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  Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. 
Svobodu vo Svidníku bude mať nové dielne pre odborný výcvik 
za vyše 1,5 miliónov eur. S ich výstavbou sa začalo v uplynulú 
stredu 9. marca odovzdaním staveniska, dokončené by mali byť 
približne o rok.

SOŠ polytechnická a služieb vo Svidníku
bude mať nové dielne na odborný výcvik 

  Na slávnostnom odovzdávaní stave-
niska na výstavbu dielní na odborný 
výcvik v  SOŠ polytechnickej a služieb 
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku sa 
zúčastnili aj predseda Prešovského 
samosprávneho kraja Milan Majerský, 
poslanci PSK za okres Svidník Ján 
Hirčko a Ján Vook, ale aj primátorka 
Svidníka Marcela Ivančová, riaditeľ 
Úradu PSK Fabián Novotný, zástup-
covia fi rmy IRBIS SLOVAKIA, s.r.o., 
ako zhotoviteľa stavby a ďalší.
Prešovská župa na vybudovanie 
modernej haly s dielňami poskytla 
fi nancie z vlastných zdrojov vo výške 
viac ako 1,1 mil. eur. 
  Počas približne jedného roka by 
mala v Strednej odbornej škole po-
lytechnickej a služieb arm. gen. L. 
Svobodu vo Svidníku vzniknúť nová 
moderná hala s dielňami pre odborný 
technický výcvik. 
  Výstavba si vyžiada celkové investí-
cie približne 1,53 mil. eur, z toho pros-
triedky PSK predstavujú vyše 1,1 mil. 
eur a 445-tisíc eur sú prostriedky cez 
úver z Európskej investičnej banky.
  „Do projektu sme sa mohli pus-
tiť vďaka podpore z Európskej 
investičnej banky, angažovanos-
ti krajských poslancov, mesta 
Svidník a v neposlednom rade aj 
vedenia tejto školy, za čo som im 

veľmi vďačný, pretože spoločným 
úsilím prispejeme k tomu, aby aj 
tento okres prekvital a mal kvalitné 
stredoškolské vzdelávanie. 
  Projekt prinesie najmä zlepšenie 
prostredia školy jednak čo sa týka 
jej priestorového vybavenia, ale i 
dielenského dovybavenia. 
  Žiaci tu budú mať k dispozícii 
nové a atraktívne dielne a následne 
aj  najmodernejšiu techniku. Je to 
ďalší významný krok, ktorý môže 
prispieť k rozvoju mesta Svidník, 
ale aj celého svidníckeho regiónu,“ 
vyjadril sa počas slávnostného po-
klepania kameňa stavby v svidníckej 
škole predseda PSK Milan Majerský.
  Projekt výstavby dielní pre odborný 
výcvik zahŕňa vybudovanie novej 
haly s rozmermi 20x40 metrov, ktorá 
je členená na tri časti - jednu väčšiu 
v strede a dve menšie po stranách.    
  Zázemie tu nájdu pedagógovia a 
žiaci odborov mechanik strojov a 
zariadení, obrábač kovov či stolár. 
Zároveň sa tu vytvoria pracovné a 
skladové priestory. Doba výstavby 
haly s dielňami je 300 dní. 
  Týmto projektom sa prispieva k 
transformácii školy na moderné 
centrum odborného vzdelávania, kde 
môžu žiaci získať odborné vedomosti 
v oblasti strojárstva a služieb.

  Nadväzovať naň bude ďalší projekt 
pripravovaný v rámci prebiehajúcej 3. 
etapy iniciatívy Catching-Up Regions 
s názvom „Zlepšenie vzdelávacej 
infraštruktúry v SOŠ polytechnická a 
služieb arm. gen. L. Svobodu, Barde-
jovská 715/18, Svidník.“ 
  Zahŕňať bude materiálno- technické 
dovybavenie zváračskej dielne a za-
bezpečenie nových CNC strojov, ako 
sú brúsky, rezačky, frézy a sústruhy. 
Plánovaná výška investície do tohto 
dovybavenia je približne 1,4 mil. eur.
  V rámci modernizácie školy sa počíta 
aj s ďalšími etapami. Tie by sa mali 
týkať rekonštrukcie tzv. stredného 

traktu  školy a v rámci toho moderni-
zácia učební  pre odbor spracovania 
kovov. Ďalším plánom je rekonštruk-
cia učební pre odbory stolár a neskôr 
internátnych priestorov. 
  Škola má v pláne realizovať aj 
modernizáciu sociálnych zariadení 
a veľkej zborovne pre vyučujúcich 
majstrov.
„Sme vďační zriaďovateľovi školy 
- Prešovskému samosprávnemu 
kraju, že jeho strategickým záme-
rom je našu školu  transformovať 
na moderné centrum odborného 
vzdelávania v oblasti strojárstva 
a služieb, ktorá by poskytovala 
kvalitné a efektívne odborné vzde-
lávanie a prípravu zodpovedajúcu 
potrebám trhu práce a stala sa zá-
roveň inšpiráciou pre ostatné školy 
v regióne,“ skonštatoval riaditeľ 
školy Jaroslav Pavluš, podľa ktorého 
9. marec 2022, ktorý je uvedený aj na 
stavebnom kameni, zároveň otvára 
dvere do novej histórie školy. 
  „Som veľmi rád, že práve dobrá  
spolupráca PSK  a našej školy  pri-
náša pre nás všetkých nové lepšie 
možnosti na  skvalitnenie  a zatrak-
tívnenie  odborného vzdelávania a 
odbornej prípravy v regióne pod 
Duklou,“ dodal ešte riaditeľ školy 
Jaroslav Pavluš.
  V SOŠ polytechnickej a služieb 
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku 
aktuálne študuje 310 žiakov a jej vý-
chovno-vzdelávací proces sa prioritne 
zameriava na strojársky priemysel, 
dopravu a služby. 
 

(psk, pn)
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   V okrese Svidník je epidemiologicka 
situácia na rovnakej úrovni ako týždeň 
predtým, v okrese Stropkov hygienici 
po dlhšom čase zaznamenali nárast 
ochorení COVID-19 o 28 %. 
   „Čo sa týka počtu ochorení, v okre-
se Svidník sme zaevidovali 266 a v 
okrese SP 196 ochorení. Ochorenie 
sa vyskytuje v rámci celých okresov 
a vo všetkých vekových kategóriách,“ 
skonštatovala v uplynulú nedeľu 13. 
marca riaditeľka Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom vo 
Svidníku Helena Hrebeňaková. 
Na covidovom Internom oddelení 
v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu 
vo Svidníku bolo v uplynulú nedeľu 
hospitalizovaných 20 pacientov a na 
Oddelení anesteziológie a intenzív-
nej medicíny nebol žiaden pacient s 
ochorením Covid-19. Informoval nás 
o tom námestník riaditeľa svidníckej 
nemocnice Marek Pytliak.           (ps)

Ako to vyzerá 
s covidom? 

   Z prvých 120 utečencov z Ukrajiny, ktorých priviezli do Svidníka 
a z ktorých drvivú väčšinu tvorili vysokoškolskí študenti z afric-
kých krajín, už takmer všetci odišli. Odchádzali postupne, asi v 
priebehu týždňa zväčša do svojich domovských krajín, prípadne 
do iných európskych štátov, kde majú príbuzných či priateľov. 

Študentov vystriedali prevažne matky s deťmi - pomoc ľudí zo Svidníka a okolia je neopísateľná 

   Od pondelka 7. marca však do 
Svidníka, konkrétne na internát Stred-
nej odbornej školy polytechnickej a 
služieb vo Svidníku začali postupne 
prichádzať ďalší utečenci z Ukrajiny. 

   K trom africkým študentom, ktorí 
nateraz ešte vo Svidníku ostávajú, 
no tiež sa pravdepodobne chystajú 
odísť, pribudlo postupne zhruba 80 

utečencov z Ukrajiny. Sú to zväčša 
matky s deťmi a starší ľudia. Z celko-
vého počtu 80 utečencov je vyše 30 
detí rôzneho veku, od necelých dvoch 
mesiacov do sedemnásť rokov. 

