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  Núdzové ubytovacie centrá Prešovského samosprávneho kraj 
sa v noci z nedele na pondelok, teda z 27. na 28. februára začali 
zapĺňať prvými utečencami z vojnou poznačenej Ukrajiny. Kraj-
ská samospráva centrá zriadila v školských internátoch pri pia-
tich stredných školách v Snine, Vranove nad Topľou, Svidníku, 
Bardejove a Poprade s celkovou kapacitou viac ako 460 lôžok.

Na stredoškolskom internáte SOŠ polytechnickej a služieb 
boli desiatky afrických študentov, ušli pred vojnou z Ukrajiny 

ŽUPAN MAJERSKÝ: „U NÁS NAŠLI TU DOČASNÉ ÚTOČISKO“  
  „Od štvrtka sme boli v pohotovosti a naše zariadenia už cez víkend 
boli pripravené prijať prvých utečencov. Tí napokon do našich centier 
núdzového ubytovania smerovali po naplnení kapacít azylových zaria-
dení rezortu vnútra až v noci z nedele na pondelok. 
  Sú to ukrajinské matky s malými deťmi, medi nimi aj bábätká či dô-
chodcovia. Prijali sme aj zahraničných študentov z tretích krajín, ktorí 
študujú na univerzitách v Kyjeve, Ľvove či Charkove a ktorí u nás našli 
dočasné útočisko,“ vyjadril sa predseda PSK Milan Majerský počas krízové-
ho štábu na úrade prešovskej župy, ktorý v súvislosti so situáciou na Ukrajine 
a slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode v Ubli zasadal v pondelok 28. 

februára v skorých ran-
ných hodinách.
A  ko ďalej informoval, 
o umiestnení utečencov 
rozhodujú krízové orgá-
ny štátu, ktoré zabezpe-
čujú na hraniciach aj triáž 
a následné prerozdele-
nie do konkrétnych miest 
núdzového ubytovania. 
„Naše zariadenia sme 
síce prioritne vyčle-
nili pre ukrajinských 
občanov unikajúcich 
pred vojnou, hlavne 
pre matky s deťmi, 
ale, samozrejme, sme 
pripravení pomôcť 
všetkým, ktorí to po-
trebujú,“ poznamenal 
M. Majerský smerom 
k prílevu utečencov v 
núdzových ubytovacích 
zariadeniach kraja.
  K pondelku 28. feb-
ruára hlásil najviac pri-
chýlených utečencov z 
vojnovej Ukrajiny škol-
ský internát pri SOŠ po-
lytechnickej a služieb 
arm. gen. L. Svobodu vo 
Svidníku, a to až 120, z 
ktorých drvivú väčšinu 

tvorili prevažne vysokoškolskí študenti.
„Ráno sme boli prekvapení, keď z tých autobusov vlastne začali vychá-
dzať ľudia v mladom veku, vysokoškoláci, ale jednoducho tá pomoc je 
taká, že je pre všetkých rovnaká,“ povedal nám v pondelok 28. februára 
riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej a služieb vo Svidníku Jaroslav 
Pavluš, podľa ktorého prijali, ako sme už uviedli 120 utečencov. 

POMOC PRE 112 AFRICKÝCH ŠTUDENTOV 
  Bolo to 112 afrických študentov 
študujúcich na Ukrajine, dve 
Kyjevčanky študentky vysokej 
školy v Kyjeve, dvaja nigérijskí 
občania (manželia) štyri roky 
žijúci a pracujúci v Kyjeve - muž 
v ropnej spoločnosti a žena v ob-
lasti módnej tvorby, no a ich štyri 
maloleté deti vo veku 10, 7, 5 a
2 roky, pričom najmladšie dieťa sa 
narodilo v Kyjeve a má ukrajinské 
občianstvo.
  „Študenti sú z miest Charkov, 
Ľvov, Kyjev či Poltava. Sú 
to študenti, vysokoškoláci z 
viacerých afrických štátov,“ 
potvrdil Jaroslav Pavluš s tým, 
že ide o krajiny Kongo, Nigéria, 
Ghana, Kamerun, Maroka,  Egypt 
a ďalšie. 
  „Oni za to fakt nemôžu, že čo 
sa stalo, sú to tiež ľudia, sú 
kamarátski, úplne v pohode,“ 
reagoval jeden zo študentov SOŠ 
polytechnickej a služieb vo Svid-
níku a pridal sa aj ďalší. „Už sme 
sa s niektorými skamarátili, v 
pohode sú.“ 

Riaditeľ školy Jaroslav Pavluš potvrdil, že škola prichýlila afrických 
študentov. Išlo o študentov z krajín ako Kongo, Nigéria, Ghana, 
Kamerun, Maroka,  Egypt a ďalšie... 
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Na stredoškolskom internáte SOŠ polytechnickej a služieb 
boli desiatky afrických študentov, ušli pred vojnou z Ukrajiny 

 VÄČŠINA Z NICH ŠTUDOVALA NA UKRAJINE MEDICÍNU
 Väčšina z nich študovala na Ukrajine medicínu, no museli odísť. Útočisko 
našli u nás. Po viac než 24-hodinovej ceste si museli oddýchnuť. Neskôr ne-
tajili svoju vďačnosť. „Ďakujeme všetkým ľuďom na Slovensku,“ povedal 
napríklad študent z Maroka, ktorý mal spolu s ostatnými v školskej jedálni 
zabezpečené raňajky, obedy i večere. Isté bolo aj to, že dve Kyjevčanky vo 
Svidníku určite ostanú dlhšie a rovnako zrejme aj spomínaná rodina z Nigérie 
s malými deťmi. Podľa otca rodiny to u nich doma nie je o nič lepšie, než 
aktuálne na Ukrajine.
  Počas utorka a stredy minulý týždeň sa situácia s utečencami na stredo-
školskom internáte vo Svidníku vyvíjala. Vojna ich vyhnala z Ukrajiny, no 
u nás neostávajú. Potvrdzuje sa, že je to pre nich len dočasná zastávka. 
„Už hneď v pondelka postupne potom aj v utorok, stredu a vo štvrtok 
odchádzali na autobus do Kysaku, potom idú vlakom do Bratislavy a z 
Bratislavy do Viedne,“ opísala situáciu Tatiana Kostilníková, ktorá na SOŠ 
polytechnickej vyučuje angličtinu a pomáhala s komunikáciou s anglicky 
hovoriacimi študentmi. 

DESIATKY Z NICH 
UŽ ODIŠLI

  Desiatky z vysokoškolákov už 
zo Svidníka odišli. Autobusmi a 
vlakmi sa snažili dostať domov 
alebo k svojim príbuzným v 
západnej Európe. „Navigovali 
sme ich vlastne tak, aby išli 
priamo autobusom ku vlaku a 
potom už rýchlikom do Brati-

slavy priamym spojom,“ doplnila Tatiana Kostilníková. 
  V stredu popoludní platilo, že zo 120-tich v noci z pondelka na utorok dove-
zených utečencov už odišli takmer osemdesiati. 

RODINA Z NIGÉRIE S DEŤMI NATERAZ OSTÁVA
  Rodina so štyrmi malými deťmi pôvodne z Nigérie nateraz ostáva. „Nemajú 
kam ísť,“ stručne zhrnula Tatiana Kostilníková, podľa ktorej manželia štyri 
roky žili a pracovali v Kyjeve. Pred bombardovaním ušli len s pár vecami a 
osobnými dokladmi. 
  „V Nigérii je veľmi veľa teroristov, banditov, vraždí sa tam, je to veľmi 
zlé,“ povedal otec rodiny, podľa ktorého by najradšej boli v Kyjeve, no vedia, 
že to tak skoro zrejme nebude možné. „Páči sa nám tu, sme v bezpečí a je 
tu dobre,“ dodal ešte nigérijský manželský pár.

