ma motivovala zúčastniť sa tohto stretnutia a 
to aj formou dobrovoľnej pomoci,“ povedala dobrovoľníčka Erika Hlivjaková.
Jej dobrovoľníctvo sa začalo už po registrácii. 
  Oslovila známych a snažila sa ich nadchnúť pre túto službu. V pondelok 13.9 
po registrácii na mieste, nasledovalo prideľovanie služieb do sektorov. „Na 
moje prekvapenie, dostala som sa do sektora, ktorý bol priamo pred hlavným 
pódiom. Samozrejme, potešila som sa. Prvá myšlienka bola zachovať si 
chladnú hlavu, keďže emócie boli intenzívne. Niečo pred polnocou sme sa 
vybrali z telocvične blízko športovej haly, ktorá bola našim útočišťom, priamo 

namiesto,“ opísala dobrovoľníčka Erika Hlivjaková a pokračovala.
„Pred hlavným oltárom s byzanskym nádychom, ozdobenom ikonami sme 
utierali stoličky, keďže 
dážď nemá rešpekt ani 
pred samotným pápe-
žom. (smiech) Aby som 
to upresnila v troch VIP 
sektoroch deň pred-
tým brigádnici uložili 
stoličky.
  Dažďová voda vy-
tvorila mláčky pred i 
za hlavným oltárom, 
suchými handrami sme 
ich odstránili a vytvorili 
priestor pre červený ko-
berec, po ktorom kráčal 
Svätý Otec. 
  Navzájom sme sa 
zastupovali, ak sa chcel 
dobrovoľník s inou pri-
deleniu službou ob-
čerstviť či oddýchnuť 
si. Zažmúriť oči bolo 
ťažké, keďže očaká-
vania zo stretnutia boli 
silné. Pred samotným 
príchodom pápeža sme na stoličky s menovkami usádzali hostí.
  Rozdali im bohoslužobné texty, papierové vlajky so štátnym vyobrazením 
Vatikánu. Našou úlohou bolo počas sv. liturgie dbať o spokojnosť hostí. A tak 
sme im rozdávali minerálnu vodu, ktorá v tom modlitebnom zápale i horúčave 
mimoriadne potešila. 
  Po odchode pápeža a hostí, sa moja služba skončila. Slovo služba však v 
tomto prípade nie je správne. Pretože môžem s úplnou vážnosťou povedať, 
že som viac dostala ako dala. Služba je teda dar. Preto povzbudzujem najmä 
mladých, aby sa nebáli prijať pozvanie na podobné podujatia,“ uzavrela Erika 
Hlivjaková.                                                                                                (pn) 

Erika Hlivjaková: „Stretnutie s takouto 
osobnosťou je jedinečným a celoživot-
ným zážitkom.“

Ján Holodňák: „Bol to deň, ktorý bude zlatými písmenami zapísaný 
v histórii Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.“
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  Medzi dobrovoľníkmi v Košiciach bola aj rodina Feková. „Za 
dobrovoľníkov pre návštevu pápeža sme sa s manželkou Katkou 
a dcérou Marietkou rozhodli spontánne, keď v auguste boli dlhšie 
zverejňované ponuky tejto služby, no stále málo ľudí bolo ochot-
ných pomôcť. Spolu sme pomáhali s organizovaním návštevy v 
Košiciach na štadióne Lokomotívy,“ ozrejmil Marek Fek. 

Marek, Katka a Marietka Fekovci dobrovoľníkmi v Košiciach 

  Manželka s dcérou sa ponúkli do služby zdravotníčok, keďže sú v tejto oblasti 
profesionálky. Ich úlohou bolo hliadkovať a prechádzať určené sektory. „Chvála 
Bohu okrem malých nevoľností, zrejme z ostrého slnka, nezaznamenali žiaden 
veľký zdravotný problém. Ja som svoju oblasť nešpecifi koval, ponúkol som 
pomoc tam, kde budú potrebovať. Z toho množstva dobrovoľníkov sa mne 
ušla pomoc v backstage - zákulisí. Mojou úlohou bolo pomáhať účinkujúcim 
s nástrojmi, kontrolovať vstupné brány do zákulisia, kontrolovať pohyb ľudí v 
koridore blízko hlavného pódia. Dá sa povedať, že som bol v priamom kon-
takte s takými umelcami ako Katka Koščová, Janais, Zuzana Eperješi, Sima 
Magušinová, God Zone, atď,“ dodal Marek Fek, ktorý po príchode svätého 
otca Františka bol taktiež v jeho blízkosti.
   „Svätý otec na mňa zapôsobil svojou radosťou, nadšením, no hlavne veľkou 
výdržou, keď v tom dni absolvoval tri veľké akcie a predsa počas celej jazdy 
papamobilom okolo 17. hodiny bol stále aktívny. Dokonca som veľmi inten-
zívne vnímal, ako úprimne a odlišne reagoval na ľudí, pri jazde spomínaným 
papamobilom. Zapôsobil na mňa aj živosťou svojho príhovoru, keď nielen 
čítal príhovor, ale živo z neho odbiehal, čím celkom zamestnával tlmočníka. 
Z množstva myšlienok, ktoré spomenul pápež v príhovore ma najviac zaujali 
nasledovné: 1. Mladí neprinášajte radosť, ale úsmevy. 2. Neochorejte na 
pesimizmus, Boh nemá rád smútok, 3.
  Nebanalizujte lásku, nie je to len emócia a pocit. Láska je najväčší sen v 
živote, ale nie je to lacný sen. Neverte tým ,ktorí vám hovoria o snoch, ale 
predávajú vám ilúzie, 4. Nie sme stvorení nato, aby sme skláňali hlavu, ale 
aby sme ju zdvíhali.  
  Všetky tieto zážitky vo mne a v nás ostanú navždy. Sme veľmi šťastní, že 
sme sa mohli zúčastniť na tejto akcii a stráviť chvíľu v blízkosti Kristovho ná-
mestníka. Všetci traja sme skonštatovali, že slúžiť iným „sa oplatí“, neostane 
to bez odmeny,“ povedali Marek, Katka a Marietka Fekovci. 

