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  Mestský úrad vo Svidníku má nových zamestnancom. Na našich 
stránkach sme už písali o odchode dlhoročnej vedúcej Odboru 
školstva a kultúry Eriky Červenej a rovnako aj referentky tohto 
odboru Jany Micenkovej. Obidve dali výpovede.

Dozvuky odchodu dlhoročnej vedúcej Odboru školstva a kultúry Eriky Červenej 

NÁVRAT K ODCHODU ERIKY ČERVENEJ 
 Erika Červená sa pre odchod zo svidníckeho Mestského úradu rozhodla 
po 30-tich rokoch. Na našich stránkach okrem 
iného napísala aj toto: 
„Zamestnanci mesta častokrát nemajú po-
chopenie u nadriadených, chýba nám úcta 
a rešpekt. Odchádzam kvôli kultúre, myslím 
tým poddimenzovaný stav zamestnancov, 
nie prácu, ktorá je naozaj krásna, ale nedo-
cenená.“ 
  Dlhoročná vedúca Odboru školstva a kultúry 
Mestského úradu vo Svidníku ďalej ozrejmila 
dôvody svojho odchodu. „Mám pocit, verím, 
že to vravím aj za mojich kolegov, že od-
bornú prácu zamestnancov si vôbec nikto 
neváži. Odišiel Ing. Karol Richvalský ako regionálny profesionál pre 
oblasť výstavby, pretože nenašiel spoločnú reč s vedením mesta, teraz 
som to ja. Je veľmi smutné, keď vedúci odboru nemá žiadne práva, iba 
povinnosti. Niektoré právomoci a kompetencie zamestnancov sú nad 
rámec organizačného a pracovného poriadku.“ 
  Erika Červená ďalej vo vyjadrení k svojmu odchodu zašla aj priamo do 
oblasti kultúry. „Už v januári 2022 pri schvaľovaní Kalendária podujatí 
na rok 2022, som avizovala vedeniu mesta, že stav zamestnancov na 
referáte kultúry je poddimenzovaný, zníženie počtu o 3 zamestnancov 
oproti roku 2020 je citeľný. 
  Ak chceme zrealizovať všetky uvedené podujatia z Kalendária, tak 

to nie je v našich silách, preto 
je potrebné prijať nových za-
mestnancov buď na projekty, 
alebo na zastupovanie počas 
materskej dovolenky kolegyne 
z odboru, podobná rétorika 
ohľadne poddimenzovaného 
počtu zamestnancov bola aj vo 
februári, marci, apríli, nenašla 
som pochopenie nadriadených.“

ODCHOD DLHOROČNEJ VEDÚCEJ OTVORIL 
AJ POSLANEC JÁN VOOK

  No a práve odchod dlhoročnej vedúcej Eriky Červenej otvoril na májovom 
zasadnutí svidníckeho Mestského zastupiteľstva poslanec Ján Vook. 
„Najviac ma mrzí, že sme tu o tom vôbec nič nehovorili. Je to veľmi za-
rážajúca téma a nikto to tu neotvoril. Kolega Pavel Olejár chcel dať tému 
odchodu dvoch zamestnankýň ako samostatný bod, no neodsúhlasili ste 
to. Myslím si však, že by sme o tom mali hovoriť, pretože je to personálne 
zemetrasenie na našom Mestskom úrade,“ podotkol poslanec Ján Vook. 

PRIMÁTORKA SO SLOVAMI O PERSONÁLNOM 
ZEMETRASENÍ NESÚHLASÍ 

  Primátorka Marcela Ivančová vyhlásila, že so slovami o personálnom zemet-
rasení na Mestskom úrade vôbec nesúhlasí. „Treba si uvedomiť, že Mestský 
úrad má 51 zamestnancov. Výpoveď podali dve zamestnankyne, a to sa 
nedá nazvať personálnym zemetrasením. Do 30. júna im plynie výpoved-
ná lehota a my riadne zabezpečujeme plnohodnotný chod odboru. Vý-

poveď bola podaná z osobných dôvodov,“ 
zdôraznila primátorka s tým, že sa vyjadrí k 
niektorým konkrétnym bodom z vyjadrení Eriky 
Červenej, ktorá, mimochodom, isté obdobie 
bola aj šéfkou primátorkinej kancelárie. Neskôr 
sa vrátila na pozíciu vedúcej Odboru školstva a 
kultúry, o ktorom po podaní výpovede povedala, 
že je personálne poddimenzovaný. 
  „Dva roky sme v meste žiadnu kultúru 
nerobili. Bola pandémia. Pani vedúca odišla 
páve v čase, keď mala zadefi novať požia-
davky na dvoch nových zamestnancov od-
boru,“ skonštatovala primátorka na rokovaní 

svidníckych mestských poslancov, na ktorom Erika Červená nebola. 
  „Článok bol subjektívny a nemyslím si, že niekto si môže brať právo 
hovoriť za všetkých zamestnancov,“ dodala ešte Marcela Ivančová na 
adresu Eriky Červenej, ktorá svoje vyjadrenia uverejnila v regionálnych no-
vinách, no primátorka tak neurobila, ale reagovala na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva.

ODBOR ŠKOLSTVA A KULTÚRY JE POSILNENÝ
  Aktuálne je už Odbor školstva a kultúry posilnený. Na základe zverejnených 
ponúk voľných pracovných miest dostal Mestský úrad vo Svidníku takmer 
80 žiadostí o voľné pracovné pozície. „Teší nás veľký záujem o prácu na 
Mestskom úrade vo Svidníku a že pracovné pozície sme vedeli veľmi 
rýchlo obsadiť šikovnými ľuďmi. Záujem o prácu bol veľký, čo bolo 
veľmi potešujúce, na strane druhej náročné na pracovné pohovory,“ 
skonštatovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, podľa ktorej 
sa pracovných pohovorov zúčastnili schopní a kreatívni ľudia. 
  „Dve voľné pracovné pozície na odbore kultúry obsadzujeme na zák-
lade odchodu zamestnanca a obsadenia voľnej pracovnej pozície, ktorá 
je krátkodobo uvoľnená zamestnankyňou na rodičovskej dovolenke. 
Prácu na referáte kultúry získali dve uchádzačky, ktoré sa už aktívne 
podieľajú na všetkých aktivitách spojených s prácou v oblasti kultúry 
a reprezentácie mesta. Nové kolegyne boli plnohodnotnými členkami 
tímu pri oceňovaní žiakov v Dome kultúry, pri prijatí maturantov primá-
torkou mesta Svidník a naplno pripravujú akcie ako Dni mesta Svidník, 
Oceňovanie osobností mesta Svidník i menšie podujatia na najbližšie 
týždne,“ ozrejmila ešte Kristína Tchirová.
  Personálnymi zmenami na svidníckom Mestskom úrade aktuálne prechá-
dza aj Klientske centrum. „Voľné pracovné pozície v Klientskom centre 
obsadzujeme z dôvodu preradenia zamestnanca na osobnú žiadosť zo 
zdravotných dôvodov a v druhom prípade z dôvodu nástupu na materskú 
dovolenku,“ dodala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.    (ps)

  Predsedov samosprávnych krajov, krajských poslancov, pri-
mátorov, starostov a mestských i obecných poslancov budeme 
voliť v sobotu 29. októbra. Na tento deň totiž spoločné komunál-
ne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov vyhlásil 
predseda Národnej rady SR Boris Kollár.

