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  Vyšívanka alebo vyšívaná košeľa. Jeden zo symbolov Ukrajiny a jej najväčších 
sviatkov. Ani v týchto pohnutých časoch naši východní susedia nezabúdajú na 
svoje tradície. Pridali sa k nim aj ľudia vo Svidníku.  

Vo svidníckom skanzene vytvorili nový slovenský rekord - 
prevládali kroje a ich súčasti 

  Každý tretí májový štvrtok patrí na Ukrajine Dňu 
vyšívanky. Ukrajinci a Ukrajinky si v ten deň oblie-
kajú vyšívané, zväčša ľanové košele. „Ukazujeme 
svoju identitu vyšívanými vzormi, sú to naše 
symboly, je to kód našej národnosti,“ povedala 
Zoriana Cipiševa, ukrajinská odídenkyňa, ktorá sa 
zamestnala vo svidníckom SNM - Múzeu ukrajin-
skej kultúry.
 „Tak ako u nás sú vyšívané kroje a každý kraj 
má svoj typický vyšívaný kroj, tak aj ukrajin-
ská vyšívanka je špecifi cká svojim vzorom na 
západnej Ukrajine, na východnej Ukrajine, ale 
všade je originálna a nádherná,“ doplnil riaditeľ 
svidníckeho múzea Jaroslav Džoganik.  
  Vyšívané objatie - takto bolo nazvané podujatie, 
ktoré sa konalo vo svidníckom skanzene v uply-
nulý štvrtok 19. mája a ktoré svojou účasťou prišlo 
podporiť viac ako 500 nadšencov. 
  Medzi účastníkmi nechýbala primátorka mesta 
Svidník Marcela Ivančová, predstavitelia kultúr-

no-osvetových a vzdelávacích inštitúcií pôso-
biacich v meste, žiaci a študenti základných 
a stredných škôl v sprievode svojich učiteľov, 
členovia folklórnych a speváckych súborov a aj 
svidnícki seniori. „Sme radi, že do skanzenu 
zavítali naši noví obyvatelia mesta Svidník 
a blízkeho okolia, nedobrovoľní vysídlenci 
z Ukrajiny. 
  Práve týmto symbolickým podujatím pod zá-
štitou generálneho riaditeľa SNM Branislava 
Panisa, sme nielen im mohli ukázať a prejaviť 
svoju podporu a spolupatričnosť v týchto 
neľahkých časoch,“ napísalo SNM - Múzeum 
ukrajinskej kultúry vo Svidníku.  
  Programom sprevádzala známa ukrajinská 
speváčka Halyna Myvkanyč, ktorá prítomných 
oboznámila s históriou sviatku a samotnej 
vyšívanky. 
  Do skanzenu vo Svidníku prichádzali ľudia vo 
všetkom, čo patrí k folklóru či ľudovým odevom. 
Komisár knihy slovenských rekordov všetkých 

pozorne počítal. 
  Výsledkom mal byť 
a aj bol slovenský 

Takto symbolicky - živou reťazou okolo celého Takto symbolicky - živou reťazou okolo celého 
skanzenu - ľudia vo Svidníku vyjadrili solidaritu s skanzenu - ľudia vo Svidníku vyjadrili solidaritu s 
Ukrajinou a povedali jasné nie vojnovým konfl iktomUkrajinou a povedali jasné nie vojnovým konfl iktom

Podujatie podporili ľudia rôzneho Podujatie podporili ľudia rôzneho 
veku. Prišli aj tieto seniorky... veku. Prišli aj tieto seniorky... 

Riaditeľ múzea Jaroslav Džoganik s certikikátom Riaditeľ múzea Jaroslav Džoganik s certikikátom 
slovenského rekorduslovenského rekordu
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rekord. „Najviac účastníkov stretnutia v ľudovom odeve - vyšívanke 
alebo jeho časti - celkom 356 ľudí. Tento rekord je platný a myslím, že 
ten počet, ktorý sa dosiahol tu na prvý šup bol veľmi pekný,“ povedal 

Vo svidníckom skanzene vytvorili nový slovenský rekord - 
prevládali kroje a ich súčasti 

komisár slovenských rekordov Igor Svítok.  
  Takto symbolicky ľudia vo Svidníku vyjadrili solidaritu s Ukrajinou a povedali 
jasné nie vojnovým konfl iktom. „Chceli sme vyjadriť solidaritu s ukrajin-
ským národom, ktorý bojuje za svoju i našu slobodu, za svoje i naše 
práva a za demokraciu,“ zdôraznil Jaroslav Džoganik. 
  No a tým hlavným symbolom solidarity a súdržnosti s Ukrajinou bolo toto 
veľké spoločné objatie v podobe živej reťaze - objatia cez celý hlavný okruh 
národopisnej expozície, teda skanzenu. 
  „Veríme, že netradičné podujatie spríjemnilo bežný deň a stalo sa im-
pulzom vzniku možno novej tradície s cieľom zachovávať a propagovať 
kultúrne dedičstvo našich predkov. Pretože nielen Ukrajina sa môže hrdo 
pýšiť svojimi vyšívankami, aj Slovensko má čo ukázať,“ dodali pracov-
níci SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, ktorého riaditeľ Jaroslav 
Džoganik v uplynulý štvrtok prevzal certifi kát o vytvorení nového slovenského 
rekordu.                                                                                                     (ps)

Do skanzenu vo Svidníku prichádzali ľudia vo všetkom, čo patrí k folklóru či ľudovým odevom. Do skanzenu vo Svidníku prichádzali ľudia vo všetkom, čo patrí k folklóru či ľudovým odevom. 
Komisár knihy slovenských rekordov všetkých pozorne počítal. Komisár knihy slovenských rekordov všetkých pozorne počítal. 

V ľudovom odeve - vyšívanke alebo jeho časti prišlo 356 ľudí.V ľudovom odeve - vyšívanke alebo jeho časti prišlo 356 ľudí.
Spočítal ich komisár slovenských rekordov Igor SvitokSpočítal ich komisár slovenských rekordov Igor Svitok
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   Oslavy 75. výročia založenia Nemocnice arm. gen. Ludvíka 
Svobodu vo Svidníku budú až navždy späté s dôstojným a 
dojímavým programom, ale aj s ofi ciálnym potvrdením výmeny 
na poste jej riaditeľa. Generálny riaditeľ siete nemocníc ProCa-
re Svet zdravia Radovan Čuha potvrdil, že Slavka Rodáka od 
prvého júnového dňa vo funkcii riaditeľa svidníckej nemocnice 
vystrieda Marek Pytliak. 
   Na oslavách 75. výročia založenia 
nemocnice vo Svidníku sa v uplynulý 
piatok 20. mája v kinosále Domu 
kultúry vo Svidníku zišlo množstvo 
hostí. Okrem vedenia siete nemocníc 
ProCare a Svet zdravia, do ktorej 
patrí aj svidnícka nemocnica, prišiel 
aj minister zdravotníctva Vladimír 
Lengvarský, vicežupan Prešovského 
samosprávneho kraja Martin Jaku-
bov, krajskí poslanci Ján Hirčko a Ján 
Vook, primátorka Svidníka Marcela 
Ivančová, riaditelia okolitých nemoc-
níc a ďalší. Pozvanie prijali viacerí 
bývalí riaditelia svidníckej nemocnice, 
mnohí jej bývalí i súčasní zamest-
nanci. Keď sme v úvode spomínali 
dôstojný a dojímavý program, tak 
preto, lebo príhovory hostí, oceňo-
vanie a kultúrny program boli popre-
tkávané aj zaujímavými rozhovormi. 
Do Svidníka prišli aj dvaja pravnuci 
armádneho generála Ludvíka Svo-
bodu a syn Mirona Pribulu, prvého 
lekára svidníckej nemocnice. Práve 
Mirka Klusáka a Teodora Pribulu vy-
spovedal moderátor slávnosti Tomáš 
Kráľ zo siete nemocníc ProCare a 
Svet zdravia. Videodokumentom bol 
potom predstavený aj Aladár Šalata, 
dnes už nebohý legendárny pediater 
a takisto aj bývalý riaditeľ nemocnice. 
Organizátori osláv pozvali aj zástup-

cov spokojných pacientov. Prvou bola 
Mária Ivašková z Martina, ktorej v 
závere minulého roka na umelej pľúc-
nej ventilácii vo svidníckej nemocnici 
zachránili život po tom, čo mala veľmi 
ťažký priebeh ochorenia Covid-19. 