  Ich dnes už dvojročné dievčatko sa 
narodilo v Kyjeve. Má ukrajinský pas 
a vďaka tomu by mala môcť rodina na 
Slovensku ostať minimálne do konca 
roka. „Ak dieťa, ktoré sa narodilo 
na Ukrajine a má doklad o tom, že je 
štátnym príslušníkom Ukrajiny, tak 
rodičia môžu v zmysle Uznesenia 
vlády SR č. 144 z 28. februára 2022 
požiadať o dočasné útočisko na 
príslušnom oddelení cudzineckej 
polície (OCP Prešov),“ ozrejmila 
hovorkyňa Prezídia Policajného zboru 
SR Denisa Bárdyová.
  Ostatní utečenci, ktorí našli dočasnú 
strechu nad hlavou vo Svidníku, od-
chádzali aj v závere týždňa a internát 
SOŠ polytechnickej a služieb sa vo 
štvrtok pripravoval na príjazd ďalších 
utečencov. V čase redakčnej uzávier-
ky v sobotu však zatiaľ neprišli.   (ps)

Rodina so štyrmi malými deťmi pôvodne z Nigérie nateraz ostáva. 
Nemá kám ísť. Manželia štyri roky žili a pracovali v Kyjeve. Pred 
bombardovaním ušli len s pár vecami a osobnými dokladmi 
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  Viac-menej len administratívne alebo inak povedané „kozme-
tické“ úpravy v rozpočte na tento rok prijali v rámci predloženej 
1. zmeny rozpočtu mesta svidnícki mestskí poslanci. Urobili tak 
na svojom zasadnutí v stredu 23. februára.

Od zmeny rozpočtu k rekonštrukcii ihriska pri „trojke“ 

  Zmeny v tohtoročnom rozpočte vyplynuli z reálneho vývoja situácia koncom 
minulého a začiatkom tohto roka a z potreby presunutia fi nančných prostried-
kov na základe aktuálnych potrieb. K žiadnym závažným zásahom a zmenám 
v tohtoročnom svidníckom mestskom rozpočte 
však nedošlo.
  V rozprave k predloženému návrhu sa však 
poslanec Ján Vook zaujímal o to, prečo je v 
rozpočte mesta na tento rok pri plánovanej 
rekonštrukcii športového areálu ZŠ na Ul. 8. 
mája vo Svidníku uvedená vyššia suma, než je 
tá, ktorá bola reálne vysúťažená. „Aj vzhľadom 
na vývoj cien materiálov na trhu a prípadných 
nepredvídateľných nákladov napriek nižšej 
vysúťaženej cene nechávame v rozpočte 
rezervu,“ vysvetlil vedúci Odboru fi nancií Mest-
ského úradu vo Svidníku Nikolaj Vlčinov (na 
fotografi i) s tým, že aktuálne len hluková štúdia, 
s ktorou sa pôvodne nerátalo, stála 3 600 eur.
  „Je to jeden z najlepších projektov, ktoré v tomto volebnom období 
môžeme robiť, som o tom presvedčená. Bude to ihrisko školské, aj pre 
verejnosť,“ pridala sa primátorka Svidníka Marcela Ivančová, podľa ktorej má 
mesto k dispozícii 299-tisíc eur z Fondu na podporu športu a 100-tisíc eur z 
Prešovského samosprávneho kraja. Zvyšok do sumy 506 855 eur mesto dofi -
nancuje z vlastných zdrojov. „Bude tam volejbalové ihrisko, basketbalové 
ihrisko, doskočisko, vrhačský sektor, atletický ovál a futbalové ihrisko 
s umelým trávnikom. Oplotené, osvetlené,“ vyhlásila primátorka Marcela 

Ivančová a celé snahy o výstavbu takéhoto športového areálu charakterizovala 
aj ako papierovú vojnu. 
„Na základe podnetu Ivana Sagana, bývalého hlavného kontrolóra mesta, 
bolo stavebné povolenie zrušené a odvtedy vedieme papierovú vojnu,“ 
zdôraznila primátorka s tým, že okrem iného muselo dať mesto vypracovať a 
zaplatiť už spomínanú hlukovú štúdiu za 3 600 eur. „Čas plynie, ceny stúpa-
jú. Je oprávnená obava, že ceny budú vyššie, než bolo platné stavebné 
povolenie a keď bola vysúťažená cena. My však budeme ďalej bojovať o 
to ihrisko a budeme ďalej viesť tú papierovú vojnu,“ podotkla primátorka.

  Poslanec Pavel Olejár vyhlásil, že je za to, 
aby deti športovali v zdravom prostredí, ako 
podotkol, bez azbestu, keď sa dá a pýtal sa: „Tí 
telocvikári sa stotožnili s rozmermi ihriska a 
dĺžkou atletických dráh? 
Lebo ak áno, tak ja si myslím, že pán Senti-
pal (nebohý telocvikár - pozn. red.) by s tým 
určite nesúhlasil, lebo na týchto rozmeroch 
sa nedá robiť žiaden ofi ciálny turnaj, žiadna 
ofi ciálna súťaž,“ upozornil poslanec Pavel Ole-
jár, ktorý narážal na slová primátorky, že výber 
športovísk, ale aj ich rozmery mesto konzultovalo 
s telocvikármi. 
  Marcela Ivančová potom povedala, že keď to 
bolo dobré pánovi Sentipalovi, tak to určite bude 

dobré aj dnešnej mládeži. „Napokon, nerobíme nič iné, len presne také 
ihrisko, aké je tam dnes. Žiadna tribúna, žiadne zápasy Európskej ligy a 
žiadne obrovské športové podujatia - jednoznačne to tu prehlasujem,“ 
prehlásila primátorka. 

(ps)

  Svidnícki poslanci na ostatnom zasadnutí mestského parla-
mentu schválili Memorandum o partnerstve a spolupráci medzi 
mestom Svidník a Nadáciou PSK pre podporu rodiny. Na základe 
memoranda bude možné občanom v kritickej situácii pomôcť 
rýchlo a adresne fi nančnou pomocou.

Poslanci schválili memorandum o partnerstve 
a spolupráci medzi mestom a Nadáciou PSK 

  Cieľom memoranda je prostredníctvom zriadeného Nadačného fondu Na-
dácie PSK pre podporu rodiny (jej zriaďovateľom je PSK) pomáhať rodinám 
pri riešení krízových situácií, zapríčinených prírodnými pohromami či nepred-
vídateľnými udalosťami v Prešovskom kraji.
  V posledných rokoch sa stále častejšie stretávame s výskytom mimoriadnych 
udalosti v podobe prírodných pohrôm. Povodne, prívalové dažde, veterné 
smršte, či požiare spôsobujú veľké škody na verejnom i súkromnom majetku.

Ako poslancov informovala vedúca 
Odboru sociálneho Mestského 
úradu Marta Jacková (na fotogra-
fii) skúsenosti za posledné dva 
roky poukázali na fakt, že počas 
mimoriadnych udalostí, ako bol 
napríklad výbuch bytového domu 
na Mukačevskej ulici v Prešove 
alebo povodne v meste Humenné, 
bola táto forma pomoci pre občanov 
najrýchlejšia, adresná a účelná. 
  PSK a jednotlivé samosprávy 
prispejú do fondu v ďalších rokoch 
sumou 0,10 eur na občana na zá-

klade údajov Štatistického úradu SR, ktoré tvoria podklad pre určenie výšky 
podielových daní pre konkrétnu obec/mesto na príslušný kalendárny rok. 
Maximálna výška vyplateného príspevku pre občana s trvalým pobytom v 
danej obci bude v sume zákonom stanovenej minimálnej mzdy v národnom 
hospodárstve za príslušný kalendárny rok. Celkový maximálny úhrn príspevkov 
pre občanov s trvalým pobytom za príslušný kalendárny rok je 10 - násobok 
ročného vkladu obce.                                                                               (pn)
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   Kvetinárka s veľkým srdcom. Takto možno úplne pokojne 
nazvať Svidníčanku Ľubomíru Oleárovú, ktorá má v meste 
kvetinárstvo. Keď ju s prosbou o pomoc oslovili známi, ne-
váha ani sekundu. 

V   ojnový konfl ikt na Ukrajine vy-
volal odchody státisícov Ukrajincov 
a ďalších ľudí rôznych národností 
žijúcich v tejto krajine. Ich príbuzní, 
priatelia a známi sa im, samozrejme, 
snažili a snažia všemožne pomôcť. 
Platí to aj pre dôchodkyňu Larisu 
Halajovú a jej manžela Emila, ktorí 
dlhodobo žijú vo Svidníku. Sestra a 
brat Larisy Halajovej žijú so svojimi 
rodinami pri meste Luck a po ruskej 
invázii na Ukrajinu poprosili pani 
Larisu o pomoc. Na hranicu s Poľ-
skom to majú asi sto kilometrov, no 
po vypuknutí konfl iktu, ktorý vyvolal 
obrovskú utečeneckú vlnu z Ukra-
jiny, to vôbec nemali jednoduché. 