Spojené komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov budú 29. októbra

  Voľby sa pritom mohli konať už 22. októbra. „Pôvodne sme to takto chceli 
spraviť, ale presvedčili ma na koaličnej rade, že takto sa možno viac 
ľudí presunie do svojich trvalých bydlísk,“ vysvetlil predseda Národnej 
rady SR Boris Kollár. Jeho zámerom je teda spojiť voľby spolu s chodením 
na hroby, aby sa ľudia nemuseli presúvať dvakrát po sebe na miesto svojho 
trvalého bydliska.
„Z môjho pohľadu by som to radšej nechal rozdelené, ale bolo by to 

sebecké z pohľadu Bratislavy,“ pokračoval predseda Národnej rady SR 
s tým, že práve v Bratislave žije veľa obyvateľov z iných kútov Slovenska. 
Boris Kollár dodal, že o takýto dátum ho požiadali jeho koaliční partneri.
  Boris Kollár zároveň vyhlásil, že na regionálnych štruktúrach bude jeho 
hnutie Sme rodina spolupracovať s mimoparlamentnou stranou Hlas Petra 
Pellegriniho. „Robí sa to v regiónoch, ja sa to dozviem ako posledný. 
Doporučujem regionálnym štruktúram, aby uzatvárali takéto partnerstvá. 
Netvárme sa, že teraz Hlas smrdí,“ povedal Boris Kollár.
  Predseda parlamentu potvrdil, že dátum komunálnych a župných volieb 
oznámili aj opozičným stranám, ale neradili sa s nimi na dátume spojených 
volieb. Dodal, že účasť vo voľbách by mohla byť vyššia, keďže sú spojené. 
Predpokladá, že od septembra „bude ľúty boj“ o posty obecných či župných 
poslancov, starostov, primátorov alebo županov.                                     (pn)
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  Zástupca primátorky mesta Svidník Michal Goriščák už nepra-
cuje len za základnú poslaneckú odmenu, navýšenú o odmenu 
člena Mestskej rady a o odmenu viceprimátora.

Koľko zarába svidnícky viceprimátor?

  Podľa slov PR manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej riadi Sociálny 
podnik mesta Svidník. „Jeho riadiaca pozícia si vy-
žaduje každodennú prítomnosť na pracovisku, ne-
ustálu manažérsku činnosť a rovnako adekvátne 
pracovné ohodnotenie,“ vyhlásila pre naše noviny 
Kristína Tchirová, ktorej sme sa pýtali na postupné 
navýšenie odmeny viceprimátora Michala Goriščáka.
  „Primátorku mesta zastupuje zástupca primátor-
ky, ktorého v zmysle zákona o obecnom zriadení 
poverila zastupovaním primátorka mesta Svidník 
na celé funkčné obdobie. Zástupca primátorky 
zastupuje primátorku mesta Svidník v rozsahu ur-
čenom primátorkou mesta v písomnom poverení. 
  Zástupcovi primátorky za výkon funkcie zástupcu 
patrí odmena. Písomné poverenie je okrem spolu-
práce na rozvojových programov mesta Svidník 

určené v nasledovnom rozsahu: podpisovanie pokladničných dokladov 
a schvaľovanie fi nančných operácií, zastupovanie v prenesenom výkone 
štátnej správy pri vydávaní procesných rozhodnutí, okrem rozhodnutí 
vo veci samej, vedenie a koordinovanie cieľov sociálnej ekonomiky v 
meste Svidník, spolupráca s Regionálnym centrom sociálnej ekonomiky 

v Prešove, organizovanie a zodpovednosť za 
plnenie stanovených cieľov sociálneho podnika-
nia v meste Svidník,“ ozrejmila pôsobenie Michala 
Goriščáka vo funkcii viceprimátora PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová.
  Podľa jej informácií zástupca primátorky poberal 
základnú odmenu pred 1. marcom 2021, od tohto 
dátumu poberal 25% základného platu primátorky 
do 1. júna 2021. „Zástupcovi primátorky mesta 
Svidník bola v zmysle § 25 ods. 7 tretia veta za 
vykonávanie činností v zmysle poverenia určená 
mesačná odmena vo výške 45 % základného platu 
primátorky mesta. Mesačné odmena je vypočíta-
ná vo výške 1 531, 50 € v hrubom,“ doplnila Kristína 
Tchirová.                                                             (ps)

   Dlažba alebo asfalt. Mesto chce jedno, no ľudia druhé. Pozitív či negatív jedného i 
druhého riešenia je podľa samosprávy mesta Svidník i obyvateľov Dlhej ulice viac. 

   Už teraz je isté, že výsledok sa odsunie, no 
či vyhrá modernejšia dlažba alebo zastaranejší 
asfalt, je otázne. 
   „Vozičkári, korčuliari, deti, cyklisti, ženy s opät-
kami,“ aj títo ľudia sa vraj podľa Svidníčana Iva 
Jackanina jednoznačne prihovárajú za asfalt. 
   „Asfaltový, živičový, kvalitný povrch je určite lepší 
ako zámková dlažba,“ vyhlásil Ivo Jackanin, ktorý 
spolu s ďalšími obyvateľmi spísal petíciu za to, aby
na chodníku popred ich rodinné domy bol asfalt. 
Mesto preferuje zámkovú dlažbu. 
   „Zámková dlažba je výhodná v tom, že prepúšťa 
vodu do pôdy. Zámková dlažba sa dá, samozrejme, 
v prípade potreby rozobrať,“ argumentovala PR 
manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. 
   Každý sa na to díva zo svojho uhla.  Za asfalt 
podľa Iva Jackanina hovoria jasné fakty. „Životnosť, 
estetičnosť, pružnosť, bez debaty určite lepšia 
varianta, nezarastá tráva, hladký povrch,“ takto sa 
za asfalt prihovára Ivo Jackanin. Samospráva 
zvýrazňuje praktickosť pri poruchách potrubí a 
ekologický rozmer. 
   „Asfalt naozaj sála to teplo, čiže okrem toho, že 
neprepustí tú vodu, tak sa ešte enormne nahrieva,“ 
dodala argumenty za zámkovú dlažbu Kristína 
Tchirová, no obyvatelia tiež tvrdia svoje: 
   „Ja som dotknutá osoba, ja sa starám o ten chod-

ník, hoci je mestský, ja ho odhŕňam, všetci tu 
na okolí ho odhŕňame, staráme sa o to. Zhodli 
sme sa, že chceme asfalt, tak ako tu 40 rokov 
bol, a bude tu asfalt,“ vyhlásil Ivo Jackanin.
   Na Mestskom úrade vo Svidníku takýto 
postoj nečakali. Vraj sú od ľudí zvyknutí na 
pravý opak. 
   „Ľudia, nás prosia dlhodobo o to, aby sme 
práve asfalty vymieňali za zámkovú dlažbu, 
čiže sme boli prekvapení, že vôbec takáto 
požiadavka prišla,“ priznala Kristína Tchirová. 
   A tak nič nie je isté. Samospráva chce k defi ni-
tíve dospieť na stretnutí s obyvateľmi tejto ulice 
počas tohto týždňa. „Toto rozhodnutie ale vo 
fi nále nemožno považovať za ústupok alebo 
prehru jednej zo strán potenciálneho konfl iktu, 
ale za výsledok všeobecnej zhody v danej 
komunite, aby bolo prijaté také rozhodnutie, 
ktoré bude na konci dňa vyhovovať a rovnako 
slúžiť všetkým,“ zhodnotil riaditeľ Ústrednej 
kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska 
Michal Kaliňák.
   Samospráva má prihliadať na oprávnené po-
žiadavky obyvateľov, no zodpovednosť leží na 
jej pleciach. A tak bude zaujímavé sledovať, ako 
celý spor o asfalt či dlažbu dopadne. 

(ps)

Bude na chodníku na Dlhej ulici asfalt alebo dlažba?Bude na chodníku na Dlhej ulici asfalt alebo dlažba?
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  V obci Miroľa si v nedeľu 5. júna pripomenuli 450. výročie prvej 
písomnej zmienky o obci. Po dlhšej dobe obec znovu ožila, 
pretože do nej smerovalo veľké množstvo ľudí z blízkeho, ale 
aj vzdialenejšieho okolia, ktorí prišli podporiť túto jedinečnú 
udalosť, ktorá sa konala v našej obci Miroľa. 