   Dvomi autobusmi ich 
priviezli aj z poľsko-
-ukrajinského hranič-
ného priechodu, no 
mnohí prišli aj vlastnou 
dopravou či dopravou, 
ktorú si priamo na slo-
vensko-ukrajinských 
hraničných priecho-
doch zabezpečili.    
   V spomínanom inter-
náte majú teda strechu 
nad hlavou a rovnako 
majú zabezpečenú aj 
stravu - raňajky, obe-
dy a večere. Ako sme 

denno-denne 
aj sami videli, 
všetci prišli len 
s pár vecami 

zbalenými do dvoch či 
troch tašiek... 
   Veľmi smutné obráz-
ky sa nám naskytli, keď 
napríklad jedna rodina 
potrebovala odvoz zo 
Svidníka do Rzeszowa, 
aby mohli následne 
cestovať k blízkym v 
inej časti Poľska. Keď 
im šofér dodávky, kto-
rého sme im zabezpe-
čili, otvoril batožinový 
priestor auta, aby si 
tam uložili batožinu, 
nemali tam takmer čo 
dať. Jednoducho, mali 
iba maličké ruksaky, 
ktoré držali v rukách. 
   Výraznejšia pomoc, 
o ktorú sa spočiatku 
snažila samotná ško-
la, v ktorej internáte 
sú ukrajinskí študenti 
ubytovaní, prišla po 
tom, čo príchod ukra-
jinských matiek s deťmi 
a dôchodcov do Svid-

níka na sociálnej sieti 
publikovala svidnícka 
mestská poslankyňa a 
šéfredaktorka Podduk-
lianskych noviniek Ka-
tarína Siváková. To, čo 
nastalo potom, sa ani 
nedá poriadne opísať. 
Dobrota ľudí zo Svid-
níka a okolia bola a je 
neskutočná. Celý čas 
bola snaha o poskytnu-
tie pomoci utečencom 
smerovaná adresne, 
podľa komunikácie so 
školou a podľa toho, čo 
ženy s deťmi, či staršie 
ženy a muži aktuálne 
potrebovali, a takto to je 
aj dodnes. 
   Aktuálne, keďže pre-
vládajú deti, potrebujú 
najviac mlieko, mliečne 
výrobky, granko, cere-
álie, detské piškóty a podobne. Ak 
chcete a máte možnosť pomôcť, 
môžete tieto veci priniesť aj k nám do 
redakcie a my ich následne doručíme 

do priestorov školy a internátu. 
   Vďaka aktivite poslankyne Katarí-
ny Sivákovej sa do pomoci zapojilo 
množstvo ľudí, medzi nimi napríklad 
aj terénni sociálni pracovníci mesta 
Svidník či členovia Občianskeho 
združenia Minority-SK, ktorých spolu 
môžete vidieť aj na fotografi i. Tých 
dobrodincov, ktorí ukrajinským ženám 
a deťom vo Svidníku pomáhali a po-
máhajú, je však viac. Patrí im vďaka.
   Po našej iniciatíve sa aktivity chytilo 
aj SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry 
vo Svidníku a ľudia z Ukrajiny tak 
mohli sobotu stráviť vo svidníckom 
skanzene a nedeľu v Galérii Dezidera 
Millyho. Tento týždeň by mal patriť 
aktivitám súvisiacim s pomocou ukra-
jinským utečencom so začlenením 
detí do škôl a, samozrejme, s výuč-
bou slovenského jazyka popri škole. 
Mnohí síce tvrdia, že sa vrátia domov 
hneď ako skončí vojna, no zdá sa, že 
ani sami tomu príliš neveria a skôr sa 
možno viacerí z nich budú pripravovať 
na nový začiatok a možno práve vo 
Svidníku...
   Ich slová vďaky sme počúvali vždy, 

pri každom kontakte, a to jasne sved-
čí, že ich vďačnosť je úprimná a bez 
podpory nás, domácich, sa im začínať 
bude len veľmi ťažko...               (ps)   
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  Budúcemu maturantovi učarovala ihla s niťou. Gymnazista 
Lukáš Breda, ktorého čakajú maturitné skúšky, podľahol záľube 
vo vyšívaní. V našom rozhovore tento mladý Svidníčan prezradil 
aj to, ako sa k tomu dostal.

Gymnazistovi Lukášovi Bredovi učarovalo vyšívanie na oblečenie 

  „Chcel som niečo začať a využiť svoj voľný čas inak, než len ho prele-
žať v posteli, či za počítačom. Myslím si, že mladí ľudia si neuvedomujú 
koľko voľného času majú k dispozícii, vlastne uvedomujú si to, ale až 
keď je neskoro,“ povedal Lukáš Breda, ktorý vyšíva rôzne druhy oblečenia 
od tričiek, svetrov až po ponožky, no skúsil už aj tašku. 
  „Nejde mi o nejaké peňažné ohodnotenie, popravde na brigáde by som 
dokázal zarábať viac. Chcem byť šťastný a vidieť ľudí šťastných. Teta, 
moja mama, či ľudia, ktorí odo mňa niečo kúpili, dúfam, že som im vyčaril 
úsmev na tvári,“ usmial sa sympaťák Lukáš, ktorý pri vyšívaní používa ihlu, 
ktorá by mu mohla byť matkou. 
  Tá ihla má 40 rokov, je stará, veľká a relatívne hrubá na ihly. „ Ale je to ihla, 
s ktorou som sa učil a stále učím, takže ju neplánujem vymeniť, síce som 
od  tety dostal novú sadu ihiel, nepoužívam ju,“ priznal Lukáš, ktorého 
kamaráti prezývajú Bredy. „Samozrejme, používam aj kruh na vyšívanie, 
aby mi pridržal látku.“ 
  Lukáš „Bredy“ Breda priznal, že vo vyšívaní je samouk, no stále sa mohol 
aj môže spoľahnúť na pomoc tety. Najčastejšie vyšíva kvetinové vzory a na 
svojom konte už má asi 30 vyšitých kúskov oblečenia. „Jedna vec mi môže 
trvať aj 8 a viac hodín čistej práce,“ odpovedal na otázku, ako dlho mu 
trvá, kým vyšije jeden kus oblečenia.
  Je samozrejmosťou, že i dnes vyšíva viac dievčat než 
chlapcov. Ale, keďže takisto maľujem na oblečenie, prišlo 
to k nemu veľmi prirodzene. 
„V dnešnej dobe sa už normalizujú práce a koníčky a 
prestávajú sa deliť podľa pohlavia,“ upozornil gymna-
zista a v závere nášho rozhovoru prezradil aj to, aké má 
plány. „Zmaturovať, vyštudovať, zamilovať sa, praco-
vať, zanechať po sebe stopu, vychovať deti a užívať 

si život ako dôchodca. 
  Ale v tej kratšej bu-
dúcnosti mám v pláne 
pokračovať v štúdiu,“ 
uzavrel Lukáš Breda, 
ktorého už zakrátko na 
svidníckom Gymnáziu DH 
čakajú maturitné skúšky a 
nezabudol ani poďakovať 
tete za rady a mame za 
úprimné názory a hodno-
tenia jeho práce. 

(ps)
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  Stomatologickú pohotovostnú službu Nemocnica arm. gen. L. 
Svobodu vo Svidníku prevádzkovať nebude. Potvrdil to pre naše 
noviny riaditeľ nemocnice Slavko Rodák. Dôvodom je nedosta-
točný záujem stomatológov o zapojenie sa do prevádzkovania 
pohotovostnej služby.

Na znovuobnovenie zubnej pohotovosti sme sa tešili zbytočne 
- nedostatočný záujem zubárov 

  Pripomeňme, že problematiku sto-
matologickej pohotovostnej služby 
nastolila koncom januára tohto roka 
poslankyňa Mestského zastupiteľstva 
a šéfredaktorka Podduklianskych 
noviniek Katarína Siváková. Na to, že 
posledným januárovým dňom skončí 
prevádzkovanie zubnej pohotovosti 
vo Svidníku a ľudia z regiónu budú 
musieť cestovať cez víkendy a po-
čas sviatkov za zubármi do Prešova, 
Humenného či Popradu, upozornila 
meilom predsedu Prešovského samo-
správneho kraja, poslancov krajského 
parlamentu za okres Svidník, riaditeľa 
nemocnice i primátorku Svidníka. 
  Ako prvý reagoval samotný riaditeľ 
nemocnice Slavko Rodák, ktorého ta-
káto informácia o ukončení prevádz-
kovania stomatologickej pohotovosti 
zaskočila. Slavko Rodák však vyhlá-
sil, že skúsia niečo urobiť a podľa 
jeho vtedajších vyjadrení bola nádej, 
že by stomatologickú pohotovosť 
prevádzkovala samotná nemocnica. 
  Podmienkou však bolo, aby zubná 
pohotovosť bola ekonomicky na 
nule a aby záujem o službu v rámci 
stomatologickej pohotovostnej služby 
prejavil dostatočný záujem stomato-
lógovo, najlepšie jedenásť. Slavko 
Rodák sa tak pustil do rokovania 
nielen so zubármi, ale i s ďalšími 
úradmi, poisťovňami a podobne. Kým 
všetky rokovania boli úspešne uzav-
reté, otvorené ostávali rokovania so 
zubármi. 
  Tí totiž odmietali slúžiť vo vlastných 
ambulanciách a trvali na tom, aby 
pohotovostnú stomatologickú službu 
vykonávali v jednej ambulancii, ktorú 
by zriadila nemocnica ako nový pre-
vádzkovateľ pohotovosti. Riaditeľ ne-
mocnice bol prístupný tejto možnosti, 