(pn) 

Marek Fek bol v priamom kontakte s takými umelcami ako Katka 
Koščová, Janais, Zuzana Eperješi, Sima Magušinová, God Zone...
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  Dávid Siroka z Kapišovej je študentom na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte v Prešove. Spolu so svojimi spolubratmi - 
bohoslovcami takisto pomáhali na príprave návštevy Svätého 
Otca. 

Bohoslovec Dávid Siroka pripravoval lyžice na sväté prijímanie 

  „Veľmi sa teším z toho, že do Prešova zavítal Svätý Otec František. Jeho 
prítomnosť jasne nasvedčovala tomu, že nezabúda ani na našu maličkú  kra-
jinu. V momente, keď prechádzal okolo mňa, zažíval som neskutočnú radosť. 
Je ťažké tieto pocity opísať, potrebné je to zažiť. Oslovuje ma jeho myšlienka  
v homílii kde povedal: „Človek, ktorý má v srdci kríž nielen na krku, nevidí v 
ostatných nepriateľov ale bratov a sestry.“ Verím, že aj nám veriacim utkne 
táto myšlienka v srdci a začneme ju žiť naplno,“ povedal bohoslovec Dávid 
Siroka, ktorý sa venoval aj príprave na návštevu Svätého Otca. 
  „Pracovali sme spoločne s mojimi spolubratmi (bohoslovcami). Tešili sme 
sa, že môžeme pomôcť aj s ťažkou, ale o to viac požehnanou prácou. Počas 
toho, keď bol pápež na mieste, som mal úlohu v Eucharistickej kaplnke. Bola 

to zodpovedná služba, 
nebola to síce služba, 
ktorú je vidieť priamo, ale 
aj takáto služba ma učí 
hlbšiemu uvedomovaniu 
si toho, čo chcem žiť. Bola 
to príprava lyžíc na sväté 
prijímanie, tak aby mal 
každý dostatok na danom 
mieste, kde sa Eucharistia 
rozdávala. Taktiež prípra-
va dáždnikov, aby ľudia 
videli kam pristúpiť k svä-
tému prijímaniu,“ uzavrel 
Dávid Siroka.         
                                 (pn)

   Ako profesionálny záchranár absolvoval návštevu pápeža 
Františka v Prešove aj Lukáš Jurina s rodinnými koreňmi v 
Kapišovej. 

Záchranár Lukáš Jurina tvrdí, že to bola veľmi silná atmosféra

   My sme sa s ním na chvíľu stretli 
ešte pred príchodom pápeža do 
Prešova priamo na priestranstve 
pred športovou halou a neskôr nám 
všetko zhrnul: 
   „Celá návšteva pápeža pozostá-
vala z niekoľkotýždňových príprav, 
hlavne bezpečnostných. Ja som bol 
konkrétne v riadiacom centre, teda 
v tzv. Velíne, kde sa nachádzajú zá-
stupcovia polície, hasiči a záchranná 
služba. Nás nástup do služby bol 13. 
septembra o 23.00 hod. a ukončenie 
14.9. o 15.00 hod.“ informoval Lukáš 
Jurina a vysvetlil, ako to celé pre-
biehalo z pohľadu profesionálnych 
záchranárov. 
   „Každý jeden zásah registrujete 
cez vysielačku a následne ošetrenie 
a smerovanie pacienta, buď sa ošetrí 
na mieste alebo prípadne sa transpor-
tuje do nemocnice. Aj keď som bol 
pracovne na tejto návšteve pápeža, 
ale aj tak vnímate tú duchovnu strán-
ku, veľmi silná atmosféra, myslím si, 
že každý záchranár, čo sa zúčastnil 

na akcii, si našiel chvíľku za tých 
15 hodín, čo tam strávil a zamyslel 
sa nad životom. Moja úloha bola aj 
priebežná pomoc posádkam, keď 
som mal kontrolu sektorov. Zasahoval 
som ja konkrétne dvakrát, lebo som 
bol najbližšie k pacientovi, našťastie, 
to nebolo nič vážne,“ dodal záchranár 
Lukáš Jurina.                              (ps)

   Netradične v piatok a ešte k tomu v netra-
dičnom čase od 8.30 hod. sa zíde svidnícke 
Mestské zastupiteľstvo. Primátorka Svidníka 
Marcela Ivančová totiž 21. zasadnutie mestské-
ho parlamentu zvolala do svidníckeho Domu 
kultúry na piatok 24. septembra o 8.30 hod.

Svidnícki mestskí poslanci sa zídu v piatokSvidnícki mestskí poslanci sa zídu v piatok

   Svidnícki mestskí poslanci prerokujú plnenie rozpočtu 
za prvý polrok a rovnako aj návrh 3. zmeny rozpočtu 
mesta na tento rok. 
   Na programe majú aj návrh na zmluvné prevody vlast-
níctva nehnuteľného majetku mesta Svidník, návrh na 

schválenie spolufi nancovania projektu „Svidník - miestna 
občianska poriadková služba II.“ a takisto aj informatívnu 
správu o pripravenosti škôl a školských zariadení na škol-
ský rok 2021/2022, ktorý sa už rozbehol. 
   Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku tento piatok prero-
kuje aj návrh na udelenie Cien mesta Svidník a rovnako aj 
správu o zistenej nezrovnalosti „Zberný dvor - pre mesto 
Svidník a obce v Podduklianskom regióne“ - návrh na 
fi nančné vysporiadanie hodnoty nezrovnalosti.
   Súčasťou rokovania poslaneckého zboru je tradične 
diskusia a takisto aj interpelácie poslancov. 

(ps)
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HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA 
Kometa Vrútky - HbK Lion Svidník 5:1  (3:0, 0:0, 2:1)

   Extraligoví hokejbalisti HbK 
Lion Svidník sa v ďalšom kole 
novej sezóny v uplynulú sobo-
tu predstavili vo Vrútkach. 

   Zverenci trénera Rastislava Holečka 
však veľmi oslnivý výkon nepredviedli 
a vo Vrútkach prehrávali o päť gólov, 
keď sa im zásluhou Nováka podarilo 
dosiahnuť čestný úspech. Pripomeň-
me, že týždeň predtým hokejbalisti 
Svidníka nešťastne prehrali s Vrano-
vom nad Topľou až po predĺžení. 
   Gól Svidníka: 44. Novák (Antal, 
Ondria). Rozhodovali: Stupák - Bo-
gáň, vylúčení: 5:3, presilovky: 0:0, 
oslabenia: 1:0.
   Zostava Svidníka: J. Balogáč - 
Novák, Mikláš, Jožiov, Sedlák, Janík, 
M. Balogáč, Antal, Vook, Zahuranec, 
Habovčík, Rímsky, Ondria, Parnica. 
   Najbližšiu sobotu 25. septembra sa 
hráči HbK Lion Svidník predstavia 
v domácej GMT projekt Aréne na 
Karpatskej ulici. Od 12. hodiny budú 
ich súperom hokejbalisti spod Tatier, 
konkrétne z Popradu. 