Prišla, aby sa poďakovala svidníc-
kym zdravotníkom a rovnako urobila 
aj Viera Cahajlová, ktorej rýchlym 
zákrokom v roku 2019 vo svidníckej 
nemocnici takisto zachránili život po 
náhlej cievnej mozgovej príhode. Aj 

ona ďakovala, no a jej poďakovali 
aj žiačky zo Základnej školy na Ko-
menského ulici vo Svidníku, kde je 
učiteľkou. 
   S príhovormi vystúpili minister 
zdravotníctva Vladimír Lengvarský, 

ktorý aj vzhľadom na svoju dlhoroč-
nú kariéru profesionálneho vojaka 
vyhlásil, že svidnícka nemocnica je 
mu veľmi blízka, keďže nesie meno 
armádneho generála Ludvíka Svobo-
du. „Dovolím si ešte povedať, že ne-
súhlasím s tvrdením jedného politika, 
že na východe nič nie je. Pretože táto 
nemocnica má svoje opodstatnenie a 
ja verím, že ma pozvete aj na oslavy 
100. výročia jej založenia,“ usmial sa 
minister Vladimír Lengvarský. 
   Generálny riaditeľ siete nemocníc 
ProCare a Svet zdravia Radovan 
Čuha vyhlásil, že „sme pripravení 
ďalej rozvíjať svidnícku nemocnicu a 
pevne verím, že spoločnými silami sa 
nám to podarí dosiahnuť.“ Radovan 
Čuha ešte poďakoval všetkým 440 
súčasným, ale aj stovkám bývalých 
zamestnancov, ktorí podľa neho robia 
dušu a srdce nemocnice. „Bez vás by 
to bola iba búda,“ podotkol generálny 

Dôstojné a dojímavé oslavy 75. výročia založenia svidníckej nemocnice

Ocenenia bývalým a súčasným 
zamestnancom nemocnice odo-
vzdával aj minister zdravotníctva 

Vladimír Lengvarský

Pri spoločnom rozhovore sme počas osláv zastihli aj (zľava) 
J. Hirčka, M. Ivančovú, K. Sivákovú, R. Čuhu a P. Linkescha

Ocenenia prevzali aj viacerí bývalí riaditelia. Na fotografi i 
sú (zľava) R. Čuha, M. Blichová, P. Ziman, A. Almašiová, P. 

Linkesch, S. Rodák, E. Kosťová, P. Petruš a V. Lengvarský 

Na tejto fotografi i sú s ministrom V. Lengvarským, R. 
Čuhom a S. Rodákom opcenení dlhoroční zamestnanci 

nemocnice, ktorí v nej pracujú dodnes 
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riaditeľ. 
   Ďakovné slová predniesol aj súčas-
ný riaditeľ nemocnice Slavko Rodák, 
ktorý však po štyroch rokoch z tejto 
funkcie defi nitívne odchádza. Prijal 
ponuku ministra zdravotníctva Vladi-

míra Lengvarského, a tak ako sme už 
na našich stránkach písali, od 1. júna 
sa stane riaditeľom Národného ústa-
vu tuberkulóznych a pľúcnych chorôb 

Dôstojné a dojímavé oslavy 75. výročia založenia svidníckej nemocnice
a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných 
Hágoch. Generálny riaditeľ siete Pro-
Care a Svet zdravia v závere slávnosti 
ofi ciálne nielenže poďakoval Slavkovi 
Rodákovi za odvedenú prácu, ale aj 
ofi ciálne oznámil, že novým, riadite-

ľom nemocnice vo 
Svidníku bude od 1. 
júna Marek Pytliak, 
ktorému zaželal veľa 
úspechov. Súčas-
ný primár Interného 
oddelenia poďa-
koval za dôveru a 
moment, keď si so 
Slavkom Rodákom 
navzájom ďakovali 
a blahoželali patril 
tiež k tým, pri ktorých 
sa počas nemocnič-
ných osláv tisli slzy 
do očí... 
   Dodajme ešte, že 
program osláv 75. 
výročia založenia 
nemocnice vo Svid-
níku spestrili vystú-
penia hudobného 
tria Amadeus, troch 
rodákov zo Svidníka 
Daniely Kačmáro-
vej, Martina Šveca a 
Martina Petríka, ale 
aj operného spevá-
ka Igora Kucer. Ten 

slávnosť zakončil priam hymnickou 
piesňou Najkrajší kút v šírom svete 
od Gejzu Dusíka a Pavla Braxatori-
sa.                                               (ps)  

Spokojnú pacientku Vieru Cahajlovú prišli pozdraviť 
aj jej žiačky zo ZŠ Komenského Svidníku 

Takto sa stískal odchádzajúci riaditeľ s prichádzajúcim 
- Slavko Rodák s Marekom Pytliakom. Tlieskal im aj gene-
rálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia Radovan Čuha

   Veľmi dojímavé a milé bolo vystúpenie detí zo Základnej školy na Komenské-
ho ulici vo Svidníku, ktoré pod vedením Gabriely a Vladimíra Pasnišinových, 
ale aj ďalších pedagógov tejto školy pripravili pri príležitosti nedávneho Dňa 
matiek.
   Kinosála svidníckeho Domu kultúry mohla minulý týždeň sledovať scénické 
vystúpenia spojené s folklórnym či moderným pásmom. Všetky vystúpenia boli 

ladené v štýle poďakovania mamám. 
V závere takmer dvesto účinkujúcim 
deťom a všetkým kolegom za prípravu 
programu poďakovala riaditeľka školy 
Helena Lacová a od divákov v sále si 
všetci vyslúžili obrovský potlesk.  (ps)

Nádherný program školákov zo ZŠ Komenského venovaný mamámNádherný program školákov zo ZŠ Komenského venovaný mamám
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  Výstavné priestory Podduklianskeho osvetového strediska boli 
v polovici mája svedkami výnimočnej udalosti. Udalosti, ktorou 
našu nehmotnú kultúru, kultúru Rusínov uvádzame do života v 
zhmotnenej podobe. Nebolo by to až také výnimočné, keby sa 
to netýkalo kultúry z polovice 20. storočia.

Osemdesiatnik Ivan Čižmár pripravil vzácny kompletný materiál: 
publikáciu ĽUDOVÉ PIESNE RUSÍNOV, ktoré som pozbieral, hral a spieval

  Človek s veľkým srdcom, s nesmiernou láskou k dedičstvu predkov, človek, 
ktorý robí všetko preto, aby to čo nám zachovali naši predkovia žilo v nezme-
nenej podobe dnes, zajtra a hádam navždy. Ten človek s obrovským a láskou 
k dedičstvu predkov naplneným srdcom je Ivan Čižmár, 
mladík s viac ako 8 krížikmi na pleciach. 
  „Som nesmierne rada, že pre akt uvedenia do života 
publikácie „Ľudové zvyky Rusínov“ (mimochodom 
takmer 800 stránkovej) si zvolil regionálnu kultúrnu 
inštitúciu - Podduklianske osvetové stredisko, in-
štitúciu s ktorou dlhé roky spolupracuje a v istom 
období vykonával v nej aj prácu kultúrno-osvetového 
pracovníka,“ povedala bývalá dlhoročná riaditeľka Pod-
duklianskeho osvetového strediska Mária Pajzinková. 
  Ivan Čižmár vyštudoval etnografi u a hudobnú folklo-
ristiku na Univerzite Jana Evangelisty Purkyne v Brne. 
Ako spevák účinkoval s poprednými hudobnými telesami 
ako Brnenský orchester ľudových nástrojov s primášom 
Jindřichom Hovorkou, Orchestrom ľudových nástrojov 
Bratislava s primášom Miroslavom Dudíkom, Šarišanom 
Prešov s primášom Ľubomírom Šimčíkom. Založil ľudovú 
hudbu Beskyd, s ktorou hral a spieval až do odchodu do 
dôchodku v roku 1996.
  Ako múzejný pracovník spolupracoval s profesorom 
Karolom Plickom, profesorom Dušanom Holým, ako 
aj s poprednými odborníkmi v oblasti etnografi e a hudobnej folkloristiky na 
Slovensku. Tu patrí aj spolupráca pri výskume a realizácii Etnografi ckého 
atlasu Slovenska. 
  Ako scenárista sa podieľal pri tvorbe programov na rôznych folklórnych 
festivaloch vo Svidníku, Medzilaborciach, Mikovej či Vyšnej Olšave. Ako autor 
dokumentačnej fotografi e publikoval v periodickej tlači, odbornej literatúre, 
ako aj vlastných publikáciách o materiálnej a duchovnej kultúre Rusínov na 
Slovensku.
  Mimochodom rodičia ho pokrstili ako Jána, ale Čižmárovcov bolo na okolí 
veľa a on sa chcel odlíšiť. Preto si hovorí Ivan. Na hudobné nástroje hrá od 15 
rokov. Hral prinajmenšom na tisícke svadieb na husliach, trúbe, trombóne aj 
klarinete. Bol súčasťou každej z nich a udialo sa tam všeličo. Aj veselo bolo, 
aj bitka sa strhla, nevestu museli odviesť do pôrodnice, alebo sa pobili matky 
nevesty a ženícha, lebo sa nevedeli v ktorom kostole bude obrad.  
„Všetko, čo vo svojom produktívnom veku zozbieral od znotovaných 
piesní, zvykov, fotografi í až po vlastné spomienky začal sumarizovať. 
Na prahu sedemdesiatky si kúpil počítač, ktorý sústavne plní vzácnym 
materiálom, ktorý podľa možností postupne publikuje. V jeho práci ho 
podporuje manželka Helena. Z dvoch detí sa dcéra Kamila rozhodla 
vydať v jeho šľapajach a učí v Základnej umeleckej škole. Mimoriadnu 

