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Rusínsky festival oslávil 10. narodeniny - hlavnou hviezdou Marián Čekovský
Rusínsky festival má za sebou svoje jubilejné desiate vydanie.
Tradičné týždňové podujatie pripravené Rusínmi pre Rusínov,
no nielen ich, vyvrcholilo ako obyčajne v areáli amﬁteátra vo
Svidníku počas uplynulého víkendu.
Hlavným organizátorom Rusínskeho festivalu je Okresná organizácia
Rusínskej obrody vo Svidníku a akousi hlavnou dušou celého podujatia
je Miloš Stronček. Ten sa však aj z
javiska amﬁteátra pred začiatkom
hlavného nedeľňajšieho programu
nezabudol poďakovať všetkým svojim spolupracovníkom a vyzdvihol
jedného muža - Jána Kaliňáka.
Rusínsky festival alebo Festival
kultúry Rusínov Slovenska, ako
sme už v úvode napísali, je tradične

celotýždňovým podujatím. Aj teraz
ho preto slávnostne otvorili už v
pondelok 23. mája, o deň neskôr
pokračoval divadelným predstavením Paví kráľ v podaní prešovského
Divadla Alexandra Duchnoviča.
Streda patrila besede o vnímaní
rusínskeho jazyka vo svete, štvrtok
besede o minulosti, súčasnosti a
budúcnosti Múzea rusínskej kultúry
v Prešove, ale aj Festivalu Viery. Ten
organizátori výnimočne situovali do
areálu Cirkevnej základnej školy sv.

Juraja vo Svidníku, kde vystúpila aj
speváčka Sima Magušinová.
Od piatku do nedele sa už program
Rusínskeho festivalu preniesol do
areálu amfiteátra. V piatok večer
bol hlavnou hviezdou večera Marián
Čekovský, ktorý si zahral a zaspieval
aj s detskými účastníkmi 3. ročníka hudobnej prehliadky autorskej
rusínskej hudby Orfeus, ale aj so
speváčkou Soﬁou Selepkovou. Síce
v daždi, ale predsa len zahrala aj kapela Rusnack´s a záver piatkového
programu patril zoskupeniu Calibri
Gang a DjDill.
V sobotu mohli ľudia v hľadisku
amﬁteátra sledovať ﬁlm Návod na
prežitie - Rusíni, ale aj obľúbenú

stálicu rusínskeho folklóru - prešovský PUĽS. Vystúpila aj spevácka
skupina Kalina, Folklórny súbor Dolina z Krempach v Poľsku, Folklórny
súbor Ilosvai z Veľkej Idy a hlavnou
hviezdou bol Peter Bič Project, pri
ktorom sa ľudia napriek mimoriadne
chladnému počasiu dobre zabavili.
No a nedeľa už tradične patrila
domácim zoskupeniam, žrebovaniu
výhercov zakúpených permanentiek
a program jubilejného 10. ročníka
Rusínskeho festivalu vyvrcholil
koncertom ľudovej hudby Basawell
a Anny Poráčovej.
Rusínsky festival aj tento rok
mediálne podporili i Podduklianske
novinky.
(ps)

Marián Čekovský si zahral a zaspieval aj s detskými účastníkmi pesničkovej súťaže

V piatok pršalo a sobota s nedeľou boli
o poznanie chladnejšie. Ľudia však do
hľadiska prišli, aby sledovali aj vystúpenia malých školákov

Duša celého Rusínskeho
festivalu Miloš Stronček
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Odchádzajúci riaditeľ Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku Slavko Rodák:
„Nemocnici vo Svidníku a jej ľudom vždy bude patriť kúsok môjho srdca“
„Svidník je moje rodné mesto, mesto, kde mám stále svojich
najbližších, rodinu, priateľov. Vždy tu budem doma,“ takto začal
náš rozhovor Slavko Rodák, ktorý k poslednému májovému dňu
odíde z funkcie riaditeľa Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo
Svidníku, patriacej do siete nemocníc ProCare a Svet zdravia.
Hodnotenie jeho pôsobenia vo svidníckej nemocnici sme začali
paradoxne pjeho príchodom.
„Príchod na pozíciu riaditeľa vo
Svidníku bol o to ľahší, hoci o to
zodpovednejší. Nemocnicu Svidník
som poznal aj bližšie ako zamestnanec spoločnosti Svet zdravia na
pozícii ako špecialista na manažment
prevádzky.“
Prečo ste vlastne v tom roku
2018 prijali ponuku riadiť svidnícku
nemocnicu?
„Ponuka prišla s výberom dvoch nemocníc. Jedna na západe Slovenska,
tá druhá - doma, vo Svidníku. Zvážil
som obe možnosti. Avšak, ťahalo ma
to srdcom k ľudom, ktorých poznám,
ich zanietenie pre prácu, usilovnosť,
spoľahlivosť, prívetivosť. Každú organizáciu tvoria predovšetkým ľudia
a tých vo Svidníku som poznal, veril
som im vtedy a verím v nich aj teraz.
Svoju prácu majú ako poslanie, hoci,
samozrejme, je to ich povolanie. Robia ju s láskou, každý jeden pacient
je pre nich rodina. Pracovnú ponuku
viesť nemocnicu vo Svidníku som
prijal s veľkým rešpektom. Chcel som
využiť a ďalej rozvíjať jej maximálny
potenciál na regionálne poskytovanie
zdravotnej starostlivosti. Ako rodák
som to navyše považoval za svoj
osobný záväzok voči tomuto kraju.“
Aké to teda boli štyri roky vo
funkcii riaditeľa?
„Boli to turbulentné roky, no zároveň roky, počas ktorých som sa
veľa naučil, získal nové skúsenosti,
ale predovšetkým som získal nové
priateľstvá. Pandemická situácia
ovplyvnila celý svet. Nebolo tomu inak
ani v nemocnici vo Svidníku. Vďaka
kolegom, ktorí aj napriek vyčerpaniu,
strachu o svoje rodiny a obavám sa
zomkli a potvrdili význam regionálnych nemocníc, potrebu dostupnosti
zdravotnej starostlivosti, svoju vysokú
odbornosť, profesionalitu a prístup ku
každému jednému pacientovi, ako k
svojej rodine.“
Čo bolo možno najťažšie?
„Za tie štyri roky boli, žiaľ, aj ťažké
rozhodnutia, bolestné chvíle, ktoré
život so sebou prináša. Tým pracovným bola asi najťažšie rozhodnutie o
ukončení prevádzky Gynekologicko-pôrodníckeho, neonatologického
oddelenia. Hoci dané oddelenia sú
tu potrebné, dôležitá je predovšetkým
bezpečnosť a tá sa pri nedostatku
odborného personálu nedá zabezpečiť. K tým bolestným chvíľam patrili

posledné rozlúčky s ľuďmi, ktorí tvorili
tím nemocnice.“
Čo vám najviac utkvelo v pamäti?
„Je toho veľmi veľa. Každý deň bol
niečím výnimočný. Nemocnica má
svoje nespočetné príbehy, nielen tie
pacientske, ale aj kolegiálne, pracovné, regionálne, celoslovenské.
Spomeniem niektoré, ako napríklad
Deň otvorených dverí na vtedajšom
gynekologicko-pôrodníckom oddelení, zriadenie recepcie, otvorenie
dobrovoľníckeho centra, rozšírenie
ponuky chirurgických operačných
výkonov, zriadenie ambulancie tropickej medicíny, znovuotvorenie
infektologickej ambulancie, otvorenie
prevádzky lôžkového fyziatricko-rehabilitačného oddelenia, rozšírenie
lôžkového fondu pre neurologických
pacientov, rekonštrukcie oddelení
- tým posledným bolo pediatrické
oddelenie. Pandémia ochorenia
COVID 19 bola samostatnou veľkou
kapitolou, ktorá mi navždy utkvie
v pamäti. Opakované ocenenie za
kvalitu zdravotnej starostlivosti pri
poskytovaní pacientom s NCMP,
ktoré udeľuje iniciatíva Angels. Teambuildingy, novoročné večierky s
kolegami. A úplne najviac - kolegovia,
ľudia nemocnice o ktorých som sa
mohol oprieť, s ktorými som dokázal
posúvať nemocnicu ďalej.“
Ako sa vám vo všeobecnosti v
rodnom meste pracovalo?
„Do veľkej miery to, ako sa nám
pracuje, záleží častokrát na nás
samých. Pri práci s ľuďmi je žiadúce
vybalansovať tlak a ťah. Svoju prácu,
nech som pôsobil kdekoľvek, som sa
snažil vykonávať najlepšie, ako som
vedel. Pracovná atmosféra vždy priamo ovplyvňuje pracovný výkon, preto
bolo pre mňa dôležité a bude, aby
sa kolegovia cítili komfortne, tvorivo,
aby nás práca spoločne motivovala.
Nemocnica bola počas tých štyroch
rokov môj druhý domov, kde som rád
chodil a rád sa aj budem vracať. Je to
vďaka ľuďom, ktorí tvoria nemocnicu,
ich sile, odhodlaniu, obetavosti, vytrvalosti. Som na ich prácu nesmierne
hrdý.“
Splnili ste všetko, čo ste si možno
pri príchode na riaditeľskú pozíciu
predsavzali?
„Myslím si, že to sa nedá takto deﬁnovať, či som všetko splnil, čo som
si predsavzal. Pri splnení jedného