(hok)

   V uplynulú nedeľu sa hrali stretnutia 7. kola medziokresnej 
futbalovej súťaže a my vám prinášame kompletný výsledkový a 
tabuľkový servis. Rovnako prinášame aj výsledky medziokres-
ných dorasteneckých a žiackych futbalových súťaží. 

Medziokresná súťaž / dospelí, dorast, žiaci

DOSPELÍ
VÝSLEDKY 7. KOLA:

ŠK CHOTČA - TJ LÚČKA 0:3 (0:1)
Góly: - Ľ. Argay 2, R. Hvišč.
ŽK: - J. Leško, S. Talian.  

TJ RADOMA - TJ KALNIŠTE 6:1 (4:0)
Góly: M. Labuda 4, B. Tkáč, R. Švec - B. Bezeg. 
ŽK: D. Rybársky, M. Šivák - B. Halek. 

TJ KUKOVÁ - FO SITNÍKY 0:10 (0:4)
Góly: - D. Polaščík 4 (1 pk), D. Danko 3 (1pk), M. Durkač 2, Š. Babiarčík.
ŽK: M. Fedor - M. Durkač, ČK: Ľ. Antolík - .  

TJ ROVNÉ - ŠK TISINEC 4:1 (0:0)
Góly: T. Simko, T. Krajňak, K. Vyravec, P. Vansa - D. Jačisko.

OŠK MESTISKO - ŠK ORLÍK 1:0 (0:0)
Gól: D. Cina. 

ŽK: T. Gondek, J. Karala, M. Malenký - E. Želizňak, K. Hudák, R. Sluťak, L. 
Košč.  

OŠK MIŇOVCE - TJ BREZNICA 3:4 (1:4)
Góly: A. Homoľa 2, J. Medvec - Pundžák 2, Korba, Petrík. 

TJ STROČÍN - FK BUKOVCE 6:3 (2:0)
Góly: M. Vitko 2 (1 pk), M. Rodák 2, P. Gajdoš, R. Vitko - R. Grundza 2, Š. 
Timko. 
ŽK: - T. Olah, J. Ceperko.   

TABUĽKA DOSPELÝCH
1. Lúčka  7   6  1  0    23:  7   19
2. Sitníky  7   6  0  1    38:  9   18
3. Rovné  6   6  0  0    18:  5   18
4. Breznica  7   5  1  1    30:10   16
5. Tisinec  6   3  1  2    19:  9   10
6. Kuková  6   3  1  2    15:17   10
7. Mestisko  7   3  2  2    18:14     9 
8. Radoma  7   3  0  4    16:19     9
9. V. Orlík  6   2  2  2    15:12     8
10. Stročín  7   2  1  4    13:18     7
11. Bukovce  7   2  0  5    19:31     6
12. Kalnište  7   1  1  5      8:25     4
13. Miňovce  7   0  0  7      8:31     0
14. Chotča  7   0  0  7      7:37     0 

DORAST
   Stretnutiami 3. kola pokračovala v uplynulú sobou aj medzi-
okresná dorastenecká súťaž. Tu sú výsledky:

OŠK MIŇOVCE - ŠK CHOTČA 9:1 (5:1)
Góly: J. Tokarský 2, A. Palej 2, D. Bačišin, M. Dovičák, T. Trifon, A. 
J. Melník, M. Peta - J. Bogdan.

FK BUKOVCE - TJ RADOMA 3:3 (2:1)
Góly: A. Homza 2, Ľ. Čatloš - E. Dovičák, F. Demjanovič, F. Rokyta.

FO SITNÍKY - TJ BREZNICA 13:1 (8:0)
Góly: J. Babiarčík 5, E. Durkoš 4, Š. Nemec 2, J. Pecha, J. Petrovský - J. 
Cina.

ŽIACI -
SKUPINA A

TJ STROČÍN - ŠK TISINEC 18:0 (10:0)
Góly: Ľ. Sivák 9, S. Grundza 3, S. Varecha 2, N. Sivák 2, M. Čonka, A. 
Tomko.

OŠK MESTISKO - ŠK ORLÍK 3:15 (2:5)
Góly: M. Sivák 2, V. Podaná - D. Ferenc 4, T. Vaňko 3, M. Ferenc 2, S. 
Ferenc 2, F. Husák 2, D. Bilý, K. Jurčišin (vlastný).

ŽIACI - 
SKUPINA B

TJ LÚČKA - MFK GIRALTOVCE 1:8 (1:6)
Góly: P. Marcin - Š. Dráb 4, D. Cina 3, M. Lukačišin.

TJ KALNIŠTE - TJ KUKOVÁ 2:3 (0:1)
Góly: R. Molnár - F. Boleš 3.

(futbalnet.sk)
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III. LIGA /  MFK Snina - 1. FK Svidník 5:0 (2:0)

Úradná správa č. 9 zo dňa 16. septembra 2021

   Po ôsmich kolách osem prehier a hrozivé skóre 3:47, ktoré 
sa navyše v uplynulú nedeľu ešte zvýšilo. Takáto bola bilancia 
treťoligových svidníckych futbalistov pred och nedeľňajšou 
cestou do Sniny. 