V obci Miroľa si pripomenuli 450. výročie prvej písomnej zmienky

  Po vykonaných tradičných boho-
službách sa Miroľčania presunuli 
do novozrekonštruovanej obec-
nej budovy, ktorá bude od tohto 
významného dňa slúžiť ako nový 
Obecný úrad obce Miroľa. Kňazi 
Michal Rosič a Rastislav Lišivka 
budovu podľa našich kresťan-
ských zvykov posvätili a popriali 
obyvateľom obce Miroľa veľa 
zdravia, lásky, síl a hlavne božieho 
požehnania. Na túto akciu prijala 
pozvanie aj poslankyňa Sloven-
skej národnej rady Slavěna Vo-
robeľová a prednosta Okresného 
úradu vo Svidníku Michal Iľkanin. 
Po krátkom občerstvení sa všetci 
presunuli na opačný koniec obce, 

kde ich čakal poobedňajší kultúrny program, na ktorý prišli ľudia zo širokého 
okolia. V programe vystúpila DFS Makovička Svidník, Dominika Novotná 
s hudbou Radoslava Kertisa, Jožko Jožka a Štefan Štec a Fajta. V závere 
kultúrneho programu bola losovaná tombola, ktorá určite výhercom urobila 
krásnu bodku za týmto podujatím, ale veríme, že aj všetci zúčastnení odišli 
s krásnym kultúrnym zážitkom. 
  Preto aj touto cestou obec Miroľa sa chce poďakovať všetkým, ktorý prispeli 
k úspešnému priebehu celej tejto akcie, či už boli účinkujúci, či  sponzori. Me-
dzi hlavných sponzorov patrili: PAPS s.r.o., Peter Durkaj Košice, Ján Hirčko, 

Denis Jaselský, AGRIGARM BS spol s.r.o., Mária Suvaková, Jaroslav Vodila, 
Kamil Sawa, Poľovnícke združenie JASENOV, Michal Kurečko ml., ktorým 
patrí veľká vďaka.
  Obec Miroľa sa taktiež chce touto cestou poďakovať Ľubošovi Senajovi, po-
slancovi obce Miroľa Martinovi Kurečkovi, ale aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí 
sa podieľali na celej príprave tohto podujatia a taktiež, že pomohli zabezpečiť 
bezproblémový priebeh tohto významného dňa obce Miroľa.

Michal Kurečko, starosta obce Miroľa 

UPOZORŇUJETE NA PROBLÉM
  Obyvatelia sídliska IBV na Nižnom Svidníku nás 
upozornili na umiestnenie značky upozorňujúcej 
na hlavnú cestu. Značku na Kukorelliho ulici vôbec 
nevidno. Je schovaná za stromom a podľa obyva-
teľov nespĺňa svoj účel. „Ďakujeme za podnet, 
situáciu Mestská polícia preverí, v prípade 
potreby zjedname nápravu,“ povedala hovorkyňa 
mesta Svidník Kristína Tchirová. 

(pn) 

inzercia 

Medzi hosťami bola aj rodáčka, paralympionička Anna Medzi hosťami bola aj rodáčka, paralympionička Anna 
Orozsová.  Prístomných zaspieval Štefan Štec...  Orozsová.  Prístomných zaspieval Štefan Štec...  
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  Pijú toľko vody, koľko potrebujú. Špeciálne vaky obopínajú 
stromy a zabezpečujú im vlahu. Samosprávy tak môžu šetrnejšie 
narábať s peniazmi a zároveň aj prírode dopriať to, čo je patrí. Po 
minuloročnej skúške to tohto roku naplno využívajú aj Technické 
služby mesta Svidník.

Stromom pomáhajú špeciálne zavlažovacie vaky, šetria ľudí i peniaze 

  Pod Duklou poriadne nepršalo už pár týždňov. Vidieť to na trávnikoch i na 
stromoch. Vlahu potrebujú hlavne tie mladšie, aby sa správne zakorenili. 
  „Zrážok je veľmi málo, preto 
musíme tú prírodu nahrá-
dzať, musíme polievať, kropiť, 
osviežovať tie rastlinky, takže 
je to mimoriadne náročné,“ po-
tvrdil riaditeľ technických služieb 
mesta Svidník Lukáš Dubec. 
  Ako sme už uviedli, po vlaňaj-
šom testovaní teraz z väčších 
miest obkukanú novinku využíva-
jú naplno. K stromom pripevňujú 
vaky, teda zásobníky s vodou. 
  „Je to v podstate špeciálna 
fólia, taká dvojvrstvová tkaná, 
s obopínacím pásom, a dolu 
sú také kapiláry, čiže jemné 
dierky, ktoré pomaly, kva-
pôčkovou metódou uvoľňujú 
tú vlahu,“ opísal zavlažovacie 
vaky a princíp ich fungovania 
Lukáš Dubec, ktorého doplnila aj 
pracovníčka Technických služieb 
mesta Svidník. 
  „Vojde tu 75 litrov vody a 
vydrží podľa počasia. Keď je 
sucho, tak desať hodín, keď 
nie je, tak dlhšie. Aj tri dni.“ 

  Podľa riaditeľa Lukáša Dubca mesto tak šetrí na nákladoch. Každodenné 
polievanie je minulosťou. „Najazdí to auto desiatky, až stovky kilometrov 
denne a pri dnešných cenách pohonných látok je to veľmi dôležité 
a efektívne.“ 
  Špeciálne zavlažovacie vaky nielenže uľahčujú robotu, ale aj pomáhajú 
samotným stromom. „Áno, pretože ten strom si takpovediac ťahá toľko 
vody, koľko potrebuje.“ 
  Zavlažovacie vaky v týchto horúcich dňoch vodou dopĺňajú nanajvýš 
dvakrát do týždňa. Špeciálne dávkovanie vody sa na stromoch prejavuje 
pozitívne. Už teraz vedia, že aktuálnych sedemdesiat zásobníkov nebude 
v meste posledných. 
  „Výsadbu robíme v jeseni, takže áno, v jeseni pribudne ďalších asi 
50 klusov takýchto zásobníkov,“ dodal Lukáš Dubec. 

(ps)

  Po májovom je naplánované ďalšie, júnové zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva vo Svidníku.

Chystajú rokovanie mestského parlamentu

  Poslanecký zbor sa zíde v stredu 22. Júna a podľa informácií, ktoré nám 
poskytla PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, ide o plánované 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva s poradovým číslom 27. 
  „Na programe rokovania bude kontrola plnenia uznesení, správy z 
vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta Svidník, majetkové pre-
vody, návrhy na schválenie nájomných vzťahov, časový harmonogram 
zasadnutí MsZ na 2. polrok 2022 a návrh na určenie rozsahu výkonu 
funkcie primátora,“ informovala Kristína Tchirová s tým, že presný program 
bude určený po zasadnutí príslušných komisií Mestského zastupiteľstva a 
Mestskej rady vo Svidníku. 

(ps)

Špeciálne vaky obopínajú stromy Špeciálne vaky obopínajú stromy 
a zabezpečujú im vlahu...a zabezpečujú im vlahu...

Pod Duklou nepršalo už pár týždňov. Vlahu kvetom dodávajú Pod Duklou nepršalo už pár týždňov. Vlahu kvetom dodávajú 
zamestnanci Technických služieb... zamestnanci Technických služieb... 
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  Pri príležitosti osláv 30. výročia založenia Strednej zdravotníckej 
školy milosrdného Samaritána vo Svidníku sa 8. júna 2022 naši 
žiaci, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy zúčast-
nili ďakovnej púte vo Vysokej nad Uhom, rodisku blahoslavenej 
Anky Kolesárovej, mučeníčky čistoty. 