   „V nedeľu o 8.15 hod. ráno to mali 
na hraničný priechod asi 12 a pol 
kilometra, no a ukrajinsko-poľskú 
hranicu napokon prešli o 12.45 hod. 
v pondelok. Dvanásť a pol kilometra 
im to trvalo 29 hodín, bolo to niečo 
strašné, ten posledný kilometer už 
kráčali pešo, lebo autami sa už ne-
dalo, ľahšie bolo ísť pešo,“ opísala 
nám situáciu netere Svidníčanky 
Larisy Halajovej a jej dcéry svidníc-
ka kvetinárka Ľubomíra Oleárová. 
   Práve ju vo Svidníku žijúci man-
želia Halajovci oslovili s prosbou o 
pomoc, či by im nepomohla, či by 
ch príbuzné nevyzdvihla na poľsko-
-ukrajinskej hranici. Neváhala, no 

manželia Halajovci trvali na tom, že 
pôjdu s ňou. Zo Svidníka mali pred 
sebou 336 kilometrov a zvládli to 

za 5 hodín. 
   „Museli ísť aj oni, pretože 
na ich slová nikdy neza-
budnem, keď hovorili, že 
musia, pretože doma čakať 
by nedokázali. Stále hovorili, 
že to čakanie v bezpečí vo 
Svidníku by bolo pre nich 
omnoho horšie, než prí-
padné čakanie priamo pri 
poľsko-ukrajinskej hranici,“ 
skonštatovala Ľubomíra 
Oleárová. 
   Na hraničný priechod pri-
šli okolo pol siedmej ráno, 
no a odvtedy čakali. To, čo 
na hranici plnej utečencov 
videli, Ľubomíra Oleárová 
opísala takto: 
   „Je to zúfalstvo, už to 
čakanie na hranici, kde bolo 
veľmi veľa áut, mnohí tam 
pritom čakali už omnboho 

dlhšie, každý na telefóne, nervozita, 
zúfalstvo tých, čo čakajú a zúfalstvo 
tých, čo prichádzajú.“ Rovnako to 
podľa svidníckej kvetinárky brali aj 
manželia Larisa a Emil Halajovci, 
ktorí, keď zbadali prichádzať svoje 
príbuzné, priam vybuchli plačom. 
Plačom šťastia, ale i plačom smút-
ku. Tešili sa z príchodu netere a jej 
dcéry, no smútili, že na Ukrajine 
museli ostať ďalší príbuzní. 
   „Naozaj to najhoršie, čo tam človek 
vidí, je to zúfalstvo, že majú tam 
rodiny a nevedia ako ich dostať do 
bezpečia. Strach v očiach prichá-
dzajúcich detí, pohľad na autobusy 
plné detí, to je niečo, na čo do smrti 
nezabudnem, je to niečo strašné,“ 
opisovala Ľubomíra Oleárová ob-
rázky z poľsko-ukrajinskej hranice, 
ktoré, ako sama povedala, sa jej 
navždy vryli do pamäte. Ako dodala, 
nemala najmenší problém s tým, že 
ide pomôcť, to sa podľa nej nedá. 
   „V takejto situácii sa nedá odpo-
vedať, že uvidím, porozmýšľam, 
proste idem a hotovo, nedá sa roz-
mýšľať. Aj keby som ich nepoznala 
a by ma oslovili, či nepôjdem, išla 
bez som bez zaváhania,“ priznala 
ešte Ľubomíra Oleárová, ktorá z 
rozprávania svojich predkov vie o 
vojne veľa, no toto je niečo úplne 
iné. „Predsa len, od druhej svetovej 
vojny uplynuli desiatky rokov, no toto 
sa tu deje teraz. Ten strach, či raz aj 
my tak nebudeme utekať, ten strach 
je neopísateľný. Teraz sú to oni, ale 
nebudeme to raz my?“ 
   Aj Ukrajinky, ktoré do Svidníka 
priviezla Ľubomíra Oleárová a v 
súčasnosti žijú o Larisy a Emila Ha-
lajovcov, veria, podobné ako drvivá 
väčšina všetkých utečencov, že to 
dlho trvať nebude. „Veria, že odišli 
nakrátko a že sa čoskoro vrátia. 
Chcem v to veriť i ja, no mám veľké 
obavy. A o tej zničenej krajine, o 
tých zničených mestách a obciach 
už radšej ani nehovorím...“ ukončila 
odvážna kvetinárka Ľubomíra Ole-
árová.                                      (ps) 

Odvážna svidnícka kvetinárka vyrazila až na poľsko-ukrajinskú hranicu, aby pomohla 
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   Dom sv. Jozefa vo Svidníku už roky 
pomáha tým, ktorí sa ocitli v zložitej 
životnej situácii a pomáha im prekle-
núť zložitý čas a pomáha im začleniť 
sa do života v spoločnosti. 
   Mnohí Svidníčania si iste pamätajú 
návštevu ukrajinských žien a rodín vo 
svidnícej farnosti, ktorí utiekli pred voj-
nou v Donbase a Donecku. Dnes nás 
prosia konkrétne o tieto veci - lieky: 
hemostatické prostriedky, prostriedky 
na popáleniny, alnalgetiká, obväzy, 
protizápalové prostriedky, obleče-
nie: horské topánky, termobielizeň, 
zateplené tepláky, teplé tmavé alebo 
hnedozelené bundy, fl ísové svetre a 
čiapky, rukavice, čelovky, karimatky, 
chrániče kolien, spacáky. Ďalej: boxy 
pre individuálne lekárničky (prázdne) 
- lekárničky individuálne naplnené, 
nákrčníky. 
   Zbierku spomínaného materiálu vo 
svidníckej Rímskokatolíckej farnosti 
zabezpečuje a koordinuje Dom sv. 
Jozefa Svidník. Keby ste mali niečo 
z týchto materiálnych vecí, odneste to 
priamo do Domu sv. Jozefa na Dlhej 
ulici 505 vo Svidníku. 
   Informovala o tom svidnícka Rím-
skokatolícka farnosť.                  (pn)

Zbierka na pomoc 
pre Ukrajinu 

   Po prvej várke humanitárnej pomoci 
pre ľudí na hraniciach i priamo na 
Ukrajine mesto Svidník pokračuje aj 
v ďalšej pomoci.
   „Občania nášho ukrajinského part-
nerského mesta Rachov sa pripravujú 
na výpadok elektriny i mobilných 
sietí,“ skonštatovala PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová, a 
preto v uplynulý piatok a v sobotu 
mestu zorganizovalo ďalšiu zbierku. 
Aj naďalej sú najviac potrebné tieto 
veci: baterky a batérie rôznych dru-
hov, rýchlovarné kanvice, nabíjateľné 
svetlá, trvanlivé potraviny, hygienické 
potreby. Aktuálne elektrocentrálu 
zabezpečilo mesto Svidník. 
   Ak niečo z týchto vecí máte a ste 
ochotní ich darovať partnerskému 

mestu Rachov na Ukrajine, môžete 
prosím kontaktovať mesto Svidník, 
prípadne sledovať oznamy na Face-

booku a doniesť ich do Domu kultúry, 
keď bude vyhlásený ďalší termín 
verejnej zbierky.                         (pn)

Partnerské mesto Svidníka na Ukrajine prosí o pomoc  

   Príbeh plný smútku a ľudskosti. Z lekárskeho kongresu v špa-
nielskom Madride do Svidníka. Takúto cestu má za sebou lekárka 
Anna Černišova. 

Lekárka z ukrajinského Mariupoľa vo Svidníku 

   Žila a pracovala v ukrajinskom meste 
Mariupoľ, ktoré sa stalo jedným z terčov 
ruských vojsk. Mesto bombardujú už 
niekoľko dní, no spomínanú lekárku 
Annu Černišovu invázia ruských vojsk 
na Ukrajinu zastihla v Španielsku. 
V Madride bola na medzinárodnom 
lekárskom kongrese, no, žiaľ, domov 
do Mariupoľa na Ukrajine sa už vrátiť 
nemohla. Rôzne spleť náhod a pomoc 
rôznych ľudí pomohla k tomu, že sa táto 
lekárka dostala do Svidníka a vďaka 
Svidníčanke Ľubomíre Regrutovej (na 
fotografi i vpravo) má dočasnú strechu 
nad hlavou. Aktuálne už získala aj 
štatút dočasného útočiska, ktoré si 
ako utečenkyňa z vojnovej Ukrajiny 

musela vybaviť na oddelení hraničnej a 
cudzineckej polície v Prešove. Lekárka 
pochádzajúca z Ukrajiny prejavila zá-
ujem ostať vo Svidníku a pracovať vo 
svidníckej nemocnici. Za sebou už má aj 
prvé stretnutie s riaditeľom Nemocnice 
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku Slav-
kom Rodákom. „Je to lekárka internistka 
so špecializáciou na kardiológiu. Stretli 
sme sa, porozprávali, potrebuje si dať 
preložiť vysokoškolské diplomy a ates-
tácie, no a dohodli sme sa na ďalšom 
stretnutí,“ potvrdil Slavko Rodák s tým, 
že vo svidníckej nemocnici pôsobí via-
cero ukrajinských lekárov, no a lekárka 
- internistka Anna Černišova môže byť 
ďalšou.                                                     (ps)  

