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  Na našich stránkach sme už informovali, že spojené voľby 
primátorov, starostov, predsedov samosprávnych krajov, 
mestských, obecných a krajských poslancov sa uskutočnia 29. 
októbra. Termín na podávanie kandidátnych listín uplynie 30. 
augusta.

Okresu Svidník chceli v prešovskom 
krajskom parlamente ubrať jedného poslanca 

  Do 20. júla musia byť totiž určené počty poslancov a volebné obvody pre 
ich voľbu. Už 17 rokov platí, že zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho 
kraja je zložené zo 62 poslancov. V roku 2001 pri prvých voľbách do župných 
zastupiteľstiev bolo zákonom určených 60 poslancov. Pri ďalších voľbách v 
roku 2005 už volili o jedného poslanca viac v okresoch Svidník a Levoča. 
Zmena bola teraz, po štyroch volebných obdobiach, navrhnutá na poslednom 
zasadnutí zastupiteľstva.
  „Predložený návrh hovorí o 64 poslancoch s tým, 
že dochádza k navýšeniu o jedného poslanca vo 
volebných obvodoch Kežmarok, Prešov a Sabinov 
a znižuje sa počet o jedného poslanca vo voleb-
nom obvode Svidník,“ povedala predkladateľka 
návrhu Gabriela Petrová.
  Okres Svidník tak mali po novom zastupovať dvaja 
poslanci, okres Prešov trinásti, Kežmarok šiesti a 
okres Sabinov piati. Voči navrhovanému prerozdeleniu 
sa postavili všetci traja poslanci za okres Svidník, ktorý 
mali podľa prepočtu od nového volebného obdobia 
zastupovať už len dvaja poslanci.

„Keď som sa to včera dozvedel a dnes prišli ma-
teriály, tak som tomu neveril. Náš okres Svidník 
má 66 obcí a dve mestá. Už 17 rokov sú za tento 
okres traja poslanci. Neviem, akým spôsobom 
chceme budovať cestu bližšie k obyvateľom,“ 
reagoval krajský poslanec za okres Svidník Ján 
Vook. Poslanci argumentovali, že zastupovali okres 
pri rôznych témach ako rušenie pôrodnice, zlučova-
nie škôl či súdna mapa.
„Toto by bola ďalšia rana v neprospech okresu, 
preto som zásadne proti,“ povedal druhý krajský 
poslanec za okres Svidník Ján Hirčko. 

  Poslanci žiadali, aby sa zachoval počet v okrese 
Svidník a aby sa doplnil po jednom v okresoch 
Kežmarok, Prešov a Sabinov, čím by sa zvýšil počet 
poslancov v zastupiteľstve zo 62 na 65.
„Keď sa cíti Prešov ukrátený o jedného poslanca, 
pokojne si ho navýšte, my vám za neho zahlasu-
jeme. Matematicky mi to tiež nesedí. Sú okresy, 
ktoré majú koefi cient iný ako Svidník, ale nebu-
dem ich menovať, lebo sa ich nechcem dotknúť. 
Každý okres si zaslúži mať toľko poslancov ako 
doteraz,“ povedal tretí krajský poslanec za okres 
Svidník Peter Pilip.