no podľa Slavka Rodáka by bolo 
najideálnejšie, aby v tom prechodom 
období, kým by nemocnica zariadila 
vlastnú stomatologickú ambulanciu, 
slúžili vo vlastných ambulanciách a 
čakal na verdikt lekárov. 
  Medzitým, už v prvej polovici feb-
ruára, teda len pár dní po tom, čo 
Katarína Siváková upozornila, že 
stomatologická pohotovostná služba 
prevádzkovaná súkromným prevádz-
kovateľom, končí, prišiel krajský a 
mestský poslanec Ján Vook na soci-
álnej sieti s tvrdením, že všetko je v 
poriadku a od 1. marca bude zubná 
pohotovosť vo Svidníku pod gesciou 
nemocnice pokračovať. Ján Vook 
dokonca ďakoval všetkým dookola, 
vrátane vedenia Prešovského samo-
správneho kraja a podobne.
  Samotný predseda PSK Milan Ma-
jerský v odpovedi na list svidníckej 
mestskej poslankyne Kataríny Sivá-
kovej napísal, že víta jej entuziaz-
mus, s ktorým pristupuje k potrebám 
občanov. „Avšak, v tejto chvíli 
som bol informovaný o aktívnosti 
poslanca PSK Jána Vooka, ktorý 
svojou príznačnosťou jemu vlast-
nou, nenechal túto problematiku 
bez povšimnutia a agitoval ďalšie 
autority, či už Martina Jakubova, 
podpredsedu a lekára PSK, či 
riaditeľa nemocnice vo Svidníku,“ 
napísal okrem iného v liste svidníckej 
mestskej poslankyni Kataríne Sivá-
kovej predseda PSK Milan Majerský 
s tým, že podľa neho je zamýšľaný 
zámer zachovania zubno-lekárskej 
pohotovostnej služby v dohľadnom 
čase realizovateľný.
  Realita je však iná. Už 23. februára 
na zasadnutí svidníckeho mestského 
parlamentu poslanca Jána Vooka 

kritizovala primátorka Svidníka Mar-
cela Ivančová. „Zubná pohotovosť 
bude, až keď budú zubní lekári 
a tam zatiaľ zhoda nie je. Myslím 
si, že bola predčasne zverejnená 
informácia na sociálnej sieti, že od 
1. marca bude zubná pohotovosť 
fungovať. Pravda je taká, že sa 
hľadá zhoda so zubnými lekármi 
o prevádzkovaní zubnej pohoto-
vosti,“ vyhlásila na zasadnutí svid-
níckeho mestského poslaneckého 
zboru Marcela Ivančová s tým, že aj 
poslanci a jednoznačne narážala na 
status poslanca Jána Vooka, by mali 
vážiť, o čom verejnosť informujú. 
  Záver je napokon taký, ako ho 
spomíname v úvode tohto článku. 
Nemocnica vo Svidníku musela 
od zámeru zriadiť a prevádzkovať 
zubnú pohotovosť v meste odstúpiť. 
„Nemocnica Svet zdravia vo Svid-
níku intenzívne komunikovala so 
stomatológmi, zástupcami a po-
slancami Prešovského samospráv-
neho kraja, v záujme opätovného 
zabezpečenia stomatologickej 
pohotovostnej služby pre obyva-
teľov regiónu Svidník, Stropkov, 
Giraltovce, po tom, čo bola táto 
služba k 1.2.2022 v našom regió-
ne ukončená. Aj napriek tomu, že 
nemocnica  Svidník nebola posled-
ným organizátorom tejto služby, 

vedeniu nemocnice nebolo a nie 
je zrušenie stomatologickej APS 
ľahostajné. Ako nový záujemca o 
prevzatie povinností organizátora 
tejto služby, navrhovala rôzne 
riešenia pre prevádzku, či už vo 
vlastných ambulanciách stoma-
tológov, alebo aj v priestoroch 
nemocnice, kde by sa zriadila  
ambulancia pre tento účel. Avšak, 
aby bola opätovne otvorená sto-
matologická pohotovosť, bola a je  
potrebná spolupráca, ústretovosť 
samotných stomatológov. 
  Snaha nemocnice Svidník pre-
vziať a zabezpečovať túto službu 
pre obyvateľov však bola poza-
stavená na základe rozhodnutia 
väčšiny stomatológov, neposkyto-
vať stomatologickú pohotovostnú 
službu za podmienok, ktoré dovoli-
la súčasná situácia,“ napísal v sta-
novisku riaditeľ svidníckej nemocnice 
Slavko Rodák.
  Napriek pozitívnej snahe vedenia 
nemocnice a ďalších a aj napriek 
tvrdeniam poslanca Jána Vooka, je 
napokon všetko inak. Zubná pohoto-
vosť vo Svidníku nateraz obnovená 
nebude a žiaľ, cez víkendy a počas 
sviatkov budeme za zubármi cesto-
vať... Detaily podmienok, s ktorými 
väčšina zubárov nesúhlasila, vedenie 
nemocnice nezverejnilo.            (ps)

  Uplynulý týždeň sme si pripomenuli Medzinárodný deň žien. Na Slovensku žije podľa po-
sledného SODB 2021 2 783 894 žien. Oproti roku 2011 ich počet vzrástol o 14 630. Oproti 
roku 2011 vrástol najvýraznejšie počet žien vo veku nad 65 rokov. V roku 2011 sme mali viac 
ako 426 tisíc žien v tejto vekovej skupine v roku 2021 to už bolo viac ako 550 tisíc. Tento 
trend potvrdzuje známy fakt, že obyvateľstvo starne a súčasne sa ženy dožívajú vyššieho 
veku. Ženy prevládajú vo všetkých krajoch Slovenska. 
  Medzinárodný deň žien je o ženách, o výnimočnosti, obetavosti a láskavosti žien. Veno-
vaný ženám bol 8. marec aj z pohľadu mesta Svidník. Mesto Svidník pripravilo v Dome 
kultúry besedu s uspešnými ženami dermatovenorologičkou Hanou Zelenkovou a módnou 
návrhárkou Zuzanou Ľos-Božikovou. 
  Príjemné chvíle boli aj v ženských kolektívoch svidníckych škôl, 192 žien navštívila primá-
torka mesta Svidník Marcela Ivančova s kolegami - viceprimátorom Michalom Goriščákom 
a prednostom Mestského úradu Miroslavom Novákom.                                                (pn)

Beseda s úspešnými ženami 
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  Vandalstvo najhrubšieho zrna, ktoré nemá nič spoločné s vy-
jadrením nesúhlasu s tým, čo sa deje na Ukrajine. Inak sa skutok 
neznámeho páchateľa ani len nedá nazvať.

Neznámy vandal postriekal žltou, modrou a červenou farbou svidnícky pamätník 

  Po bratislavskom Slavíne či pamätníku v Košiciach sa terčom stal Pamätník 
Sovietskej armády vo Svidníku. K modrej a žltej farbe tentoraz pribudla aj 
červená.
  Podľa kamerových záznamov pracovníci svidníckeho Múzejného oddelenia 
Vojenského historického múzea Piešťany patriaceho pod Vojenský historický 
ústav v Bratislave vedia, že vyšiel z lesa za pamätníkom a stačilo mu desať 
minúť, aby cez les po druhej strane smerom k cintorínu ušiel. „Vytiahol si 
farby, rovnako aj teleskopickú tyč s maliarskym valčekom. Vylial jednu 
farbu, vylial druhú farbu a rozotrel ich,“ opísal Peter Holík zo svidníckeho 
Vojenského historického múzea vandalský skutok neznámeho páchateľa.
  Kamerové záznamy už majú policajti. Potvrdzujú, že okolo štvrtej ráno bol 
pri pamätníku vo Svidníku s maliarskou výbavou jediný muž. „Polícia prijala 
oznámenie o poškodení pamätníka. Na základe toho vyšetrovateľ začal 
trestné stíhanie pre zločin poškodzovania cudzej veci a po páchateľovi 
tohto skutku pátrame,“ skonštatoval riaditeľ Okresného riaditeľstva Policaj-
ného zboru SR vo Svidníku Jaroslav Suvák.
  Po pár hodinách bolo v uplynulú stredu 9. marca jasné, že páchateľ použil 
rozdielne farby. Travertínový podstavec bol postriekaný jedným druhom farby, 
no a socha vojaka zase druhým. Od toho sa bude odvíjať aj výška škody. 

Kým podstavec bol natretý farbou na štýl Primalex a postupne ju zmývala 
voda, socha vojaka bola postriekaná červenou syntetickou farbou. „Prosí-
me verejnosť, aby zvážila takéto konanie. Rozumieme rozhorčeniu z 
neospravedlniteľného útoku Ruska na Ukrajinu, no ničenie pamätníkov 
nie je cesta k vyjadreniu názoru,“ komentovala vandalský skutok hovorkyňa 
Ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.
  Pripomeňme, že v areáli svidníckeho pamätníka sú hroby a v nich pochova-
ných vyše 9 000 sovietskych vojakov z II. svetovej vojny, vrátane ukrajinských. 
„Áno, sú tu pochovaní aj ukrajinskí vojaci, aj vojaci ruskí, aj vojaci 
bieloruskí, to znamená, že tu nie sú len Rusi, to nie je 9 000 Rusov,“ 
podotkol Peter Holík z múzea.
  Modrú a žltú z travertínu vystriekali bežným čistiacim strojom. Viac práce 
dalo očistenie sochy vojaka, no podarilo sa. „Rezort obrany sa v súčasnosti 
musí sústrediť na iné úlohy ako odstraňovanie farby z pietnych miest, 
ktoré spravuje. Ľudsky preto prosíme občanov, aby sa vyhli takémuto 
konaniu,“ dodala ešte hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ 
Kakaščíková. 

(ps)

  Vážená páni primátorka, po prečítaní článku „Od zmeny rozpoč-
tu k rekonštrukcii ihriska pri trojke“ v týždenníku Podduklianske  
novinky č.10/22 z 8. marca 2022 som s údivom zistil, že som 
zodpovedný za zrušenie stavebného povolenia na rekonštruk-
ciu športového areálu pri ZŠ na Ul. 8. mája vo Svidníku. Takto 
vyznelo podľa Vášho vyjadrenia na 25. zasadnutí mestského 
zastupiteľstva ktoré sa konalo 23.2.2022.