   Ukrajine a Ukrajincom pomáha 
celé Slovensko a svidnícky región 
nie je výnimkou. V mnohých obciach 
organizujú zbierky a rovnako aj v 
inštitúciách. Podobne je to napríklad 
aj v giraltovskej doline okresu Svid-
ník, odkiaľ do užhorodskej oblasti na 
Ukrajine odviezli 500 kíl humanitár-
nej pomoci. „Veľké poďakovanie od 
Oblastnej rajonnej rady v Užhorode 
patrí občanom obcí Lužany pri Topli, 
Vaľkovce, Okrúhle, Štefurov a ďalším, 
ktorí pomohli,“ informoval nás o tom 
Jaroslav Olejár z Miestnej organizácie 
Matice slovenskej v Giraltovciach, 
ktorá zbierku zorganizovala.      (ps)

Pomáhajú aj ľudia v giraltovskej doline

   Covidová situácia v našom re-
gióne je z týždňa na týždeň lepšia. 
Informovala nás o tom riaditeľka Re-
gionálneho úradu verejného zdravot-
níctva so sídlom vo Svidníku Helena 
Hrebeňaková.
   „V okrese Svidník sme v tomto 
týždni doteraz zaznamenali 238 a 
v okrese Stropkov 123 pozitívne 
testovaných,“ skonštatovala Helena 

Pozitívne testovaných v okresoch Svidník a Stropkov ubúda
Hrebeňaková v uplynulú sobotu 
popoludní. 
   V Nemocnici arm. gen. L. Svobodu 
vo Svidníku je už pár týždňov situácia 
pomerne rovnaká. 

   „Na covidovom Internom oddelení 
máme 23 pacientov, na covidovom 
Oddelení anesteziológie a intenzívnej 
medicíny je jeden pacient na umelej 
pľúcnej ventilácii,“ povedal nám v 

sobotu 5. marca námestník riaditeľa 
svidníckej nemocnice Marek Pytliak. 
   Od 1. marca pritom nemocnica vo 
Svidníku očkuje proti covidu už len v 
piatok.                                         (ps)
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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH 
PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (10.) 

  V auguste 2022 uplynie 20 rokov, odkedy vychádzajú Podduk-
lianske novinky. Prvé vydanie pod týmto názvom a pod súčas-
ným vydavateľom vyšli 26. augusta 2002.

  20 rokov nášho a verím, že i vášho obľúbeného regionálneho týždenníka je 
istotne príležitosťou na zaspomínanie si na to, čo sa pred dvadsiatimi rokmi 

v podduklianskom regióne dialo a čo sme na na-
šich stránkach prinášali. Každý týždeň tak v roku 
2022 venujeme priestor tomu, o čom sme písali 
v roku 2002. Dnes pokračujeme desiatym dielom 
celoročného seriálu.

HZDS viedol Michal Kurilec
  80 delegátov Okresného snemu Hnutia za de-
mokratické Slovensko (HZDS) vo Svidníku zvolilo 
sa predsedu okresnej organizácie Michala Kurilca. 
Podpredsedami sa stali Š: Kožlej, J. Tiško, Š. 
Čarný, T.  Škovranová, tajomníkom M. Kolesár 
a hospodárom S. Fek. Členmi predsedníctva sa 
ešte stali M. Vasilenko, M. Andrejko, E. Schrenk, 
P. Bakaľar, P. Kidala a J. 
Michališin.

Nová „cestovka“ vo Svidníku
  Vo Svidníku otvorila svoju pobočku Cestovná 
kancelária Zlatka sídliaca v Košiciach. Vo Svidníku 

mala svoju pobočku v hoteli Rubín na prvom poschodí. Majiteľkou tejto cestov-
nej kancelárie bola Zlata Bezeková a ďalšiu svoju pobočku mala aj v Sabinove.

Škôlky sa báli o budúcnosť
Materské školy v okrese Svidník mali obavy z nedostatku detí. Napríklad 

v Materskej škole v Cernine mali 15 detí, z ktorých bolo 12 z Cerniny a 3 z 
Kurimky. Z celkového počtu bolo iba 5 detí, ktoré mali v septembri nastúpiť do 
základnej školy - tri v Cernine a dve v Kurimke. Dôvodom obáv o budúcnosti 
materských škôlok vychádzala z poklesu pôrodnosti v regióne.

Jozef Ľos-Božik abdikoval
  Podnikateľ Jozef Ľos-Božik, ktorý zdvihol zástavu svidníckeho futbalu po jeho 
vypadnutí zo IV. ligy, sa rozhodol odstúpiť z funkcie prezidenta SFK Svidník. 
„Viedli ma k tomu určité zdravotné problémy. A tiež to, aby sa na prvé miesto 
dostala moja rodina. Futbal je moja srdcová záležitosť a ak by som sa mu 
nechcel venovať, nerobil by som to. Za mojim chrbtom sa však začali diať veci, 
ktoré majú od futbalu ďaleko,“ povedal po svojej abdikácii Jozef Ľos-Božik s 
tým, že nezanevrie na futbal, nie je mu ľahostajný, ale sám ako podnikateľ 
ho nemôže utiahnuť.                                                                                  (ps)

  Samorodá tvorba vzhľadom na prelínajúce sa oblasti klasi-
fi kácie a rozsah teoretických analýz nepodlieha jednoznačnej 
defi nícii. 

Výtvarníci z okresu Svidník úspešne reprezentovali v Nowom Targu

  Videnie sveta očami insitného umelca, snaha pochopiť príčiny deformácie, 
odklon od fotografi ckej precíznosti tvarov a farieb, ako aj všetkých konzekvencií 
z toho plynúcich, nás vedie k zamysleniu nad podstatou tvorby. 
  Do úzkeho výberu súťaže tvorivosti neprofesionálnych umelcov z okruhu 
insitného umenia a art brut, zorganizovaného v rámci Trienále insitného umenia 
poľsko-slovenského pohraničia 2022 Edwarda Sutora v Nowom Targu postúpili 
zo Svidníka štyria výtvarníci. 
  V prvej etape odborná porota zaradila do súťaže 170 prác, ktoré prihlásilo 72 
neprofesionálnych umelcov z Poľska a zo Slovenska. Po rokovaní odbornej 
poroty v druhej etape úspešnými výtvarníkmi, ktorí získali ceny boli Gabriela 
Madejová za obraz „Kačka“, Miroslav Potoma za obrazy „Sám“, “Orba“ a 
Cyklistky vo Vlkolinci. Čestné uznania si odniesli: Mária Soročinová za obraz 
„Krížiky“ a Jozef Horkavý za obrazy „V lese I.“ a  „V lese II.“ 
Všetkým k získaniu ocenení srdečne gratulujeme. 

Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

       Milé dámy,
   
   dovoľte mi z celého srdca vám pri príležitosti 
vášho sviatku MDŽ zablahoželať, 
a zaželať hlavne pevné zdravie 
a aby vás po všetky vaše dni sprevádzala 
pohoda, porozumenie, láska a úcta. 

                     Okresný predseda Martin Gonšenica 

               a okresná rada strany SMER-SD Svidník

Nech máte pevné zdravie,
nech vás len láska a šťas  e sprevádzajú, 

než vaše odvážne, láskavé, dobro rozdávajúce skutky nájdu tých,
ktorí si ich vážia.

Lebo vaša dobrota a láska je najcennejšia, 
lebo vďaka všetkých nepatrí vám len jeden deň,
preto vám želám - užívajte si ju plnými dúškami.
   Všetko dobré k sviatku Medzinárodného dňa žien praje 

Katarína Siváková,
                                                   poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 
                                                            a šéfredaktorka Podduklianskych noviniek
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    SPOMIENKA

    SPOMIENKA

Čas plynie, smútok zostáva stále v srdciach tých,
Ktorí Ťa milovali.

9. marca 2022 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, ocko, dedko a pradedko

MICHAL KARAMAN 
Z VYŠNÉHO ORLÍKA

  S láskou v modlitbách spomínajú manželka Mária, 
dcéra Tatiana s rodinou, nevesta Ľubica s rodinou a 
syn Michal s manželkou 

Odišiel si ticho ako odchádza deň
a v našich srdciach ostala spomienka len.