Budúci zdravotnícky personál vzdelávame už 30 rokov
  Pozvanie prijali aj bývalý riaditeľ Tomáš Magdziak a zástupca zriaďovateľa 
našej školy, riaditeľ školského úradu Košickej arcidiecézy Miroslav Jacko.
  Slávnostnú omšu celebroval košický pomocný biskup Mons. Marek For-
gáč v spolupráci s miestnym správcom farnosti, otcom Pavlom Hudákom a 
duchovným otcom našej školy Petrom Marčákom, po ktorej vyjadrili vďaku 
prítomným riaditeľom, vyučujúcim a žiakom za predchádzajúce roky práce a 

štúdia a povzbudivými slovami zaželali škole veľa ďalších 
úspechov do budúcnosti.
  Po svätej omši si otec Hudák pripravil pútavú prednášku 
o živote a smrti blahoslavenej Anky Kolesárovej, poroz-
prával prítomným o procese blahorečenia a zázrakoch 
telesného i duševného uzdravenia. Po prednáške sme sa 
všetci presunuli na miestny cintorín na miesto posledného 
odpočinku mučeníčky Anky. Púť bola ukončená slávnost-
ným obedom a posedením, všetci zúčastnení odchádzali 
naplnení pokojom, nezabudnuteľnými zážitkami, novými 
informáciami a duchovne obohatení.
  V závere by sme sa chceli poďakovať v prvom rade 
Bohu, nášmu zriaďovateľovi, mestu Svidník a NsP 
Svidník (vrátane vedenia nemocnice, všetkých lekárov 
a zdravotníckeho personálu), bývalým riaditeľom školy a 
súčasnej pani riaditeľke, pedagickým i nepedagogickým 
zamestnancom a v neposlednom rade všetkým absolven-
tom i žiakom za to, že môžeme vzdelávať, vychovávať 
i duchovne formovať zdravotníckych pracovníkov a 
pripravovať ich na budúcu prácu, ktorá je zároveň aj 
poslaním, už 30 rokov. Blahoslavená Anka Kolesárová, 
oroduj za nás.

Ivana Fecenková, SZŠ milosrdného Samaritána
 vo Svidníku 

  Prostredníctvom knižnice a spisovateľov vstupujeme do sveta 
kníh, ktoré v živote človeka zohrávajú dôležitú úlohu, lebo sú 
zdrojom poznatkov, informácii a vzdelávania. 

Autorka píšuca romány o ženách a vzťahoch - Andrea Rimová - v knižnici

  Najmä spisovatelia prostredníctvom svojich hrdinov a postáv nás prenášajú 
do minulosti a súčasnosti, rozvíjajú našu fantáziu, predstavivosť, nútia nás 
premýšľať, rozširujú našu slovnú zásobu a duševne nás obohacujú. 
  Prostredníctvom kníh poznávame nepoznané, objavujeme stále niečo nové, 
dozvedáme sa o tajomstvách a záhadách života. Stalo sa už peknou tradí-
ciou, že Podduklianska knižnica organizuje pre svojich čitateľov, záujemcov 
a priaznivcov písaného slova rôzne stretnutia a prezentácie kníh známych a 
u čitateľov obľúbených spisovateľov. 
  Našim milým hosťom v knižnici bola 7. júna 2022 Andrea Rimová, autorka 
píšuca romány zo súčasnosti o ženách a o medziľudských vzťahoch. Ako 
sama autorka povedala, v jej románoch je veľa lásky a svoju literárnu tzv. 
temnú romantiku okoreňuje poriadnou dávkou napätia a tajomna. Andrea 
Rimová pochádza z Medzilaboriec a je hrdou Rusínkou, vyštudovala odbor 
masmediálne štúdiá na Prešovskej univerzite. Niekoľko rokov žila striedavo 
na Slovensku a na ostrove Cyprus, ktorý je jej srdcovou záležitosťou. Miluje 

vôňu mora, potápanie, históriu a cestovanie. 
  Je autorkou 13 úspešných kníh, ako napr. Chodby hrôzy, Dotkni sa ohňa, 
Lavína, Sama v búrke, Nech prší, keď plačem a iné. Niektoré jej knihy boli  
preložené do češtiny. Mnohé z jej kníh sa stali bestsellermi. Na besede autorka 
porozprávala o svojich literárnych začiatkoch, odkiaľ čerpá námet a inšpiráciu 
pre svoje romány, kto jej navrhuje obálky kníh, čo všetko musí urobiť, ak už 
má knihu napísanú a chce ju vydať, za aký čas napíše novú knihu, aký pocit 
zažíva keď v ruke drží svoju novú knihu, ako krstí svoje knihy a ďalšie zaují-
mavosti zo svojho života a literárnej tvorby. Podujatie zavŕšila autogramiáda 
autorky, ktorej prajeme pevné zdravie, veľa tvorivých síl, a nech nás poteší 
ďalšími novými románmi. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia s touto 
charizmatickou, milou a skromnou autorkou.

N.M., E.K. Podduklianska knižnica vo Svidníku

Andrea Rimová je autorkou 13 úspešných kníh. Mnohé sa Andrea Rimová je autorkou 13 úspešných kníh. Mnohé sa 
stali bestsellermi. Podujatie zavŕšila autogramiáda autorkystali bestsellermi. Podujatie zavŕšila autogramiáda autorky
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  Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samo-
správneho kraja majú pred druhým kolom prijímacích pohovorov 
pre nadchádzajúci školský rok voľných ešte 630 miest. Spolu 
72 voľných miest má k dispozícii osem župných gymnázií a 558 
miest stredné odborné školy. Druhé kolo prijímacieho konania 
je naplánované na 21. júna 2022.

Župné stredné školy majú pred 2. kolom prijímačiek voľných 630 miest
Hlásia ich gymnáziá, gastro aj technické odbory

  Tretí júnový týždeň bude na župných stredných školách prebiehať 2. kolo 
prijímačiek vyhlásených na nenaplnený počet miest. Pre školský rok 2022/2023 
má Prešovský samosprávny kraj na stredných školách vo svojej zriaďovateľ-
skej pôsobnosti vytvorených celkovo 5 057 miest, z tých je ešte 630 voľných.
  V rámci šestnástich župných gymnázií (z nich tri sú organizačné zložky 
spojenej školy), v ktorých sa pre nadchádzajúci školský rok vytvorilo 933 
miest, má k dispozícii voľné miesta osem z nich. Konkrétne sú to gymnáziá 
v Kežmarku (9), Levoči (2), Lipanoch (7), Prešove (10), Snine (13), Starej 
Ľubovni (8), Stropkove (6) i organizačná zložka Gymnázium Spojenej školy 
v Medzilaborciach (17). Spolu ponúkajú 72 voľných miest.
  Stredné odborné školy PSK majú po prvom kole prijímacieho konania voľných 
558 miest z celkovo vytvorených 4 124. Voľné miesta hlásia stredné odborné 
školy vo všetkých trinástich okresoch kraja. Konkrétne v okrese Bardejov je 
na SOŠ voľných 57 miest, v okrese Humenné 37, Kežmarok 44 a v okrese 
Levoča osem miest. Stredné odborné školy v okrese Sabinov majú k dispozícii 
ešte 30 voľných miest, v okrese Medzilaborce 15, Poprad  114 a v prešovskom 
okrese 121. V stredných odborných školách okresu Snina je stále voľných 27 
miest, okresu Stará Ľubovňa 66, v stropkovskom 10 a svidníckom 15 miest. 