predsavzatia, sa hneď ukazovalo
ďalšie a ďalšie, ktoré nás posúvali v
danom čase a priestore dopredu. Tie,
ktoré sa nedosiahli, sme nezahadzovali, hľadali sme spoločne nové cesty,
nové možnosti. Stále sa snažíme ich
dosiahnuť.“
Čo si najviac vážite, čomu z
pôsobenia v nemocnici sa možno
najviac tešíte?
„Najviac sa teším, že sa nám podarilo spoločne udržať prevádzku
všeobecnej nemocnice, to, že nemocnica napreduje. Možno malými
krôčikmi, ale posúva sa. Obyvatelia
svidníckeho a stropkovského regiónu
si zaslúžia kvalitnú
všeobecnú nemocnicu, tak ako tomu
bolo doposiaľ. Tá
naša sa dlhodobo umiestňuje na
horných priečkach
v celonárodných
prieskumoch spokojnosti pacientov.“
Čo vás naopak
mrzí? Čo sa nepodarilo?
„Asi najviac ma
mrzí, že sa nám
nepodarilo doposiaľ zriadiť urgentný
príjme typu I. pri
nemocnici a udržať
prevádzku gynekologicko-pôrodníckeho, neonatologického oddelenia.“
S akými pocitmi zo Svidníka odchádzate a ako vlastne rozhodnutie
odísť prišlo?
„Zmena nie je vždy jednoduchá,
ako sa vraví, keď sa jedny dvere
zatvárajú, ďalšie sa otvoria. Ak mám
byť úprimným, je to taká menšia
emocionálna horská dráha. Radosť
z doposiaľ vykonanej práce, smútok
za spolupracovníkmi, rešpekt pred
novou prácou, odhodlanie nesklamať
nových kolegov.“
Váhali ste dlho?
„Je to takmer hamletovská otázka.
Novú prácu som nehľadal. Našla si
ma akosi sama. Zmeniť pozíciu je
v dnešnej dobe po určitých rokoch
viac ako žiadúce, pokiaľ sa chceme
neustále obohacovať o nové príležitosti, skúsenosti. Doterajšia práca v
nemocnici vo Svidníku ma napĺňala,
avšak nemám strach pred zmenou.
Zmeny mám rád.“
Čo pre vás znamená nové pôsobisko?
„Nová výzva, nový začiatok, nový
záväzok.“
Čo poviete na svojho nástupcu
vo funkcii riaditeľa svidníckej nemocnice Mareka Pytliaka? Spĺňa
vaše predstavy? Predsa len, ste

roky spolupracovali...
„Áno, môj nástupca je človek, ktorý
bol môj najbližší spolupracovník
počas môjho celého pôsobenia na
pozícii riaditeľa nemocnice, a to vo
funkcii námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť, zároveň
ako primár oddelení vnútorného
lekárstva. Nemocnicu aj jej zamestnancov nechávam v dobrých rukách.
Realizovali sme spoločne enormné
množstvo práce, cez realizáciu medicínsko-prevádzkových investícií
až po vytváranie, udržiavanie dobrej
atmosféry pre pacientov, ako aj pre
zamestnancov.“

Čo mu najviac želáte? S akými
slovami sa s ním rozlúčite?
„Želám jemu, ale aj všetkým zamestnancom, aby zotrvali ako jeden
tím pri všetkých výzvach. Nemocnice celkovo prechádzajú náročným
transformačným obdobím. Som
presvedčený, že Marek Pytliak - nový
riaditeľ sa bude naplno venovať
rozvoju nemocnice, dokáže pomôcť
nemocnici a regiónu pri budovaní
nových perspektívnych oblastí zdravotnej starostlivosti. Prajem mu do
jeho osobných a pracovných dní
pevné zdravie, vytrvalosť a naplnenie všetkých predsavzatí, ktoré život
donesie.“
A čo Svidník? Vrátite sa ešte?
„Moje kroky budú vždy smerovať do
Svidníka. Mám tu svoje najsilnejšie
puto - rodinu, priateľov. Rád prídem aj
do nemocnice. Nemocnici vo Svidníku a jej ľudom vždy bude patriť kúsok
môjho srdca.“
Dodajme, že Slavko Rodák prijal ponuku ministra zdravotníctva Vladimíra
Lengvarského a od 1. júna sa ujme
funkcie riaditeľa Národného ústavu
tuberkulóznych a pľúcnych chorôb
a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných
Hágoch.
(ps)
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Roky chátrajúcu telocvičňu nateraz nepredávajú, z bývalej ubytovne chcú byty
Telocvičňa bývalého strojárskeho učilišťa vo Svidníku sa
nateraz predávať nebude. Rozhodli o tom poslanci svidníckeho
Mestského zastupiteľstva na svojom júnovom zasadnutí.
Téma návrhu na odpredaj roky
chátrajúcej telocvične formou verejnej obchodnej súťaže predchádzala
informatívnej správe o zámere mesta
prerobiť bývalé internát strojárskeho
učilišťa, neskôr mestskú ubytovňu,
v ktorej bývali Rómovia, na mestské
nájomné byty. Pred istým časom
už mesto telocvičňu predalo, no
pár mesiacoch kupujúca od zmluvy
odstúpila. Mesto preto s rovnakým
návrhom prišlo znovu.
V rozprave k návrhu na odpredaj
bývalej telocvične formou verejnej
obchodnej súťaže vystúpil poslanec
Pavel Olejár, ktorý sa postavil proti
takémuto zámeru. Podporila ho poslankyňa Katarína Siváková, ktorá
argumentovala práve návrhom na
prerobenie ubytovne na mestské
nájomné byty. „Ideme tu dnes schvaľovať prerobenie bývalého internátu či
ubytovne na byty. Podporujem preto
kolegu Pavla Olejára, aby sme teraz
telocvičňu nepredávali, pretože v
kontexte so zámerom nových bytov
mi nepríde práve najideálnejší predaj
telocvičňu na neviem, akú činnosť.
Skôr by to pasovalo na nejaké športovisko, keďže v tomto areáli chceme
robiť nové byty. Nepredávajme preto
teraz telocvičňu a neskôr uvidíme,
ako to zapasuje do kontextu s novými
bytmi, ktoré plánujeme,“ podotkla
Katarína Siváková a reagovala primátorka Marcela Ivančová s tým, že
na stole sú dva návrhy, nech o nich
poslanci diskutujú. Nepridal sa však

nikto a na rad preto prišlo hlasovanie.
Z jedenástich prítomných poslancov,
keď Ján Hirčko, Michal Iľkanin, Peter
Pilip a Matúš Majda chýbali na celom
zasadnutí, návrh na odpredaj bývalej
telocvične formou verejnej obchodnej
súťaže podporilo len päť poslancov
- Michal Goriščák, Vladimír Kaliňák,
Jozef Poperník, Vladimír Žak a Martin
Ždiňak. Proti boli poslanci Pavel Olejár, Katarína Siváková a Ján Vook, no
a poslanci Kamil Beňko, Peter Breznoščák a Adrián Labun sa hlasovala
zdržali. Návrh na predaj telocvične
tak nebol schválený.
O pár minút neskôr prišla na pretras
práve téma rekonštrukcie bývalého
internátu na mestské nájomné byty.
Teda téma, ktorou svoj nesúhlas s
odpredajom telocvične odôvodňovala
poslankyňa Katarína Siváková.
„Objekt je v súčasnosti neobývaný a je
v dezolátnom stave,“
takto mesto odôvodňuje svoj zámer premeniť
ho na mestské nájomné byty. V objekte sa v
súčasnosti nachádza
61 bytových jednotiek v
zložení: 13 x garsónka
o rozlohe 21,78 m2,
42 x 2-izbová jednotka
o rozlohe 51,64 m2 a
6 x 2-izbová jednotka
o rozlohe 48,60 m2.
Navrhovanou rekonštrukciou ubytovne

mesta Svidník na nájomné bývanie
by malo vzniknúť 45 2-izových bytov
o rozlohe cca 52 m2 a 6 3-izobvých
bytov o rozlohe cca 77 m2. Súčasťou
rekonštrukcie bude aj kompletná
výmena rozvodov technického zariadenia objektu vrátane zariaďovacích
predmetov. Financovanie rekonštrukcie mesto plánuje realizovať z úveru
Štátneho fondu rozvoja bývania.
Poslanca Jána Vooka zaujímalo,
či mesto má prognózu ohľadom
výšky nájomného a či vie aj to, koľko
môže celá rekonštrukcia stáť. Vedúci
Odboru výstavby Mestského úradu
vo Svidníku Viliam Staurovský mu
odpovedal, že ceny budú známe
až po vypracovaní definitívneho
projektu. O výšku nájomného sa
zaujímal aj poslanec Pavel Olejár,
no dočkal sa podobnej odpovede
s tým, že aktuálne predkladaná
správa o zámere premeniť bývalú
ubytovňu na nájomné bývanie je len
informatívna. Poslankyňa Katarína

Siváková pripomenula, že bývanie
prostredníctvom hypotéky bude čoraz
drahšie. „Ovplyvnila to pandémia, ale
i vojna, vítam preto túto iniciatívu.
Len, podľa môjho názoru, by sme v
budúcnosti možno mali uvažovať aj
o vlastnej výstavbe, nielen ísť cestou
rekonštrukcie starých objektov. Aby
sme ľuďom ponúkli aj trošku iné a
atraktívnejšie možnosti bývania,“
podotkla Katarína Siváková, podľa
ktorej žiadostí o mestské nájomné
byty pribúda. Jej slová neodmietla ani
primátorka Marcela Ivančová, podľa
ktorej aj z bývalej mestskej ubytovne
môže vzniknúť kvalitné bývanie. Na
margo otázky Kataríny Sivákovej o
časovom hľadisku ešte primátorka
dodala: „Koncom roka by sme mohli
mať hotové všetky podklady, aby sme
to mohli schvaľovať a žiadať o úver.“
Napokon poslanci hlasovaním vzali
informatívnu správu na vedomie. Za
hlasovalo všetkých jedenásť prítomných poslancov.
(ps)