radosť mu robia štyri vnúčence.
  Kniha Ľudové piesne Rusínov, ktorú uvedieme do života, je vzácnym 
komplexným materiálom, ktorý by nemal chýbať v žiadnej rusínskej 
rodine, či kultúrnej inštitúcii. Je určená laickej a odbornej verejnosti a 
jej vydanie podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín 
2022,“ dodala Mária Pajzinková. Ľudové piesne Rusínov, ktoré som pozbieral, 
hral a spieval - vytlačila Tlačiareň svidnícka. 
  Nuž a čo na samotnú publikáciu hovorí samotný autor? „Chcel som urobiť 
jeden veľký spevník pre Rusínov, lebo som jednou nohou v hrobe, aby 

po mne niečo zostalo,“ povedal autor knihy Ivan Čižmár 
s tým, že jeho pánom bolo vytvoriť knihu s tisíc stranami. 
Nepodarilo sa mu však zohnať dostatok fi nančných pro-
striedkov na vydanie takejto knihy, a tak jej rozsah musel 
okresať na 744 strán. 
  „V knihe je 900 pesničiek, z toho 450 v textovej podo-
be a 450 v textovej u hudobnej podobe. Sú priradené 
k tancom, prezentujem v knihe aj hudobné nástroje, 
je v nej 300 čierno-bielych a 200 farebných fotografi í. 
Každý rusínsky súbor z regiónu východného Sloven-
ska má v knihe svoju farebnú fotografi u, plus sú v 
nej, samozrejme, aj sólisti, speváci a ďalší,“ ozrejmil 
ešte Ivan Čižmár.
  V jeho najnovšej knihe sú aj pesničky, ktoré nikdy neboli 
vydané, boli len zapísané, ale sú v nej aj autorské pesničky 
od Duchnoviča až po súčasných autorov, ako je napríklad 
Svidníčan Ladislav Macko.
  Špecifi kom knihy je 47. kapitola obsahujúca podľa Ivan 
Čižmára škaredé pesničky, ktoré sa často spájajú hlavne 
s redovým tancom na svadbách. 
  Nuž a ešte jednu zaujímavosť nám Ivan Čižmár, ktorý 12. 

júna, teda na Deň Rusínov, oslávi svoje 86. narodeniny, prezradil. Najstaršia 
rusínska pieseň, ktorá bola v textovej podobe zapísaná, je z roku 1555 a 
najstaršia rusínska pieseň, ktorá bola zapísaná v melodickej podobe, je z 
roku 1811. A aj tieto dve piesne Ivan Čižmár vo svojej knihe má. A napokon. 
Poslednou pesničkou v knihe je pieseň nazvaná Starobinec v podaní kapely 
Svidníčana Jozefa Laža.

(mp, ks)
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  Slovenská republika je veľmi rozmanitá. Tak svojimi obyvateľmi, 
ako aj kultúrou, architektúrou či zvykmi. SODB 2021 ukázalo, že 
máme aj zaujímavé „miniobce“, ktoré boli zaradené do veľkostnej 
skupiny 0 až 199 obyvateľov. Pozreli sme sa bližšie na tie úplne 
najmenšie a ich vývoj v sčítaniach od roku 2001.

Najmenšie obce Slovenskej republiky - čo o nich vieme? 

OBEC PRÍKRA: ŽIJE TU 12 OBYVATEĽOV 
Obec Príkra v okrese Svidník je podľa SODB 2021 najmenšia 
obec v SR z hľadiska počtu obyvateľov. Žije tu len 12 obyva-
teľov. Z toho tri ženy a deväť mužov. V obci na základe SODB 
2021 dnes nežijú žiadne deti do 14 rokov. Osem obyvateľov je 
v produktívnom a 4 v poproduktívnom veku. Šesť obyvateľov 
je v zväzku manželskom, 5 je slobodných a ovdovený je jeden 

obyvateľ. Všetci obyvatelia sú slovenskej národnosti. 
  V obci prevláda stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity) a 
úplné stredné vzdelanie (s maturitou). 
Prvá zmienka o obci sa datuje už v roku 
1618. Koľko obyvateľov mala obec v roku 
2001 a v roku 2011? Tu sú fakty zo sčítaní.

Príkra - vybrané štatistické 
ukazovatele za SODB 2001

  V roku 2001 žilo v obci Príkra 7 obyvate-
ľov, z ktorých boli traja muži a štyri ženy. 
Z hľadiska vekového zloženia prevládali v 
obci obyvatelia patriaci do poproduktívnej 
vekovej skupiny (57 % obyvateľov obce). 
Okrem obyvateľov patriacich do popro-
duktívnej vekovej skupiny sa v obci Príkra 
nachádzali aj obyvatelia v produktívnej 
vekovej skupine. 
  Z hľadiska rodinného stavu mali najvyšší 
podiel obyvatelia s rodinným stavom 
vdovec/vdova (43 % obyvateľov obce). 
Za nimi nasledovali obyvatelia v rodinnom 
stave slobodný/slobodná a ženatý/vydatá. 
Najviac obyvateľov obce malo ukončené 
základné vzdelanie.

Príkra - vybrané štatistické ukazovatele za SODB 2011
  V obci Príkra žilo v roku 2011 8 obyvateľov. V roku 2011 prevládali v obci 
muži nad ženami. Pri vekovej štruktúre môžeme povedať, že všetci obyvatelia 
obce Príkra patrili v roku 2011 do produktívnej vekovej skupiny (15 - 64 rokov)
Pri rodinnom stave prevládali v obci v roku 2011 obyvatelia v rodinnom stave 
ženatý/vydatá (50 % obyvateľov obce). 
  Okrem nich sa v obci nachádzali obyvatelia s rodinným stavom slobodný/
slobodná a rozvedený/rozvedená. Pri vekovej štruktúre môžeme povedať, že 
všetci obyvatelia obce Príkra patrili v roku 2011 do produktívnej vekovej sku-
piny (15 - 64 rokov). Z hľadiska najvyššie dosiahnutého vzdelania prevládalo 
v obci v roku 2011 základné vzdelanie, za ktorým nasledovalo úplné stredné 
učňovské vzdelanie s maturitou.

OBEC HAVRANEC: ŽIJE TU 15 ĽUDÍ 
  Na druhom mieste podľa počtu obyvateľov je aj obec Havranec 
v okrese Svidník. Taktiež tu podľa SODB 2021 žije 15 ľudí. Opäť 
prevládajú muži s počtom 8. V obci na základe SODB 2021 dnes 
žijú dve deti do 14 rokov, 6 obyvateľov v produktívnom veku 
a 7 v poproduktívnom veku. V Havranci prevládajú slobodní 
obyvatelia, je ich 7. Manželstvu holdujú 4 obyvatelia. V obci 

sú aj vdovy, vdovci a rozvedení. 
  Slovenskú národnosť si uvádza 12 obyvateľov, žijú tu aj obyvatelia hlásiaci 
sa k rusínskej národnosti a ukrajinskej. V obci prevláda vysokoškolské vzde-
lanie, uvádza si ho 6 obyvateľov obce. Na druhom mieste je stredné odborné 
(učňovské) vzdelanie (bez maturity), ktoré si uvádzajú 4 obyvatelia. Ako je to 
teda s počtom obyvateľov od roku 2001? Čo sa zmenilo počas rokov v obci?