Už len kytičku kvetov z lásky Ti môžeme dať,
zapáliť sviečku a spomínať. 

13. marca 2022 uplynie trinásť rokov, 
odkedy nás navždy 

opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
MICHAL HVIZD ZO SVIDNÍKA

 
 Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
  S láskou a úctou spomínajú manželka Helena, dcéry Monika 
a Soňa s rodinami, synovia Slavomír s rodinou a Erik 

V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.

Odišla si od nás, my ostali sme v žiali,
no navždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.

3. marca 2022 uplynul smutný rok, odkedy nás navždy 
opustila naša milovaná mamka a babka 

EVA ZAPŠALKOVÁ ZO SVIDNÍKA

  Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. 
  S láskou a úctou spomínajú dcéra Eva s manželom Michalom, vnučkou 
Zuzanou a vnukom Dávidom 

    SPOMIENKA

  Milí bratia a sestry, v týchto dňoch sme svedkami masívneho 
vojenského konfl iktu v susednej Ukrajine. Došlo k napadnutiu 
súvereného štátu Ruskom, ktoré dlhý čas svetu vyhlasovalo, že 
nemá v úmysle napadnúť Ukrajinu, hoci zhromažďovanie veľ-
kého počtu ruských vojakov i zbrani pri hraniciach s Ukrajinou 
tomu nasvedčovalo. 

V dôsledku vojenského konfl iktu aj k nám na Slovensko 
prichádza veľké množstvo utečencov, najmä žien a detí
„Je to skúška našej viery, dúfam, že v nej obstojíme“ 

  Uskutočnili sa mnohé rokovania, na ktorých ruský prezident Putin stále 
tvrdil, nie, my nechceme žiadnu vojnu, konáme len vojenské cvičenia, my 
nezaútočíme na Ukrajinu. Vidíme, aké to boli falošné slová, lebo opak sa 
stal pravdou. Celý svet je z toho zhrozený. Už počas tých niekoľkých dní je 
mnoho obetí na ľudských životoch a sú veľké materiálne škody, a prebieha 
bezprecedentné pustošenie Ukrajiny.
V dôsledku vojenského konfl iktu aj k nám na Slovensko prichádza veľké 
množstvo utečencov, predovšetkým žien a detí, i starých ľudí, ktorí chcú 
zachrániť svoje hole životy. Preto Vás všetkých chcem vyzvať a poprosiť, 
ukážme svoju ľudskú tvár týmto naším spolubratom, spolusestrám a deťom 
z Ukrajiny a všestranne im pomôžme v tejto, pre nich tak kritickej situácii. 
Na hraničnom priechode Ubľa pomáha naša Prešovská charita, spolu so Spiš-
skou charitou a mnoho dobrovoľníkov charity. Tiež tam pomáhajú bohoslovci a 
kňazi z nášho Kňazského seminára a mnohí kňazi z Prešovskej archieparchie. 
  V tejto ťažkej situácii, my kresťania v duchu svojej viery pomáhame trpiacemu 
Kristovi, ktorého môžeme a máme vidieť v každom utečencovi. Je to skúška 

našej viery, dúfam, že 
v nej obstojíme. 
  Drahí veriaci, cez 
kňazov sme boli všetci 
vyzvaní, aby sme boli 
súčinní a pomohli aj s 
ubytovaním, ak bude 
potreba. 
Zatiaľ je potrebné ute-
čencov ľudský privítať, 
povzbudiť dobrým slo-
vom, podať potrebné 
informácie, ponúknuť 
ich horúcim čajom a 
deťom podarovať ne-
jaké sladkosti. Gréc-
kokatolícki kňazi sú k 
dispozícii aj k duchov-
ným a psychologickým 
rozhovorom. Hasiči, 
policajti a armáda od-
vážajú utečencov z 
hranice do záchytného 
tábora v Ubli, kde sú 

pre nich pripravené provizórne priestory, v ktorých čakajú na svojich blízkych, 
ktorí pracujú v Čechách, či na Slo-
vensku, aby ich odviezli k sebe. 
  Všetkým laikom, bohoslovcom 
i kňazom, ktorí v týchto dňoch 
už pomáhajú utečencom na 
hraničných priestoroch, zo srdca 
ďakujem a veriacich vyzývam 
k modlitbe, k prísnemu pôstu a 
k iným duchovným obetám, za 
skoré ukončenie tejto nezmysel-
nej vojny, tak ako to žiadal aj sám 
Svätý otec František. 

Zo srdca vám všetkým žehnám!
Ján Babjak, prešovský arcibiskup metropolita

    SPOMIENKA
Aj keď priskoro zhasla 
sviečka Tvojho života,

neodišiel si, zostávaš v srdciach blízkych.

1. marca 2022 uplynul smutný rok, 
odkedy nás navždy 

opustil náš milovaný manžel, otec, syn, 
synovec a bratranec

MARIÁN TOMKO ZO STROČÍNA
 
    Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
  
S láskou a úctou spomínajú smútiaca manželka a deti  Adamko a Eliška
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
PES

PIATOK 11. MARCA O 19. HODINE 
Jedno nevychované zviera a... PES

Réžia: Channing Tatum, Reid Carolin  •  Hrajú: Channing Tatum, Dog (Pes)
Road movie, komédia a dojímavý fi lm pre všetkých milovníkov psov v jednom. 
Channing Tatum sa v snímke Pes vydá na cestu popri pobreží Tichého oce-
ánu spolu so štvornohou spoločníčkou, ktorú vezie 
na pohreb jej bývalého pána. Obidvaja cestovatelia 
sú svojrázni a tvrdohlaví a rozhodne to nie je láska 
na prvý pohľad.
  Mariňák vo výslužbe Briggs dostane úlohu, ktorá sa 
zdá byť najťažšou v celej jeho vojenskej kariére. Má 
doviesť sučku belgického ovčiaka Lulu na pohreb jej 
bývalého psovoda. Arogantný, ľahkovážny frajer a 
svojhlavá psia dáma proti svojej vôli spoločne vyrá-
žajú na dlhú cestu autom po tichomorskom pobreží. 
Spočiatku sa navzájom nemôžu vystáť a okrem toho 
je pes často ešte o krok vpred pred svojím novým 
„pánom“. Dokáže zdemolovať auto, prekaziť nádej-
né rande aj utiecť v najnevhodnejšej možnej chvíli. 
Po sérii trapasov sa však z nich začína stávať tím. Briggs postupne zisťuje, 
čo všetko Lulu vo vojne zažila a čo má rada, Lulu si zase uvedomí, že by z 
toho otravného chlapa raz predsa len mohol byť solídne vychovaný a dobre 
vycvičený človek. Ešte však pred nimi stojí jedna náročná výzva - podarí sa 
im na pohreb doraziť včas?
  USA, komédia, 101 minút, české titulky, vstupné: 5 eur 

BETLEHEMSKÉ SVETLO
SOBOTA 12. MARCA O 19. HODINE 

Réžia: Jan Svěrák  •  Námet: Zdeněk Svěrák  •  Hudba: Ondřej Soukup  •  
Hrajú: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Vojta Kotek, Tereza Ramba, Ondřej 
Vetchý, Jitka Čvančarová, Vladimír Javorský

Starnúcemu spisovateľovi Karo-
lovi Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) 
už písanie nejde ako predtým. 
Nedokončené poviedky sa mu 
hromadia v hlave a ich postavy 
vyliezajú na denné svetlo a do-
žadujú sa, aby autor pokračoval 
v deji. Všetci niečo chcú. Fotograf 
Matěj chce získať nedobytnú ma-

gistru z lekárne, pán Bohumil prosí, aby urobil zázrak, automechanik Bakalář 
by chcel byť liečiteľom. Do toho vstupuje z reálneho sveta Šejnohova man-
želka, ktorá si myslí, že už by mal písanie nechať a konečne sa venovať jej.
Komédia s prvkami magického realizmu servíruje univerzálne otázky ľudského 
života s nadsadením a humorom. Scenár fi lmu Jana Svěráka vznikol na motívy 
obľúbených poviedok Zdeňka Svěráka.
  O špecifi cký vizuál fi lmu sa postaral držiteľ ôsmich Českých levov a ďalších 
piatich nominácií, fenomenálny kameraman Vladimír Smutný, oceňovaný 
architekt Ján Vlasák a kostýmová výtvarníčka Simona Rybáková. Strihu ce-
lého fi lmu sa prvýkrát ujal syn režiséra a vnuk hlavného predstaviteľa strihač 
František Svěrák.
  Hlavné postavy stvárnia okrem Zdeňka Svěráka i Daniela Kolářová, Vojta 
Kotek a Tereza Ramba. V ďalších úlohách sa diváci môžu tešiť na Ondřeje 
Vetchého, dánsku herečku Patríciu Schumann a Jitku Čvančarovú.
  Rok výroby: 2021, Česká republika, komédia, 99 minút, vstupné: 5 eur 