Jaroslav Ivančo je novým podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu SR
Svidníčan Jaroslav Ivančo opäť mení pôsobisko. Národná rada
SR ho minulý týždeň zvolila za nového podpredsedu Najvyššieho
kontrolného úradu SR.
Vráti sa tak na úrad, kde už v minulosti pôsobil. Manžel primátorky
Svidníka bol jedným z kandidátov na podpredsedu Najvyššieho
kontrolného úradu. Návrh na jeho zvolenie podal poslanec Národnej rady SR za OĽaNO Juraj Krúpa.
Jaroslav Ivančo je od júla 2020 generálnym tajomníkom Služobného úradu Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej
Bystrici. Predtým, od 1. novembra 2018 bol riaditeľom Senior
domu Svida vo Svidníku a je ním vlastne i dnes, no túto funkciu
nevykonáva, pretože bol uvoľnený na výkon verejnej funkcie po
vymenovaní Vládou SR. Keď sme spomínali, že Jaroslav Ivančo

sa chce vrátiť na Najvyšší kontrolný úrad SR, tak preto,
lebo už na tomto úrade v minulosti pôsobil. Konkrétne
od septembra 2015 do septembra 2018 ako generálny
riaditeľ sekcie stratégie Najvyššieho kontrolného úradu
SR. Teraz sa však uchádzal ešte o vyššiu, resp. významnejšiu funkciu v tomto úrade. Chcel byť druhým mužom
Najvyššieho kontrolného úradu SR, teda jeho podpredsedom, čo sa mu napokon aj podarilo.
Dodajme ešte, že Jaroslav Ivančo je známy aj ako
niekdajší poslanec Národnej rady SR, štátny tajomník
Ministerstva školstva SR, poslanec Mestského zastupiteľstva vo Svidníku či ako riaditeľ Centra voľného času
alebo Spojenej školy vo Svidníku.
(ps)
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Službyt verí, že školy a škôlky zvýšené ceny energií zvládnu
Vykurovacia sezóna prebiehala a prebieha v turbulentných
ekonomických časoch. Svetové trhy energií - elektrina, ropa či
plyn po pandémii Covidu lámali dlhoročné maximá a následne
prišiel vojnový konﬂikt na Ukrajine, ktorý situáciu s energiami
na svetových trhoch ešte viac skomplikovala.
Aj takto z globálneho hľadiska hodnotil vykurovaciu sezónu 2021/2022
riaditeľ spoločnosti Službyt Svidník
Gabriel Kaliňák. Cena plynu na svetových trhoch podľa neho narástla v
porovnaní s minulým rokom o zhruba
400 percent.
„V rámci ochrany našich klientov
pred vysokými nedoplatkami v
nasledujúcom roku sme začiatkom roka upravovali vlastníkom a
nájomníkom bytov mesačný zálohový predpis, aby mali zohľadnenú
výšku platieb k aktuálnym cenám
energií. Platby sa upravovali na
základe skutočných potrieb užívateľov v nadväznosti k nastaveniu
ich doterajších platieb.
Išlo o sumy v rozmedzí od piatich
do štyridsiatich eur, no veľkej časti
bytov sme kvôli dobre nastaveným
zálohovým platbám nemuseli navyšovať mesačnú platbu za energie
vôbec. Vo veľa prípadoch sa vlastníci bytov sami ozvali a požiadali o
navýšenie svojich platieb, aby mali
na konci roka žiadaný preplatok, na

ktorý boli roky zvyknutí,“ ozrejmil
poslancom Mestského zastupiteľstva
vo Svidníku Gabriel Kaliňák.
Mimochodom, s dodávkou tepla
vo vykurovacej sezóne 2021/2022
Službyt začal 20. septembra 2021,
dodávku tepla vzhľadom ku klimatickým podmienkam odstavili 5. mája
tohto roku.
Poslankyňa Katarína Siváková
ocenila hlavne odbornú informovanosť verejnosti zo strany Službytu
nielen na zasadnutiach svidníckeho
mestského parlamentu, ale aj prostredníctvom médií. „Stále napríklad
zdôrazňujete dôležitosť dobre
nastavených platieb a potvrdzuje
to aj to, že aj v tomto roku má
väčšina domácností preplatky.
Každú zmenu zákona či vyhlášok
a ďalších predpisov, ktoré súvisia
s vykurovaním či bývaním dávate
na známosť verejnosti, čo je podľa
mňa veľmi dôležité, aby boli ľudia
čo najviac informovaní,“ povedala
riaditeľovi Službytu Gabrielovi Kaliňákovi poslankyňa Katarína Siváková.

Poslanec Pavel Olejár sa vzhľadom
na to, že na centrálne vykurovanie vo
Svidníku sú napojené aj školy a škôlky, zaujímal, či je Službyt pripravený
nebodaj aj na to, že školám či škôlkam budú chýbať ﬁnancie na platby
za teplo. „Nebodaj pristúpite aj k
tomu, že odpojíte od dodávok tepla
školy či škôlky,“ pýtal sa poslanec
Pavel Olejár.
Riaditeľ Službytu reagoval, že všetkých svojich odberateľov upozornili
vopred na zvýšenie ceny plynu s tým,
že nárast cien nie je z dôvodov na
strane Službytu, ale z dôvodov, ktoré

sú všetkým veľmi dobre známe a
zrejmé. „Každý vie, že musí platiť,
aby sme my mohli nakupovať
plyn, platobná disciplína mesta za
školy a škôlky je vynikajúca, je to
pochvala aj pre riaditeľky škôl a
škôlok, chránia svoje deti, treba
ich pochváliť, financie si musia
nájsť aj na elektrinu, je to o ich
šikovnosti.
Verím, že tak ako doteraz sa k
tomu postavili ako dobrí gazdovia,
tak verím, že takto to pôjde aj ďalej,“ reagoval Gabriel Kaliňák.
(ps)

UPOZORŇUJETE NA PROBLÉM: Čo s predsedom, ktorý nepozná zákon?
Dňa 15. mája 2022 bola zvolaná schôdza nájomníkov bytov.
Schôdza už prebiehala, keď som vstúpila do miestnosti. V tej
chvíli som bola predsedom spoločenstva vyzvaná, aby som
predložila povolenie zúčastniť sa na schôdzi.
Predložila som generálnu plnú moc, overenú príslušným úradom, s dátumom
kedy sa tento akt vykonal, čiže v roku 2019. Príslušný dokument bol vydaný
na dobu neurčitú. Predseda ma následne opätovne vyzval, aby som odišla,
nakoľko tento dokument, podľa jeho verzie, nie je platný.
Ohradila som sa, že plná moc je platná a neodídem zo schôdze. Počas jeho
ďalších nemiestnych poznámkach som sa usadila na voľné miesto. V priebehu
schôdze ma niekoľkokrát vyzval, aby som odišla.
Nakoniec sa schôdza ukončila, nakoľko nebola unášania schopná pre malú
účasť prítomných. V bode „diskusia“ si predseda neodpustil poznámku o tom,
že na schôdze chodí veľmi málo majiteľov a nájomníkov bytov. Následne
vystúpil prítomný pán, ktorý upozornil na to: „že je to kvôli tebe pán predseda
- následok toho, ako sa správaš a ako vedieš schôdzu.“
Myslím si, že predseda, ktorý je vo funkcii tri volebné obdobia, by mal presne
vedieť, kto má a kto nemá právo zúčastniť sa schôdze. Nakoniec som sa
dozvedela, že pred mojim príchodom na schôdzu, už takýmto spôsobom
vyhodil inú pani „s plnou mocou“, ktorá však zo zdravotných dôvodov odišla
- nemala silu sa s ním škriepiť.
Mená nájomníčok bytov sú redakcii známe
REAKCIA RIADITEĽA SLUŽBYT-u, s.r.o.
O reakciu sme požiadali riaditeľa Spoločnosti Službyt, s.r.o. Gabriela
Kaliňáka, aby nám vysvetlil situáciu, ktorá sa stala. Čo teda v takomto
prípade?
„V týchto prípadoch platí § 14 ods. 4 z.č.182/1993 Z.z., ktorý hovorí, že
vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s
úradne osvedčeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní
zastupovala.

Súčasťou plnomocenstva musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec
hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o plnomocenstvo na konanie v
celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru
v dome. Splnomocnená osoba sa originálom plnomocenstva preukazuje na
začiatku schôdze vlastníkov rade, zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie
aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome.
Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže splnomocniť na zastupovanie správcu, kandidáta
na volené funkcie v spoločenstve a na funkciu zástupcu
vlastníkov, ak ide o hlasovanie o ich voľbe, a predsedu,
člena rady alebo zástupcu vlastníkov, ak ide o hlasovanie o ich odvolaní.
To znamená, že každé plnomocenstvo musí mať určité zákonné náležitosti
a povinnou súčasťou plnomocenstva je aj príkaz, ako má splnomocnenec
hlasovať pri konkrétnych otázkach.
Ak ide o generálnu plnú moc, tento príkaz nie je potrebný. Splnomocnená
osoba je povinná predložiť plnomocenstvo na nahliadnutie aj ktorémukoľvek
vlastníkovi, ktorý o to požiada, čím sa zabezpečí potrebná verejná kontrola.
Je možno vhodné, aby preventívne a z dôvodu vyhnúť sa zbytočným kolíznym
situáciám, užívatelia bytu, ktorí sú splnomocnení na hlasovanie, poinformovali
predsedu spoločenstva o svojej plnej moci. Predseda bude mať dostatok času
sa s tým oboznámiť, preveriť či obsahuje všetky náležitosti, a na schôdzi
vlastníkov sa tak môže venovať ostatným otázkam správy bytového domu a
riadeniu schôdze. Dôležitý je prístup k veci, spoločne prebrať otázky včas.
Vo všeobecnosti je určite vhodné, ak vlastníci bytov aspoň v minimálnej
miere uľahčujú a pomáhajú predsedovi spoločenstva, pretože práve predseda
spoločenstva realizuje správu domu v prospech všetkých vlastníkov, je to často
jediná osoba, ktorá sa stará o riadny chod, ekonomiku, rozúčtovanie, administratívu, opravy, údržbu domu a je prvou osobou, ktorá rieši a zabezpečuje
veci, ak sa v dome stane porucha, či havária. Na druhej strane, aj tu zohráva
úlohu ľudský faktor, predseda je tiež omylný, a v prípade chyby je, samozrejme, potrebné ho na to upozorniť, aby sa v budúcnosti týmto chybám vyhol.“
(pn)
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Rehabilitačné oddelenie je opäť otvorené
Nemocnica Svet zdravia Svidník opäť otvorila lôžkové oddelenie
fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.
Po niekoľko mesačnom pozastavení prevádzky lôžkového oddelenia fyziatrie,
belneológie a liečebnej rehabilitácie kvôli pandemickej situácii je personál
pracoviska opäť k dispozícii pre pacientov, ktorí si vyžadujú lôžkovú fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť.
Odborný tím pod vedením primárky Anny Mihalkaninovej sa venuje dospelým
pacientom s poruchou motorických funkcií, po liečbe neurologických a ortopedických ochorení alebo po operáciách na desiatich lôžkach, a to v nepretržitom
režime. Časť oddelenia okrem rehabilitačnej časti využíva aj neurológia. Práve
nadväznosť týchto dvoch oddelení a včasná rehabilitácia výrazne zlepšujú
celkovú úspešnosť liečby pri viacerých náročných diagnózach.
V rámci oddelenia je zriadená aj moderná telocvičňa. V starostlivosti fyzioterapeuti poskytujú pacientom liečebný telocvik a ďalšie odborné procedúry,
ako sú elektroliečba, teplo-liečebné procedúry, magnetoterapia, lymfodrenáž
či vodoliečba.
Oddelenie má dvoj- až trojlôžkové izby a dve nadštandardné jednolôžkové
izby so samostatným sociálnym zariadením za denný poplatok.
(bk)

Po dvojročnej pauze sa stretli cukrárky a cukrári
Po dvojročnej pauze sa v nedeľu 22. mája už šiestykrát v obci
Šarišský Štiavnik stretli cukrárky, cukrári a labužníci sladkostí.