  Pozmeňujúci návrh napokon predložila poslankyňa Nadežda Sirková, v 
ktorom navrhla zvýšiť počet poslancov zo 62 na 65. Jej návrh ponechal troch 
poslancov pre okres Svidník a o jedného poslanca navyše majú získať okresy 
Kežmarok, Sabinov a Prešov. Matematicky však tento model nesedí. Sirkovej 
návrh ukrátil okres Prešov o jedného poslanca. 
  „Ak by sme chceli zachovať status quo v okrese Svidník a išli by sme 
podľa pomerného systému, vtedy by sme museli brať do úvahy pomer 
12 500 obyvateľov. V tom prípade by sme zachovali Svidník, ale počet 
poslancov by sa musel zvýšiť na 66. Matematicky to vychádza tak, že 
okres Prešov by nemal navýšenie o jedného, ale o dvoch poslancov,“ 
vysvetľoval ešte pred hlasovaním riaditeľ Úradu PSK Fabián Novotný. 
  Návrh Sirkovej podľa Novotného nie je len matematicky nesprávny, ale nie 
je ani v súlade so zákonom. 
  Zastupiteľstvo napriek tomu pozmeňujúci návrh schválilo a v krajskom za-
stupiteľstve by tak malo sedieť ďalšie volebné obdobie 65 poslancov, vrátane 
troch poslancov za okres Svidník.
  „Rešpektujem, taký je výsledok. Osobne si myslím, že bude na to poze-
rať aj prokurátor, a uvidíme, či nám to vráti a budeme musieť zopakovať 
zastupiteľstvo. Ak to nevráti, tak uznesenie podpíšem a budem ho musieť 
rešpektovať,“ reagoval predseda PSK Milan Majerský.
  Mimochodom, mesačná odmena pre krajských poslancov je vo výške 1,4-ná-
sobku minimálnej mzdy a ďalšie odmeny získavajú v komisiách. 
  Poslanec, ktorý je predsedom komisie, dostáva odmenu vo výške 862 eur 
a poslanci, ktorí sú radovými členmi komisií, 822 eur. 

(pn, ps)

  Poľský kamión plný lisovaného plastového odpadu sa v uply-
nulú stredu 15. júna vyvrátil v obci Šarišský Štiavnik. 

Plastový odpad v potoku uprostred Šarišského Štiavnika 

  Pri prejazde ľavotočivovou zákrutou priamo v obci, na mieste, kde pred ním 
skončilo už viacero kamiónov, šofér zrejme nezvládol riadenie ťažkého vozidla 
a vyvrátil sa pod cestu. Z úložnej plochy kamióna sa do potoka vysypali tony 
spomínaného lisovaného plastového odpadu, ktorý však nepredstavoval škodu 
pre životné prostredie. Šoféra kamióna na ošetrenie do svidníckej nemocni-
ce previezli záchranári, na mieste zasahovali aj hasiči a dopravnú nehodu 
zdokumentovali svidnícki dopravní policajti.                                             (ps) 

Z úložnej plochy kamióna sa do potoka Z úložnej plochy kamióna sa do potoka 
vysypali tony spomínaného lisovaného vysypali tony spomínaného lisovaného 
plastového odpadu...plastového odpadu...
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   O veľký úspech sa postarali žiačky športových tried ZŠ Komen-
ského Svidník a rovnako aj žiaci ZŠ 8. mája Svidník. Tak dievčatá, 
ako aj chlapci získali vo svojej vekovej kategórii starších žiačok 
a starších žiakov titul majsteriek, resp. majstrov Slovenska v 
štvorkovom volejbale. 

DIEVČATÁ
   V dňoch 13. a 14. júna sa v Šamorí-
ne uskutočnilo Superfi nále školského 
športu, ktorého súčasťou bol aj 
volejbal vo svojej štvorkovej podobe 
(midivolejbal). Na turnaji sa zúčastnilo 
12 družstiev, ktoré boli rozdelené do 
štyroch trojčlenných družstiev.
   Naše dievčatá, ako víťazky Pre-
šovského kraja, sa v skupine stretli 
s dievčatami z Pezinka a Považskej 
Bystrice. Po nie príliš presvedčivých 
výkonoch sme dokázali zvíťaziť 
zhodne 2:0 a zabezpečiť si postup do 
utorkového semifi nále proti družstvu 
z Vranova nad Topľou. 
   V utorok sa na trávnatom ihrisku 
v nádhernom Šamorínskom športo-
vom komplexe predstavilo úplne iné 
družstvo ZŠ Komenského Svidník. 
Dievčatá boli výborne nastavené, 
koncentrované, proste odhodlané 
spraviť všetko pre to, aby dosiahli 
svoj cieľ. Ako vravel ich tréner Robert 
Franko, „baby, hrajte dobre a úspech 
sa dostaví.“ A on sa dostavil. 
   V semifi nálovom zápase proti ka-
marátkam z Vranova sme nenechali 
nič na náhodu. Od prvej lopty sme 
dominovali. V tomto stretnutí sme 
súperkám nedali žiadnu nádej na 