Havranec - vybrané štatistické ukazovatele za SODB 2001
  V obci Havranec žilo v roku 2001 10 obyvateľov, z ktorých boli štyria muži 
a šesť žien. Z hľadiska vekových skupín prevládali v obci obyvatelia patriaci 
do poproduktívnej vekovej skupiny (60 % obyvateľov obce) a produktívnej 
vekovej skupiny (40 % obyvateľov obce). Pri rodinnom stave prevládali v obci 

obyvatelia s rodinným stavom slobodný/slobodná a vdovec/vdova. Najviac 
obyvateľov obce malo ukončené základné vzdelanie (70 % obyvateľov obce).
Havranec - vybrané štatistické ukazovatele za SODB 2011
  Obec Havranec mala v roku 2011 12 obyvateľov, z ktorých bolo 7 žien a 5 
mužov. Rovnako aj v obci Havranec prevládala produktívna veková skupina (42 
% obyvateľov obce) a poproduktívna veková skupina (58 % obyvateľov obce). 
Z hľadiska rodinného stavu prevládal v obci rodinný stav slobodný/slobodná 
(50 % obyvateľov obce), za ktorým nasledoval rodinný stav vdovec/vdova.

OBEC ŠARBOV: ŽIJE TU VIAC ŽIEN AKO MUŽOV  
  Na treťom mieste s počtom obyvateľov 17 podľa SODB 2021 je obec Šarbov, 
opäť v okrese Svidník. Tu ako v jedinej „miniobci“ žije viac žien ako mužov. 
Šarbov je vekom mladá obec. Žijú tu tri deti do 14 rokov, 10 obyvateľov v 
produktívnom veku a 4 v poproduktívnom veku. Ženatých a vydatých je tu 8 
obyvateľov, slobodných 7. 
  Väčšina obyvateľov sa hlási k  slovenskej národnosti.  V obci prevláda 
vysokoškolské a úplné stredoškolské vzdelanie.  Tiež sa pozrieme na vývoj 
obce podľa sčítaní od roku 2001.

Šarbov - vybrané štatistické ukazovatele za SODB 2001
  Počet obyvateľov obce Šarbov v roku 2001 bol 9. Z hľadiska pohlavia prevlá-
dali v obci ženy (6 žien) nad mužmi (3 muži). Najviac obyvateľov obce patrilo 
do poproduktívnej vekovej skupiny (89 % obyvateľov obce). Najzastúpenejším 
rodinným stavom v obci bol vdovec/vdova (56 % obyvateľov obce), za kto-
rým nasledovali obyvatelia s rodinným stavom slobodný/slobodná a ženatý/

vydatá. Z hľadiska najvyššie dosiahnutého vzdelania mali všetci 
obyvatelia obce ukončené základné vzdelanie.
Šarbov - vybrané štatistické ukazovatele za SODB 2011

  Počet obyvateľov obce Šarbov v roku 2011 bol 14, z ktorých 
bolo 8 žien a 6 mužov. Najvyšší podiel obyvateľov patril do 
poproduktívnej vekovej skupiny (50 % obyvateľov obce) a pro-
duktívnej vekovej skupiny (43 % obyvateľov obce). Z hľadiska 

rodinného stavu prevládali v obci ženatí/vydaté (43 % obyvateľov obce), 
za ktorým nasledovali obyvatelia s rodinným stavom slobodný/slobodná a 
vdovec/vdova. 
  Najviac obyvateľov obce malo ukončené základné vzdelanie (43 % obyvate-
ľov obce). Za nimi nasledovali obyvatelia s ukončeným učňovským vzdelaním 
bez maturity. Jednoduché zhrnutie záverom

Roky 2001 a 2011
  Počet obyvateľov v roku 2011 sa oproti roku 2001 zvýšil v obciach Príkra, 
Havranec a Šarbov. Jedinou obcou, kde bol počet obyvateľov v roku 2001 
nižší ako v roku 2011, bola obec Ondavka. Počet obyvateľov sa tu znížil z 37 
obyvateľov (SODB 2001) na 22 obyvateľov (SODB 2011).
  Pri SODB 2001 prevládali v každej spomínanej obci obyvatelia patriaci do 
poproduktívnej vekovej skupiny. Pri SODB 2011 sa znížil podiel obyvateľov v 
poproduktívnej vekovej skupine. Obyvatelia patriaci do poproduktívnej vekovej 
skupiny prevládali v obci Havranec a v obci Šarbov. V obci Príkra patrili v roku 
2011 všetci obyvatelia do produktívnej vekovej skupiny a v obci Ondavka 
bol vyrovnaný počet obyvateľov patriacich do produktívnej a poproduktívnej 
vekovej skupiny. V roku 2001 bol podiel žien v každej spomínanej obci vyšší 
ako podiel mužov. O 10 rokov neskôr už bol počet mužov vyšší v obci Príkra 
a v obci Ondavka bol vyrovnaný počet mužov a žien. Z hľadiska rodinného 
stavu prevládal v roku 2001 vo vybraných obciach rodinný stav vdovec/vdova, 
ktorý bol najzastúpenejší v obci Príkra a v obci Šarbov. 
  V obci Havranec bol rovnaký podiel obyvateľov v rodinnom stave vdovec/
vdova a v rodinnom stave slobodný/slobodná. Jediná obec, v ktorej v roku 
2001 prevládal rodinný stav ženatý/vydatá, bola Ondavka.  V roku 2011 už v 
žiadnej obci neprevládal rodinný stav vdovec/vdova. 
  Najvyšší podiel z rodinných stavov mal rodinný stav ženatý/vydatá, ktorý 
prevládal v obciach Príkra, Ondavka a Šarbov. Iba v obci Havranec prevládali 
v roku 2011 obyvatelia v rodinnom stave slobodný/slobodná. V roku 2001 
prevládali vo všetkých vybraných obciach obyvatelia so základným vzdelaním. 
Pri SODB 2011 sa táto skutočnosť veľmi nezmenila a iba v obci Ondavka bolo 
najzastúpenejším vzdelaním úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

Čo ukázal rok 2021
  V roku 2021 môžeme konštatovať, že všetky obce, hoci sú svojím počtom 
zaradené medzi najmenšie v SR, sú mladšie a hlavne vzdelanejšie. Prevládajú 
obyvatelia s úplným stredným a vysokoškolským vzdelaním v produktívnom 
veku. Zaujímavosťou je, že až na obec Šarbov všade prevládajú muži, čo je 
slovenskou raritou.                                                                                     (js)
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  Mesto Svidník uviedlo do života GEOHRU, ktorá vznikla pod 
záštitou OOCR Šariš-Bardejov. V nedeľu 15. mája na Medziná-
rodný deň rodiny vytvorili rodinné partie, partie kamarátov či 
kolegovia, od detí až po seniorov vyše 20 tímov s názvami ako 
„pátrači“, „vojakovci“ i „superbabky“... 

Svidník má svoju prvú hru v mobile

  Geohra je geolokačná hra, ktorú si môže zahrať každý so svojim smart 
telefónom s operačným systémom iOS alebo Android, kedykoľvek má čas 
alebo dostane chuť. Stačí si stiahnuť aplikáciu Geofun a vyhľadať v nej svid-
nícku hru „V hrdinských topánkach pod Duklou“. Svidnícka Geohra je totiž 

vsadená do roku 1946, teda 
rok po ukončení II. svetovej 
vojny. Hráča hrou sprevádza 
lekár Miron Pribula a na svojej 
dobrodružnej ceste pomáhajú 
spolu s hráčom obyvateľstvu 
pod Duklou.
  Na hre sa pracovala niekoľko 
mesiacov. „Prvým krokom 
bolo vymyslenie príbehu 
hry. Všetky Geohry na Slo-
vensku aj v zahraničí sú to-
tiž postavené na príbehoch, 
mýtoch alebo poverách. 
Mesto Svidník sa rozhodlo 
vsadiť na vojenskú temati-

ku, ktorá je pre náš región príznačná a zároveň sa tým vieme odlíšiť od 
ostatných miest a obcí,“ približuje Martina Lazengová, TIC Svidník.
  Tvorba scenára hry, ktorý prechádzal korekciami hneď niekoľko krát bol 
najtvrdším orieškom. Neskôr nasledoval dabing, niekoľkonásobné testovanie 
GPS bodov, odsúhlasenie a spustenie. „Nebolo jednoduché spracovať 
takúto citlivú tému do hry a už vôbec nebolo ľahké urobiť hru zábavnou. 
Počas písania a korekcie scenára sme natrafi li na pár historických zádr-
helov a nezrovnalostí, ktoré nám veľmi ochotne pomohol vyriešiť Jozef 