Súťažiacim deťom, dievčatám, mamkám, babkám a mužom doma pripravenú cukrovinku hodnotila štvorčlenná porota. Do poroty prijala pozvanie aj
Okresná predsedníčka strany HLAS
- sociálna demokracia vo Svidníku
Alena Nováková, ktorá bola zároveň
aj predsedníčkou poroty v zložení
otca duchovného z farnosti Šarišský
Štiavnik Františka Barkóciho, starostky
obce Radoma Daniely Zelonkayovej a
starostu obce Beňadikovce Ladislava
Šotika. Prvé miesto získala Daniela
Tyčová, ktorej srdečne gratulujeme a
teším sa na ďalší ročník súťaže.
(šš)

Čo nás čaká
na Dni Svidníka?
Mesto Svidník je hlavným
organizátorom Dni Svidníka.
Celý týždeň sa bude niesť v
duchu rôznych podujatí, pričom táto udalosť vyvrcholí 1.
júla koncertom.
Samotný koncertný deň bude gradovať postupne od rána. Na pešej zóne
budú od doobedia predajné stánky, v
poobedňajších hodinách budú pripravené atrakcie pre deti.
„Hudobne začneme práve detským programom s Usmievankou,
pridá za Základná umelecká škola,
Laco Bernád, Juraj Vančík, skupina Vidiek, spevák Štefan Štec
s Fajtou, skupina HEX a domáca
kapela Piňazi De?,“ informovala PR
manažérka mesta Svidník Kristína
Tchirová.
Dodajme, že po dvoch rokoch
prestávky z dôvodu pandémie sa
uskutoční v poradí už 16. ročník Dni
mesta Svidník.
(pn)
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Na Spojenej škole „Svet peňazí spolu zvládneme“
Či sa nám to páči alebo nie, bez peňazí nie sme schopní fungovať. Zoznam vecí, ktoré by sme si želali, je takmer nekonečný,
avšak obsah našej peňaženky nie. Ten je podmienený našou
výplatnou páskou. Aj preto je potrebné efektívne hospodáriť s
našimi ﬁnanciami, čiže byť ﬁnančne gramotný.
Naša škola - Spojená škola vo Svidníku získala pred rokom ﬁnančnú podporu od Centra enviromentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica v Bratislave
a 365.bank v rámci programu Na každej škole záleží. Sumou 1481,61 eur
podporili náš projekt pod názvom „Svet peňazí spolu zvládneme“. Projekt bol
zameraný na inovatívne formy vzdelávania. Realizoval sa so žiakmi 2. a 3.
ročníka obchodnej akadémie v tomto školskom roku.
Hlavným cieľom bolo zatraktívniť ﬁnančné vzdelávanie pre žiakov. Vzdelávaním učiteľov formou workshopov sme sa snažili zvýšiť ich pedagogické
zručnosti v rozvíjaní ﬁnančnej gramotnosti s využitím aktivizujúcich metód a
ich následnom využití v pedagogickej praxi.
Prostredníctvom aktivít a školení žiakov v projekte sme chceli prispieť k
zvýšeniu ich ﬁnančnej gramotnosti, zodpovedného správania a kritického
myslenia. K lepšiemu pochopeniu spravovania svojich ﬁnancií prispela u
našich žiakov aj návšteva a vzdelávanie vo vzdelávacom centre Národnej
banky Slovenska v Košiciach. Svoje vedomosti a zručnosti si žiaci strednej
školy otestovali aktivitou Učíme sa navzájom, keď pripravili a zrealizovali pre
mladších žiakov našej základnej školy workshopy s aktivitami zameranými na
rozumné hospodárenie s vlastnými peňažnými prostriedkami s prihliadnutím

na uspokojovanie svojich potrieb s ohľadom na ﬁnančné možnosti.
V rámci projektu sme premenili interiér jednej triedy na moderný a inšpiratívny
priestor na výučbu predmetu Manažment osobných ﬁnancií. Prispeli k tomu
aj naši žiaci a to vytvorením brožúr na tému Euro - naša mena a nástenných
posterov na jednotlivé témy ﬁnančnej gramotnosti podľa Národného štandardu
ﬁnančnej gramotnosti. Podľa návrhu žiakov boli postery vytlačené, stali sa
súčasťou triedy a budú slúžiť na ďalšie vzdelávanie. Z ﬁnančných prostriedkov
z projektu boli zakúpené aj knihy, ktoré budú slúžiť pri vzdelávaní. Aby sme
učenie premenili na hru, zakúpili sme hry Finančná odysea, ktoré sa budú
využívať vo vyučovacom procese s cieľom naučiť žiakov pracovať s osobnými
ﬁnanciami a zvládať tak svoje životné riziká vo svete ﬁnancií.
Projekt bol pre učiteľov a žiakov inšpiratívny a motivoval nás k tomu, aby sme
učili a učili sa aj inak, s využitím inovatívnych techník učenia (aktivizujúcich
metód). S realizáciou aktivít, ktoré boli súčasťou projektu budeme pokračovať
aj v ďalších školských rokoch.
Margita Klimová, Spojená škola Svidník

Celoštátne športové hry chlapcov odborných učilíšť
Školský šport je životný štýl, vzťah k pohybu a športu v prostredí, v ktorom deti a mládež trávia podstatnú časť svojho života.
Sú to všetky pohybové a športové aktivity, ktoré sa uskutočňujú v škole alebo
v súvislosti s vyučovacím procesom. Športovými aktivitami budujeme u žiakov
tímového ducha, vzťah k pohybu, posúvanie vlastných limitov, socializáciu,
šťastie a pohybovú gramotnosť. V dňoch 18. a 19. mája bola Spojená škola
internátna vo Svidníku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR a Združením Odborných učilíšť Slovenska, špeciálnych škôl a
špeciálnych výchovných zariadení organizátorom Celoštátnych športových
hier chlapcov OU/OUI.
Zúčastnili sa ich žiaci odborných učilíšť z rôznych kútov Slovenska. Svoje
zastúpenie mali tieto školy: Spojená škola internátna Svidník, Spojená škola
internátna Snina, Spojená škola internátna Medzilaborce, Odborné učilište
internátne Nová Ves nad Žitavou, Odborné učilište internátne Poprad, Spojená
škola Spišská Nová Ves a Spojená škola internátna Stará Ľubovňa.
Súťažiaci si zmerali svoje sily v ľahkoatletických disciplínach: beh na 100 m,
beh na 1 500 m, vrh guľou, skok do diaľky, štafeta 4 x 100 m a v mini futbale.
Športovci sa s nasadením všetkých svojich síl púšťali do každej disciplíny. Nie
vždy im to vyšlo podľa ich predstáv, ale veď tak, ako to povedal zakladateľ
novovekých olympijských hier Francúz Pierre de Coubertin: „Nie je dôležité
zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“
Pre nás, ktorí sme tieto hry organizovali a pre vašich učiteľov ste víťazi všetci, pretože ste do jednotlivých súťaží dali celé svoje srdce. Najúspešnejšou

školou bola Spojená škola internátna Snina. Najúspešnejším športovcom v
hodnotení jednotlivcov bol Roman Harakal zo Spojenej školy internátnej vo
Svidníku. Chlapci, sme na Vás hrdí!
Celkové výsledky: 1. Spojená škola internátna Snina, 2. Spojená škola internátna Stará Ľubovňa, 3. Spojená škola internátna Svidník, 4. Spojená škola
Spišská Nová Ves, 5. Odborné učilište internátne Poprad, 6. Spojená škola
internátna Medzilaborce, 7. Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou.
(sši)
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Svidnícky územný spolok Slovenského Červeného kríža získal Cenu primátora
Vo februári tohto roka schválili poslanci mestského zastupiteľstva v Stropkove návrhy na udelenie čestného občianstva, cien
mesta a ďakovných listov osobnostiam a kolektívom, ktoré sa
významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zviditeľnenie Stropkova doma i v zahraničí.
Oceňovanie osobností sa v Stropkove koná každé dva roky pri príležitosti
slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Od roku 2018 je spojené
s oslavami výročia prvej písomnej zmienky o Stropkove pripadajúce na 12.
marec 1404. Tohtoročná slávnosť však bola kvôli protipandemickým opatreniam presunutá na nedeľu 22. mája. „Významné osobnosti a kolektívy
oceňujeme v Stropkove už 18 rokov a za toto obdobie pribudli na ich
zozname desiatky mien nielen regionálneho, ale dovolím si povedať aj
svetového významu. A všetkých spája hlavne ich vzťah k nášmu mestu
a veľké životné dielo každého z nich,“ povedal po schválení menoslovu
ocenených primátor Stropkova Ondrej Brendza.
Medzi cenených patrí vojnový hrdina a odhodlaný bojovník proti okupantom,
takisto kňaz, ktorý bol v ťažkej pandemickej dobe v prvej línii na covidovom
oddelení oporou pacientov, lekárov a zdravotníkov, či kolektív Slovenského
Červeného kríža, ktorého dôležitú úlohu sme si mnohí uvedomili až v časoch
pandemickej krízy, ale aj dnes v čase vojnového konﬂiktu na Ukrajine.
Čestným občanom mesta sa stal vojnový hrdina Adolf Weinhold, narodený
v roku 1903 v Stropkove. Cenu mesta Stropkov udelili rádu redemptoristov
pôsobiacich v meste za jeho rozvoj a zveľaďovanie po duchovnej stránke,
misijnú činnosť v širokom okolí, vybudovanie Chrámu sv. Cyrila a Metoda a
za šírenie dobrého mena mesta. Druhou laureátkou tohto ocenenia sa stala
minuloročná vicemajsterka sveta v dlhom duatlone Nikola Čorbová, úspešná aj v ďalších atletických disciplínach, za športové úspechy na domácej a
medzinárodnej úrovni.