Otvorený list primátorke mesta Svidník

  Žiadna sebarefl exia, len konštatovanie neukončenej vety. Ani som nevedel, 
že mám takú právomoc schvaľovať, resp. rušiť stavebné povolenia.
  Vážená pani primátorka, ja ako radový občan mesta, alebo ako Vy uvádzate 
„bývalý hlavný kontrolór mesta“ som sa vo svojej práci riadil kontrolou dodr-
žiavania zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení 
a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce. Takto som postupoval 
pri podozreniach či to už pri výstavbe B6 či rekonštrukcii tzv. Modrého mosta 
a iných porušení. 
  Téma rekonštrukcie športového areálu bola prejednávaná na mestskom 
zastupiteľstve ešte za čias keď som bol vo funkcií hlavného kontrolóra mesta. 
Na základe podnetov od spoluobčanov, ako aj z vlastných poznatkov som 
podal na tunajšiu Okresnú prokuratúru podnet na preskúmanie zákonnosti 
právoplatného rozhodnutia Stavebného povolenie č. 30/2021 -32 z 15.3.2021, 
právoplatné 17.3.2021, vydané stavebným úradom Nižný Orlík.
  Dôvodom bola hrubá nezákonnosť v procese vydávania stavebného po-
volenia spôsobená vynechaním (obídením) účastníkov konania. Procesom 
odporujúcim zákonu došlo k porušenie práv účastníkov konania a k nerovnosti 
v súvislosti s uplatňovaním práv účastníkov konania. Správny orgán pojal 

do konania vlastníkov susedných pozemkov a stavieb - vlastníkov garáží, 
no vynechal - obišiel vlastníkov bytov v dvoch susedných bytových domoch 
neuplatnením verejnej vyhlášky, čím im priamo znemožnil uplatniť si v konaní 
námietky a pripomienky. V prípade predmetného nového komplexu športovísk, 
ktoré je nevyhnutné na účel užívania tak pre športové kluby ako aj verejnosť, 
je takéto konanie nezákonné a zvlášť nezodpovedné s prípadnými možnými 
následkami, z čoho vyplýva aj nebezpečnosť takéhoto postupu.
  6. júla 2021 som obdŕžal stanovisko Okresnej prokuratúry, v ktorom mi 
bolo oznámene, že bol podaný protest prokurátora podľa § 22 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti 
stavebnému povoleniu obce Nižný Orlík č.30/2021-32 zo dňa 15.3.2021. To 
znamená, že nie na základe môjho dohadu, ale na základe prokuratúry bolo 
stavebné povolenie na rekonštrukciu športového areálu pri ZŠ na Ul. 8. mája 
vo Svidníku zrušené.
  V súvislosti s tým verejnosť očakáva, že pri prejedávaní tak závažnej prob-
lematiky na mestskom zastupiteľstve sa nebude zavádzať, klamať, politizovať 
a zbavovať sa zodpovednosti hádzaním viny na iných, ktorí s tým nemajú nič 
spoločne a nemôžu sa brániť a zaujať kvalifi kované stanovisko.
  Tu by som očakával skôr uznanie a nie napádanie mojej osoby, že som 
ušetril mesto komplikácií, ktoré by mohli nastať v neskoršom období. Pani 
primátorka mala by ste skôr zaoberať s pracovníkmi, ktorí spôsobili tento stav 
a ktorí spôsobili ako ste to nazvala „papierovú vojnu“.
  Z posledných dvoch zasadnutí MsZ som mal dojem pani primátorka, že sa 
navážate do osôb ktoré nie sú prítomné na zasadnutí a nemôžu sa brániť. 
Vaše narážky sú neadekvátne a jednostranné tak ako Vám to vyhovuje.

 Ivan SAGAN
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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH 
PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (11.) 

  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 našich stránkach prinášali. Každý 
týždeň tak v roku 2022 venujeme priestor tomu, o čom sme písali v roku 2002. 
Dnes pokračujeme jedenástym dielom celoročného seriálu.

Starostov trápili autobusy
  Primátori miest a starostovia obcí okresu Svidník sa na porade, ktorú viedol 
zástupca prednostu Okresného úradu vo Svidníku Bohumil Kačmár, diskuto-
vali aj o autobusových spojoch. Starostov trápil nedostatočný počet spojov, 
ich rušenie, či malý počet miest v autobusoch. Riaditeľ SAD Svidník Jaroslav 
Humeník starostom povedal, že straty musia doháňať inou komerčnou čin-

nosťou. Jeden zo starostov pritom otvorene povedal, že niekoľkokrát sa stalo, 
že sa deti ráno nemali ako dostať do školy. 
  Vedúci dopravy SAD informoval, že v obciach, kde sa pristúpi k úplnému 
zrušeniu spojov, bude starosta informovaný písomne. Všetky zmeny boli 
obhajované nerentabilnosťou a nulovou či malou frekvenciou cestujúcich.

Zvolili ich do komisií
  Do komisií Prešovského samosprávneho kraja boli zvolení aj zástupcovia z 
okresu Svidník. Michal Kurilec (HZDS) sa stal členom Komisie regionálneho 

rozvoja a cestovného ruchu, Milica Cocuľová sa stala členkou Komisie dopravy, 
Jaroslav Ivančo (SDKÚ-DS) bol zvolený za člena Komisie  školstva, telesnej 
výchovy a športu a Peter Čuchta začal pôsobiť v Komisii sociálnej pomoci.

Starosti pôrodnice
  Počet pôrodov vo svidníckej nemocnici klesal. V roku 2001 bolo vo Svidníku 
519 pôrodov, narodilo sa 523 detí. Problémom svidníckej pôrodnice boli aj 
úteky rómskych mamičiek. „Stáva sa, že ihneď po pôrode utečú z oddelenia 
a nechajú nám dieťa. Sme potom nútení nastaviť bábätko na umelú výživu. 
Po niekoľkých dňoch sa pre bábätko vrátia,“ informovala vrchná sestra Gy-
nekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice s poliklinikou vo Svidníku 
Božena Fecenková.

Najväčší záujem o gymnázium
  Medzi deviatakmi bol najväčší záujem o svidnícke Gymnázium DH, kde 
sa prihlásilo 106 žiakov, pričom prijať mohli 84. Obchodná akadémia mohla 
prijať 60 žiakov a záujemcov mali viac, rovnako aj SOU odevné, ktoré mohlo 
prijať 82 žiakov a mali 99 záujemcov. O SZŠ mil. Samaritána malo záujem 
55 deviatakov, prijať mohli 48. Najmenší záujem bol o SOU strojárske , prijať 
mohli 48 žiakov, no prihlásilo sa im len 38. SPŠ odevná mohla prijať celkovo 
78 žiakov, no prihlásených mali 56.

Vysviacka za kňaza
  Pravoslávny diakon o. Peter Soroka bol vysvätený za kňaza. Na slávnosti vo 
Svidníku bol prítomný aj metropolita Českých zemí a Slovenska, arcibiskup 
prešovský Nikolaj. Liturgiu spieval spevácky zbor pri svidníckom Chráme 
sv. Trojice pod vedením Vasiľa Džmuru.                                                  (ps)

 Medzinárodný deň žien je sviatok, ktorý je symbolom rovnopráv-
nosti žien, ich sily, vytrvalosti a odhodlania. Práve ženy tvoria 
najväčšiu časť zamestnancov nemocnice Svidník.  
  Lekárky, sestry, sanitárky, upratovačky, administratívne pra-
covníčky či kuchárky - to všetko sú výnimočné ženy, ktoré sú 
srdcom nemocnice Svidník. 

V NEMOCNICI SVET ZDRAVIA SVIDNÍK SI PRIPOMENULI SILU ŽIEN

  Ich pracovné nasadenie, odhodlanosť, opatera, láska, ktorú dávajú pacientom 
a ich príbuzným bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prichádzajú. To je tá sila 
ženy, ktorá, ak sa spojí, je mocnejšia ako čokoľvek iné. 

  Výnimočné, silné ženy sú niekedy tiež choré a potre-
bujú hospitalizáciu na nemocničnom lôžku. Vedenie 
svidníckej nemocnice nezabudlo ani na tieto ženy a v 
tento deň im venovalo prostredníctvom dobrovoľníkov 
Krajšieho dňa malú spomienkovú magnetku v tvare 
srdca.                                                                     (sz)
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  Stalo sa tradíciou v SNM - Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku 
uctiť si v mesiaci marci meno génia ukrajinského ľudu Tarasa 
Ševčenka. Nezmyselná a krutá vojenská agresia Ruskej federácie 
voči Ukrajine 24. februára 2022 zmenila súčasnosť Európy, slovo 
vojna, ktoré sme donedávna používali iba pri prezentácii zbierko-
vých predmetov a v našich expozíciách, sa zrazu stalo realitou. 