Rodák, historik a bývalý dlhoročný riaditeľ vojenského historického 
múzea vo Svidníku za čo mu patrí úprimné poďakovanie,“ vysvetľuje 
Martina Lazengová. Tvorcovia však v hre  neopomenuli ani rusínsku históriu a 
rusínskeho národného buditeľa Alexandra Pavloviča a tým hráčom predstavujú 
Svidník a jeho históriu aj z iného pohľadu. 
  Pracovníčka TIC Svidník priblížila aj to, že skĺbiť dve odlišné tematiky - vo-
jenskú históriu a rusínsku kultúru do jednej 
hry bolo náročné a na začiatku sa to zdalo 
nemožné, avšak podarilo sa. „Hráčom sme 
chceli ukázať Svidník aj v inom svetle a 
predstaviť im osobnosti mesta, ktoré by 
nemali zostať zabudnuté. Pre autentic-
kejší zážitok sme sa pri dabovaní hry v 
určitých častiach rozhodli pre rusínsky 
jazyk, s  ktorým nám pomohol nadabovať 
redaktor Tomáš Babjak.“
  Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančo-
vá: „Vytvorenie prvej svidníckej mobilnej 
hry bolo výzvou, bolo potrebné do nej 
vložiť mnoho energie, ktorá sa hneď 
počas prvého dňa jej spustenia mnoho-
násobne vrátila.   
  Chcem veľmi pekne poďakovať zamest-
nankyniam Turistického informačného 
centra, že vytvorili ďalší kvalitný projekt 
pre podporu cestovného ruchu nášho 
regiónu a som hrdá, že sme sa originálne 
posunuli znova o krok ďalej vo zviditeľ-
není Svidníka. 
  Ďakujem hráčom - ľuďom, ktorí si pri-
šli zahrať prvú GEOHRU vo Svidníku, 
podporili tak veľké úsilie mesta Svidník 
a zároveň sa zabavili a užili sa príjemnú 
nedeľu“. 

Kristína Tchirová, marketing a komunikácia

    Vo štvrtok 19. mája 2022 sa v zariadení DOST uskutočnilo 
bezplatné vyšetrenie znamienok, tzv. Melanoma day, ktorý trval 
od rána do neskorých popoludňajších hodín. O akciu bol zo 
strany verejnosti veľký záujem. 

Znamienka si dalo vyšetriť 76 ľudí  

  Odborného vyšetrenia znamienok sa zúčastnilo spolu 76 ľudí. Lekárky Hana 
Zelenková a Diana Pavličková pacientov vyšetrili a zároveň ich informovali o 
závažnosti ochorenia kože, prevencii a starostlivosti o znamienka.  
  V prípade potreby boli pacienti hneď objednaní na odborný zákrok. Účastníci 
boli okrem toho zapojení do hry o tombolové ceny. V nej dostali šancu vyhrať 
zaujímavé kozmetické balíčky od rôznych farmaceutických spoločností. 
  Všetkým zúčastneným i sponzorom touto cestou ďakujeme za podporu a 
dôveru.  
                                                                                                 DOST Svidník

   Svidnícki mestskí poslanci sa stretli v 
uplynulý štvrtok 19. mája o 14. hodine 
a rokovali v spoločenskej sále Domu 
kultúry. 
   Poslanci odobrili druhú zmenu roz-
počtu mesta na tento rok a prerokovali 
aj výsledky hospodárenia mestskej 
samosprávy, návrh záverečného účtu 
za rok 2021 a vypočuli si aj stanovisko 
hlavného kontrolóra mesta k záve-
rečnému účtu za rok 2021. Riaditeľ 
spoločnosti Službyt s.r.o. Gabriel Ka-
liňák hovoril o ukončenej vykurovacej 

sezóne. 
   Poslanecký zbor si v uplynulý štvrtok 
vypočul aj informatívnu správu o prí-
prave investičného návrhu „Výstavba 
nájomných bytov v budove Ubytovne 
bývalého SOUS.“ O plánovaných no-
vých bytoch hovoril vedúci Odboru vý-
stavby, dopravy a životného prostredia 
Mestského úradu Viliam Staurovský. 
   My sa jednotlivým témam, o ktorých 
rokovali svidnícki mestskí poslanci, 
budeme na našich stránkach bližšie 
venovať v ďalších vydaniach.      (pn)

Svidnícki mestskí poslanci rokovali aj o plánových nopvých bytoch
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Úradná správa č. 32. zo dňa 19. mája 2022

III. LIGA

   V uplynulý dňoch svoje majstrovské futbalové stretnutia odo-
hrali aj mládežníci 1. FK Svidník, konkrétne mladší a starší žiaci, 
ale aj mladší a starší dorastenci. Tu sú výsledky. 

Mládežníci v akcii

Krajské súťaže
II. liga

   ŠŠK Centrál Svidník odohral svoje stretnutie tretieho kola nadstavbovej 
časti v Čečehove, s ktorým v poslednom kole základnej časti doma remizoval. 
Úvodné dve štvorhry vyšli lepšie pre domácich. Svidníčania hneď v prvej sérii 
dvojhier vyrovnali priebežný stav stretnutia na 3:3. V druhej sérii sa domáci  
opäť ujali vedenia o dva body. V tretej sérii obidve družstvá získali po dva 
body. Štvrtá séria sa začala za stavu 8:6 pre domácich. Centrál sa nevzdával 
a zásluhou Patrika Stadtherra, ale hlavne Dária Magdziaka, ktorý v tomto 
stretnutí bol v dvojhrách stopercentný, znížil stav na 9:8. Nakoniec remízový 
bod, hoci iba jeden v tomto stretnutí, vybojoval Jakub Vodila.       

TJ Čečehov - ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník  9:9
B.: Magdziak 4; Stadtherr 3;  Vodila, Močilenko po 1.

IV. liga
   Béčko Centrálu zvíťazilo nad posledným Bzenovom.

ŠŠK Centrál Svidník B  OŠK ST Bzenov - Janov 11:7
B.: Kmiť 4,5; Antoš 3; Gonos 2,5; Kurečko 1.

POZVÁNKA 
   Školský športový klub Centrál Spojená škola Svidník pozýva priaznivcov 
stolného tenisu na stretnutie IV. ligy hrané v sobotu 28. mája o 17.00 hod. 
ŠŠK Centrál Svidník privíta stolných tenistov STK Torysa (okr. Sabinov). Hrá 
sa v telocvični Spojenej školy vo Svidníku.                                               (ku)

1. FK Svidník - MFK Slovan Giraltovce 0:1 (0:0)
   V uplynulú nedeľu bolo v III. lige na programe okresné derby. 
Hralo sa na svidníckom futbalovom štadióne a domáci hráči 
privítali hráčov Giraltoviec. 
   Derby zápasy medzi Svidníkom a 
Giraltovcami sú už tradične drama-
tické a divácky atraktívne. Inak tomu 
nebolo ani teraz, keď o víťazovi derby 
zápasu sa rozhodlo až v samom zá-

vere. V 89. minúte totiž rozhodca po 
faule v domácom pokutovom území 
nariadil pokutový kop v prospech 
hostí. Kuriplach jedenástku bezpeč-
ne premenil a hosťom z Giraltoviec 

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:
   Schválila výsledky 21. kola 6. ligy dospelých, výsledky 9. kola 5. ligy dorastu, 
výsledky 10. kola 4. ligy žiakov sk. A, výsledky 7. kola 4. ligy žiakov sk. B
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

KR OOFZ:
23. kolo 6. liga dospelí - 29.5.2022 o 17.00 hod.:

   Breznica - Lúčka (A. Špak, Seman - Šafranko), Stročín - Tisinec (Hamřik, 
Kamenický - Brendza), Miňovce - Sitníky (Džavoronok, Sidorová - OOFZ), 
Mestisko - Kalnište (Malačina, Šugár - Burcák), Rovné - Chotča (Hubáč, Čonka 
- Vaško), Kuková - Radoma (E. Tomko, R. Tomko - Mackanin).

11. kolo 5. liga dorast - 28.5.2022 o 14.00 hod.
   Miňovce - Breznica (Čonka), Sitníky - Rovné (Sidorová). 

12. kolo 4. liga žiaci - skupina A - 26.5.2022 o 17.00 hod.:
   Giraltovce - Koprivnica (E. Tomko), Kuková - Lúčka (R. Tomko).