Ďakovné listy udelili na slávnostnom zasadnutí správcovi breznickej farnosti
Andrejovi Spišákovi za pomoc chorým a lekárskemu personálu vo svidníckej
nemocnici počas pandémie a všetkým, ktorí túto pomoc potrebovali, rovnako
tak za obetavú duchovnú a pastoračnú činnosť. Jednou z ikon stropkovského

Deň ping-pongu
V polovici mája vedenie Základnej školy na Karpatskej ulici vo Svidníku usporiadalo deň stolného tenisu na škole pre všetkých žiakov, ktorí sa prihlásili do
projektu na 5. ročník osláv Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých - WTTD
for all na Slovensku 2022 s Projektom „...ideme hrať ping - poooooong...“.
Zúčastnilo sa 74 žiakov od 1. - 9.ročníka. Akcia bola vedená pod odborným
dohľadom kvaliﬁkovaného dlhoročného nášho trénera „Licencia B“ Vlada
Sluka. 1. - 3. roč. v telocvični bol hravým spôsobom nácvik začiatočníkov vyhadzovanie a chytanie loptičky, správne držanie rakety, prenos loptičky na
rakete, pinkanie na rakete 1x zem-raketa, postupne viac krát, najlepší na záver
bekhend na ROBOPONGu. 4.- 9.roč. vzájomné zápasy, kolotoč, ROBOPONG.
ZŠ Karpatská už od jej vzniku za ﬁnančnej podpory Mesta Svidník vytvorila
výborné tréningové podmienky pre žiakov na stolný tenis. Veľké a priestranné chodby sa premenili na stolnotenisové herne s neustále rozloženými 7
stolmi ohradenými závesmi. Na každom stole sú voľne položené 2 rakety a
2 loptičky. Žiaci počas prestávok a po vyučovaní majú voľný prístup sa reali-

dievčenského volejbalu je pedagóg Milan Haľko. Ďakovný list mu udelili za
úspešnú pedagogickú činnosť, najmä za rozvoj a propagáciu športu v meste
a zviditeľňovanie mesta doma i v zahraničí. Za dlhoročnú aktívnu prácu s
deťmi a mládežou a organizovanie mestských, okresných a medzinárodných
majstrovstiev šachu si ďakovný list prevzal Eduard Paňko.
Menoslov laureátov uzavrela Anna Knežová, ktorá bola ocenená za prínos
v oblasti etnograﬁckého výskumu, udržiavania ľudových zvykov, tradícií a
šírenie dobrého mena mesta.
Po tretíkrát bola v rámci slávnosti udelená aj Cena primátora. V tomto roku
sa ju Ondrej Brendza rozhodol odovzdať kolektívu Slovenského Červeného
kríža - Územného spolku vo Svidníku za aktívnu charitatívnu, dobročinnú a
zdravotnícku pomoc v meste Stropkov, a to nielen počas obdobia pandémie.

V roku 1968 bola založená Okresná organizácia ČSČK na území okresov
Stropkov a Svidník. V roku 1995 získala pre svoje potreby budovu, v ktorej
sídli. Prevádzkuje v nej denný stacionár pre seniorov, pre zdravotne znevýhodnených a poskytuje dočasné ubytovanie ľuďom v núdzi. Veľkým úspechom
SČK bolo organizovanie Majstrovstiev Európy v poskytovaní prvej pomoci
FACE 2005 vo Svidníku, kde spoluorganizátormi boli mesto Stropkov, Svidník
a Giraltovce. Toto podujatie bolo prvé a zatiaľ jediné na Slovensku. SČK každoročne pomáha mestu Stropkov pri športových a kultúrnych podujatiach, ako
napríklad aj minuloročný koncert pod vlekom, ktorý bol venovaný dobrovoľníkom. Od začiatku roka 2020 činnosť Územného spolku SČK bola zameraná
predovšetkým na zvládanie pandémie Covid 19. Spolu s dobrovoľníkmi mali
nonstop službu na hraničnom prechode Vyšný Komárnik, kde zabezpečovali
registráciu repatriantov. Spolupodieľali sa na zriadení karanténnych centier
v Bardejovských Kúpeľoch, Bardejove a vo Svidníku.
V čase najväčšej kulminácie inﬁkovaných Covidom 19 ako prví zriadili Mobilné odberné miesto v Stropkove a takto skrátili čas čakania na testovanie. S
mobilným odberovým tímom testovali subjekty v Stropkove a obciach okresu.
Ďalší veľký nápor na SČK vznikol pri vojnovom konﬂikte na Ukrajine, kde už
25. februára ráno boli na hraničnom prechode Ubľa a okamžite postavili vyhrievané stany. Dobrovoľníci odpracovali množstvo hodín pri pomoci odídencom
na hraniciach, keď pomáhali pri transporte, ubytovaní a humanitárnej pomoci.
(pn)
zovať. Pod dozorom trénera Vlada Sluka už 20 rokov žiaci na krúžku trénujú
stolnotenisovú techniku aj na stolnotenisovom trenažéri ROBOPONG, ktorý
je nainštalovaný v jednej miestnosti.
Dva roky pandémie pribrzdili rozvoj talentov, ale veríme, že naskočíme už
do správneho a zdravého režimu a nadviažeme na úspešné výsledky predchádzajúcich rokov v okrese, kraji a v rámci celej republiky a táto masová
akcia mala byť povzbudením našich detí do pohybových aktivít.
(vs)

Podduklianske novinky

31. máj 2022

Spravodajstvo

9

Vyhodnotili regionálnu súťažnú prehliadku amatérskej filmovej tvorby
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku organizovalo 19.
mája 2022 v priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska
vo Svidníku regionálnu súťažnú prehliadku neprofesionálnej
ﬁlmovej tvorby CINEAMA 2022.

Po ukončení súťažnej prehliadky sa uskutočnil odborný rozborový seminár
za účasti autorov súťažných ﬁlmov a členov odbornej poroty. Úspešné ﬁlmy
postupujú na krajské kolo súťaže do Svidníka, ktoré sa bude konať 10. až
11. mája 2022.
Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

Celkovo sa na prehliadke prezentovalo 13 snímok z dielne regionálnych
autorov a spoluautorov v žánrových kategóriách: videoklip, dokument, experiment, reportáž a hraný ﬁlm.
Poslaním tohto podujatia je verejná prezentácia neprofesionálnej ﬁlmovej
tvorby. Táto súťaž napomáha vyhľadávaniu talentovaných neprofesionálnych
ﬁlmových tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a
technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých. Prezentuje diela rôzneho
tematického a žánrového zamerania a porovnáva ich umeleckú a technickú
úroveň.
Úroveň ﬁlmov hodnotila na verejnej projekcií odborná porota v zložení: predseda poroty: Július Alcnauer, pedagóg na Fakulte manažmentu Prešovskej
univerzity v Prešove, Jaroslav Ondo, člen poroty a Ladislav Kiss, člen poroty.
Ocenení autori:
Skupina I. (autori do 16 rokov): Júlia Nina Kocurová za dokumentárny ﬁlm
Stvorení pre tvorenie, Lea Miháľová za reportáž - Reportáž Asociál.
Skupina II. (autori od 16 do 21 rokov): Andrea Cuperová, Marek Gramata
za dokumentárny ﬁlm Promo video ŠUP Svidník
Skupina III. (autori nad 21 rokov): Milan Gaľa za videoklip Pršiplášť, Pavol
Pilip za videoklip Modlitba, Čestné uznanie: Andrea Kuzmová, Gabriela
Pasnišinová a Pavol Kačmár za dokumentárny ﬁlm Dobrodružstvo s Pipi.

Vyhodnotili výtvarnú súťaž „Kde bolo, tam bolo...“
„Kde bolo, tam bolo...“, pod takýmto názvom zorganizovala
Podduklianska knižnica regionálnu výtvarnú súťaž, ktorej cieľom
je podporovať deti k čítaniu, kresleniu a kreatívnemu tvoreniu.
Úlohou súťažiacich bolo ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť svojho
knižného hrdinu. V tomto roku prebiehal 3. ročník súťaže a zapojilo sa do nej
8 základných škôl v regióne Svidník s počtom prác 39. Vyhodnotenie súťaže
sa uskutočnilo v knižnici 12. mája a odborná porota, ktorej predsedníčkou bola
Renáta Magdziaková a členovia Veronika Ducárová, Ľudmila Priputníková a
Nadežda Mičáková vybrali v jednotlivých kategóriách víťazné práce.
Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili, ale aj ich pedagógom,
školským klubom a rodičom, ktorí deti podporovali v čítaní a následnej kreatívnej tvorivosti. Na autorov víťazných prác čaká vecná odmena v našej knižnici.
Zo všetkých výtvarných diel sme pripravili výstavu, ktorá bude sprístupnená v
knižnici do 30. júna 2022. Srdečne vás pozývame a výhercom blahoželáme.
Výkresy 1. kategória (žiaci 1. stupňa ZŠ):
1. miesto: Dominika Krajníková, ZŠ Breznica, Ema Grundzová, ZŠ Vyšný
Orlík, Mia Gajdošová, ZŠ Ul. karpatská Svidník, 2. miesto: Sára Tokárová, ZŠ
Breznica, Karolína Kolečavová a Natália Hirčková, ZŠ ul. karpatská Svidník,
Adriana Siváková, ZŠ Vyšný Orlík, 3. miesto: Xénia Gregová a Soﬁa Mikitková, ZŠ Ul. karpatská Svidník, Viktória Gľuzová a Stela Sakaliková, ZŠ Ul.
karpatská Svidník, Alžbeta Hurná, ZŠ Breznica.
Výkresy 2. kategória (žiaci 2. stupňa ZŠ):