  A voľné miesta majú aj stredné odborné školy v okrese Vranov nad Topľou, 
a to 14.
  Napríklad až 42 voľných miest majú budúci stredoškoláci k dispozícii na 
župných hotelových akadémiách v mestách Bardejov, Humenné, Kežmarok i 
Prešov, ako aj 44 v prípade odborov zameraných na lesnú výrobu a lesníctvo. 
  Spolu osem voľných miest stále ponúkajú všetky tri župné školy umelec-
kého priemyslu (Kežma-
rok, Prešov, Svidník). A 
až 102 stredné odborné 
školy zriaďované krajskou 
samosprávou v odboroch 
zameraných na oblasť gas-
tronómie - kuchár, pekár, 
cukrár, čašník/servírka a 
hostinský/hostinská.   
  Zatiaľ nenaplnené sú aj 
odbory pripravujúce budú-
cich operátorov, mechani-
kov, mechatronikov, inšta-
latérov, stolárov, autome-
chanikov  i programátorov.
Stredné školy v zriaďova-
teľskej pôsobnosti PSK 
naplnili voľné miesta vytvorené pre školský rok 2022/2023 po prvom kole 
prijímacieho konania približne na 88%.  Pre druhé kolo je tak z celkového 
počtu miest stále k dispozícii 12%. 
  O ich naplnení sa rozhodne 21. júna 2022. Informácie o voľných miestach 
pre druhé kolo prijímačiek majú stredné školy PSK zverejnené na svojich 
webových sídlach.                                                                                   (psk)

  Pri príležitosti Dňa detí sa v mestskom 
parku v Giraltovciach v nedeľu 5. júna 
konalo podujatie pre deti, ktoré zorgani-
zovala okresná organizácia strany Hlas 
- sociálna demokracia vedená predsed-
níčkou Alenou Novákovou. 
  Napriek tomu, že na poslednú chvíľu, 
v deň akcie, bola zrušená Klauniáda s 
divadielkom Etudy, deti mali o zábavu po-
starané. Parkom sa ozýval detský smiech 
a radosť, deti si mohli užiť bublinovú šou, 
skákací hrad, maľovanie na tvár, cukrovú 
vatu, modelovanie balónov….. 
  Okresná organizácia ďakuje za spo-
luprácu a ústretovosť pri organizovaní 
podujatia prednostovi Mestského úradu 
v Giraltovciach Pavlovi Tchurikovi.

(pn)

DEŇ DETÍ V GIRALTOVCIACH
  Žiaci štvrtého ročníka Základnej školy na Karpatskej ulici vo 
Svidníku sa v dňoch od 30. mája do 3. júna zúčastnili školy v 
prírode v Starej Lesnej. 

Rozbehli sa aj školy v prírode 

  Každý deň zdolávali nové výzvy. Kilometre pribúdali zo dňa na deň. Navštívili 
Múzeum TANAP-u a Botanickú záhradu v Tatranskej Lomnici, Popradské ple-
so, Štrbské pleso, skokanské mostíky, Hrebienok, Studenovodské vodopády, 
Spišský hrad, kontaktnú ZOO Hodkovce. 
  Počas pobytu mali v doobedňajších hodinách vyučovanie, futbalové, volej-
balové a tenisové zápasy, diskotéku k MDD, zahrali si šach, písali si denník, 
nechýbal „Čaj o piatej“ z natrhaných byliniek, maľovanie na chodník. 
  Deti pozorovali nádhernú prírodu, fotografovali si kvety, chrobáky, vtáky, 
rôzne živočíchy, stretli aj malého srnčeka. Doniesli si veľký batoh zážitkov, 
ktoré zaznamenali do svojich denníkov a vôbec sa im nechcelo vrátiť domov.

(rv)
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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH 
PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (24.) 

  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 dvadsiatymštvrtým dielom celoročného seriálu.

Nemeckí vojaci v regióne
  Vojaci nemeckého Bundheswehru upravovali nemecký vojenský cintorín z I. 
svetovej vojny v Nižnej Polianke v okrese Bardejov. Okrem pracovnej časti 
sa príslušníci 182. tankového práporu oboznámili s históriou nášho regiónu 
vo Vojenskom múzeu vo Svidníku. Vyhodnotenia celej akcie sa zúčastnil aj 
nemecký vojenský atašé na Slovensku.

Poľovníci bilancovali i volili
  35 delegátov z 21 poľovníckych združení okresu Svidník sa zišlo na Sneme 
okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu vo Svidníku. Okrem 
bilancovania delegáti zvolili aj svoje orgány. Predsedom okresnej organizácie 
sa aj na ďalšie obdobie stal František Ševc, podpredsedom Sergej Varchol a 
tajomníkom Belo Rajčok. Za predsedu Dozornej rady bol zvolený Jozef Žumár.

Najrýchlejší hasiči
  Najlepšie hasičské družstvo je vo Svidníku. Toto tvrdenie platilo pre tri okresy 

Prešovského kraja - Prešov, Bardejov a 
Svidník. V klasických hasičských špor-
toch súťažili v Kapušanoch pri Prešove a 
najrýchlejším hasičom sa stal Pavol Sliva 
z Jednotky Hasičského a záchranného 
zboru vo Svidníku. Druhým najrýchlejším 
hasičom sa spolu s Bardejovčanom Slavo-
mírom Mokroluským stal ďalší Svidníčan 
- Jozef Lažo ml.

25 žiakov Osemročného gymnázia
  Z 36 žiakov sa prijímacích skúšok na 
Osemročné gymnázium vo Svidníku zú-
častnilo 34. Ako informoval riaditeľ Gym-
názia DH vo Svidníku Anton Berežňák, 
cez kritériá prijímacích skúšok úspešne 
prešlo 25 žiakov. 
Deväť žiakov nesplnilo kritériá z ma-
tematiky, pričom z tejto deviatky dvaja 
nesplnili kritériá aj zo Slovenského jazyka. 
Od septembra 2002 tak na Osemročnom 
gymnáziu vo Svidníku mala mať trieda 
Prima 25 žiakov. 

(pn)

  V Podduklianskej knižnici sa milovníci písaného slova v utorok 
24. mája 2022 presvedčili, že beseda s autorom kníh Gustávom 
Murínom nemusí byť vždy iba o mafi ánoch. 

Poddukliansku knižnicu navštívil spisovateľ Gustáv Murín

  S doktorom a kandidátom prírodných vied, ktorý je zároveň biológom, bota-
nikom, publicistom, cestovateľom, ale aj blogerom, sa totiž dalo porozprávať 
na rozličné témy. Autor predstavil svoju najnovšiu knihu Laboratórium, ktorá 
nadväzuje na knihu Tak ako bohovia, ktorá vyšla ako štúdia o vplyve objavov v 
biológii na náš každodenný život. V knihe Laboratórium nájde čitateľ, citujem:
   „najnovšie poznatky o vplyve našich stravovacích návykov na zdravie, pre-
kvapujúce poznatky o jednotlivých potravinách, povzbudenie pre kávičkárov, o 

nečakaných pozitívach alkoholu i fajčenia, 
varovania odborníkov k medializovaným 
„dobrým“ radám v módnych trendoch stra-
vovania a prevencie, paradoxy cvičenia a 
návod na cvičenie v posteli, alternatívnu 
náhradu joggingu, nový pohľad na lieči-
teľstvo, to podstatné o zdravom spánku, 
ale aj o návrate určitých chorôb a ich 
prevencii, o revolučne novom prístupe 
k liečbe rakoviny i historickom optimiz-
me pandemických hrozieb. A to všetko 

okorenené kuriozitami zo sveta vedy, o ktorých sa nedozviete nikde inde...“ 
  Zažili sme úžasné 2 hodiny pri počúvaní nielen o vtipných príbehoch z 
autorovho života, zážitkami z jeho ciest po svete, ale aj vtipnými príbehmi zo 
života jeho známych. 
  Autor vydal vyše 45 kníh rôznych literárnych žánrov, z ktorých niektoré boli 
preložené do viacerých svetových jazykov. Účastníci tejto besedy sa presved-
čili, že Gustáv Murín vie nielen pútavo a zaujímavo písať, ale je aj vynikajúcim 
rozprávačom, ktorého by sme mohli hodiny a hodiny počúvať. 
  Toto podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu knižnice pod názvom Literár-
ne stretnutia v knižnici, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia, ktorý je hlavný partner tohto projektu. 
  Tešíme sa na ďalšie stretnutia a besedy s Gustávom Murínom, ktorý nás 
určite prekvapí ďalšími novými knihami.