Marcovou cestičkou k Tarasovi 

 Svet neostal ľahostajný, jednotne sa spojil, odsúdil agresiu a podal Ukrajine 
pomocnú ruku. Tisíce ľudí utekajúcich pred vojnou, prevažne žien a detí, našli 
útočisko aj na Slovensku. V rámci pomoci pre Ukrajinu slovenské múzeá a 
Ministerstvo kultúry SR robia kroky, ktorými chcú spríjemniť utečencom pobyt 
na našom území. Jedným z nich je sprístupnenie slovenských múzeí občanom 
Ukrajiny a príprava rôznych edukačno-popularizačných podujatí. Počas vojny 
mlčia múzy, ale nech nemlčia múzeá! 
  Vo štvrtok, 17. marca 2022 o 14.00 hod., Slovenské národné múzeum - 
Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku si Vás dovoľuje pozvať na podujatie 
MARCOVOU CESTIČKOU K TARASOVI. POD MODRÝMI BESKYDMI, ktoré 
sa uskutoční v budove SNM - MUK na Centrálnej ulici 258 vo Svidníku. Lite-
rárny program je venovaný Tarasovi Ševčenkovi pri príležitosti jeho narodenia 
a úmrtia. Génius, mysliteľ, prorok. Muž neobvyklého osudu a mimoriadneho 
talentu, ktorý získal svetovú slávu. Každá generácia v jeho básnickej tvorbe 
nájde pre seba čosi blízke a zrozumiteľné. Asi preto, lebo Ševčenkova poézia 
je poéziou večných otázok hľadania pravdy, ľudských pocitov, lásky a nenávisti, 
bolesti a utrpenia, boja, viery a vôle. 
  Jeho slovo oslovilo aj rusínsko-ukrajinský ľud žijúci v Karpatoch. Veta 
„Ševčenko klopal na ťažké dvere Karpát“ patrí ukrajinskej spisovateľke na 
Slovensku Irene Nevickej, ktorá písala v ukrajinskom jazyku, bojovala za 
právo obyvateľstva používať svoj rodný jazyk a podľa príkladu T. Ševčenka 
žila hlbokou vierou vo svoj ľud. 
  Kultúrne a historické tendencie vývoja ukrajinskej literatúry na Slovensku 
pokračovali celé 20. storočie a prežili dodnes. K literárnemu svetu v Karpatoch 
patria: Irena Nevická, Bohdan-Ihor Antonyč, Zoreslav, Vasyľ Grendža-Donský, 

Ivan Macinský, Fedor Lazorík, Michal Drobňák, Peter Gula, Viktor Hajný, 
Ivan Hryc-Duda, Eva Bissová, Juraj Bača, Vasiľ Dacej, Jozef Zbihlej, Štefan 
Hostiňák, Sergej Makara, Jo-
zef Šelepec, Iľja Galajda, Ivan 
Jackanin, Július Paňko, Na-
dežda Varcholová a iní. Práve 
ich tvorba bude predstavená 
v programe zameranom na 
oboznámenie občanov Ukra-
jiny, ktorí našli útočisko pred 
vojnou na území Slovenska, 
s ukrajinskou literatúrou na 
Slovensku. 
Organizátormi podujatia sú: 
SNM - Múzeum ukrajinskej 
kultúry, Regionálna rada 
ZRUSR vo Svidníku a Klub 
umeleckého slova. Podujatie sa koná v rámci sprístupnenia slovenských 
múzeí občanom Ukrajiny. 

(snm-muk)

Zmena organizácie dopravy v obci Rovné
  Pred niekoľkými dňami došlo k zmene organizácie dopravy v križovatke lo-
kálnych ciest Prešovského samosprávneho kraja III/3523 Rovné - Mlynárovce 
a III/3536 Hrabovčík - Rovné, na ktorú vodičov budú prechodne  upozorňovať 
dočasné výstražné  značky. Vzhľadom na intenzitu dopravy v jednotlivých 
smeroch bolo zainteresovanými rozhodnuté o trvalej zmene.  
  Zmenou v použití dopravných značiek prednosť v jazde majú vozidlá 
prechádzajúce križovatkou v smere Rovné - Hrabovčík. Je to zmena oproti 
dlhoročnému predošlému stavu, keď prednosť v jazde mali vozidla v smere 
Rovné - Mlynárovce.  

 (jz)

inzercia 

Spravodajstvo / Inzercia
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  Rok 2021 nebol jednoduchý ani pre úspešných športových 
kolegov Tomáša Križa a Jána Cuprišina, cvičencov KIM GYM vo 
Svidníku. „Celá príprava na športové súťaže bola náročná, keďže 
sa súťažné dátumy menili alebo presúvali práve pre nepríjemnú 
covid situáciu,“ hovorí Tomáš Križ. 

Športoví kolegovia hviezdili v tlaku na lavičke 
a mŕtvom ťahu na Slovensku i zahraničí 

  Spomínaní športoví kolegovia sa počas predchádzajúceho roka zúčastnili 
až piatich súťaží na Slovensku i v zahraničí. Ťažké podmienky i zranenia 
nezlomili ich chuť víťaziť a dokázali v sebe nájsť dostatok motivácie a 
disciplíny. Práve preto nám môžu byť vzorom a priniesť tak iný uhol pohľadu 
do každodenného života.  
  Ako vraví Tomáš Križ: „Priniesli sme domov zaslúžené trofeje a získali 
cenné skúsenosti do ďalších súťažných sezón. Venujem sa súťaženiu 
v tlaku na lavičke, no pre zranenie týždeň pred Majstrovstvami sveta 
som bol nútený zvoliť plán B. V disciplíne Mŕtvy ťah, ktorá bola pre mňa 
úplne nová, som prekvapivo zdolal 275 kg.“ 
  Chlapi žali úspechy aj v ďalších súťažiach a disciplínach. Na súťaži Sveto-
vého pohára XPC v Poľsku, obhájili prvé a druhé miesta, na majstrovstvách v 
neďalekom Prešove obhájil Tomáš Križ v tlaku na lavičke prvé miesto a na Maj-

strovstvách Slo-
venska AWPC v 
Trnave sa Jánovi 
Cuprišinovi poda-
rilo zdolať nový 
národný rekord fe-
derácii AWPC 230 
kg v mŕtvom ťahu. 
Druhý - Európsky 
rekord federácii 
XPC zdolal Ján 
Cuprišin v spomí-
nanom Poľsku s 
výkonom 250kg v 
mŕtvom ťahu. 

  Ich skvelé umiestnenia a úspechy sú výsledkom tvrdej disciplíny, tréningov, 
dodržiavania stravy a posúvaní svojich vlastných hraníc. Chlapi sa netaja, že 
sa mnohokrát stretli s otázkou: „Prečo to vlastne robíš, keď za to nedostá-
vaš peniaze?“ No oni odpovedajú: „Tento šport sa kvôli peniazom robiť 
ani nedá. Nie je o peniazoch. Človek musí tento šport robiť pretože chce, 
nie pretože musí alebo to chce vyskúšať. Ak to skutočne chcete, tak 
vás každé zranenie a každý neúspech posilní nato, že budete trénovať 
ešte tvrdšie a výsledky sa dostavia. To je vaša odmena -  pocit, že ste 
do dokázali. Ten žiadne peniaze nenahradia.“
  Napriek neľahkej sezóne, majú Tomáš a Ján kopec plánov a veľké vízie do 
budúcna: „Chceme rozširovať našu členskú základňu a stať sa inšpirá-
ciou a tiež motiváciou  pre mladú ale i staršiu generáciu. Doba je ťažká 

a vysedávanie za počítačom či v baroch je stále viac populárnejšie. 
Chceme to aspoň troška zmeniť a ukázať ľuďom, že nikdy nie je neskoro 
začať s niečím, čo vás bude baviť a napĺňať. Navyše, lepšie zdravie a 
noví priatelia sú prijemným bonusom. Berte to od nás ako pozvánku 
na tréning.“
  Tomáš a Ján sú hrdí na svoje výsledky, no nezabúdajú ani na ľudí, ktorí im pri 
príprave pomohli. „Zvládli sme to aj vďaka našim partnerom a sponzorom, 
ktorí nás podporili fi nančne. Nemalá vďaka patrí aj a vedeniu KIM GYM 
Svidník, ktoré nám umožnilo športovú prípravu za prísnych pandemic-
kých podmienok. Dúfame, že je náš tím na naše výsledky rovnako hrdí 
ako my,“ uzatvárajú športoví kolegovia zo Svidníka. 

 (pn)

SÚTAŽE A UMIESTNENIA V ROKU 2021

Majstrovstvá Slovenska AWPC Trnava
Tomáš: 2. miesto tlak na lavičke RAW kat. Muži do 100 kg, výkon 205 kg
Ján: 1. miesto mŕtvy ťah EQ kat. Master do 100 kg, výkon 210 kg nový Ná-
rodný rekord
Majstrovstvá Prešova
Tomáš: 1. miesto tlak na lavičke RAW, výkon 210 kg
Majstrovstvá sveta AWPC Miškolc, Maďarsko
Tomáš: 1. miesto mŕtvy ťah RAW kat. Muži do 110 kg, výkon 270 kg
Ján: 1. miesto tlak na lavičke RAW kat. Masters do 90 kg, výkon 150 kg
1. miesto mŕtvy ťah EQ kat. Masters do 90 kg, výkon 230 kg
Medzinárodný Poľský pohár XPC Siedlice
Tomáš: 2. miesto mŕtvy ťah RAW kat. Muži do 110 kg, výkon 265 kg
Svetový pohár XPC Siedlice, Poľsko
Tomáš: 2. miesto mŕtvy ťah RAW kat. Muži do 100 kg, výkon 275 kg
Ján: 1. miesto tlak na lavičke RAW kat. Masters do 90 kg, výkon 152,5 kg
1. miesto mŕtvy ťah EQ kat. Masters do 90 kg, výkon 250 kg nový Európsky 
rekord, 2. miesto v absolútnom hodnotení pretekárov Masters bez rozdielu 
hmotnosti

 Šport 
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   Po základnej časti piaty Svid-
ník sa po dvoch rokoch prebo-
joval medzi štyri najlepšie tímy 
súťaže, keď vyradil play-off ovú 
štvorku VKP Bratislava po ví-
ťazstvách 3:1 a 3:1. 