   Šiesty celok treťoligovej tabuľky, 
tím MFK Snina, sa do toho posledné-
ho, teda tímu 1. FK Svidník, zahryzol 
hneď od úvodných minút. Sninčania 
svoj tlak korunovali strelením úvod-
ného gólu už v 7. minúte. Postupne 
sa hra trochu vyrovnala, lopta sa 
pohybovala prevažne medzi šest-
nástkami a náznaky príležitostí mali 
aj Svidníčania, no neboli výrazné. 
Naopak domáci futbalisti ešte do pol-

času, konkrétne v 40. minúte, pridali 
aj druhý gól a išlo sa do šatní.
   Po zmene strán domácim hrá-
čom dlhšie trvalo, kým sa dokázali 
presadiť pred pokutovým územím 
Svidníka a ich brankárom Dzupi-
nom, no napokon to predsa len 
dokázali. V rozpätí dvoch minút, v 
74. a v 75. minúte strelili dva góly 
a akékoľvek snahy Svidníka streliť 
čo i len kontaktný gól, boli úplne 

zmazané. V závere duelu, v 86. 
minúte, domáci Sninčania pridali 
ešte aj piaty gól a stanovili tak stav 
stretnutia na konečných 5:0. Skóre 
Svidníka po deviatich kolách je tak 
aktuálne 3:52.  
   Zostava Svidníka: Dzpina - Gu-
man, Jucha, Shliakhov, Oravec, 
Kubis, T. Čabala, Makara, Gajdoš, 
Luščík (17. Bartoš), Daňo. 
   V 10. kole sa futbalisti 1. FK Svidník 
predstavia na domácom trávniku. 
   V nedeľu 26. septembra od 15.00 
hod. budú ich súperom futbalisti 
MŠK Spišské Podhradie.

 (ps) 

   V závere uplynulého týždňa svoje majstrovské stretnutia III. 
ligy VsFZ odohrali aj mladší a starší žiaci 1. FK Svidník. Tu sú 
výsledky.

Žiaci v kopačkách

MLADŠÍ ŽIACI U13
OFK Tatran Kračúnovce - 

1. FK Svidník 1:2 (1:2) 
   Úvod okresného derby zápasu 
nám nevyšiel, keď po chybe v rozo-
hrávke domáci skórovali. Postupne 
Svidníčania preberali opraty hry do 
svojich rúk a začali si vypracovávať aj 
príležitosti. Po viacerých možnostiach 
na vyrovnanie sa to napokon podarilo 
šikovnou strelou Jožkovi Husákovi. V 
poslednej minúte po rohovom kope sa 

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
   Usmernenie: Organizačné pokyny pre amatérsky futbal https://sportnet.sme.
sk/futbalnet/z/vsfz/spravy/usmernenie-organizacne-pokyny-pre-amatersky-
futbal/
   Dôrazne upozorňuje kluby na zaregistrovanie športových odborníkov (hlavných 
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 s 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:
   1. Schválila výsledky 6. kola 6. ligy dospelých (okrem zápasu Breznica - Mes-
tisko, ktorý je v riešení), 2. kola 5. ligy dorastu a 2. kola 4. ligy žiakov 
   2. Žiada FK Tisinec, FK Kuková, FK V. Orlík, FK Rovné o zaslanie vzájomnej 
dohody odohratia odložených zápasov 6. kola 6. ligy dospelých Tisinec - Kuková 
a V. Orlík- Rovné do 22.9.2021 cez ISSF.
   3. Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 23.9.2021 o 16.30 hod. aktérov zo 
stretnutia 6. kola 6. ligy dospelých Breznica - Mestisko: R - A. Špak, T. Znoj, M. 
Džavoronok, DZ - J. Šafranko, kapitán FK Breznica - J. Potoma, vedúci muž-
stva FK Breznica - R. Kočiš, kapitán mužstva FK Mestisko - D. Juhás, vedúci 
mužstva FK Mestisko - E. Kudlík 
   4. Žiada FK Breznica o dodanie videozáznamu zo stretnutia 6. kola 6. ligy 
dospelých Breznica - Mestisko na sekretariát OOFZ do 20.9.2021 (pondelok) 
do 12.00 hod. (USB kľúč)
   5. Schválila žiadosť FK Bukovce o výmenu poradia stretnutí 6. ligy dospelých 

v skrumáži presadil Jakub Žemlička. 
Druhý polčas bol viac-menej vyrovna-
ný, no skórovať sa už nepodarilo ani 
jednému z družstiev. A tak po zápase 
sa viac tešili chlapci zo Svidníka. 
   Zostava: Stephan Bojkas - Dominik 
Majda, Matúš Jurečko, Ján Guzi - Ja-
kub Žemlička, Jozef Husák, Radoslav 
Bajcura - Michal Kucer, Jakub Kucer, 
striedali: Martin Pojezdal, Martin 
Mihalkanin, Tibor Hanušin, Jakub 
Slivka, tréner: T. Vinjar 

STARŠÍ ŽIACI U15 
OFK Tatran Kračúnovce - 

1. FK Svidník 0:6 (0:3) 
   Od úvodu zápasu hráči Svidníka 
mali hernú prevahu a hru pod kon-
trolou. V 2. minúte dali hostia úvodný 
gól zápasu a jeho autorom bol T. Cina 
peknou technickou strelou z hranice 
šestnástky po zemi. V 25. minúte hráč 
Svidníka M. Olčák pridal druhý gól 
stretnutia tvrdou technickou strelou 
po zemi. Potom prišla 34. minúta, 
a to najkrajšia zo zápasu, keď po 
centrovanej lopte si hráč hostí V. 
Hij nabehol do šestnástky a z voleja 
pekným technickým lobom dokončil 
polčasový výsledok na 3:0 pre hostí. 
V druhom polčase, a to v 44. minúte 

Lúčka - Bukovce, v jesennej časti sa odohrá stretnutie 8. kola dňa 26.9.2021 
o 15.00 hod. v Bukovciach a v jarnej časti sa odohrá stretnutie 21. kola dňa 
15.5.2022 o 16.30 hod. v Lúčke, poplatok 10,- eur Bukovce Proti rozhodnutiam 
je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní DK OOFZ:
   Na základe predložených dokumentov ukončuje disciplinárne konanie voči 
ŠK Ondava Tisinec z podania FK Kamenica nad Cirochou ohľadom hráča 
Denis Jačisko 1249514.
   Začína disciplinárne konanie voči OŠK Mestisko na základe podania ŠK 
Ondava Tisinec podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK OOFZ žiada OŠK Mestisko 
o predloženie dohody resp. dokladu o úhrade  odstupného za hráča - Filip Kan-
dalik - 1278648 -  (výška odstupného podľa RaPP čl. 37b - 500,-€) 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:
8. kolo 6. liga dospelí - 26.9.2021 o 15.00 hod.:

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

4. kolo 5. liga dorast - 25.9.2021 o 14.00 hod.: 
   Breznica - Miňovce (Malačina), Rovné - Sitníky (L. Zápotocký), Chotča - 
Bukovce (Seman) 

4. kolo 4. liga žiaci - skupina A - 23.9.2021 o 17.00 hod.:
   Koprivnica - Lúčka (Korba), Giraltovce - Kalnište (F. Zápotocký) 

4. kolo 4. liga žiaci - skupina B - 25.9.2021 o 10.00 hod.:
   Tisinec - V. Orlík (Sidorová), Mestisko - Stročín (Babiarčik) Úradná správa          
OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemu-
sí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ 
zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk  OOFZ Svidník

pridal svoj druhý gól stretnutia T. 
Cina. Potom prišla 55.minúta a M. 
Olčák zaznamenal takisto svoj druhý 
gól zápasu. V 55. minúte pridali po-
sledný gól zápasu a jeho autorom bol 
M. Fedák. Hráči domáceho mužstva 
Kračunoviec bojovali statočne, ale 
nad technickou vyspelosťou a bojov-
nosťou hostí nestačili. 
   Zostava: Rastislav Marčišin, Filip 
Cuprišin, Slavomír Haluška, Marek 
Fedák, Tobias Cina, Matej Slivka, 
Michal Olčák, Mihaľ Dávid, Tobias 
Koudelka, Vladimír Hij, striedali: 
Peter Halaj, Olexander Lemak, Ma-
tias Koudelka, Lukáš Medviď, Jozef 
Ščerba, tréner: M. Klimik. 

(mk)
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  Priebežné vyhodnocovanie priemerných denných teplôt za 
posledné dni poukazuje na pokles teplôt. 

Vykurovacia sezóna sa začína, je potrebné otvoriť ventily

  Spoločnosť SLUŽBYT, s.r.o. pri splnení zákonných 
podmienok, teda ak vonkajšia priemerná denná teplota 
vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za 
sebou nasledujúcich dní pod 13 stupňov Celzia a podľa 
predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie 
vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni 
nad túto hodnotu - začne s nábehom dodávky tepla cez 
ústredné vykurovanie pre zmluvných odberateľov.
  Pred každou vykurovacou sezónou odporúčame všetkým 
vlastníkom skontrolovať  funkčnosť regulačných ventilov a 
termostatických hlavíc na radiátoroch.  
   Prípadné poruchy nahlásiť čím skôr svojmu predsedovi 
spoločenstva, resp. správcovi, ktorý,  po zistení základných údajov a preverení, 

  Daňovníkom zostávajú už len necelé dva týždne, aby si splnili 
svoju zákonnú povinnosť a podali odložené daňové priznanie 
k dani z príjmov za rok 2020. Celkovo sa táto povinnosť týka 18 
651 daňovníkov. 

Vyše 18 tisíc daňovníkov musí podať odložené daňové priznanie

  Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 bolo potrebné 
odovzdať v riadnom termíne do 31. marca tohto roka. Podať ho musí každý 
daňovník, ktorého zdaniteľné prímy v minulom roku presiahli sumu 2207,10 
eura.  Klienti si však mohli lehotu na splnenie tejto povinnosti predĺžiť na zá-
klade oznámenia podaného správcovi dane, a to najviac o tri celé kalendárne 
mesiace, resp. šesť kalendárnych mesiacov, a to v prípade ak sú súčasťou 
príjmov daňovníka aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. 
  Za takéto príjmy sa považujú príjmy plynúce z aktívnej činnosti vykonávanej 
v zahraničí (napr. príjem z vykonávania závislej činnosti v zahraničí, príjem 
z činnosti vykonávanej v zahraničí prostredníctvom stálej prevádzkarne) ako 
aj „pasívne“ príjmy (napr. príjem z nakladania s nehnuteľnosťou umiestnenou 
v zahraničí, príjem charakteru úrokov, licenčných poplatkov alebo dividend 

plynúci od platiteľa tohto príjmu, ktorý je rezidentom v zahraničí).
  Septembrový hraničný termín (30.9.) na podanie odloženého daňového 
priznania k dani z príjmov za rok 2020 vyprší už čoskoro. V tomto roku využilo 
predĺženie lehoty o šesť mesiacov 18.651 daňovníkov. Celkovo do 30.9.2021  
musí daňové priznanie k dani z príjmov za 2020 odovzdať 17.151  fyzických 
osôb a 1500 právnických osôb. 
  Finančná správa vyzýva daňovníkov, aby si splnenie tejto povinnosti nene-
chávali na poslednú chvíľu, pretože lehotu na podanie daňového priznania  
už nie je možné predĺžiť. Správca dane za  podanie daňového priznania po 
ustanovenom termíne  môže uložiť  daňovému subjektu pokutu za správny 
delikt vo výške od 30 eur až do 16 000 eur. Uložením pokuty nezaniká po-
vinnosť daňovníka daňové priznanie podať. V prípade, ak daňové priznanie 
nebude podané ani na výzvu, správca dane určí daň podľa pomôcok, a to aj 
bez súčinnosti s daňovým subjektom. 
  Klienti pritom môžu podať daňové priznanie aj z pohodlia domova a bez 
priamej návštevy fi nančnej správy. Komunikovať s fi nančnou správou elek-
tronicky totiž môže ktokoľvek. 

  Martina Rybanská, hovorkyňa fi nančnej správy

  Okres Svidník je od 20.09.2021 podľa regionálneho COVID automatu ČER-
VENÝ, 1. stupeň ohrozenia. V tejto súvislosti  platí pre vstup do  nemocnici 
Svidník povinnosť  nosiť  v interiéri RESPIRÁTOR.
Na základe usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k tes-
tovaniu pacientov je pre absolvovanie  ambulantného vyšetrenia potrebné:

A:  KOMPLETNÉ OČKOVANÉ OSOBY PROTI COVID-19:
Test sa vyžaduje 
a.) u pacienta s klinickými príznakmi alebo diagnostickými kritériami, prípadne 
epidemiologickou súvislosťou s ochorením covid-19 podľa rozhodnutia ošet-
rujúceho lekára (Ag s platnosťou 24 hod., RT-PCR s platnosťou 72 hod.)
b.) Test sa vyžaduje u pacientov s výkonom rizikovej povahy (napr. niektoré 
stomatologické výkony, ORL výkony, gastrofi broskopie, a pod.).
c.) Test sa nevyžaduje pri všetkých ostatných vyšetreniach
B: NEOČKOVANÉ A NEKOMPLETNE OČKOVANÉ OSOBY:
a.) Test sa vyžaduje na absolvovanie všetkých vyšetrení u poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti, (Ag s platnosťou 24 hod., RT-PCR s platnosťou 72 
hod.)
C:  DETSKÝ PACIENT
Test sa nevyžaduje, resp. v závislosti od klinických príznakov a rozhodnutia 
ošetrujúceho lekára
D: SPREVADZAJÚCE OSOBY
Test sa nevyžaduje pri potrebe sprevádzajúcej osoby pacienta pri ambu-
lantnom vyšetrení. Pacienti sa môžu dať otestovať na mobilnom odberovom 
mieste (Ag test - bez objednania, alebo PCR vyšetrenia - cez korona.gov.sk, 
alebo RÚVZ). Otváracia doba je pondelok až piatok v čase od 07:00 -15:30 
hod., sobota - nedeľa v čase od 08:00-12:00 hod. Posledný odber o 15:15 
hod., resp. o 11:45 hod. Počas štátnych sviatkov MOM zatvorené.

Nemocnica Svet zdravia Svidník informuje verejnosť o aktuálnych opatreniach 
Pre klientov fyziatricko-rehabilitačného pracoviska (procedúry) vyžadujeme 
absolvovanie vstupného antigénového vyšetrenia na ochorenie COVID -19 
pred začatím liečby. Testovanie týchto pacientov/klientov je možné v rámci 
mobilného odberového miesta v deň nástupu na prvú procedúru a následne 
na piaty deň počas jedného RHB cyklu.
 V prípade, že sa počas RHB cyklu u pacienta  objavenia  klinické príznaky 
ochorenia COVID -19, prípadne  môže mať epidemiologickou súvislosťou s 
ochorením Covid-19 (kontakt s pozitívnou osobou) postupuje sa podľa bodu 
2, písm. a), resp. odporúčame konzultovať stav telefonický  s ošetrujúcim 
lekárom. 
  Vakcinačné centrum nemocnice Svidník sprístupňuje verejnosti mimoriadny 
deň pre vakcináciu a to PIATOK 24.09.2021, v čase od 7:30 - 14:00 hod., pre 
tých, ktorým posledný pracovný deň v týždni viac vyhovuje pre absolvovanie 
vakcinácie proti ochoreniu COVID -19.

TESTOVACIA STRATÉGIA PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV.
Pre ochranu zdravia pacientov platia rovnaké pravidlá testovania pred hospita-
lizáciou v zdravotníckom zariadení pre kompletne zaočkované, nezaočkované, 
alebo nekompletne zaočkované osoby a to za týchto podmienok:
A: PLÁNOVANÁ HOSPITALIZÁCIA:
Vyžaduje sa negatívny RT -PCR t est nie starší  ako 72 hodín
Možnosti absolvovania PCR testu:
- požiadanie o vyšetrenie cez stránku www.korona.gov.sk 
- priamo na MOM-PCR s výmenným lístkom od ošetrujúceho lekára
B: NEODKLADNÁ HOSPITALIZÁCIA:
Vyžaduje sa Ag test priamo pri príjme s následným RT-PCR testovaním v 
prvý deň hospitalizácie.

či sa nejedná o banálne pochybenia, sa v prípade ak neodstránia  príčinu 
poruchy, obráti na nás a túto poruchu odstránime.
  Vlastníkom bytov odporúčame, aby na všetkých vykurovacích telesách 

(radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, prípadne 
spodné) ventily naplno. Tým umožnia správcom 
zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých objektov.
  V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radi-
átor priamo v byte  alebo sa celá stúpačka odvzduš-
ňuje v byte na najvrchnejšom poschodí. 
  Zabezpečením týchto úkonov a priebežným 
odvzdušňovaním stúpačiek sa docieli, že nábeh 
ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a bez-
problémový.

 Gabriel Kaliňák, 
riaditeľ spoločnosti  SLUŽBYT, s.r.o.

Spravodajstvo
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    SPOMIENKA 
Sú bolesti, na ktoré nie je liek.

Sú rozhodnutia, ktoré nevrátime späť. 
Sú spomienky, ktoré nikdy nevymažeme

a sú ľudia, na ktorých nikdy nezabudneme. 

23. septembra 2021 uplynie 5 rokov, 
odkedy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec a dedko
Peter SENAJ zo Svidníka

  S láskou a úctou spomína manželka Anna, 
deti Jaroslav a Janka s rodinami

  Na policajnú linku 158 oznámil 9. septembra 68 ročný muž, že 
počas prechádzky lesom pri obci Nižná Pisaná našiel väčšie 
množstvo starej munície. 

Na prechádzke lesom našiel starú muníciu

  Na miesto bola vyslaná policajná hliadka a pyrotechnik, ktorý zistil, že ide o 
muníciu z obdobia II. sv. vojny. Celkovo sa našlo 2 ks 105 mm delostreleckých 
granátov, 1 ks ručný granát F1, 2 ks ručných granátov RG42, 1 ks dnová časť 
z nebelwelcher raketky a 20 ks 82 mm delostreleckých mín. Časť nájdenej 
munície bola zneškodnená na mieste a časť munície odviezol pyrotechnik k 
následnému zneškodneniu. 

 (krpz)

12.00
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

KOČIŠOVÁ, 
Renáta: 
Hudobný život 
v renesancii a baroku 
na území Slovenska. 
Prešov, 
Prešovská univerzita v 
Prešove 2020. 115 s.
 
 Poslaním tejto publikácie nie 
je predstaviť len našu hudobnú 
minulosť ako takú, ale hlavným 
zámerom bolo vniesť do chápa-
nia hudobných dejín na území 
Slovenska aj akýsi všeobecný 
poriadok, ktorý je možné po-
chopiť už v zárodku a získané 
informácie rozvíjať ďalej.