N.M., E.K. 
Podduklianska knižnica 

vo Svidníku



14. jún 2022Podduklianske novinky 9Spravodajstvo 

  Každý z nás si rád spomenie na svoje detstvo. Sú to zážitky zo školy, školské výlety, akcie. 
K takým dňom tradične patrí aj MDD. 
  Na našej ZŠ v Nižnom Mirošove si žiaci I. stupňa užili svoj deň pestrými hrami vonku a 
spoločným opekaním. Žiaci II. stupňa strávili MDD netradične vo svidníckom skanzene. V 
dvoch dňoch rozdelení do skupín videli žiaci 8. a 9. roč. proces vzniku chleba, od orby, cez 
siatie, vyskúšali si mletie na žarnove či miesenie cesta. Pozreli si aj videá o pečení chleba 
v minulosti v domácej peci a v súčasnej pekárni. Druhá skupina žiakov (5., 6. a 7. roč.) bola 
očarená vznikom modrotlače. 
  Pri pripravenom domci v skanzene si vypočuli o remesle, ktoré dopomohlo ženám, aby mali 
pekne vzorované sukne, rôzne časti odevu či obliečky. Žiaci si vyzdobili vzormi modrotlače 
vlastnú šatku, ktorá im zostala ako suvenír. Potom sme si všetci prezreli skanzen, v ktorom 
boli mnohí po prvýkrát. Naše poďakovanie patrí MUK za edukačné aktivity v skanzene, 
ktoré žiakov veľmi oslovili.                                                                          ZŠ Nižný Mirošov

Žiakov v skanzene očarila modrotlač Žiakov v skanzene očarila modrotlač 

   Prednosta Okresného úradu vo Svidníku a poslanec Mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku Michal Iľkanin sa v uplynulú sobotu 
11. júna oženil.
   Jeho vyvolenou sa stala snúbenica 
Zuzka z obce Lascov v okrese Bar-
dejov. „Svadba bola výborná,“ skon-
štatoval po našich otázkach okresný 
prednosta Michal Iľkanin.
   Sobášny obrad mali novomanželia 
v drevenom pravoslávnom chráme 
v Skanzene SNM -  Múzea ukrajin-
skej kultúry vo Svidníku a svadobnú 
hostinu v hoteli Ondava v Stropkove. 
   Svedkom ženícha, okresného 
prednostu a mestského poslanca 
Michala Iľkanina bol rovnako mestský 
poslanec Peter Breznoščák. 
   Medzi svadobnými hosťami okrem 

najbližšej rodiny, priateľov a známych 
boli aj bývalí kolegovia Michala Iľkani-
na z RTVS a rovnako aj bývalí hereckí 
kolegovia, napríklad Vladimír Čema, 
ktorý v minulosti s Michalom Iľkani-
nom tvoril priam nerozlučnú hereckú 
dvojicu a dodnes sú priateľmi. 
   Do tanca na svadbe prednostu 
Okresného úradu vo Svidníku vyhrá-
vala kapela Exotik a hostia sa na nej 
v neďalekom Stropkove zabávali do 
skorého rána.                       (ps) 

                  
              FOTO: Radoslav Zelizňak 

Okresný prednosta Michal Iľkanin sa oženilOkresný prednosta Michal Iľkanin sa oženil
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Úradná správa č. 35. zo dňa 9. júna 2022

III. LIGA

Tisinec - Stročín (Sidorová) 
   KR berie na vedomie podnet FK Tisinec bez prijatia ďalších opatrení.
   KR na základe vlastného šetrenia vzhliadla videozáznam zo stretnutia 24. 
kola 6. ligy dospelých Radoma - Rovné a konštatuje, že hráčovi TJ Druž-
stevník Rovné - Tomáš Ferenc - 1238166 - mal byť správne udelený OT 
ŽK za NS - zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej akcie podrazením súpera pred 
pokutovým územím. 

DK OOFZ:
   Na základe stanoviska KR upúšťa od DO pre hráča TJ Družstevník Rovné 
- Tomáš Ferenc - 1238166. 
   Trestá vedúceho mužstva OŠK Miňovce - Ján Baňka - 1001868 - DO poza-
stavením výkonu funkcie na 3 týždne nepodmienečne od 09.06.2022, podľa 
DP čl. 48/1c,2b, poplatok 10,- EUR
   Trestá hráča TJ Družstevník Rovné - Lukáš Ksenič - 1220737 - DO po-
zastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 
09.06.2022, podľa DP čl. 37/5(5 žk), poplatok 10,- EUR
   Trestá hráča OŠK Miňovce - Martin Cap - 1328531 - DO pozastavením 
výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 09.06.2022, 
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 

SEKRETARIÁT:                 
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, 
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra 
za mesiac máj, ktorá je splatná do 14.6.2022 (utorok).
   VSFZ Košice plánuje organizovať školenia športových odborníkov ZDRA-
VOTNÍK, pre získanie licencie „kurz prvej pomoci.“ Prihlásiť sa môžete do 
20.6.2022 na sekretariát OOFZ Svidník. Na základe uzavretia prihlášok a 
podľa počtu frekventantov bude stanovený termín licenčného školenia. 

ŠTK OOFZ:
   Schválila výsledky 24. kola 6. ligy dospelých, výsledky 12. kola 5. ligy dorastu, 
výsledky 13. kola 4. ligy žiakov sk. A, výsledky 10.kola 4. ligy žiakov sk. B
   Kontumuje: stretnutie 14. kola 4. ligy žiakov Koprivnica - Lúčka 3:4 na 3:0 
kont., v zmysle SP, čl.52 a čl. 82 SP - štart hráča na cudzí RP
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

KR OOFZ:
26. kolo 6. liga dospelí - 18. a 19.6.2022 o 17.00 hod.:

   Radoma - Miňovce (Hubáč, Babiarčik, Sidorová - Brendza), Rovné - Lúčka 
(A. Špak, Kamenický - Šafranko), Kuková - Mestisko (Džavoronok, R. Tomko 
- Feč), Chotča - Stročín (Hubáč, Čonka - Vaško), Sitníky - Breznica (OOFZ, 
OOFZ, OOFZ - Fiľarský), V. Orlík - Tisinec (Babiarčik, Šugár - Burcák).

14. kolo 5. liga dorast - 18.6.2022 o 14.00 hod.
   Breznica - Chotča (Babiarčik), Rovné - Radoma (Kamenický)

15. kolo 4. liga žiaci - skupina A - 16.6.2022 o 17.00 hod.:
   Kalnište - Koprivnica (R. Tomko), Kuková - Giraltovce (OOFZ).

12. kolo 4. liga žiaci - skupina B - 18.6.2022 o 10.00 hod.:
   V. Orlík - Mestisko (Čonka) 16.6.2022 o 16.00 hod.

   Dobre naladení treťoligoví svidnícki futbalisti nastúpili v uply-
nulú sobotu 11. júna na domácom trávniku proti tímu z obce 
Rudňany.