   Najviac bodujúcim hráčom druhých 
zápasov štvrťfi nále play-off  bol s 32 
bodmi Svidníčan Erik Gulák, ktorý 
v dvoch dueloch zaznamenal 53 
bodov, 9 blokmi sa blysol jeho spo-
luhráč Patrik Marjov.
   Zostava TJ Slávia: R. Vitko 1, M. 
Sopko ml. 20, Marjov 11, Gulák 32, 
B. Skasko 9, Šellong 7, libero M. 
Vitko (Ľ. Macko 0, Guľa 0). Tréner: 
R. Paňko.

   Hráči zápasu: Erik Gulák (TJ 
Slávia Svidník) - Ľuboš Kostoláni 
(VKP Bratislava).
   Tréner Svidníka Rastislav Paňko 
po druhom víťaznom zápase, ten-
toraz na domácej pôde pred zapl-
neným hľadiskom povedal: 
   „Súper dobre podával a na servise 
nás zatlačil. Mali sme to ťažké, ale 
ustáli sme to. Zápas bol dosť ner-
vózny, čo je pre play-off  príznačné. 
Z našej strany to bolo o bojovnosti, 
ale zvládli sme to. Chlapcom gratu-
lujem k postupu a poklonu musím 
zložiť našim divákom, ktorí boli fan-
tastickí a boli našim ďalším hráčom 
na ihrisku.“

NIKÉ EXTRALIGA / Svidníčania postúpili do semifi nále
TJ Slávia Svidník - VKP Bratislava 3:1 (20, -23, 21, 19) - 2:0 na zápasy

  Bratislavský tréner Juraj Tiňo sa 
zmohol len na stručné: „Gratulujem 
Svidníku!“ 
  Súčasťou zápasu bola opäť 
tombola! Tombolový lístok si bolo 
možné zakúpiť na vstupe pri nákupe 
vstupeniek za 1 euro. Hlavnú cenu 
do súťaže v podobe prezutia auta 
venovala do tomboly firma P&H 

Plus, s.r.o. Veľmi pekne ďakujeme! 
Ďakujeme všetkým, celej hale za 
burácajúcu atmosféru, akú dokážu 
vytvoriť len fanúšikovia vo Svidníku.
   V semifi nále play-off , ktoré sa 
začne v stredu 16. marca 2022, sa 
stretnú Prešov - Svidník a Komárno 
- Myjava.  

(tj, svf)

 Šport 

Úradná správa č. 22. zo dňa 10. marca 2022     

   Druhá a štvrtá liga pokračovala počas víkendu šiestym kolom 
a dohrávkami z jesene kvôli karanténe.

   Druholigisti sa predstavili v Kež-
marku v plnej sile a hneď to bolo 
poznať aj na samotnom priebehu 
hry. Po vyrovnaných štvorhrách si 
Svidníčania vytvárali v každej sérii 
mierny náskok, ktorý zavŕšili víťaz-
stvom. Najlepšie sa darilo Dáriovi 
Magdziakovi, ktorý bol stopercent-
ný, ale dobre mu sekundoval aj 
Patrik Stadhterr.

Fortuna Kežmarok B - 
ŠŠK Centrál Spojená škola 

Svidník
 7:11

B.: Magdziak 4,5; Stadhterr 3; Vo-
dila 2; Močilenko 1,5. 
   Štvrtoligisti mali náročný týždeň, 
keď na programe mali dve dohrávky 
a jedno stretnutie šiesteho kola. Naj-
prv v utorok v dohrávke tretieho kola 
remizovali so Sedlicami C, následne 
v piatok, v Prešove na Sibírskej 
prehrali v dohrávke druhého kola a 
anglicky týždeň vo futbalovej termi-
nológií zavŕšili v sobotu stretnutím 
šiesteho kola po výbornom výkone 

celého družstva víťazstvom proti 
Bzenovu.

Centrál Spojená škola 
Svidník B - Sedlice C

9:9
B.: Kmiť 4,5; Kurečko 3,5; Kosť 1.

Športklub MSS Prešov - 
Centrál Spojená škola Svidník B 

14:4
B.: Kmiť 2,5; Kurečko 1.

OŠK ST Bzenov-Janov - 
Centrál Spojená škola

Svidník B
8:10

B.: Kmiť 3,5; Antoš 2,5; Gonos, 
Kurečko po 2.

POZVÁNKA 
   Školský športový klub Centrál 
Spojená škola Svidník pozýva priaz-
nivcov stolného tenisu na stretnutie 
druhej a štvrtej ligy hrané v sobotu 
19. marca o 17.00 hod. 
   Druholigisti ŠŠK Centrál Svidník 
privítajú ŠKST Humenné a štvrtoli-
gisti STMK Stropkov. Hrá sa v telo-
cvični Spojenej školy vo Svidníku. 
                                                   (ku)

III. LIGA

   Svoje majstrovské stretnutia v uplynulú sobotu odohrali aj 
mládežníci Svidníka. Tu sú výsledky. 

Mládežníci v akcii

U19 / 1. FK Svidník - Poprad-Stráže 0:0 (0:0)
   Na veľmi náročnom teréne naši chlapci predviedli bojovný výkon proti 
silnému súperovi spod Tatier. V zápase s množstvom šancí na oboch 
stranách sa zaskvel brankár Jánošík, ktorý podržal svoje mužstvo. Vďaka 
ale patrí celému kolektívu, ktorý bojoval až do konca a získal cenný bod 
s kvalitným súperom.

U17 / 1. FK Svidník - Poprad-Stráže 2:2 (1:1)
   V zápase, v ktorom sa hralo iba na súperovu bránu sme po indivi-
duálnych chybách výsledok iba doťahovali. Aj keď sme herne súpera 
prevýšili, bohužiaľ, sme bojovali aj s nepriazňou hlavného arbitra, ktorý 
nám neuznal regulárny gól a neodpískal čistý pokutový kop. Škoda 
nevyužitých šancí, pretože chlapci si zaslúžili zvíťaziť. Góly: Volohda a 
Bobák.                                                                                                  (jd)

Krajské súťaže

   Po remízovom domácom zápase so Sobrancami, ktorý bol prá-
vom označovaný za šesťbodový zápas, sa treťoligoví svidnícki 
futbalisti znovu predstavili na domácom trávniku.

   V uplynulú nedeľu na svidníckom 
futbalovom štadióne nastúpili proti 
futbalistom z Lipan. Tento zápas 
sa však rozhodol veľmi skoro, a to 
už v 21. minúte, kedy hostia strelili 
úvodný a ako sa neskôr ukázalo aj 
jediný gól zápasu. Domáci futbalisti 
nedokázali premeniť svoje gólové 
príležitosti a keďže už neskórovali 
ani hostia, vo Svidníku tak Lipanča-
nia zvíťazili tesne 1:0.

1. FK Svidník - ŠK Odeva Lipany 0:1 (0:1)

Zostava Svidníka: Dzupina - Du-
cár, D. Čabala, Gajdoš (86. Ora-
vec), Makara, Pavlović (79. Haňak), 
Sova (60. Ardishvili), Ivanecký, 
Hirka, Guman, Špilár.
ŽK: D. Čabala, Guman.
   Najbližšie čaká treťoligových 
svidníckych futbalistov zápas v met-
ropole Šariša. V sobotu 19. marca 
nastúpia v Prešove proti domácemu 
Tatranu.                                   (ps)

SEKRETARIÁT:                 
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, 
ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: 
www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

ŠTK OOFZ:
   Upozorňuje FK Bukovce na neuhradenú zbernú faktúru za mesiac 
október 2021 vo výške 147,00 € 
   Schválila výsledky dohrávok 6. kola 6. ligy dospelých
   Schválila žiadosť FK Radoma o zmenu hracieho dňa domácich stretnutí 
v jarnej časti súťaže 6. ligy dospelých. FK Radoma odohrá domáce 
stretnutia v sobotu v ÚHČ, poplatok 10,-€
   Ruší stretnutie 12. kola 6. ligy dospelých Kalnište - Stročín, ktoré sa 
malo odohrať 12.3.2022, poplatok 10,-€

KR OOFZ:

13. kolo - 6. liga dospelí - 20.03.2022 o 15.00 hod.:
   Rovné - Lúčka (Ľ. Suchanič, Hamřik - Mackanin), Mestisko - Kuková 
(Baláž, Dovičák - Vaško), Miňovce - Radoma (Znoj, Šugár - Brendza), 
Stročín - Chotča (Malačina, Babiarčik - Burcák), Bukovce - Kalnište 
(Džavoronok, Čonka - Šafranko), Breznica - Sitníky (Hubáč, Seman - 
Holub), V. Orlík - Tisinec (A. Špak - Feč)

DK OOFZ:
   Prenos trestov z jesennej časti súťaže:
TJ Radomka Radoma - Denis Haspra - 1239463 - 1 stretnutie
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má infor-
matívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a 
záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk

OOFZ Svidník
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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.