9. kolo 4. liga žiaci - skupina B - 28.5.2022 o 10.00 hod.:

   Stročín - Tisinec (Hamřik), Mestisko - V. Orlík (Čonka).  
DK OOFZ:

   Trestá hráča TJ Družstevník Rovné - Lukáš Kšenič - 1220737 -  DO po-
zastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 
19.05.2022, podľa DP čl. 45/1b,2, poplatok 10,- EUR
   Trestá hráča FO Sokol Sitníky - Matúš Motyka - 1181853 - DO pozastavením 
výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 19.05.2022, podľa 
DP čl. 37/5(5 žk), poplatok 10,- EUR
   Trestá hráča FK Radomka Radoma - Jaroslav Hubáč - 1264369 - DO 
pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 
19.05.2022, podľa DP čl. 37/5(5 žk), poplatok 10,- EUR
   Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je 
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalo-
vekluby.sk

OOFZ Svidník

MLADŠÍ ŽIACI U13
1. FK Svidník - OFK SIM Raslavice 0:3 (0:1)

   Chlapci sa s favoritom chceli popasovať o čo najlepší výsledok. Napokon po 
chybách trikrát inkasovali. Chlapci aj napriek porážke podali bojovný výkon. 
   Zostava: Stephan Bojkas - Dominik Majda, Jozef Husák, Martin Mihalka-
nin - Jakub Kucer, Ján Guzi, Radoslav Bajcura -Michal Kucer, Tomáš Vaňko, 
striedali: Martin Pojezdal, Jakub Slivka, Tibor Hanušin, Lukáš Olčák. Tréner: 
T. Vinjar.

STARŠÍ ŽIACI U15
1. FK Svidník - OFK SIM Raslavice 3:4 (1:2)

   Na veľmi dobre pripravenom trávniku sme chceli bodovať naplno. No chcenie 
ostalo v kabíne a na ihrisku sme po individuálnych chybách pykali. Aj keď 
sa nám podarilo ísť do vedenia, hostia využili hrúbky zadných radov a otočili 
polčasový výsledok. Úvod druhého polčasu vyšiel hosťom a išli do dvojgólo-
vého vedenia. Našim chlapcom sa podarilo vyrovnať, no vzápätí inkasovali 
a gólovo sa presadiť sa už nedokázali. Góly: Matúš Fedák 2, Samuel Kimák. 
   Zostava: Rastislav Marcišin - Tobiás Koudelka, Dávid Miháľ, Samuel Kimák, 
Daniel Simko (Juraj Stronček) - Luca Toni Sivák, Slavomír Haluška, Matúš Fe-
dák - Matej Slivka, Vladimír Hij (Jozef Ščerba), Michal Olčák. Tréner: M. Klimik. 

MLADŠÍ DORASTENCI U17
1. FK Svidník - Košická Nová Ves 2:0 (2:0)

   Mladší dorastenci v úlohe favorita sa ujali vedenia gólom D. Hnata. O 10 
minút navýšil výsledok M. Bobak. Po druhom góle sa naši chlapci veľmi 
uspokojili a nepredvádzali výkon, aký sa od nich očakával. V druhom polčase 
naši chlapci opäť pokračovali v nevýraznom futbalovo-kombinačnom výkone. 
V podstate si nevypracovali ani jednu šancu. Aj keď tento zápas vyhrali a 
natiahli sériu, je treba povedať, že takýto výkon tento týždeň v Poprade na 
víťazstvo stačiť nebude.

STARŠÍ DORASTENCI U19
1. FK Svidník - Košická Nová Ves 1:0 (1:0)

 Starší dorastenci nastúpili proti štvrtému tímu III. ligy odhodlaní konečne zví-
ťaziť, čo sa aj podarilo. Hostia s viacerými odchovancami 1. FC Košice pôsobili 
síce futbalovo, ale do vedenia išli naši chlapci, keď sa presadil agilný Šamko. 
V prvom polčase naši chlapci súpera do ničoho vážneho nepustili. V druhom 
polčase boli síce naši chlapci pod tlakom, ale výborne organizovaná obrana 
pracovala spoľahlivo. Naopak po rýchlom brejku mohol opäť skórovať Šamko, 
ale trafi l iba do brankára. Keďže naši chlapci bojovali do konca zápasu, zaslú-
žene zvíťazili proti kvalitnému súperovi, za čo si zaslúžia pochvalu. (tv, mk)

   Vo Svidníku sa počas víkendu konali Majstrovstvá Slovenska v štvorkovom 
volejbale mladších žiakov. Prvenstvo si vybojovali chlapci z VK Junior 20123 
Poprad, pred MVK Magnezit Revúca a VO 1970 MŠK Púchov.
   Domáci chlapci, hráči TJ Slávia Svidník, zverenci trénera Petra Tholta 
obsadili štvrtú priečku. Na piatom mieste skončili hráči VKM Stará Ľubovňa 
a na šiestom mieste VK Orava Dolný Kubín.                                            (tjs)

Mladší žiaci v štvorkovom volejbale štvrtí

tak zabezpečil tesné, jednogólové 
víťazstvo.
ŽK: Ducár, Tatar - Chovanec, R. 
Tomko. 
Zostava Svidníka: Vinclér - Ducár, 
Makara, T. Čabala, Tatar, Ivanecký, 
Hirka, Špilár, Guman, Haňak (64. 
Ardishvilli), Sova. 

Zostava Giraltoviec: Prysiazhniuk 
- Migaš, E. Tomko, Chovanec (80. 
Michalko), Ficko, Tomáško, Lechman 
(46. Havrila), Čuška, Makara, R. Tom-
ko (67. Belák). Kuriplach. 
   Najbližšiu nedeľu 29. mája cestujú 
treťoligoví svidnícki futbalisti do Sob-
raniec.                                         (pn)
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    SPOMIENKA
„S láskou v srdci stále spomíname…“ 

21. mája 2022 uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustil náš drahý 

manžel, ocko, dedko a brat 
STANISLAV CEHELSKÝ

  Prosím, venujte mu tichú spomienku. 

  S úctou a láskou spomína manželka, dcéra 
s rodinou, synovia s rodinami, vnuci, sestry s 
rodinami a ostatná rodina

  Pri príležitosti Dňa hasičov, sviatku svätého Floriána a 77. 
výročia ukončenia druhej svetovej vojny sa v sobotu 14. mája 
2022 uskutočnil 29. ročník výstupu na horu Makovica pod 
záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana 
Majerského.

Na starobylej hore Makovica už po 29-krát zaznela 
ľubozvučná pieseň „Koly murovali bilu Makovicu“

  Ak by sme zašli do histórie „Prvý výstup” sa uskutočnil 8. mája 1994. Jeho 
účastníci sa rozhodli, že v ňom budú pokračovať aj o rok. Postupom času 
vznikla myšlienka, aby na hore stála socha sv. Floriána, keďže išlo o oslavy 
tohto patróna. Následne 28. júna 1998 za prítomnosti dnes už nebohého, 
vtedajšieho prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelína Fogaraša 
odhalili sochu sv. Floriána, ktorá je  najvyššie postavenou sochou nielen na 
Slovensku, ale i v strednej Európe. V jej základoch je umiestnená fľaša s 
odkazom pre budúce generácie. 
  A tento odkaz obec Cernina, Dobrovoľný hasičský zbor v Cernine, Dobro-
voľná požiarna ochrana SR - Územný výbor  Svidník v spolupráci s Mestom 
Svidník,  a obcami Kurimka, Rovné a Jurkova Voľa napĺňajú. Tohto roku po 
uvoľnení  pandemických opatrení sa na starobylej hore Makovica stretli nielen 
dobrovoľní, ale i profesionálni hasiči, zástupcovia okolitých samospráv, turisti 
a ľudia z blízkych obcí, ako aj hostia z Poľska.
  Program aj tento rok sa začal Molebenom k Presvätej Bohorodičke, ktorý 
slúžil správca gréckokatolíckej farnosti v Cernine Štefan Pacák za pomoci 
spevu rusínskeho redaktora RTVS Tomáša Michala Babjáka, ktorý v rusínskom 
jazyku aj toto podujatie moderoval. Ďalej program pokračoval privítaním hostí, 
príhovormi a slávnostným kladením kytíc k soche sv. Floriána. Samozrejme, 
nechýbalo zapálenie vatry, ktorú každý rok pripravuje iný dobrovoľný hasič-
ský zbor. Sprievodný program tvorili športové súťaže pre deti a dospelých a 

kultúrny program. Nechýbala  ani bohatá  tombola, takže mnohí domov odišli 
so zaujímavými cenami. 
  Touto cestou Obec Cernina ďakuje sponzorom a všetkým, ktorí sa podieľali 
na technickom zabezpečení akcie, ale aj všetkým tým, ktorí ste sa svojou 
osobnou účasťou prišli podporiť náročnú a obetavú prácu hasičov. 
  Zároveň už teraz pozývame všetkých  sympatizantov na jubilejný 30. ročník 
výstupu na Horu Makovica, ktorý sa bude konať už budúci - 2023 rok. Tešíme 
sa na Vás!