   Hrali veľmi dobre a už v 18. minúte 
sa ujali vedenia po góle Hirku, ktorý 
sa neskôr, ako sa ukázalo, stal hrdi-
nom zápasu. Hostia síce v 44. minúte 
vyrovnali gólom z pokutového kopu, 
no v druhom polčase to bol zápas 
Svidníčanov. 
   V 50. minúte dostal domácich do 
vedenia Ivanecký, v 55. minúte pridal 
ďalší gól Hirka z pokutového kopu a 
ten istý hráč pridal aj štvrtý gól domá-
cich z pokutového kopu. 
    V 87. minúte síce hostia znížili, no o 

   V uplynulý piatok 10. júna vycestovalo šesť žiakov a žiačok 
Základnej školy na Komenského ulici vo Svidníku na Majstrov-
stvá Slovenska mládeže v mas-wrestlingu. Súťaž sa uskutočnila 
v športovej hale Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
   Samotné Majstrovstvá SR otvoril 
prezident federácie v mas-wrest-
lingu Ján Matej a predstavil Janku 
Vaškovú, najsilnejšiu ženu sveta 
za rok 2021. Najprv bolo váženie 
pretekárov, a potom boli rozdelené 
hmotnostné kategórie. Naši žiaci si 
počínali vynikajúco. Do 80 kg získal 
1. miesto Norbert Jurčo, 2. miesto Da-
niel Šimko. Do 90 kg získal 1. miesto 

Šimon Pančák. Žiačky: do 80 kg - 3. 
miesto Bianka Kotuličová, 4. miesto 
Nasťa Halasiuk a 4. miesto - Petra 
Turcovská do 70 kg.

Čo je mas-wrestling?
   Je to silové preťahovanie športovcov 
sediacich oproti sebe v ohraničenom 
priestore, kde ich oddeľuje doska, 
do ktorej sa zapierajú nohami. Pod-
statou tohto športu je snaha súperov 

sediacich oproti sebe sa po doske 
premiestňovať a vychyľovať s cieľom 
zmocniť sa pol metrového kolíka, 
ktorý držia oboma rukami. Víťazom sa 
stáva ten súťažiaci, ktorému zostane 
kolík v rukách, prehodí súpera na 
svoju stranu, alebo iným spôsobom 
dostane kolík na svoju stranu. 
  Tento šport v súčasnej dobe zdru-
žuje 79 krajín sveta. Vďaka dobrým 
preferenciám tohto športu vo svete 
a snahe vedenia Svetovej federácie 
sa predpokladá, že v roku 2032 
bude mas-wrestling zaradený medzi 
olympijské športy. Dôkazom sú toho 
Svetové hry mládeže, ktoré sa konajú 
každé štyri roky pod patronátom Sve-
tového olympijského výboru. V rámci  

olympijských hier v roku 2024 v Paríži, 
bude mas-wrestling zaradený ako 
doplnkový ukážkový šport.
   Celkovo majstrovstiev Slovenska 
mládeže v mas-wrestlingu sa zú-
častnilo cez 90 súťažiacich z celého 
Slovenska. Silné obsadenie súťažia-
cich mali hlavne Banská Bystrica, 
Prešov, Bardejov, Brezno, Giraltovce, 
Sološnica, Hertník a Malcov. 
   Žiaci Základnej školy Komenského 
vo Svidníku bojovali statočne a ich 
tréningy ráno pred vyučovaním nie-
koľko týždňov boli výsledkom zisku 
dvoch titulov majstra SR a jedného 
vicemajstra SR a na záver zisku 
bronzu v kategórií žiačok.  
                Učiteľ a tréner: M. Klimik 

Žiaci ZŠ Komenského získali dva tituly majstra Slovenska v mas-wrestlingu

1 FK Svidník - OŠK Rudňany 5:2 (1:1)

minútu neskôr stanovil stav stretnutia 
zo štandardnej situácie na konečných 
5:2 znovu Hirka. Stal sa tak štvorgó-
lovým strelcom zápasu.
   ŽK: Vinclér.  
   Zostava Svidníka: Vinclér (90. T. 
Jánošík) - Ducár, Tatar, Ivanecký, 
Hirka, Špilár, Guman, Haňak (90. 
Bartoš), Sova, Ardishvilli, Luščík (77. 
T. Čabala). 
   V najbližšiu sobotu 18. júna sa svid-
nícki futbalisti predstavia od 17. hodi-
ny v Raslaviciach.                                  (ps)
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Kto daroval krv? 

 Infoservis

ČO PREMIETA KINO DUKLA?

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Lúčim sa s vami, priatelia milí, 

ruky stisk dnes už vám nemôžem dať,
srdce mi dotĺklo, odišli sily, 

lúčim sa s každým, kto ma mal rád.
S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme, 
že nás 5. júna 2022 vo veku 71 rokov navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec, dedko a švagor
MIROSLAV ZDENOVEC ZO SVIDNÍKA

  Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho poslednej ceste, za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. 
  Zároveň ďakujeme Internému oddeleniu svidníckej nemocnice za príkladnú 
zdravotnú starostlivosť. 
  S láskou a úctou manželka Milka, dcéra Jarka s rodinou, 
  syn Martin s rodinou a ostatná smútiaca rodina  

JURSKÝ SVET: NADVLÁDA
PIATOK 17. JÚNA O 20. HODINE 

  Dinosauria a ľudská civilizácia sa konečne stretli. Zdá sa, že miesto na 
planéte Zem je vyhradené len pre jeden druh. Veľkolepé vyvrcholenie ságy, 
ktorá začala v Jurskom parku Stevena Spielberga.
USA, akcia, dobrodružný, 120 minút, slovenský dabing, vstupné: 5 eur 

UŠIAK ČIKY A ŠKREČOK TEMNÔT
NEDEĽA 19. JÚNA O 16. HODINE 

  Ušiak Čiky sa narodil z polovice ako kura 
a z polovice ako zajac.
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, rodinný, animovaný, dobrodružný, slovenský 
dabing, vstupné: 5 eur 

PÁNSKY KLUB
NEDEĽA 19. JÚNA O 20. HODINE 

  Komédia o láske a jej podobách a o tom, že nikdy nie je neskoro pokúsiť 

sa niečo napraviť.
Réžia: Matěj Balcar  •  Hrajú: Kristýna Hrušínská, Jiří Mádl, Boleslav Polívka, 
Milan Šteindler, Zdeněk Žák, Martin Leták, Nela Boudová, Hana Vagnerová, 
Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová
  Terapia pre „eroticky závislých“ skĺbi dohromady 
úplne nesúrodú päticu. Sympatický a nesmelý 
učiteľ Cyril (Jiří Mádl) sa obáva svojich šteklivých 
predstáv o študentkách. Drsný erotoman a notorický 
záletník Eda (Milan Šteindler) si stále dokazuje svoju 
mužnosť. Mladý IT-čkar Martin (Martin Leták) sa 
prezentuje ako veľký milovník, ale jeho vystupova-
nie budí skôr rozpaky. Postarší scenárista Přemek 
(Bolek Polívka) by sa rád ubránil zvádzaniu svojej 
dlhoročnej múzy, zatiaľ čo vyhorený rocker Gigi 
(Zdeněk Žák) už má to najlepšie očividne dávno za 
sebou... Alebo nie? Sedenia výstredných účastníkov 
prebiehajú pod taktovkou atraktívnej, ale nie príliš 
skúsenej psychologičky Lindy (Kristína Hrušínska), ktorej sa terapia čoskoro 
vymkne z rúk. Opraty preberajú samotní „klienti“, stretnutia naberajú nečakaný 
spád a rozbieha sa svižná mozaika neuveriteľných príbehov.
Česká republika, komédia, 89 minút, vstupné: 5 eur 

  V stredu 8. júna prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 37 bezpríspevkových darcov: 
  Branislav Maleš (prvodarca), Anton Vaškanin (103), Peter Gula (89), Miroslav 
Štoff a (56), Jaroslav Fedoročko (46), Peter Rudý (17), Slávka Simčáková (14), 
Tomáš Berežný (36), Peter Demjanovič (3), Iveta Čurillová (12), Radovan Bičej 
(55), Ľudovít Korekáč (62), Michal Vansa (18), Ivana Gimová (8), Kristína 
Gonosová (9), Tatiana Kostilníková (9), Jozef Luberda (40), Miriama Horňa-
ková (10), Jozef Kurty (17), Peter Hubáč (57), Tomáš Sabol (18), Stanislav 
Čabala (44), Jaroslav Čabala (4), Marián Vatraľ (43), Milan Haňak (8), Jana 
Milá (30), Imrich Švec (13), Filip Bromberger (4), Marcel Jamroškovič (26), 
Ľubica Gonosová (32), Martin Maleš (2), Marek Darivčák (21), Dávid Kurej 
(12), Martin Slivka (34), Viktor Mačuga (4), Marek Korba (5), Ján Dupnák (10). 