MINÁČOVÁ, Zuzana
  Zuzana Mináčová je výraznou osobnosťou slovenskej umeleckej fotografi e, 
priekopníčkou techník využívaných v digitálnej fotografi i. Narodila sa v Bra-
tislave, od trinástich do štrnástich rokoch si prešla detským koncentračným 
táborom v Osvienčime. Viac ako 40 rokov fotografuje na fi lmovom festivale v 
Karlových Varoch a je reportérkou významných spoločenských udalostí. V roku 
2002 vyšla jej kniha Rekonštrukcia rodinného albumu. Na začiatku 90-tých 
rokoch prepukli na Slovensku nacionalistické vášne. Vtedy žila a pracovala v 
Bratislave. Bála sa, aby to nedopadlo ako počas vojny, že jej rodičia neodhadli 
situáciu a zostali doma, a preto radšej odišla zo Slovenska. Vo veku 63 rokov 
začínala znova v inej krajine. Dnes si nie je celkom istá, či jej rozhodnutie 
bolo správne. Hovorí si, že bola asi chyba odísť od svojej práce, od kolegov, 
od priateľov a z Bratislavy.

KING, Stephen (21.9.1947-)
  Americký spisovateľ. Jeden z najznámejších hororových spisovateľov sú-
časnosti. Počas svojej spisovateľskej kariéry napísal viac ako 50 románov 
vrátane siedmich pod pseudonymom Richard Bachman, ktoré zaznamenali 
obrovský úspech u čitateľov z celého sveta. Okrem hororov píše aj fantasy 
romány. Vydal viac ako 200 poviedok a noviel. Je aj režisérom, občasným 
hercom, scenáristom a členom kapely. Viacero z jeho diel bolo sfi lmovaných. 
Medzi jeho najznámejšie romány patria Carrie, Cujo, Žiarenie, Nočná zmena, 
Mŕtva zóna, Podpaľačka Temná veža, Cyntoryn zvieratiek, Talizman, Kliatba, 
To, Mizéria, Tretie oko, Štyri po polnoci a iné. Za svoje dielo a celoživotný 
prínos do literatúry bol ocenený mnohými cenami. 

- Miško, vraví učiteľka, 
- ty si odpísal od Janka slohovú úlohu o psoch.
- Nie, pani učiteľka, odpovedá zmätene Miško.

- Ale prečo sa vaše slohy tak podobajú?
- Asi preto, že sme písali o jednom a tom istom psovi... 

LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. 
Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
25. a 26. septembra: MUDr. M. Jánošík - 
MUDr. Pribulu 148 vo Svidníku. 
Kontakt: 054/752 09 01
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.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ 
   Utorok 21.9.: 17:00 + Peter Kuderjavý, Streda 22.9.: 17:00 + Anna, Jozef, 
Michal, Mária, Štvrtok 23.9.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Patrika, 
Jána, Veroniku, Emíliu a Jána, Piatok 24.9.: 17:00 + Anna, Sobota 25.9.: 7:00 
Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku, Jána a Veroniku, Nedeľa 26.9.: 
9:00 Za farnosť.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 21.9.: 6.30 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Ján, Anastázia, Michal, 
Mária, Michal, 18.00 + Michal, Streda 22.9.: 8.00 * Jaroslav, 18.00 + Pavol s 
rod. / + Ján a Júlia Semancoví, Štvrtok 23.9.: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 
12.00 * Anna, 17.15 Ruženec za závislých s komunitou Cenacolo, 18.00 + z 
rod. Humeníkovej a Andrejcovej a ost., tichá adorácia do 20.00, Piatok 24.9.: 
6.30 + Mária Jurinová, 18.00 * Ondrej s rod., za nenarodené deti, stretko 
mládeže od 19.00 hod., Sobota 25.9.: 7.00 * Nela, Nelka / * Mária Rozkošová 
(60 rokov života), Nedeľa 26.9.: 8.00 * Za farnosť, 9.15 slov. liturgia, 10.30 * 
Helena s rod. (poďakovanie za 80 rokov života), 18.00 * Mária a Jaroslav s 
rod. Radka s rod.
   V sobotu 25.9. v prípade priaznivého počasia by sa uskutočnila cyklotúra 
od Cerkvi - Nižná Jedľová - letisko. Začiatok o 13.00 hod.
   V nedeľu 26.9. je pridaná bohoslužba o 9.15 hod. kvôli opätovným opat-
reniam. Prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení - rúško, dezinfekcia, 
rozostupy.      

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
   Utorok 21.9.: 18.00 + Peter, Streda 22.9.: 6.30 ZBP Jozef, 18.00 ZBP Karolína 
(18 rokov života), + Mária (1. výročie smrti), Štvrtok 23.9.: 6.30 ZBP Beáta, 
Dávid, 18.00 ZBP Ingrid, + Ján, Veronika, po sv. omši adorácia, Piatok 24.9.: 
6.30 ZBP Adriana, Viera, Tomáš, Oliver, 18.00 + Michal, Michal, Sobota 25.9.: 
8.00 ZBP Ján, Domov dôchodcov: 15.30 + František, Mária, Nedeľa 26.9.: 
8.00 + Viktor, 10.30 + Michal, 18.00 + Zuzana.
   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.
   V piatok 24.9. bude sv. omša za účasti detí o 18.00. Pozývame všetky deti, 
nielen prvoprijímajúce.