1. miesto: Klára Sochovičová, CZŠ sv. Juraja Svidník, 2. miesto: Dávid Sivák, ZŠ Nižný Mirošov, 3. miesto: Júlia Ľoľová, ZŠ Nižný Mirošov, Michaela
Siváková, ZŠ Nižný Mirošov, Čestné uznanie získavajú: Adam Ducár a Tomáš Baľo, ZŠ Ul. karpatská Svidník, Petra Ľoľová, ZŠ Nižný Mirošov, Lukáš
Grundza, ZŠ Vyšný Orlík.
Priestorové práce 1. kategória (žiaci 1. stupňa ZŠ):
1. miesto: Žiaci 1. roč. ZŠ Ladomirová, 2. miesto: Žiaci 2. a 4. roč. ZŠ Ladomirová, ŠKD Ladomirová, 3. miesto: ŠKD 1. roč. ZŠ Ul. karpatská Svidník,
ŠKD Nižný Mirošov.
Priestorové práce 2. kategória (žiaci 2. stupňa ZŠ): 1. miesto: Timon
Kuzmiak, Eva Halčíková, Miška Karalová, Lenka Grundzová (7. roč. CZŠ
sv. Juraja Svidník).
Ľudmila Priputníková, Podduklianska knižnica vo Svidníku
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Kadeti na Majstrovstvách Slovenska štvrtí

III. LIGA

Na Majstrovstvách Slovenska vo svojej vekovej kategórii skončili kadeti TJ
Slávia Svidník na konečnom štvrtom mieste. V súboji o bronz podľahli tímu
VKP Bratislava 0:3 po setoch 23:25, 19:25 a 21:25.
Tréner svidníckych kadetov Ľuboš Macko po zápase a vlastne po celom
turnaji povedal: „Do celého turnaja na Majstrovstvách Slovenska sme vstúpili
vlažnejšie, no postupne sa naše výkony zlepšovali, čo ma potešilo. Škoda
zápasu v semiﬁnále, kde sme proti Banskej Bystrici spravili pár technických
chýb, čo nás stálo postup do ﬁnále. No celkovo chlapcom nemôžem nič vyčítať, lebo nasadenie a bojovnosť bola vynikajúca. Proste niekedy sa stane, že
podáte výborný výkon a na víťazstvo to nestačí. Na celom turnaji ma najviac
potešilo, že naši mladší hráči nazbierali cenné skúsenosti, ktoré budú môcť
zúročiť na blížiacich sa Majstrovstvách Slovenska žiakov. Chlapcom, ktorí
končia v kategórii kadetov, prajem veľa šťastia a úspechov v ďalšom kariérnom
raste."
(tj)

FK Sobrance-Sobranecko - 1. FK Svidník 1:5 (0:4)
Po domácej prehre v okresnom
derby zápase proti Giraltovciacm
cestovali v uplynulú nedeľu do Sobraniec a milo potešili, keď domácim
nastrieľali až päť gólov.
Svidníčania v Sobranciach predviedli hotový gólový uragán. V 11.
minúte strelil prvý gól Sova, o päť
minút neskôr pridal druhý gól Hirka,
o ďalších šesť minút Ardishvilli a o
ďalších sedem minút strelil svoj druhý
gól Sova. Svidníčania tak po prvom
polčase vyhrávali 4:0.
Po zmene strán zverenci trénera
Vladislava Palšu a jeho hrajúceho

asistenta Olivera Špilára pokračovali
v dobrom výkone a v 51. minúte pridal Hirka svoj druhý a celkovo piaty
svidnícky gól. Domáci dokázali akurát
kozmeticky upraviť stav stretnutia v
79. minúte.
Zostava Svidníka: Vinclér - Ducár,
Makara (74. Gajdoš), Tatar, Ivanecký,
Hirka, Špilár, Guman (81. T. Čabala),
Haňak, Sova (81. Bartoš), Ardishvilli
(65. Luščík).
V nedeľu 5. júna hrajú treťoligoví
svidnícki futbalisti na domácej pôde.
Od 17. hod. budú ich súperom futbalisti z Krompách.
(pn)

Mládežníci v akcii

Svoje majstrovské futbalové stretnutia v závere uplynulého
týždňa odohrali aj mladší a starší žiaci Svidníka.

Turisti z regiónu v Kalinove
Mesto Svidník a Podduklianske novinky podporili akciu Kalinov 2022, ktorú
zorganizoval 21. mája KST Doliny a Hory Svidník. Východiskovým bodom
je obec Kalinov, obec ležiaca v Nízkych Beskydách v okrese Medzilaborce,
obec, ktorá 21. septembra 1944 bola ako prvá obec oslobodená na území
Československa. Akcia sa koná pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny v
Európe, preto je východiskový bod v Kalinove. Po pietnom akte sme sa vybrali
do lona prekrásnej prírody. Výstupom na štátnu hranicu, na hraničný kameň
121/7 sa skupina rozhodla, že bude pokračovať po štátnej hranici smerom
na Haburské rašelinisko. Počas cesty obdivujeme výhľady smerom na Medzilaborce, Stropkov a Svidník. Vodojem je prvou zástavkou a následne spomínané Haburské rašelinisko spolu s Koprivničnou. Dosiahnutím hraničného
kameňa 140/3 skupina odbočuje vľavo a cez kótu Krentov schádzame do obce
Čertižné, obec s viacerými historickými udalosťami. Foto, občerstvenie a po
červenej, žltej, zelenej a modrej TZT prichádzame do cieľa, do obce Driečna.
V cieli čaká účastníkov občerstvenie v podaní Moniky Slivkovej, a to hríbová
mačanka. Organizátor akcie je presvedčený, že pre účastníkov pripravil pobyt v prírode, kde nebola núdza o vtipné momentky a teší sa na nové akcie.
(as)

MLADŠÍ ŽIACI U13
OFK TATRAN KRAČÚNOVCE - 1. FK SVIDNÍK 2:9 (2:5)
V okresnom derby sme potvrdili tabuľkové postavenie. Domáci v prvom
polčase ako tak hrozili, dobre kombinovali, no naši chlapci boli v koncovke
nekompromisní. Druhý polčas sme domácich k ničomu nepustili, strelili sme
štyri pekné góly a jasne zvíťazili. Góly: Tomáš Vaňko 4, Michal Kucer 2, Jakub
Kucer, Matúš Jurečko a Jozef Husák.
1. FK SVIDNÍK - FK ŠIROKÉ 6:3 (0:2)
Chlapci vstúpili do zápasu tlakom, no bez streleného gólu. Hostia našu streleckú nemohúcnosť dokonale využili a po dvoch chybách vyhrali prvý polčas
2:0. V prestávke tréner rázne prehovoril a chlapci sa doslova do svojho súpera
zahryzli. Predviedli dokonalý obrat, pekné akcie, pekné góly. Góly: Tomáš
Vaňko 3, Ján Guzi 2 a Jozef Husák. Za výbornú tímovú morálku a predvedený
výkon v druhom polčase patrí chlapcom poďakovanie. Tréner: T. Vinjar.
STARŠÍ ŽIACI U15
OFK TATRAN KRAČÚNOVCE - 1. FK SVIDNÍK 0:2 (0:1)
Od začiatku prebiehal zápas podľa scenára hostí. Neustálym tlakom sme
si vytvárali šance a v 14. minúte sa presadil Michal Olčák. Naďalej sme súpera dostávali pod tlak, no v koncovke sme neboli dostatočne agresívni. V
druhom polčase sme po využití štandardnej situácie išli gólom Slava Halušku
do dvojgólového vedenia. Chlapci mohli svoj náskok navýšiť no šance, ktoré
mali nevyužili.
1. FK SVIDNÍK - FK ŠIROKÉ 1:0 (1:0)
Chlapci chceli víťazstvom potvrdiť tri body z predchádzajúceho zápasu.
Už v 7. minúte sa strelecky presadil Michal Olčák. Keďže ďalšie šance ostali
nevyužité bol tento gól víťazným. A tak o druhé miesto sa naši chlapci pobijú
o týždeň vo Veľkom Šariši proti FAMT Prešov. Tréner: M. Klimik.
(tv)

Úradná správa č. 33. zo dňa 26. mája 2022
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
VV OOFZ Svidník na svojom zasadnutí 24. mája 2022 schválil predbežný
termín konania Riadnej konferencie a Aktívu OOFZ 8.7.2022 vo Svidníku.
Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe za
rok 2022 v podobe kreditov cez E-shop SFZ.
Zoznam klubov, ktoré ešte nevyčerpali dotáciu: Breznica - 643,60€, Miňovce - 719,60 Rovné - 492,60, Tisinec - 605,10€, V. Orlík - 416,50€, Radoma
- 299,12€, Sitníky - 12,50€, Stročín - 681,10€, Chotča - 794,70€, Kalnište
- 200,10€, Lúčka - 492,60€, Bukovce - 255,10€, Kuková - 0,54€, Mestisko 0,00€ (vyčerpalo celú dotáciu)
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 22. kola 6. ligy dospelých, výsledky 10. kola 5. ligy dorastu, výsledky 11. kola 4. ligy žiakov sk. A, výsledky 8. kola 4. ligy žiakov sk. B
Kontumuje: stretnutie 22. kola 6. ligy dospelých Tisinec - Miňovce 3:0
kont., podľa SP čl. 82/1/b, hostia na stretnutie nenastúpili, do pozornosti DK,
poplatok 10,-€ - Miňovce
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní
KR OOFZ:
24. kolo 6. liga dospelí - 4. a 5.6.2022 o 17.00 hod.:

Radoma - Rovné (Malačina, Seman, Čonka - Burcák) hrá sa v sobotu
4.6.2022 o 17.00 hod., Kalnište - Miňovce (Hubáč, Hamřik, Babiarčik - Fiľarský) hrá sa v sobotu 4.6.2022 o 17.00 hod., Lúčka - Kuková (Malačina,
Šugár, Kamenický - Šafranko), Chotča - Mestisko (Špak, Hamřik - Brendza),
Sitníky - Stročín (R. Tomko, E. Tomko, Sidorová - Vaško), V. Orlík - Breznica
(Hubáč, Seman - Feč).
12. kolo 5. liga dorast - 4.6.2022 o 14.00 hod.
Rovné - Miňovce (Šugár), Chotča - Radoma (Sidorová).
13. kolo 4. liga žiaci - skupina A - 2.6.2022 o 17.00 hod.:
Lúčka - Giraltovce (E. Tomko), Kalnište - Kuková (R. Tomko).
10. kolo 4. liga žiaci - skupina B - 4.6.2022 o 10.00 hod.:
Tisinec - V. Orlík (Hamřik), Mestisko - Stročín (Čonka).
DK OOFZ:
Trestá OŠK Miňovce ﬁnančnou pokutou 50,- eur, za nenastúpenie na
stretnutia 22. kola 6. ligy dospelých, podľa RS čl. 25/a, 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.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník
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Úspech mladých speváčok a muzikantov DFS Makovička
Posledné dva roky boli pre všetky mimoškolské aktivity detí
a mladých ľudí veľmi náročné. Obmedzenia a epidemiologické
pravidlá posunuli mnohé kolektívy opäť na „zelenú lúku“.
Preto sme radi, že sa členom DFS Makovička po veľmi krátkej príprave
podarilo nacvičiť veľmi kvalitné hudobné a spevácke čísla, ktoré si z krajskej
postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí „Vidiečanova Habovka“ odniesli významné ocenenia.
Detská ľudová hudba DFS Makovička vyhrala krajskú súťaž a získala priamy
postup na celoštátnu prehliadku a detská spevácka skupina DFS Makovička si
vyspievala návrh na postup na celoštátnu prehliadku. Predstavili sa hudobným
a spevným materiálom z obcí nášho regiónu ako Krajná Bystrá, Štefurov, Šan-

dal, Šapinec, Šarišské Čierne, Vyšný Orlík, Vyšný Mirošov a Vyšná Vladiča,
ktorý vybrali naši pedagógovia Ingrid Lukáčová (vedúca speváckej zložky)
a Slavomír Kaliňák (vedúci ľudovej hudby). Odborná porota - Michal Noga,
Stanislav Baláž a Martina Ťasková ocenili výber materiálu, štýlovú čistotu a
interpretačné schopnosti našich členov. Celoštátna prehliadka sa tento rok
uskutoční v rámci programu „Folklórneho festivalu Východná“, takže kupujte
lístky a držte DFS Makovička 1. júla 2022 prsty.
(DFS Makovička)

Úspech Ľudmily Lukáčovej na Vidiečanovej Habovke
V polovici mája zorganizovalo HOS v Bardejove krajské kolo
postupovej súťaže Vidiečanova Habovka v priestoroch kultúrneho domu v Raslaviciach.
Piesne rôznych jazykov i nárečí potešili i pohladili srdcia všetkých prítomných.
V kategórii III. sólisti speváci, spevácke duá spolu súťažilo sedemnásť
súťažných čísel od Batizoviec, cez Poprad, Prešov, Sabinov, Vranov n/
Topľou, Humenné až po Raslavice.
Mesto Svidník zastupovalo veľa nadaných speváčikov i hudobníkov. Našu
Spojenú základnú školu reprezentovala žiačka deviateho ročníka Ľudmila
Lukáčová. Vystúpila s blokom piesní Keď sobi zašpivam.
Inštrumentálne sprevádzalo Ľudku trio muzikantov DFS Makovička. U

odbornej poroty v zložení Michal
Noga, Stanislav Baláž, Martina
Ťasková, si Ľudka vyspievala
zlaté pásmo s návrhom na postup na celoslovenské kolo, ktoré
sa uskutoční 1.- 3. júla 2022 vo
Východnej.
Srdečne blahoželáme, tešíme
sa a držíme prsty, aby sa účasť
podarila.
I. Lukáčová

ŠUP Svidník po rokoch opäť v Portugalsku
Série výjazdov ŠUP Svidník za hranice „všedných dní“ vďaka
Erasmus+ programu pokračujú. Tentoraz skupina šiestich žiakov
a dvoch učiteľov strávila projektový pracovný týždeň v mestečku
Barreiro v Portugalsku, kde sídli partnerská škola Agrupamento
de Escolas de Casquilhos.
Spolu so žiakmi s ďalších partnerských škôl (Španielsko, Grécko,
Portugalsko) naši žiaci pracovali na vytváraní nových folklórnych
vzorov kombináciou vybraných prvkov slovenských, španielskych,
portugalských a gréckych originálnych vzorov, ktoré každá národná skupina predstavila ostatným účastníkom na úplnom začiatku
stretnutia. Vďaka Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, ktoré nám
umožnilo prístup k vybraným modelom oblečenia z depozitára a ich
nafotenia, žiaci mohli odprezentovať fotograﬁe a vzory vyskytujúce
sa v rusínskych dedinách z okolia Svidníka.
Zatiaľ čo jedna polovica zúčastnených žiakov pracovala na dizajnovaní vzorov a ich následnom maľovaní na plátna, druhá polovica
žiakov (taktiež v zmiešaných medzinárodných skupinách) natáčala
reportáže z tohto stretnutia, ktoré si čoskoro budete môcť pozrieť
na Youtube kanále našej školy.

V neskorších poobedňajších hodinách hosťujúca organizácia pre nás
pripravila spoločné výlety do Lisabonu, historického mestečka Óbidos,
orientálnej záhrady Bacalhoa Budha Eden Garden, a navštívili sme aj mys
Cabo da Roca, ktorý je najzápadnejším pevninským výbežkom Portugalska
a kontinentálnej Európy.
V tomto školskom roku máme za sebou štyri stretnutia v rámci dvoch schválených projektov Erasmus+, ktoré
budú pokračovať aj na budúci
školský rok. Na jeseň nás čakajú
tri študentské výmeny: v septembri Zadar v Chorvátsku, v októbri
Cordoba v Španielsku a v novembri Liepaja v Lotyšsku. V druhej
polovici budúceho školského roku
pocestujú naši žiaci ešte do Atén v
Grécku, učitelia opäť na stretnutie
v Portugalsku a Lotyšsku, a naša
škola bude hosťovať dve záverečné študentské stretnutia oboch
projektov v máji 2023.
Media-club pri ŠUP Svidník
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SPOMIENKA
More lásky si so sebou vzal, hory bolesti si zanechal,
prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba zostáva v nás.
So smútkom v srdci si 2. júna 2022 pripomíname 21 rokov,
odkedy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a dedko
JÁN HOMZA ZO SVIDNÍKA
Čas plynie, smútok zostáva stále v srdciach tých, ktorí
Ťa milovali.
S láskou a úctou spomínajú manželka Evka, dcérky
Evička, Miška a Jarka s rodinami
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Prestalo srdiečko tĺcť, prestali ústa sa smiať,
budeme otecko drahý, stále na Vás spomínať.
18. mája 2022 nás vo veku 67 rokov
navždy opustil náš milovaný otec a dedko
ŠTEFAN KUZMA ZO SVIDNÍKA
Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho poslednej
ceste, ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Navždy ostaneš v našich srdciach.
Synovia s rodinami a ostatná smútiaca rodina

SPOMIENKA LETO NA HORÁCH
5. júna 2022 uplynie 15 rokov, odkedy nás navždy
opustila naša milovaná manželka, mamka a babka
HELENA BARANČÍKOVÁ
Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Michal a synovia
Braňo a Rasťo s rodinami

KST - BESKYD SVIDNÍK pozýva organizovaných aj neorganizovaných
turistov na individuálnu turistiku Kráľova hoľa - leto na horách.
Termín konania: nedeľa 19. jún 2022
Zraz účastníkov: 5:00 hod na parkovisku pred kinom Dukla Svidník
Trasa č.1: Telgart - Horné pasienky - Prameň Zubrovice - Horné pasienky Kráľova hoľa - Šumiac, dĺžka trasy: 14 km, prevýšenie 1060 m, čas 5:15 hod
Trasa č. 2: Pohorela - Útulňa Andrejcová - Orlová - Stredná hoľa - Kráľova
hoľa - Šumiac, dĺžka trasy: 21 km, prevýšenie 1400 m, čas 7:30 hod
Trasa č. 3: Šumiac - Predné sedlo - Kráľova hoľa - Šumiac, dĺžka trasy: 14
km, prevýšenie 1050 m, čas 5:30 hod
Účastnícke poplatky:13 € za dopravu autobusom (členovia KST),
15 € za dopravu autobusom (nečlenovia KST)
Prihlášky: do 15. jún 2022 v NIKÉ u p. Vašutu, mob. 0902 581 300
Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastné nebezpečie!

Hokejová fanzóna aj s talentovaným brankárom
Hokejová fanzóna na parkovisku pri bývalom Tescu vo Svidníku, ktorú
pripravil Slavomír Sakalík, zožala úspechu. Najväčší nápor zažila počas
štvrťﬁnálového zápasu slovenských hokejistov proti Fínsku. V tombole hokejoví nadšenci vďaka Slavomírovi Sakalíkovi, Bibiáne Maliňákovej, Erikovi
Ducárovi, Martinovi Mangerovi, Kataríne Sivákovej a Pavlovi Sivákovi vyhrali
zaujímavé a hodnotné ceny.
Spestrením bola súťaž, ktorá dá gól skutočnému hokejovému brankárovi - len
13-ročnému, 185 centimetrov vysokému Svidníčanovi Richardovi Kromkovi.
Napokon sa to podarilo trom chlapcom a jednej dievčine. No a to, že naši
reprezentanti nevyhrali, nevadí. Snáď to vyjde o rok.
(ps)