ENCANTO: ČAROVNÝ SVET
NEDEĽA 13. MARCA O 15. HODINE 

Réžia: Jared Bush, Byron Howard
Encanto: Čarovný svet rozpráva o neoby-
čajnej rodine Madrigalovcov, ktorí žijú ukrytí 
v kolumbijskom pohorí v zázračnom dome 
na kraji živého mestečka, na úžasnom, 
čarovnom mieste zvanom Encanto. Kúzlo 
Encanta obdarovalo každé dieťa v rodine 
jedinečnou schopnosť od supersily po moc 
uzdravovať - každé okrem Mirabel. No keď Mirabel zistí, že kúzlo Encanta je 
v ohrození, povie si, že ona, jediná obyčajná Madrigalová, je azda poslednou 
nádejou pre svoju výnimočnú rodinu.
  Ešte predtým, ako tvorcovia vo Walt Disney Animation Studios vybrali pros-
tredie či vymysleli jedinú postavu, vedeli, čo bude ústredným motívom nového 
fi lmu: rodina. Encanto: Čarovný svet sa zaoberá zaujímavými, no zložitými 
vzťahmi v rodine, hlavne v takej, kde žije viac generácií pokope. „Povedali 
sme si, že by bolo úžasné rozpovedať príbeh nie o pár postavách, ale o celej 
širokej rodine,“ vraví režisér Byron Howard (držiteľ Oscara za Zootropolis a 
Na vlásku). „Chceli sme pochopiť a vzdať hold tomu, aká dynamika funguje 
vo veľkých rodinách. Nakoľko poznáme svoju rodinu? A nakoľko pozná naša 
rodina nás?“ 
Pred fi lmom Encanto:Čarovný svet uvidíte aj krátky animovaný fi lm Ďaleko 
od stromu.
USA, animovaný, komédia, 110 minút, slovenský dabing, vstupné: 5 eur 

Navždy nás opustili  
  Anna Gonosová (1930, Breznica), Anna Majurníková (1939, Oľšavka), Va-
léria Némethová (1942, Medzilaborce), Jozef Jurč (1941, Svidník), Verona 
Stoláriková (1934, Stropkov), Anna Fiľaková (1937, Svidník), Andrej Štefa-
nišin (1952, Ladomirová), Jozef Gido (1963, Svidník), Jozef Gmitter (1950, 
Cernina), Anna Šváčová (1927, Giraltovce), Igor Sejka (1946, Svidník), Ján 
Kacvinský (1949, Kračúnovce), Ladislav Kurečaj (1939, Giraltovce), Marta 
Kaputová (1945, Svidník), Verona Kurucová (1934, Lenartov), Ing. Ladislav 
Pažák (1930, Košice - Sever), Ing. Anna Juhasová (1968, Radoma), Jozef 
Hartoš (1948, Hencovce), Anna Miheličová (1948, Lúčka), Ľubica Ivančová 
(1971, Matovce), Mária Cinová (1958, Ladomirová),  Ján Gajdoš (1948, Svid-
ník), Alexander Soóš (1941, Stropkov), Jozef Miško (1961, Stropkov), Helena 
Regrutová (1963, Staškovce), Jozef Chavko (1940, Svidník), Anna Tomková 
(1939, Tisinec), Mária Argayová (1939, Humenné), Anna Červeňaková (1939, 
Beňadikovce), Anna Capová (1937, Kručov), Jozef Olah (1951, Stropkov),  
Milan Ferenc (1964, Kečkovce), Peter Homoľ (1969, Bžany), Milan Smoliga 
(1961, Miňovce), Terézia Antošová (1935, Krušinec), Olga Romanska (1942, 
Slovenská Kajňa), Michal Artim (1936, Svidník), Mgr. Tatiana Podhajecká 
(1954, Svidník),  Blažena Gradošová (1938, Dlhé Klčovo), Milan Braja (1950, 
Mestisko). 

Manželstvo uzavreli  
  Marek Kašper (Chminianska Nová Ves) a Mgr. Simona Kačmárová (Stročín), 
Martin Mangera (Jurková Voľa) a Mgr. Jana Suchaničová (Jurková Voľa), 
Maroš Obrochta (Kapišová) a Lýdia Bodnárová (Svidník).  

      

  V stredu 2. marca prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 45 bezpríspevkových darcov: 
  Dominika Pasnišinová (prvodarca), Martin Steško (prvodarca), Juraj Zajaroš 
(100), Jaroslav Suvák (99), Regína Trebišovská (55), Igor Bujdoš (6), Petra 
Bujdošová (10), Radovan Bičej (54), Ján Ivanisko (6), Ladislav Haník (9), 
Radoslav Šafranko (39), Peter Božik (74), Martin Feciskanin (45), Miloš Hnat 
(71), Karol Krovický (11), Vlasta Hromohová (10), Lenka Zeherová (47), Viliam 
Jachymovič (10), Vladislav Sejkanič (9), Marta Hvizdová  (48), Milan Šmajda 
(42), Stanislav Bokšanský (47), Jaroslav Remeta (83), Adrián Slivovič (6), 
Šimon Novák (5), Ľubica Kseničová (23), Ladislav Golenovský (16), Michal 
Čisár (32), Katarína Škurlová (66), Ivana Kašperanová (13), Katarína Padová 
(33), Dáša Orságová (6), Rastislav Kocák (26), Radoslava Barančíková (9), 
Jozef Kurtý (16), Matúš Jakubov (56), Tibor Kubička (6), František Hurný (10), 
Peter Novák (13), Ladislav Dubas (25), Kornélia Sekeľová (2), Juliána Kidalová 
(23), Ján Fedák (11), Jozef Jacenko (6), Marek Kizák (4). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

Kto daroval krv? 

VLÁMANIE DO LABORATÓRIA
  V dobe od 25. do 26. februára 2022 došlo k vlámaniu do jednej zo spoločností 
na Ul. Dukelskej v Giraltovciach. Polícia v prípade vedie trestné stíhanie vo 
veci prečinu krádeže. Páchateľ neoprávnene vošiel do objektu spoločnosti 
a z uzamknutej miestnosti laboratória ukradol sadu bitov (67 kusov), sadu 
kliešti (4 kusy), rysovaciu sadu ako aj mnohé ďalšie náradie a nástroje,  pričom 
škoda na ukradnutých veciach presiahla sumu 3 000 eur. Škoda vznikla aj na 
poškodenom zariadení spoločnosti.

(krpz)
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 Po základnej časti prišlo v Niké 
Extralige mužov na rad play-off . 
Tímy VK MIRAD UNIPO Prešov 
a Rieker UJS Komárno postúpili 
ako dve najvyššie umiestnené 
družstvá v tabuľke priamo do play-
-off . O zvyšné dve miestenky do 
štvrťfi nále si to od soboty 5. marca 
rozdávajú štyri tímy. Série sa hrajú 
na dva víťazné zápasy.
   Volejbalisti TJ Slávia Svidník hrajú 
proti VKP Bratislava a do série vstú-
pili lepšie. Po perfektnom výkonu v 
uplynulú sobotu v prvom zápase v 
Bratislave nedali domácim šancu. 
Svidníčania viedli 2:0 na sety, keď 
domácim umožnili získať tretí set. V 
tom štvrtom už drámu hráči Svidníka 

nedopustili a z Bratislavy si domov 
viezli víťazstvo.
  Mimochodom, bratislavský tréner 
pred zápasom povedal, že najväčšia 
sila Svidníka tkvie v ich domácom 
prostredí. Svidníčania hrajú odušev-
nený volejbal, ktorý je veľmi efektívny 
a práve na toto si Bratislavčania podľa 
ich trénera mali dať najväčší pozor. 
Nuž, v sobotňajšom zápase to na 
radosť Svidníka nedokázali.
   Nuž a ešte jedna informácia. V dote-
rajšom priebehu sezóny Svidníčania 
26.10.2021 na domácej pôde porazili 
3:2, 4. decembra 2021 vyhrali aj v 
Bratislave 3:2, potom 19. februára 
na domácej palubovke Svidníčania 