14. marca 2022 si pripomíname smutný rok, odkedy nás 
navždy opustila naša milovaná mamka, babka a svokra 

ANASTÁZIA ČAJKOVÁ Z KAPIŠOVEJ

  Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
  S láskou a úctou spomínajú syn Radovan s manželkou Erikou a vnučkou 
Natáliou a vnukom Dominikom, syn Martin s manželkou Ľudmilou a vnuk-
mi Jakubom a Tomášom a vnučkou Nelkou, a ostatná smútiaca rodina     

Kto daroval krv? 

    SPOMIENKA

    SPOMIENKA
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. 
16. marca 2022 si pripomenieme 

päť rokov, odkedy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko a pradedko

ANTON ZAJAC Z JURKOVEJ VOLI

  S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, dcéry Marta, Viera a syn 
Jaroslav s rodinami 

  V stredu 9. marca prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 45 bezpríspevkových darcov: 
  Nikoleta Tyčová (prvodarca), Lenka Maťašová (prvodarca), Markéta Ve-
reščáková (prvodarca), Ján Bujdoš (prvodarca), Marianna Kravčuková (18), 
Miroslav Burják (38), Martin Jurčenko (46), Milan Ferenc (62), Branislav 
Kasarda (16), Peter Gula (88), Martin Gula (34), Petra Berežná (3), Eva 
Homzová (10), Viktor Varchola (53), Jana Gombitová (14), Adela Fiľarská (2), 
Peter Franko (35), Gregor Gonos (2), Jakub Petrík (2), Monika Vrobelová (3), 
Dalibor Dudáš (26), Jana Zajacová (25), Štefan Teraz (47), Stanislav Čabala 
(43), Peter Hubáč (56), Jaroslav Čabala (3), Tomáš Sabol (17), Marián Vatraľ 
(42), Milan Haňak (7), Viktor Bujdoš (12), Emília Chovancová (62), Zuzana 
Zozuľaková (36), Svetlana Hudáková (18), Michal Petranin (60), František 
Tkáč (22), Miroslav Krajkovič (24), Martina Demjanová (16), Renáta Ivančová 
(61), Jozef Venglovič (33), Maroš Motyka (29), Klára Gombárová (29), Monika 
Karamanová (7), Andrea Suchaničová (6), Jozef Ragan (40), Ján Pan (2). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE 
Keď umrie mamička a babička, slniečko zájde.

V srdciach sa uhniezdi smútok a chlad.
Na celom svete nikto sa nenájde, 

kto by ako mamička a babička vedel mať rád.
Z Vašich očí žiarila pre nás láska a dobrota,

chýbať nám budete do konca života.

S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme, 
že nás 7. marca 2022 vo veku nedožitých 83 rokov 

navždy opustila naša
 milovaná manželka, mamka, babka a prababka

MÁRIA HIJOVÁ Z JURKOVEJ VOLI

  Ďakujeme všetkým, ktorí ju sprevádzali na jej poslednej ceste, za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
  Smútiaca rodina - manžel Jozef, dcéra Halina, dcéra Irena s rodinou, 
syn Viliam s rodinou a syn Vladimír s rodinou    

 Infoservis

    SPOMIENKA
Jediné srdce na svete sme mali, 

čo dokázalo nás milovať, 
aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli, 

neozve sa už viackrát. Odišlo, zmĺklo, išlo spať...

11. marca 2022 sme si pripomenuli dva roky, 
odkedy nás navždy opustil milovaný 

manžel, otec, dedko a syn
JÁN DUCÁR ZO SVIDNÍKA

  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
  S láskou a úctou spomínajú manželka Helena, 
dcéra Ivana s rodinou, syn Ján s rodinou, dcéra Lenka s rodinou a syn 
Peter, mama Anna a súrodenci sestra Mária s rodinou a brat Milan   

Vakcinačné centrum Nemocnice Svet zdravia Svidník ponúka od 18. marca 
2022 aj očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou NUVAXOVID

Vakcinačné centrum nemocnice Svidník otvorené iba jeden pracovný deň 
v týždni a to  v PIATOK: Registrovaní žiadatelia (1.,2.,3. dávka):  08.00 - 

10.30 hod., Deti od 5r.- 16.r., registrované: 10.30 - 11.30 hod., 
Neregistrovaní žiadatelia (1.,2.,3. dávka): 12.30 - 14:00 hod.

Ponúkané vakcíny: - NUVAXOVID OD SPOLOČNOSTI NOVAVAX (dospelý 
nad 18 rokov), - COMIRNATY mRNA OČKOVACIA LÁTKA PFIZER - BION-

TECH, - JANSSEN OD SPOLOČNOSTI JOHNSON & JOHNSON 
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

PRONSKÁ, Jana: Princezná z Izmiru. 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2021. 205 s.
  Vo svojej najnovšej knihe Princezná z 
Izmiru sa autorka vracia do magického 
sveta štyroch nesmrteľných bratov a po-
núka nám strhujúci príbeh Jorginej dcéry 
Joryny, poslednej z rodu strážkyň. Joryna 
vyrastá obklopená láskou v nádhernom 
paláci v Izmire. Jej moc však stále rastie 
a s ňou aj obavy blízkych, že jedného dňa 
ju nebude vedieť ovládnuť a zničí všetko, 
čo miluje. Bez pomoci čarodejnice Solveig 
je dievčina odkázaná sama na seba. 
Keď sa napokon Solveig Joryne zjaví a 
požiada ju, aby odišla z Izmiru, mladá 
princezná ju nasleduje na loď, ktorej velí 
obávaný inkvizítor. Jorynu muž s uhran-
čivými očami neodolateľne priťahuje, no 
uvedomuje si, že mu nesmie prezradiť, 
kým v skutočnosti je. Tretí z prekliatych 
bratov Vlad bol za svoje činy na stovky 
rokov uväznený v podzemí, odkiaľ ho vy-
slobodil až mladý kňaz, ktorý sa neskôr s jeho pomocou stal biskupom. Vlad 
uveril, že ho prekliala čarodejnica, a na dlhé roky sa stal neľútostným lovcom 
bosoriek. Pri návrate z výpravy do Svätej zeme sa na palubu Vladovej lode 
dostane krásna princezná a na prvý pohľad ho očarí... Bude láska mocnejšia 
než stará mágia?

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.

ČEKOVSKÁ, Ľubica
  Narodila sa 16. marca 1975 v Humennom. Je slovenská skladateľka a klavi-
ristka. Jej bratom je slovenský hudobník, spevák, skladateľ, komik a moderátor 
Marián Čekovský. V roku 1998 absolvovala s vyznamenaním Vysokú školu 
múzických umení v odbore teória hudby. V štúdiu pokračovala v Londýne, kde 
počas štúdia obdŕžala cenu Manson Bequest Prize. Od septembra 2010 sa 
stala rezidenčným skladateľom „Composer in residence“ v Gere v Nemecku. 
Jej diela boli predvedené na významných festivaloch súčasnej hudby v Es-
tónsku, Londýne, Bratislave, Salzburgu, na hudobnom festivale Pražská jar a 
iné. V roku 2006 jej Hudobný fond udelil cenu Jána Levoslava Bellu za dielo 
Piano Concerto. V septembri 2015 jej úspešne premiérovo odznela nová veľká 
symfonická skladba PALINGENIA. Komponuje i scénickú a fi lmovú hudbu.

BONDAREV, Jurij Vasilievič (15.3. 924-29.3.2020)
  Ruský spisovateľ. Prvú poviedku Na ceste uverejnil časopisecky. Úspech mu 
priniesli až romány Prápory žiadajú paľbu a Posledné salvy. V nich sa vrátil do 
vojnových rokov a zobrazil vojnu z pohľadu jednoduchého vojaka. Zdôraznil 
tragiku ľudských osudov a vyjadril hlboký humanistický protest proti vojne. 
Posledné salvy sa stali podkladom rovnomenného fi lmu. Napísal román Tíšina, 
ktorý bol tiež sfi lmovaný. Voľným pokračovaním Tíšiny bol román  Dvaja, ktorý 
spisovateľ dokončil po sfi lmovaní Tíšiny.

- Aké máš nádherné očné tiene,
Amálka. Akú značku si použila?