Helena Madzinová, starostka obce Cernina 
za všetkých organizátorov a spoluorganizátorov akcie 

  Poďakovanie sponzorom, ktorí fi nančne prispeli na 29. ročník výstupu na 
horu Makovica: 
  Martin Heyne (Mníchov), Tomáš Krajňák (Cernina), Dušan Kačmár (PD 
Kurimka), 3HG, s.r.o. (Malinovo), Michal Halecký, Róbert Halecký, Ján Hirčko 
(Dukla Destination Svidník), KOV KOVOS, s.r.o., Ladislav Kvaska (Bratislava), 
STAV ZS MONT, s.r.o. (Bardejov), Slavomír Zlacký, Lukáš Vagaský (Kurima), 
Obec Šarišské Čierne, Andrej Buvalič, Jozef Ilečko (Poľnonákup, Svidník), 
Vanapo, s.r.o. (Svidník),  Michal Majdak, Za lepší a krajší Prešovský kraj, 
Peter Vraňuch, ELEKTROTRANSPORT, Cyril Dudáš (Svidník), Alena No-
váková (Hrabovčík), PKC, s.r.o. (Prešov), Ivan Perháč, Radoslav Kravčišin, 
Iveta Ľos-Božiková (Benzinol Svidník), Pozemkové spoločenstvo Makovica, 
JAPEX, Jaroslav Perháč ml. (Cernina), MAJA, Jaroslav Perháč st. (Cernina), 
ALSES, Alena Štefanisková (Svidník), Milan Šimiček (Svidník), Róbert Tadrak 
(Svidník), Ladislav Šotik (Beňadikovce), Marek Špak (Svidník), Marek Durkot 
(Cernina), Ivan Vojtechovký (Košice), Viktor Hriseňko (HZZ Svidník). Podujatie 
mediálne podporili aj Podduklianske novinky.  

Poďakovanie sponzorom 

  Tabak spôsobuje každoročne 8 miliónov úmrtí. Keď boli tento rok zverejne-
né dôkazy o tom, že u fajčiarov je pravdepodobnejšie, že sa u nich vyvinie 
závažné ochorenie COVID-19 v porovnaní s nefajčiarmi, podnietilo to milióny 
fajčiarov k tomu, že chceli prestať fajčiť. Odvykanie môže byť náročné, naj-
mä s pridaným sociálnym a ekonomickým stresom, ktorý prišiel v dôsledku 
pandémie, ale existuje veľa dôvodov, prečo prestať. Výhody odvykania od 
tabaku sú takmer okamžité. 
  Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa bez tabaku Vás pozývajú pra-
covníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku 
na „Deň otvorených dverí“ - akciu zameranú na odvykanie od fajčenia.
Akcia bude prebiehať 30. mája 2022 od 8. do 11. hodiny v priestoroch Poradne 
zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, Sovietskych hrdinov 
79, 08901 Svidník.
  V rámci Dňa otvorených dverí budeme vykonávať nasledovné aktivity:
meranie oxidu uhoľnatého prístrojom Smokerlyzer, meranie vitálnej kapa-
city pľúc spirometrom, prostredníctvom dotazníkových metód zistiť stupeň 
závislosti, informácie a poradenstvo na tému škodlivosti fajčenia tabaku, 
odvykania od fajčenia a pasívnej inhalácie tabakového dymu, zdravotno-
-výchovný materiál, poskytnúť informáciu o možnostiach návštevy poradne 
na odvykanie od fajčenia. 
  Využite príležitosť, príďte sa vyšetriť a poradiť. Vyšetrenie a poradenstvo 
je bezplatné.

(ruvz)

Svetový deň bez tabaku 2022
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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH 
PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (21.) 

  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 dvadsiatymprvým dielom celoročného seriálu.

Zhorel bar
  Ničivé plamene zničili veľkú časť 
obľúbeného svidníckeho nočného 
baru Fontána, ktorý bol v tom čase 
v podzemných priestoroch niek-
dajšieho výškového hotela Dukla. 
Ohnisko bolo priamo pri barovom 
pulte, ktorý úplne vyhorel. Celkovú 
škodu spôsobenú požiarom, ktorá 

pritom nebola krytá poistením, odhadli na 200-tisíc vtedajších slovenských 
korún.

Oslavovali hasiči i rybári
  Tradičnému výstupu hasičov a širokej verejnosti k Soche sv. Floriána - patróna 
hasičov na hore Makovica prialo počasie. Hasiči tak svoj sviatok oslavovali 
športom i zábavou. V ten istý deň, ako výstup na Makovicu, sa konali aj tra-
dičné rybárske preteky na rybníku vo Vyšnom Orlíku. 
Oslavovali tak nielen hasiči, ale i rybári.

Politika v okrese Svidník
 Vo Svidníku rokovala Krajská rada Aliancie nového občana (ANO). Dohodla sa 
na zložení kandidátnej listiny tohto politického subjektu pre voľby do Národnej 
rady SR za Prešovský kraj.

  Svidníčan Vladimír Popik sa stal krajským podpredsedom Strany demokra-
tickej ľavice (SDĽ). Pripomeňme, že v tom čase bol prednostom Okresného 
úradu vo Svidníku. Predseda Okresnej rady Slovenskej národnej strany 
(SNS) vo Svidníku Cyril Dudáš reagoval na vznik Pravej SNS. Cyril Dudáš 
to považoval, ako sám povedal, za jeden z výstrelkov dlhoročného bývalého 
predsedu SNS Jána Slotu a vyhlásil, že národniarmi v okrese Svidník vznik 
Pravej SNS neotriasol.                                                                              (pn)

Kto daroval krv? 
  V stredu 18. mája prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 19 bezpríspevkových darcov: 
  Ján Hic (prvodarca), Marián Matkobiš (59), Ondrej Babják (30), Zuzana 
Gocová (13), Martin Goc (58), Peter Volčko (53), Viera Fedorišinová (3), 
Dušan Jurina (30), Milan Varjan (74), Dušan Slivka (43), Marek Hic (5), Ivan 
Baláži (26), Kornélia Cocuľová (7), Katarína Keselicová (17), Jozef Spišák 
(21), Michaela Haňaková (10), Terézia Piskoriková (2), Matej Roth (10), 
Roman Hriž (29). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

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.

BEAUVAIS, Clémentine: Jaternice tiahnu na Paríž. 
Žilina, Absynt 2021. 296 s.
  Na facebooku boli vyhlásené za najškared-
šie baby na škole. Astrid, Hakima a Mireille 
získali zlato, striebro a bronz v súťaži Miss 
Jaternica a rozhodne preto neotvárajú šam-
panské. Možno by mali sedieť doma a plakať 
do vankúša. A to aj urobia. No hneď potom 
nasadnú na bicykle a vydajú sa na roadtrip. 
Že kam? Veď predsa do Paríža! 
  Vyberte sa na dobrodružnú cestu naprieč 
voňavým francúzskym vidiekom s Mireille, 
Hakimou a Astrid. Ich dokonalý plán prepa-
šovať sa na záhradnú slávnosť v Elyzejskom 
paláci zahŕňa okrem iného pouličný predaj 
jaterníc (áno, jaterníc!), prespávanie v stane 
na kraji cesty i obrovské množstvo zjedené-
ho syra. S čím však ani jedna nepočítala je 
záujem médií o ich príbeh. Ako to celé dopadne? Podarí sa našim hrdinkám 
hodiť problémy za hlavu? A prečo mieria práve do Elyzejského paláca?

KRAJÍČEK, Ivan (24.5.1940-5.6.1997)
  Ivan Krajíček bol slovenský herec, spevák, moderátor a zabávač. Narodil sa 
v Žiline a od piatich rokov sa z iniciatívy rodičov začal venovať hre na husliach. 
Od mladosti sa však venoval viacerým koníčkom. Okrem vzťahu k herectvu mal 
rád aj šport. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole múzických 
umení v Bratislave a po jej ukončení nastúpil v roku 1964 do činoherného 
súboru Novej scény. V bratislavskom divadle pôsobil do roku 1975, z činohry 
neskôr prestúpil do operetného súboru. Ako sólista sa stal prvou hviezdou 
súboru. Talentovaný umelec mal úspech aj ako režisér. Pod jeho režisérskou 
taktovkou vznikali diela ako hudobná komédia Ťululum, pôvodný slovenský 
muzikál Cyrano z predmestia a komédia Husári. Na začiatku 90. rokov 20. 
storočia vymyslel a moderoval úspešnú pesničkovú súťaž pod názvom Repete. 
V tejto súťaži spieval aj svoje piesne ako napr. Nebezpečná slečna, Cesta 
do neba, Oči čierne, Mama, Kazačok, Song o skalnom kvete, Posledný fl ám, 
Tulipán a iné. Krajíček sa zaradil medzi stálice hudobnej scény. Zomrel vo 
veku 57 rokov po ťažkej chorobe.