NIKÉ EXTRALIGA / Prvý zápas v Bratislave pre Svidníčanov
VKP Bratislava - TJ Slávia Svidník 1:3 (22:25, 22:25,25:20, 19:25)

prehrali s Bratislavčanmi 1:3, no a 
teraz v play-off  v prvom zápase uspeli 
v Bratislave Svidníčania 3:1.
Zostava Svidníka: R. Vitko (2), M. 
Sopko (11), P. Marjov (12), E. Gulák 

(21), B. Skasko (10), D. Šelong (12), 
(libero M. Vitko), Ľ. Macko, Š. Gula.
   Druhý zápas je na programe v stre-
du 9. marca o 17. hodine vo svidníckej 
športovej hale.                            (pn)

 Šport 

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
   SFZ vydáva v súlade s rozhodnutím vlády SR o uvoľňovaní protipandemických 
opatrení a v nadväznosti na novú vyhlášku ÚVZ SR č. 24/2022 V.v. toto usmer-
nenie: PODMIENKY ORGANIZÁCIE TRÉNINGOVÉHO PROCESU A SÚŤAŽÍ 
(VRÁTANE TURNAJOV) VO FUTBALOVÝCH KLUBOCH
1. Súťažné stretnutia a tréningy
Športové podujatia vrátane súťaží a tréningov je možné organizovať do počtu 
100 účastníkov (športovci, tréneri, atď.) v režime ZÁKLAD, t.j. bez preukázania 
sa očkovaním, prekonaním ochorenia COVID - 19 alebo negatívnym testom. 
Samozrejme, osoby, na ktoré sa aktuálne vzťahuje karanténne opatrenie, sa 
nemôžu takejto aktivity zúčastniť.
2. Diváci
Športové podujatia, v rámci ktorých majú diváci (t.j. iní účastníci ako osoby pria-
mo zapojené do športovej aktivity) prekryté horné dýchacie cesty respirátorom 
a je na nich zabezpečené fi xné sedenie alebo státie (napr. halový turnaj) sa v 
zmysle vyhlášky klasifi kujú ako nízko rizikové podujatia. Na týchto podujatiach 
sa môžu zúčastniť akékoľvek osoby v režime ZÁKLAD, a to maximálne v počte 
500 osôb alebo maximálne v rozsahu 50 % kapacity priestorov podujatia, t.j. ak 
má športová hala kapacitu 1.500 miest na sedenie, je možná účasť maximálne 
750 sediacich divákov.
   Zároveň je nevyhnutné zabezpečiť plnenie všetkých hygienických požiadaviek 
a ďalších protiepidemiologických opatrení podľa vyhlášky zo strany organizátora 
podujatia.
   Organizátor podujatia ako osoba zodpovedná za priebeh aktivity a umožnenie 
vstupu divákom je oprávnený nepripustiť na podujatí účasť osôb, ktoré majú 
akékoľvek príznaky respiračného ochorenia. 
   Oznamuje FK OOFZ Svidník (Rovné, Sitníky), že im v ISSF bola vystavená 

Úradná správa č. 21. zo dňa 3. marca 2022     

  Po covidovej prestávke sa znovu rozbehli stolnotenisové súťaže. Stolní 
tenisti ŠŠK Centrál Svidník pôsobiaci v krajských stolnotenisových ligách 
sa predstavili v domácom prostredí. Druholigisti v predohrávke piateho 
kola privítali v uplynulý štvrtok stolných tenistov z Vojčíc. Po dramatických 
zápasoch sa stretnutie nakoniec skončilo remízou.
ŠŠK Centrál Spojená  škola Svidník 

- ŠKST Vojčice 9:9
B.: Magdziak 3,5; Močilenko, Vodila 
po 2,5.
   Štvrtoligisti nastúpili proti OŠK Ša-
rišské Michaľany „B.“ Úvodné štvorhry 
zvládli lepšie hostia. Domáci ešte v 
prvej sérii dvojhier vyrovnali stav na 3:3. 
V druhej sérii Svidníčania pokračovali 
na víťaznej vlne a stav stretnutia upravili 

vo svoj prospech 6:4. Tretiu sériu zvládli 
lepšie Michaľany a zrovnali stav na 7:7. 
Štvrtá séria sa skončila nerozhodne, 
čo znamená, že aj celé stretnutie sa 
skončilo nerozhodne 9:9.
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník 
„B“ - OŠK Šarišské Michaľany „B“ 

9:9
B.: Kmiť, Antoš po 3; Kurečko 2; Gonos 
1.                                                   (ku)

III. LIGA

zberná faktúra za mesiac február, ktorá je splatná do 10.3.2022 (štvrtok).
ŠTK OOFZ:
   Upozorňuje FK Bukovce na neuhradenú zbernú faktúru za mesiac október 2021
   Schválila žiadosť FK V. Orlík o zmenu miesta stretnutia 6. kola 6. ligy dospelých 
V. Orlík - Rovné dňa 6.3.2022 o 14.30 hod., stretnutie sa uskutoční na ihrisku 
vo V. Mirošove, zraz všetkých aktérov stretnutia vo V. Mirošove, poplatok 10,- €
   Schválila žiadosť FK Kalnište o zmenu hracieho dňa domácich stretnutí v jarnej 
časti súťaže 6. ligy dospelých. FK Kalnište odohrá domáce stretnutia v sobotu v 
ÚHČ, poplatok 10,-€

KR OOFZ:
10. a 12. kolo 6. liga dospelí - 13.3.2022 o 14.30 hod. :

   Sitníky - Miňovce (Ľ. Suchanič, Seman, Čonka - Fiľarský), Lúčka - V. Orlík 
(Malačina, Dovičák, Znoj - Šafranko), Kalnište - Stročín (Hubáč, Šugar, Hamřík 
- Vaško), Radoma - Mestisko (A. Špak, L. Zápotocký, Babjarčík - Mackanin), 
Kuková - Rovné (Džavoronok, F. Zápotocký, Sidorová - Brendza)
   KR pozýva všetkých R a DZ na zimný doškoľovací seminár OOFZ, ktorý sa 
uskutoční dňa 12.3.2022 v MsKS v Stropkove. Prezentácia: 8:30 hod. Začiatok 
seminára 9:00 hod. Účasť na seminári je podmienkou na delegovanie v jarnej 
časti 2022. K dispozícii pre všetkých rozhodcov je aj nová rozhodcovská výstroj 
(3 sady dresov krátky a dlhý rukáv), ktoré však dostanú iba rozhodcovia,  ktorí sa 
zúčastnia seminára. KR zároveň pozýva aj nových uchádzačov o rozhodcovský 
dres. Každý kto chce spoznať futbal aj z inej stránky, je srdečne vítaný.

DK OOFZ:
   Prenos trestov z jesennej časti súťaže: 
Hráč TJ Družstevník Rovné - Tomáš Ferenc - 1238166 - 1  stretnutie
Hráč TJ Radomka Radoma - Denis Haspra - 1239463 - 1 stretnutie 
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úrad-
ná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk                                                                                      
                                                                                                       OOFZ Svidník

   V uplynulú sobotu odštartovali futbalisti U19 a U17 jarnú časť lll. fut-
balovej ligy skupiny východ vo Veľkom Šariši. 

Mládežníci v akcii

   V prvom stretnutí kategórie U19 úvod stretnutia vyšiel našim chlapcom, keď 
po rýchlom protiútoku sa ujali vedenia. Aj napriek ďalším našim šanciam sa 
stav do polčasu už nemenil. V druhom polčase sa domácim podarilo vyrovnať 
po štandardnej situácii. Naši chlapci ale zabrali a dokázali streliť víťazný gól, 
ktorý znamenal pre nich prvé body v tomto ročníku. Góly v tomto stretnutí 
zaznamenali Zdenko Haluška Tibor Rogoš. 
   V druhom zápase kategórie U17 naši chlapci začali veľmi dobre a 25 minút 
diktovali tempo a boli jednoznačne lepší. Paradoxne dostali gól, ktorý ich 
pribrzdil. V druhom polčase už prehrávali 0:2, ale ukázali silu kolektívu a 
bojovali až dokonca a gólmi Riša Barana a Damiána Hnat dokázali so silným 
súperom tento zápas vyrovnať, čo zverencom novej trénerskej dvojice Milan 
Koša - Ladislav Harakaľ slúži ku cti.                                                          (jd)