- Ale, to ma len tresli lietajúce dvere.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 15. marca: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra, Streda 
16. marca: 17:00 (VPD) + Jozef, Štvrtok 17. marca: 7:00 Za zdravie a Božie 
požehnanie pre Petra a Helenu, Piatok 18. marca: 16:15 Krížová cesta; 17:00 
(VPD) + Michal, Sobota 19. marca: 7:00  + Za zosnulých; panychída s hramo-
tami, Nedeľa 20. marca: 9:00 Za farnosť.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 15. marca: 12.00 + Jozef Goldir / + Marta Kaputová (40-dňová lit.), 
18.00 + Jozef Jurč (40-dňová lit.), Streda 16. marca – zdržanlivosť od mäsa: 
17.30 Moleben k sv. Jozefovi, + Juraj Vatraľ / + Anna Simčáková, 18.00 + 
Demeter, Helena, Jozef, Daniel, Michal, Terézia, Jozef, liturgia VPD, Štvrtok 
17. marca: 12.00 + Viliam, Vasiľ, Júlia, Vladimír, Jozef, Mária, Andrej, Ruženec 
za závislých s komunitou Cenacolo od 17.15, 18.00 * Matej a Dominika, Tichá 
adorácia do 20.00, Piatok 18. marca - zdržanlivosť od mäsa: 6.30 Pôstna utie-
reň, 17.15 Krížová cesta, 18.00 * Hanka, Adelka, Matej / * Gabriela (60 rokov 
života), liturgia VPD, Sobota 19. marca: 8.00 + Zosnulí farnosti (panychída a 
čítanie hramôt), 18.00 + Zosnulí farnosti (panychída a čítanie hramôt), Nedeľa 
20. marca: 8.00 * Za farnosť, 9.15 * Viera (70 rokov života), 10.30 * Vladimír 
(60 rokov života), 18.00 * Klaudia s rod. 

OZNAMY:
   Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí je v piatok od 16:30. V tom istom 
čase prebieha stretnutie detí v suteréne chrámu. 
   Stále prebieha Zbierka na Pomoc utečencom z Ukrajiny. Pán Boh odmeň za 
pomoc núdznym. Zbierka je predovšetkým fi nančná, ale aj trvanlivé potraviny, 
hygienické veci je možné odovzdať. 
   Prosíme o modlitby a pôst za mier. Na tento úmysel sú spoločné modlitby 
v chráme: pondelok Veľkopôstny moleben, v piatok o 6:30 Pôstna utiereň a o 
17:15 Krížová cesta.
   Je možné si v sakristii vyzdvihnúť posvätené sviece - hromničky. 

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
   Utorok 15. marca: 18.00 ZBP rod. Drotárovej, Streda 16. marca: 6.30 + Jozef, 
Anna, Jozef, Ján, 18.00 + Ivan, Štvrtok 17. marca: 6.30 ZBP Ľubica, 18.00 + 
Jozef, Peter, Mária, Jozef / ZBP Jozef (65 rokov života), po sv. omši vyloženie 
Sviatosti, krátka adorácia, Piatok 18. marca: 6.30 + Jozef, 18.00 + Helena, 
Ján, Sobota 19. marca - sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavennej Panny Márie: 
8.00 ZBP Peter a Miloš, 15.30 ZBP Marek - v Domove dôchodcov, Nedeľa 
20. marca: 8.00 ZBP Matúš, 10.30 + Peter, 18.00 ZBP Miloš, Šimon, 14.30 
Pobožnosť Krížovej cesty.    

OZNAMY:
   V mene o. arcibiskupa Bernarda povzbudzujeme všetkých veriacich k soli-
dárnosti, pomoci a službe pri ubytovaní utečencov postihnutých vojnou. 
   V Piatok a v nedeľu počas pôstu sa budú konať pobožnosti krížovej cesty. V 
nedeľu o 14.30, v piatok o 17.30. Rozpis spoločenstiev modliacich 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. Prihlasovacie údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.
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 Infoservis

ČO PREMIETA KINO DUKLA?
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI

Piatok 18. marca o 19. hodine 
Nedeľa 20. marca o 19. hodine  

Réžia: Jakub Kroner  •  Scenár: Adriana Kronerová  •  Kamera: Mário Ondriš  
•  Hrajú: Táňa Pauhofová, Gabriela Marcinková, Antónia Lišková, Zuzana 

Norisová, Emília Vášáryová, Jiří Bartoška, Anna 
Kadeřávková, Karolína Tkáčová, Nina Petrikovi-
čová, Ján Koleník, Tomáš Maštalír, Jozer Vajda, 
Dagmar Havlová, Marek Majeský, Petr Vaněk
  Príbeh je voľným pokračovaním úspešného 
fi lmu ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Začína sa na Sil-
vestra, keď Marek (Ján Koleník) požiada Hanu 
(Táňa Pauhofová) o ruku. Jej súhlas rozpúta bláz-
nivý kolotoč udalostí, predchádzajúci ich svadbe 
v nádhernom prostredí pri „československom“ 
mori v Chorvátsku. Trojica Haniných priateliek 
(Antónia Lišková, Zuzana Norisová, Gabriela 
Marcinková) a ich rodiny opäť vnášajú do zdan-
livo jednoduchej prípravy svadby dobrodružstvo, 
napätie, zábavu a niekedy aj drámu. Zatiaľ čo 
jedna z nich je momentálne bez partnera, druhá 

má okolo seba hneď dvoch súperiacich sokov a tretia manžela, ktorý svojou 
bezstarostnosťou už naozaj prekračuje všetky hranice (v tomto prípade do-
konca hranice schengenu). Všetci v podstate nechtiac robia všetko pre to, 
aby zamilovanej dvojici svadbu skomplikovali, alebo ich vlastným príkladom 
odradili, až tak, že k nej skoro ani nedôjde...
  Rok výroby: 2021, Slovensko, romantický, komédia, 93 minút, vstupné: 
5 eur 

SANITKA
Sobota 19. marca o 19. hodine 

Mala to byť jednoduchá banková lúpež. Vôbec 
nič však nešlo podľa plánu, a tak zlodeji prchajú 
pred políciou ulicami Los Angeles v ukradnutej 
sanitke. A pretože akčný thriller Ambulancia 
natočil Michael Bay, počítajte s tým, že to bude 
veľmi výbušná jazda
Réžia: Michael Bay  •  Hrajú: Jake Gyllenhaal, 
Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González, Moses 
Ingram, Garret Dillahunt, Colin Woodell, Keir 
O'Donnell, A Martinez
  Danny Sharp (Jake Gyllenhaal) je charizmatický 
gauner, ktorý chystá najväčšiu bankovú lúpež v 
dejinách Los Angeles a na to potrebuje spoľahli-
vých parťákov. Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen) 
je jeho nevlastný brat a vojnový veterán, ktorý 
zase potrebuje nemalé peniaze na náročnú operá-
ciu svojej ženy. Aj keď Will vie, že spolupráca s Dannym zaváňa problémami, 
v bezvýchodiskovej situácii sa nenechá dlho prehovárať. Danny má dokonalý 
plán a je presvedčený o tom, že sa nemôže nič pokaziť.
  Lenže celý plán sa zvrtne a zlodeji sa ocitnú v pasci. V podzemných gará-
žach banky obkľúčení armádou mužov zákona. Jedinú únikovú cestu ponúka 
sanitka, ktorá prišla pre ťažko zraneného policajta. Will a Danny ju unesú, 
spoločne s postreleným mužom a záchranárkou Cam Thompsonovou (Eiza 
Gonzáles), ktorá aj v neľahkých podmienkach robí všetko pre to, aby pacienta 
udržala nažive. To je napokon v záujme aj oboch vodičov. Kým bude prevážaný 
muž žiť, jeho kolegovia si zachovajú odstup. Danny vie, že potrebuje geniál-
ny náhradný plán, ktorý nebude jednoduché vymyslieť uprostred najväčšej 
naháňačky, akú kedy Los Angeles zažilo.
  USA, triler, 136 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur 

MYŠI PATRIA DO NEBA
Nedeľa 20. marca o 15. hodine 

  Myška Šupito rada všetkých presvedčuje o tom, že je najodvážnejšou 
myškou na celom svete a že sa vôbec ničoho nebojí. Ale opak je pravdou, v 
skutočnosti sa pokaká zo všetkého, čo sa okolo nej šuchne. Jej vytúženým 
prianím je byť rovnako statočná ako jej otecko. Ten sa dokázal s nasadením 
vlastného života postaviť desivému lišiakovi, postrachu celého lesa. Boj síce 
nevyhral, stal sa ale obdivovaným hrdinom myšieho spoločenstva. Šupito chce 
všetkým dokázať, že odvaha je dedičná. Snaží 
sa zopakovať jeho legendárne kúsky napr. 
vytrhnúť zopár chlpov z líščieho kožuchu. Za 
cieľ si vyberie spiaceho mladého lišiaka Bie-
lobruško. Všetko sa nakoniec zomelie trochu 
inak, než si malá myška predstavovala. Lišiak 
sa nečakane prebudí a naháňačka končí ne-
šťastne pre oboch. Šupito aj Bielobruško sa 
dostanú do zvieracieho neba.
  Pri pokuse vyhnúť sa vstupnému očistnému 
kúpeľu v nebeských kúpeľoch na sebe myš-
ka aj lišiak opäť narazia a vďaka spoločnej 
nechuti k umývaniu sú prinútení pokračovať 
v ceste spoločne. Putujú po nebeských 
atrakciách aj po magických zákutiach, zaží-
vajú najrôznejšie dobrodružstvá a nečakané 
stretnutia a navzájom sa spoznávajú. Šupito je na Bielobruško najskôr poriadne 
naštvaná, ale postupne si uvedomuje, že je iný než ostatné toľko nenávidené 
líšky. Na ceste nebom musia obaja spoločne prekonať rôzne nástrahy, splniť 
úlohy a prekonať prekážky. Vznikne medzi nimi podivuhodné priateľstvo a na 
konci ich putovania na nich čaká veľké prekvapenie.
  Česká republika, Slovensko, Francúzsko, animovaný, komédia, dob-
rodružný, slovenský dabing, 87 minút, vstupné: 5 eur  