BROD, Max (27.5.1884-20.12.1968)
  Významný pražský židovský, nemecky píšuci spisovateľ, prekladateľ a 
skladateľ. Zaslúžil sa o publikovanie literárnej pozostalosti Franza Kafku 
a významnou mierou prispel k jeho celosvetovej sláve. Max Brod patril k 
najbližším osobnostiam Kafkovho života. Bol mu oporou, povzbudzoval ho v 
literárnej tvorbe a snažil sa mierniť jeho duševné krízy. Má zásluhy na šírení 
českej kultúry v zahraničí. Na rozdiel od Kafku bol Brod od začiatku úspeš-
ným autorom. Jeho prvý román Zámok Nornepygge bol verejnosťou prijatý 
s nadšením. Aj ďalšie diela zaznamenali veľký ohlas. Hudobná tvorba Broda 
je v porovnaní s literárnou len skromná. Napísal niekoľko piesní a klavírnych 
skladieb. Prekladal Janáčkove opery do nemčiny a napísal jeho biografi u. 

Priateľ ponúkol Škóta cigaretou. 
Škót si ju vzal so slovami: - Ja už dávno nefajčím.

- Tak prečo si si potom vzal cigaretu? 
- Večer máme hostí, ponúknem ich.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 24. mája: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Annu, 
Streda 25. mája: 7:00 + Jozef, Štvrtok 26. mája: 17:00 Nanebovstúpenie 
Pána (prikázaný sviatok) - Za farnosť, Piatok 27. mája: 17:00 Na úmysel 
darcu, Sobota 28. mája: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Antona, 
Nedeľa 29. mája: 9:00 Za farnosť.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 24. mája: 12.00 + Anna, Ján, Anna, Michal, Ján, Mikuláš, Anna 
/ + Štefan Kuzma, 18.00 * Valéria s rod., Streda 25. mája - Zakončenie 
Paschy: 6.30 + Helena a Ján / + Júlia Kochanová, (panychída), 18.00 + 
Nina (ročná lit.) / + Mária Vanátová, Večiereň sviatku, Štvrtok 26. mája 
- Nanebovstúpenie Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, myrovanie: 
6.30 * Ján, Magdaléna, Slavko a Patrik s rodinami, 12.00 * Michal s rod., 
Ruženec za závislých s komunitou Cenacolo, 18.00 * Za farnosť, Piatok 
27. mája: 6.30 * Adriana, Ivo, 18.00 * Adrián Jenča / * Martin, Sobota 
28. mája: 7.00 + z rod. Humeníkovej, Hvizdovej, Milasovej, Ivančovej / 
+ Katarína, Vasiľ, Mária, Nedeľa 29. mája: 8.00 * Alexander (40 rokov), 
9.15 * o. Martin a Janka, 10.30 * Za farnosť, 18.00 * Iveta.

OZNAM
   Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v piatok opäť v čase od 16.30 
do 17.00 hod. 

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
   Utorok 24. mája: 18.00 + Jozef, Streda 25. mája: 6.30 ZBP rod. Sopo-
ligovej, 18.00 ZBP Ľudmila, Streda 26. mája - Nanebovstúpenie Pána 
- slávnosť: 6.30 ZBP Milan, 18.00 ZBP Emília s rod., Piatok 27. mája: 
6.30 + Ján, 18.00 ZBP Marek, Sobota 28. mája: 8.00 + Ján, v Domove 
dôchodcov o 15.30 + Ladislav, Václav, v Nemocnici o 16.30 + Pavol, 
Nedeľa 29. mája: 8.00 ZBP Helena s rod., 10.30 ZBP Ján s rod., 18.00 
ZBP Anton s rod.

OZNAMY
   V piatok 27. mája bude sv. omša za účasti detí. O 17.00 bude stretko 
na fare. Po sv. omši bude nácvik na 1. sv. prijímanie 
   Stretnutie birmovancov 29. mája o 11.20 - skupinka p. kaplána. 

PRAVOSLÁVNY CHRÁM
   Od pondelka do piatku: 6.00 sv. liturgia, 18.00 Večierňa. Sobota: 6.00 
sv. liturgia, 18.00 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.
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 Infoservis

ČO PREMIETA KINO DUKLA?
TOP GUN: MAVERICK

PIATOK 27. MÁJA O 20. HODINE 
  Jeden z najlepších pilotov na svete, Pete "Ma-
verick" Mitchell, je späť v akcii. Do kín s ním pri-
chádza pokračovanie jedného z najobľúbenejších 
fi lmov všetkých čias. Kto by nechcel byť spoluse-
diacim pilotom Toma Cruisa v akčnej dráme Top 
Gun: Maverick?
  Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) nadovšet-
ko miluje pilotovanie stíhačiek.   Dokonca natoľko, 
že viac ako tridsať rokov úspešne odolával pový-
šeniu v štruktúrach amerického letectva, pretože 
by ho to prinútilo opustiť kokpit a presťahovať sa 
do vyhriatej kancelárie. Okrem toho bol Maverick 
vždy magnetom na problémy, čo sa takisto nezho-
duje s vojenskou kariérou. Pilot je však bravúrny, 
možno ten najlepší, preto dostane ponuku stať 

sa inštruktorom elitných pilotov stíhačiek v programe Top Gun, ktorých má 
pripraviť na úlohu spadajúcu do kategórie Mission Impossible. Okrem tejto 
misie bude musieť Maverick zvládnuť ďalšiu náročnú súkromnú misiu. Jedným 
z pilotov, ktorých má pripraviť na akciu, je Bradley Bradshaw (Miles Teller), 
syn jeho priateľa a navigátora Goosea. Znalci prvého Top Gunu, vedia, že 
Goose zahynul, keď sa neúspešne katapultoval z neovládateľnej stíhačky, 
ktorú pilotoval práve Maverick. A jeho syn ho obviňuje zo smrti svojho otca. 
Maverick za žiadnu cenu nechce, aby Bradleyho postihol rovnaký osud ako 
jeho otca. Pritom si uvedomuje, že šanca, že jeden z pilotov plánovanú leteckú 

operáciu neprežije, nie je vôbec malá.
  USA, akcia, dráma, slovenský dabing, 131 minút, vstupné: 5 eur 

FILM ROKA
SOBOTA 28. MÁJA O 20. HODINE 

  Najlepšia režisérka, najlepší herci... najlepší nápad? Penélope Cruz, Antonio 
Banderas a Oscar Martínez spolu natočili Film roka
Penélope Cruz sa predstaví ako slávna a excentrická režisérka, ktorá dostala 
úlohu nakrútiť zaručene najlepší fi lm všetkých čias. Má neobmedzený rozpočet 
a veľké umelecké ambície, avšak tou najväčšou výzvou pre ňu bude skrotiť 
dvoch hercov v hlavných úlohách. Antonio Banderas ako slávna, egocentrická 
fi lmová hviezda a Oscar Martinez ako prehnane 
umelecký charakterový herec sa totiž navzájom 
nemôžu vystáť. Všetci traja spolu tvoria fi lmovú 
zostavu snov s veľkým talentom a ešte väčším 
egom. Dokážu však spolu vydržať až do posled-
nej klapky bez toho, aby sa navzájom pozabíjali?
Ak ste si mysleli, že fi lmári a fi lmové hviezdy 
sú neznesiteľné primadony, Film roka vám túto 
predstavu nevyvráti. Penélope Cruz, Antonio 
Banderas a Oscar Martínez si v tejto hravej a 
jemne bizarnej komédii strieľajú sami zo seba, zo 
svojich kolegov aj z celého fi lmové sveta.
  Snímka Film roka sa vlani predstavila na festi-
valoch v Toronte či v Benátkach a vďaka skvelým 
ohlasom kritikov aj fi lmovej verejnosti si na serveri 
Rotten Tomatoes drží fantastické hodnotenie 100 %.
Španielsko, Argentína, komédia, 114 minút, české titulky, vstupné: 5 eur 