Kto daroval krv?
V stredu 25. mája prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 27 bezpríspevkových darcov:
Elizaveta Lialenko (prvodarca), Miroslav Gerek (79), Peter Božik (75), Marek
Bochmač (21), Miroslav Bandurič (9), Vladimír Pasnišin (7), Ján Štefanišin
(46), Ľuboslav Čakurda (38), Ľuboš Petráš (42), Daniil Lialenko (2), Ján
Marchevský (10), Radoslav Šafranko (40), Mikuláš Maťaš (11), Brian Mikuláš
Maťaš (13), Jaroslav Remeta (84), Ľubomír Varga (2), Martina Centeková
(4), Nikola Sovičová (4), Dávid Sirý (9), Ivana Capková (16), Peter Fedorko
(30), Martin Doruľa (40), Viktória Hamarčáková (25), Marianna Dudášková
(3), Dorota Gajdoš Pituchová (12), Dávid Glogovský (3), Viliam Polaček (18).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná 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.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Utorok 31. mája.: 17:00 + Paraska, Peter, Streda 1. júna.: 17:00 + z rod.
Chovancovej, Štvrtok 2. júna: 7:00 + z rod. Obšasníkovej a Kmiťovej, Piatok 3.
júna: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre členov arcibratstva sv. ruženca,
Sobota 4. júna: 7:00 Za zosnulých; panychída s hramotami, Nedeľa 5. júna:
8:00 Liturgia na úmysel darcu; 9:30 liturgia - Prvá sv. spoveď.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Utorok 31. mája: 12.00 * Anna Mihaľová s rod., 17.30 Kláštor sestier Baziliánok, 18.00 +z rod. Džiúganovej, Streda 1. júna: 6.30 + Ján Homza, 18.00
+ Oľga, Juraj, Michal, Lilly / + Peter, Ján, Anna, Štvrtok 2. júna: 6.00 Kláštor
sestier Baziliánok, 12.00 + Anna, Juraj, Anna, Ján, 18.00 Ján a Zdenka (Obrátenie a ZBP), Piatok 3. júna: 6.30 * Jozef, Katarína, Klára, Terézia, 18.00
+ Arcibratstvo Ruženca / + Anna Cimbalová, Sobota 4. júna: 7.00 + Zosnulí
farnosti (panychída), 18.00 + Zosnulí farnosti (panychída), Nedeľa 5. júna Myrovanie: 8.00 * Mária s rod., 9.15 * Irena s rod. (80 rokov života), 10.30 *
Za farnosť / * Anna. 15.00 Večiereň s modlitbami k Svätému Duchu, 18.00
Modlitby chvál so Spoločenstvom Dvaja - Traja v Kristovi.
OZNAMY
Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu od 10. do 12.00 hod. Rodičov prosíme, aby nahlásili v sobotu počet spovedajúcich sa za ich rodinu
pri Liturgii zmierenia.
Nedeľa Svätej Päťdesiatnice je výročím sviatku posväteniw Chrámu Božej
múdrosti.
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
Utorok 31. mája: 18.00 + Ľubomír, Pavol, Michal, Streda 1. júna: 6.30 ZBP
Mária, 18.00 + Michal, Štvrtok 2. júna: 6.30 + Marta, Pavol, 18.00 ZBP Anton
/ ZBP Jaroslav (70 rokov života), Piatok 3. júna: 6.30 + Mária, Michal, Daniel,
18.00 ZBP Lea s rod., Sobota 4. júna: 8.00 Za ružencové bratstvo, 19.0 ZBP
rod. Bobákovej, v Domove dôchodcov o 15.30 + Vladislav, v Nemocnici o
16.30 + Ján, Nedeľa 5. júna: 8.00 Na úmysel, 10.30 1. sväté prijímanie, +
Jozef, 18.00 ZBP Ján (50 rokov života).
OZNAMY
V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca júna. Spovedať budeme ako je
zvykom ráno pol hod. pred sv. omšami a večer od 17.00.
V nedeľu bude v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania o 10.30.
Rodičia, krstní rodičia, príbuzní môžu pristúpiť k sv. spovedi počas celého
týždňa. V sobotu 4.6 o 10.00 bude sv. spoveď prvoprijímajúcich detí. Po sv.
spovedi bude generálka na sv. prijímanie. V piatok 3.6 bude ešte po sv. omši
nácvik na 1 sv. prijímanie
Stretnutie birmovancov v nedeľu 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. Prihlasovacie údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.

od 30. mája 2022
KEELANDOVÁ, Vi: Pozvánka.
Bratislava, Ikar 2022. 341 s.
S Hudsonom Rothschildom som sa zoznámila na svadbe. Nečakane som dostala pozvánku do najluxusnejšieho podniku v meste.
Hudson bol ženíchov hosť a pravdepodobne
najúžasnejší muž, akého som kedy videla.
Tancovali sme spolu a iskry medzi nami len
tak lietali. Vedela som, že púšťať sa s ním do
rozhovoru nie je najlepší nápad, no nedalo
sa mu odolať a skvele som sa bavila. Len
čo Hudson zistil, že nie som tá, za ktorú sa
vydávam, bolo po zábave.
To nečakané pozvanie totiž nebolo adresované mne, ale mojej niekdajšej spolubývajúcej, ktorá zdúchla uprostred noci a na
pamiatku mi nechala dvojmesačný dlh na
nájomnom. Preto som cítila morálne právo
ísť na svadbu namiesto nej. Hudson ma však
odhalil, a tak som vzala nohy na plecia.
A cestou aj zopár ﬂiaš drahého šampanského. Naskočila som do taxíka a
s búšiacim srdcom zmizla. Chvalabohu, bez ujmy. Aspoň som si to myslela,
dokým som nezistila, že som si tam zabudla mobil. Môžete trikrát hádať, kto
ho našiel. Takto som sa teda zoznámila s Hudsonom Rothschildom. A to bol
iba začiatok.

LIPA, Peter (30.5.1943-)
Peter Lipa sa narodil 30. mája 1943 v Prešove. Jeho otec bol počas Slovenského štátu rasovo prenasledovaný a keď mal Peter rok, otca väznili na
komandatúre gestapa v Prešove. Neskôr bol deportovaný do Osvienčimu a
ako 40-ročný okolo Vianoc roku 1944 zahynul. So sestrou Katarínou sa skrývali v Kláštore pod Znievom, kde ich rádové sestričky prijali ako siroty. V roku
1949 nastúpil do školy Santa Maria v Prešove. Študoval na priemyslovke v
Košiciach odbor zememeračstvo a geodézia. Potom pokračoval v štúdiách v
odbore Ekonomika a organizácia stavebnej výroby v Bratislave, kde sa naplno
začal venovať hudbe. Počas socializmu hrával v zahraničí cez Slovkoncert,
no v Bratislave nemohol nahrávať. Prvý samostatný album vydal, až keď
mal 40 rokov. Bol redaktorom Slovenského rozhlasu pre publicistiku vo vede
a technike v rokoch 1968-1970 a 1972-1977. Bol členom skupiny Struny,
Istropolitana, Blues ﬁves, HEY, Revival Jazz Band, Kombo Petra Lipu, Lipa
Andršt-Bluesband. Od roku 1976 je hudobníkom na voľnej nohe.

BAJAJA, Antonín (30.5.1942-)
Český spisovateľ. Vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku v Brne, potom
pracoval ako zootechnik a neskôr ako zamestnanec poľnohospodárskeho
laboratória. V roku 1991 sa stal redaktorom brnianskej redakcie Československého rozhlasu, pôsobil v denníku Prostor, neskôr v časopise Týden a zároveň
bol redaktorom Slobodnej Európy. Viedol semináre tvorivého písania na Univerzite Palackého v Olomouci a na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Napísal
Mluvit stříbro, Duely, O krávě, Na krásné modré Dřevnici, Zpytování a iné.

Pozvánka

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Svidníku
pozýva 20. júna 2022 svojich členov a sympatizantov na výlet do termálneho
komplexu v Sárospatak (Maďarsko). Viac informácii na t.č. 0903 041 725.
Predseda organizácie vo Svidníku

Medzi kolegami:
- Choď blahoželať riaditeľovi, narodilo sa mu dieťa.
- Áno? A čo má? - Slivovicu.
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
TOP GUN: MAVERICK
PIATOK 3. JÚNA O 20. HODINE
Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) nadovšetko miluje pilotovanie stíhačiek. Dokonca natoľko, že viac ako tridsať rokov úspešne odolával povýšeniu
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 nezhoduje 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.
USA, akcia, dráma, slovenský dabing, 131 minút, vstupné: 5 eur
PANSTVO DOWNTON: NOVÁ ÉRA
SOBOTA 4. JÚNA O 20. HODINE
Panstvo Downton sa vracia na plátna kín. Prvá ﬁlmová verzia slávneho
seriálu u divákov zabodovala, preto sa so šľachtickým rodom Crawleyovcov
a ich služobníctvom vydáme za ďalším výpravným dobrodružstvom, pre ktoré
by televízna obrazovka bola príliš malá. Za dobu svojej ﬁlmovej a seriálovej
existencie už Panstvo Downton zažilo všeličo, ale asi nikoho by nenapadlo,
že sa v minulosti babičky Violet (Maggie Smith) ukrýva tajomstvo, ktoré môže
otriasť základy celého šľachtického rodu Crawleyovcov. Všetko odštartuje
šokujúca správa, že sa Violet stala dedičkou zámku v južnom Francúzsku,
ktorý jej odkázal muž, s ktorým sa stretla v mladosti.
Veľká Británia, 120 minút, dráma, vstupné: 5 eur

UŠIAK ČIKY A ŠKREČOK TEMNÔT
NEDEĽA 5. JÚNA O 16. HODINE
Ušiak Čiky sa narodil z polovice ako kura a z polovice
ako zajac. Dychtí zapadnúť do spoločnosti a cítiť sa
milovaný aj napriek svojim rozdielom. Je trochu nemotorný, ale zato posadnutý dobrodružstvom.
Francúzsko, Belgicko, 91 minút, slovenský dabing, rodinný, animovaný, dobrodružný, vstupné:
5 eur
LÁSKA HORY
PRENÁŠA
NEDEĽA 5. JÚNA
O 20. HODINE
Alexin svadobný deň sa rúca priamo pred jej
očami. Jej neurotická matka kontroluje každý jej
krok, paranoidný otčim odhaľuje záhadný zločin
a biologický otec, bohémsky majiteľ tatranského
hotela, v ktorom sa svadba koná, je zodpovedný
za nezvestného ženícha. Chaos v horskom hoteli
využíva sympatický inštruktor lyžovania, ktorý sa
za pomoci hotelovej hostky Kláry púšťa do dobrodružnej prípravy toho najkrajšieho rande.
Slovensko, romantický, komédia, 85 minút,
vstupné: 5 eur
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