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

Piatok 24. septembra o 20. hodine 
  Réžia: Castille Landon  •  Hrajú: Hero Fiennes Tiffi n, Josephine Langford, 
Arielle Kebbel, Mira Sorvino, Stephen Moyer, Louise Lombard, Rob Estes, 
Carter Jenkins, Kiana Madeira, Chance Perdo-
mo, Frances Turner, Angela Sari
  Tretí diel fi lmového a knižného fenoménu After 
podrobí osudovú lásku Tessy a Hardina doteraz 
najväčšej skúške. Skúške, ktorá môže ich vzťah 
plný vášne zanechať v troskách. Tessu čaká 
životné rozhodnutie a Hardin bude čeliť nielen 
svojim démonom a minulosti, ale aj nečakanému 
odhaleniu, ktoré sa týka jeho rodiny. Obidvaja 
sú opäť o niečo starší a prvé bozky vystrieda 
intenzívny telesný vzťah.
  Pred Tessou a Hardinom stojí doposiaľ najväč-
šia výzva, ktorá sa volá život. Po univerzite má 
Tessa možnosť získať prácu svojich snov, ktorá 
však znamená sťahovanie cez polku Ameriky, 
zatiaľ čo Hardin tajne dúfal, že by mohli spolu 
zakotviť v Londýne. Vo chvíľach, keď sa pevne 
držia v objatí, sa zdá, že sú nerozluční, že im pri 
nohách leží celý svet. Rozdeliť ich však môže 
Hardinova žiarlivosť, divoký temperament a jeho „talent“ opakovane Tesse 
ubližovať. Ako dlho ešte Tessa dokáže vydržať bludný kruh horúcich vyznaní, 
škaredých scén a následného udobrovania? Do ich zložitej situácie vstúpi 
nečakaný návrat Tessinho otca a šokujúce odhalenia o Hardinovej rodine. 
Napokon už nebude kam cúvnuť, Tessa a Hardin sa budú musieť rozhodnúť, 
či ich láska stojí za to, aby o ňu napriek všetkým protivenstvám bojovali, alebo 
nastal čas ísť vlastnou cestou.
  Rastúcim záujmom diváčok a divákov pripomínajú fi lmy zo série After slávne 
ságy Twilight či Päťdesiat odtieňov. Aj tie prišli do kín po úspechu knižnej 
predlohy s početnou základňou čitateľov a s každým novým dielom potom 
získavali v kinách stále masívnejšiu popularitu. Filmy After vznikajú podľa 
rovnomennej knižnej série Anny Toddovej. Príbeh Tessy a Hardina pôvodne 
autorka písala na voľne prístupnú internetovú platformu Wattpad, kde sa stal 
obrovským hitom a získal si miliardu prečítaní. Knihy, ktoré následne vyšli a 
stali sa bestsellermi, aby sa podľa nich neskôr natočili ešte úspešnejšie fi lmy, 
sú splnením spisovateľkinho amerického sna.

USA, romantický, český dabing, 99 minút, vstupné: 5 eur 
SPRÁVA

Sobota 25. septembra o 20. hodine 
Réžia: Peter Bebjak  •  Scenár: Jozef Paštéka, Tomáš Bombík, Peter Bebjak  
•  Kamera: Martin Žiaran  •  Strih: Marek Kráľovský  •  Hudba: Mário Schneider  
•  Hrajú: Noel Czuczor, Peter Ondrejička, Wojciech Mecwaldowsky, Christoph 
Bach, Florian Panzner, Lars Rudolf, Aleksander Mincer, Jan Nedbal, John 
Hannah

Siedmeho apríla 1944 sa Alfrédovi We-
tzlerovi podarilo čosi jedinečné – unikol 
spolu s mladším väzňom Vrbom z prísne 
stráženého tábora smrti Osvienčimu. Cie-
ľom úteku však nebolo zachrániť si vlastný 
život, ale zabrániť umieraniu tisícov ľudí. 
Po smrteľne nebezpečnom putovaní došli 
na Slovensko, kde vznikla správa o geno-

cíde. Tajnými cestami sa dostala až do rúk Winstona Churchilla a Franklina 
D. Roosevelta a zasiahla do vývoja 2. svetovej vojny. Príbeh plný napätia a 
emócií osloví diváka napínavou drámou úteku, absurditou vývoja dejín, ale aj 
vnútornou silou muža, ktorý sa postavil proti zvrátenosti systému.

Slovensko, dráma, 93 minút, vstupné: 5 eur 

Martin a tajomstvo lesa
Nedeľa 26. septembra o 16. hodine 

  Hrajú: Sebastian Pöthe, Josefína Krycnerová, Tobiáš Rímský, Václav Hubka, 
Johana Horváthová, Kristýna 
Boková, Ester Geislerová, Vasil 
Fridrich, Anna Schmidtmajerová, 
Tomáš Bambušek, Aleš Petráš
  Deti zo skautského oddielu 
trávia svoje letné prázdniny na 
mieste, ktoré je ukryté uprostred 
hôr v romantickej lesnej oblasti. 
Tentokrát však skauti prichádza-
jú do svojho lesa naposledy. V 
dôsledku plánu ťažiť tu lítium môže ich divočina navždy zmiznúť...
Hrdinom fi lmu je 11-ročný Martin, mestský chlapec rozmaznaný civilizačnými 
vymoženosťami, ktorého jeho otec prihlási do tábora uprostred divočiny, aby 

zažil „skutočné dobrodružstvo“. Lenže táborové 
hry Martina vôbec nebavia, radšej by trávil čas 
so svojím mobilom. 
  V noci sa preto rozhodne z tábora utiecť, les 
ho však nepustí. Čarovné lesné bytosti trpia 
nedostatkom vody, ktorá sa ukryla pred „ťažiar-
mi“. Martinovi sa ukážu, lebo má tri predmety 
potrebné na ich záchranu. On však bytosti len 
zištne využije, aby mu pomohli vyhrať v táborovej 
hre. Keďže Martin svoju časť dohody nesplnil, 
čarovné tvory mu začnú škodiť, až sa napokon 
jeho podvodné konanie odhalí pred všetkými v 
tábore. Martin si uvedomí svoju chybu, postupne 
si nachádza cestu ku kolektívu a s pomocou 
dievčatka prezývaného Líška pomôže zachrániť 

les a vodu pred chamtivými, bezohľadnými dospelými.
Česká republika, Slovensko, Nemecko, rodinný, 

82 minút, vstupné: 5 eur 
PREDTUCHY

Nedeľa 26. septembra o 20. hodine 
V živote má všetko svoj čas.

Producent: Wanda Adamík Hrycová  •  Réžia: Vjačeslav Kryštofovyč  •  Scenár: 
Anatoliy Krym  •  Hrajú: Stanislav Boklan Ksenija Nikolaevna Larisa Ru
  Pomalý život v prímorskom mestečku je narušený miestnym škandálom okolo 
nedávno zosnulého muža. Len jeho manželka a najbližší priateľ vedia, kde je 
pochovaný a odmietajú miesto jeho odpočinku prezradiť ostatným, zdanlivo 
v súlade s jeho poslednou vôľou. Každá postava hľadá odpovede na svoje 
vlastné otázky, ale hľadajú len navonok, pátrajú medzi sebou navzájom a ich 
snahy sú márne. Niečo sa nezadržateľne blíži.

Ukrajina, Slovensko, dráma, 90 minút, vstupné: 5 eur 