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.
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NGUYENOVÁ ANHOVÁ, Ľuba: Ako Abecedníkovi vykvitli pís-
menká. Bratislava, Matys 2022. 62 s.
  Knižka prevedie malých školákov cestou poznávania 
všetkých písmen abecedy rozprávaním veselých príbe-
hov viažucich sa k ich vzniku. Zavítajte do Písmenkového 
kráľovstva a spoznajte sa s kreatívnym Abecedníkom, 
jeho milovanou ženou, rozkošnou dcérkou a množstvom 
milých obyvateľov kráľovstva. Zaľúbený kráľ Abecedník 
sa v jeden deň rozhodol potešiť svoju milovanú nielen 
záplavou kvetov, darčekmi a prekvapeniami, ale chcel 
jej svoju lásku prejaviť aj písomne. V tom čase však v 
kráľovstve písmenká neexistovali, preto nad nimi premýš-
ľal počas rannej prechádzky... Prvé písmená kráľ zaznamenal do hlavičiek 
červených kvetov rastúcich na lúke pod zámkom. Keďže tam rástli samy ako 
prst, nazval ich samohlásky. Dlhé samohlásky mali nad hlavami čiarku, preto 
ich prikázal čítať dlho. Do hlavičiek modrých kvetov zas nakreslil písmená, 
ktoré nazval spoluhlásky, pretože rástli na lúke spolu so samohláskami. A keď 
prišla kráľovská svadba jeho milovanej dcéry Celestínky, osláv sa zúčastnili 
všetky písmenká z kráľovstva. Keď tancovali, vytvorili hada a maliar ich na-
maľoval presne v tom poradí. A tak vznikla abeceda.

RŮŽIČKOVÁ, Helena (13.6.1936-4.1.2004)
  Bola populárna česká herečka. Pôvodne vyštudovaná zubná laborantka sa už 
od detstva pohybovala okolo divadla. Cez choreografku a javiskovú techničku 
sa nakoniec dostala k divadelnému herectvu. Na prijímacích skúškach na 
DAMU, kde však nikdy nebola prijatá, stretla svojho manžela Jiřího Růžičku 
st., rovnako divadelného herca, neskôr pomocného režiséra na Barrandove. 
Vrcholom jej divadelného umenia bola úloha Hejtmanky v Gogľovom Reví-
zorovi. Z veľkého množstva fi lmových úloh si ju diváci pamätajú ako Heduš v 
trilógii o rodine Homolkových a Škopkovú v trilógii Slunce, seno... Venovala 
sa aj estrádnym vystúpeniam ako Duo Kix, najmä v dobách, kedy nemohla 
hrať. Napísala niekoľko kníh o svojom boji s rakovinou. Bola matkou herca 
Jiřího Růžičku, ktorého prežila o 5 rokov a s ktorým hrala v niekoľkých obľú-
bených českých fi lmoch. Zomrela 4. januára 2004 vo fakultnej nemocnici v 
Plzni vo veku 67 rokov. 

SAYERSOVÁ, Dorothy Leigh (13.6.1893-18.12.1957)
  Bola anglická spisovateľka a prekladateľka známa svojimi detektívnymi 
príbehmi, drámami s náboženskou tematikou a esejami na tému kresťanstva. 
Spisovateľský talent sa u nej prejavoval už od mladšieho školského veku, 
kedy písala vlastné divadelné hry pre seba a pre svojich priateľov. Vynikala v 
popise dôverne známych miest, skúseností a ľudí. Jedným z faktorov, ktorý 
rozhodne prispel k jej úspechu, bola jej nefalšovaná záľuba v napínavých 
príbehoch a drsných detailoch. Napísala zbierky poviedok Katove prázdniny 
a Leopardia dáma, v ktorých odhaľuje povahu človeka so všetkými jej hĺbka-
mi. Medzi jej detektívne príbehy patria Vražda potrebuje reklamu, Príliš veľa 
svedkov, Prudký jed a iné.

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná
  Utorok 14. júna: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu, Stre-
da 15. júna: 7:00 + Paraska, Peter, Štvrtok 16. júna: 17:00 Za zdravie 
a Božie požehnanie pre Karla a Katarínu s rod., Piatok 17. júna: 17:00 
Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Schusterovú, Sobota 18. júna: 
7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Helenu, Nedeľa 19. 
júna: 9:00 Za farnosť.

Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto
  Utorok 14. júna: 12.00 + Michal, Michal, Paraska, 17.30 Kláštor sestier 
Baziliánok, 18.00 + Juraj / Pavel Švahla (10-dňová lit.), Streda 15. júna: 
6.30 + Juraj, Eva, Alfréd, 18.00 Anna a ostatní z rod., /  + Arcibratstvo Ru-
ženca, Štvrtok 16. júna - Slávnostná poklona prečistým tajomstvám Tela 
a Krvi Nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista - Myrovanie: 6.30 * sr. 
Maximiliána, 12.00 * Marián, Pavla, Gregor, Andrej, Ruženec za závislých s 
komunitou Cenacolo, 18.00 * Pavlína Poperniková (90 rokov života), Ladislav, 
Marta, Daniela, Dávid, Tichá adorácia do 20.00 hod., Piatok 17. júna: 6.30 
* František, Mária, Olívia, 18.00 + Mária, Andrej / + Anna Hribiková, Mole-
ben k Božskému Srdcu Ježišovmu, Sobota 18. júna: 7.00 + Jozef Capko / 
+ Miroslav Zdenovec (10-dňová lit.), Nedeľa 19. júna: 8.00 * Jana, 9.15 * 
Jozef, Katarína, Viktória, Zuzana (poďakovanie), 10.30 * Za farnosť, 18.00 
* Ján (80 rokov života, obrátenie a ZBP).

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 
  Štvrtok 16. júna o 18:00: Príbeh z 2. Samuelovej 11. kapitoly nám ukazuje 
k akým tragickým následkom viedlo to, že sa kráľ Dávid nechal ovládnuť 
nesprávnymi túžbami. Ako môžeme my dnes rozoznať, kedy je treba utíšiť 
hlas svojho srdca? A čo nám pomôže ovládať svoje túžby? 
   Nedeľa 19. júna o 9:30: Prednáška na tému: Prečo urobiť Boha svojim 
útočiskom? 
  V druhej časti si rozoberieme text z Galaťanom 6:4, ktorý nám pomôže 
mať vyrovnaný pohľad nie len na svoje chyby ale tiež na schopnosti v 
ktorých vynikáme.
  Viac sa dozviete v prednáškovej sále na Festivalovej ulici č. p. 2042 vo 
Svidníku. Budete srdečne vítaný. Vstup je voľný.