Súťaže sa rozbehli
  Dohrávané stretnutie z predminulého týždňa, keď Raslavice na zápas 
proti Svidníku na umelom trávniku v Humennom nepricestovali, má vý-
sledok. Svidník ho vyhral kontumačne 3:0 a zverenci trénerskej dvojice 
Vladislav Palša - Oliver Špilár si pripísali prvé tri body v sezóny. 
  V prvom ostrom zápase po dlhej pre-
stávke Svidníčania privítali v uplynulú 
nedeľu tím zo Sobraniec.
    V prvom polčase to nebol najlepší 
výkon zverencov trénera V. Palšu a 
jeho hrajúceho asistenta O. Špilára. 
Ukázala sa absencia tréningov na 
prírodnej tráve. Hostia posilnení o 
piatich hráčov z prvoligových Micha-
loviec, ktorých sú Sobrance farmou, 
sa vo Svidníku ujali vedenia gólom po 
štandardnej situácii. 
 V 47. minúte, teda už po zmene 
strán, bol za faul vo vyloženej gólovej 

1. FK Svidník - FK Sobrance 1:1 (0:1)

príležitosti vylúčený svidnícky brankár 
Vinclér a do brány išiel hráč Oravec. 
Svidníčania však už predvádzali lep-
šiu hru a v 74. minúte po štandardnej 
situácii hlavou vyrovnal D. Čabala. 
Tento zápas patrí do kategórie tých, 
že veľmi chceš, no jednoducho to 
nejde. 
Zostava Svidníka: Vinclér - Ducár, 
D. Čabala, Gajdoš, Makara, Pavlovič 
(49. Oravec), Sova, Ivanecký (76. 
Hanák), Hirka, Guman, Špilár. 
  V nedeľu 13. marca futbalisti Svid-
níka cestujú do Krompách.         (ps)
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci 
marci 2022 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku 

s fi nančnou podporou Fondu na podporu umenia

LA FONTAINE, Jean de: 
Rozprávky o zvieratách. 
Mravec a svrček a iné bájky. 
Nesvady, Foni book 2021. 47 s.
  Krásne bájky o zvieratách od La Fontaine. 
Nájdete tu napríklad bájku Mravec a svrček, 
Líška a cap, Vlk a bocian, Bájka o konskom 
povoze a muche, Korytnačka a dve kačice a 
mnoho iných známych ale aj menej známych 
bájok od tohto svetoznámeho bájkara.

LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 
LEKÁRNE: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Poho-
tovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: Najbližšia pohotovostná stomatologická služba je v 
Prešove. Zubno-lekárska pohotovostná služba, Levočská 44, Prešov, (SK 
Dental, Prešov, s.r.o.). Spádové územie aj pre Svidník a Stropkov. 
POHOTOVOSŤ LEKÁR: 
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 
054/786 05 38.

VONDRÁČKOVÁ, Lucie
  Lucie Vondráčková sa narodila 8. marca 1980. Je česká speváčka, divadelná 
a fi lmová herečka. Lucka je dcérou textárky Hany Sorrosovej a hudobníka 
Jiřího Vondráčka, ktorý sa snažil preraziť ako spevák, ale nikdy nedosiahol 
takú slávu ako Luciina teta, populárna speváčka Helena Vondráčková. Už 
v roku 1990 ju režisér Ráža obsadil do televízneho seriálu Územie bielych 
kráľov. Ale do povedomia mladých divákov a poslucháčov sa dostala vďaka 
prvému pesničkovému albumu Marmeláda, za ktorý obdŕžala zlatú a platinovú 
dosku. Vtedy mala 12 rokov. Už ako 10-ročná stala na divadelných doskách 
Národného divadla. Počas štúdia na konzervatóriu hosťovala v divadle Rokoko 
a dodnes je jeho členkou. Lucie je žena mnohých tvárí a nielenže stvárňuje 
mnohé muzikálové role, ale taktiež spieva, hra v divadle, vo fi lme a moderuje.  

ELLIS, Bret Easton (7.3.1964-)
  Americký spisovateľ. Vyštudoval hudbu a hral v skupinách až do vydania 
svojej prvej knihy Menej než nula. Postavy v jeho dielach sú mladí ľudia, 
ktorí sú si vedomí svojej skazenosti, ale rozhodli sa žiť s ňou. Je autorom 
kontroverzného diela Americké psycho, ktorého hlavnú postavu napísal 
podľa svojho otca. Dielo sa neskôr stalo kultovým. Napísal Pravidlá vášne, 
Informátori, Glamorama a iné.

Poštár zazvoní pri vchode domu a vraví gazdinej:
- Tento list prišiel lietadlom z Ameriky!

- To nie je pravda. Videla som vás, ako ste išli na bicykli.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 8. marca: 17:00 + Ján, Ján, Michal, Mária, Margita, Olena, 
Streda 9. marca: 17:00 + Michal Štefanisko, Štvrtok 10. marca: 7:00 
Za zdravie a Božie požehnanie pre Adrianu s rod., Piatok 11. marca: 
17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána, Máriu, Martina, Zuzanu, 
Miloša a Irenu, Sobota 12. marca: 7:00 Druhá zádušná sobota; + za 
zosnulých; panychída s hramotami, Nedeľa 13. marca: 9:00 Za farnosť.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 8. marca: 12.00 * o. Vladimír s rod., 18.00 + za nenarodené 
deti, Streda 9. marca - Zdržanlivosť od mäsa: 17.15 Krížová cesta, 
18.00 * Záňa s rod. (obrátenie) / * Ján a Štefánia liturgia VPD, Štvrtok 
10. marca: 12.00 + Jozef Hoško, Ruženec za závislých s komunitou 
Cenacolo od 17.15, 18.00 + Anna Korbová (40-dňová lit.), + Ján, Anna, 
Juraj, Mária, Michal, Mária, Tichá adorácia do 20.00, Piatok 11. marca 
– Zdržanlivosť od mäsa: 6.30 Pôstna utiereň, 18.00 +Mária a Vasiľ / + 
Anna, Jozef, Mária, Jozef liturgia VPD, Sobota 12. marca – Zádušná 
sobota: 8.00 + Zosnulí farnosti (panychída a čítanie hramôt), 18.00 + 
Zosnulí farnosti (panychída a čítanie hramôt), Nedeľa 13. marca: 8.00 * 
Za farnosť, 9.15 * Anastázia, Ingrid, Renáta s rod., 10.30 * Anna, Mária, 
18.00 * z rod. Dudovej, Mustafovej, Bejdovej, Frigovej. 

OZNAMY:
   Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí je v piatok od 16:30. V tom 
istom čase budú mať stretnutie aj deti v suteréne chrámu. 
   Nasledujúcu nedeľu je Zbierka na Pomoc utečencom z Ukrajiny. Pán 
Boh odmeň za pomoc núdznym a prosíme o modlitby a pôst za mier. Na 
tento úmysel sa modlíme v pondelok po liturgii Veľkopôstny moleben, 
v stredu od 17:15 Krížovú cestu. 

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
   Utorok 8. marca: 18.00 ZBP Dominik / + Oľga (1. výročie), Streda 9. 
marca: 6.30 ZBP Mária, 18.00 ZBP Gabriela s rod., Štvrtok 10. marca: 
6.30 ZBP Anton, 18.00 + Michal, Anna, Ján, Ján, po sv. omši vyloženie 
Sviatosti, krátka adorácia, Piatok 11. marca: 6.30 + Zuzana, Ján, 18.00 
+ Michal, Sobora 12. marca: 8.00 Za ručencové bratstvo, 15.30 v Do-
move dôchodcov ZBP Jozef s rod., Nedeľa 13. marca: 8.00 + František, 
Juraj, Anna, 10.30 ZBP Kvetoslava, 14.30 Pobožnosť Krížovej cesty, 
18.00 + Justína, Michal.

OZNAMY:
   V stredu Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie. Je to deň 
pokánia v celej Cirkvi a zdržovania sa mäsitého pokrmu. 
   V Piatok a v nedeľu počas pôstnu sa budú konať pobožnosti krížovej 
cesty. V nedeľu o 14.30. V piatok o 17.30. Rozpis spoločenstiev mod-
liacich sa krížovú cestu je na nástenke. 
   Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v piatok v kostole o 17.30 na 
krížovej ceste. Po nej bude nasledovať sv. omša. 

PRAVOSLÁVNY CHRÁM
   Od pondelka do piatku: 6.00 sv. liturgia, 17.00 Večierňa. Sobota: 
6.00 sv. liturgia, 17.00 Večierňa, Nedeľa: 7.00 hod. sv. liturgia, 16.00 
Večierňa. 

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. 
   Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie 
údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.

Občiansku riadkovú, 
ale aj plošnú  inzerciu 

môžete podať aj elektronicky - 
redakcia@podduklianskenovinky.sk

Následne odkomunikujeme 
formu úhrady za uverejnenie. 
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 Infoservis

Jarné upratovanie pod drobnohľadom