úspech. Výborne sme sa pohybovali, 
hrali sme presne a v útoku sme jasne 
dominovali. Postup do fi nále bol úplne 
zaslúžený. 
   Našim finálovým súperom bolo 
družstvo zo Studienky, ktoré si v 
semifi nále poradilo s Levicami. Opäť 
sme nenechali nič na náhodu. Súpera 
sme zatlačili od prvej lopty. Výborným 
podaním sme dievčatá zo Studienky 
odtlačili od siete. Ľahké lopty sme si 
presne prihrávali vďaka výbornému 
pohybu a v útoku sme boli nekom-
promisní. Dievčatá si hru ozaj užívali 
s úsmevom na tvári. Volejbalom sa 
perfektne zabávali,  vďaka čomu sa 
na našu stranu priklonilo aj početné 
publikum. Hrali sme výborne a náš 
doposiaľ najväčší úspech sa dostavil.
Sme majsterkami Slovenska v škol-
skom volejbale!
   Výsledky: ZŠ Komenského - Pe-
zinok 2:0 (13, 17), ZŠ Komenského 
- Považská Bystrica 2:0 (14, 15). Se-
mifi nále: ZŠ Komenského - Vranov 
n./T. 2:0 (11, 16), fi nále: ZŠ Komen-
ského - Studienka 2:0 (12, 10). 
   Konečné poradie: 1. ZŠ Komen-
ského Svidník - majster SR, 2. ZŠ 
Studienka, 3. ZŠ Juh Vranov n./T.,  4. 
ZŠ sv. Michala Levice, 5. ZŠ Mallého 

Skalica, 6. ZŠ C. Hronského Krupina, 
7. ZŠ Na Bielenisku Pezinok, 8. ZŠ 
Hutnícka Spišská Nová Ves, 9. ZŠ 
Slovanská Považská Bystrica, 10. ZŠ 
Hamuliakovo, 11. ZŠ a MŠ Chtelnica, 
12. ZŠ Beňovského Bratislava.
   Reprezentovali nás: Sofi a Vooko-
vá, Tamara Rodáková, Stela Vaška-
ninová, Ella Keselicová, Katarína 
Siváková, Timea Paligová, tréner: 
Róbert Franko, as. trénera:  Gabriela 
Haľková.
   Superfi nále bola úžasná športo-
vá akcia, na ktorej sa predstavilo 
okolo 1 200 športovcov z rôznych 
športových disciplín (atletika, futbal, 
plávanie, volejbal, basketbal, stol-
ný tenis, fl orbal, vybíjaná a vodné 
pólo). Naše žiačky spoznali luxus 
vrcholového športu. Stretli reprezen-
tantov Austrálie a Nového Zélandu v 
plávaní, futbalových reprezentantov 
U19 Francúzska, Talianska a nášho 
najlepšieho strelca na MS vo futbale 
Róberta Vitteka. Najväčšiu radosť 
sme však mali z našich bývalých 
olympijských medailistov Martiny 
Moravcovej, Mateja Tótha a Danky 
Bartekovej.
   Celá akcia mala bohatý sprievod-
ný program, ktorý si všetci špor-
tovci naplno užili. Naše žiačky sa 
jednoznačne zhodli, že “makať“ v 
športovej triede na našej škole sa 
naozaj oplatilo.
   Poďakovanie za pokrytie nákladov 
na dopravu patrí nášmu zriaďo-

vateľovi - mestu Svidník a fi rmám 
ZG&MG s.r.o. a B&G Interiér s.r.o. 

   CHLAPCI
   Na rovnakom podujatí v Šamorí-
ne uspeli aj žiaci zo ZŠ 8. mája vo 
Svidníku. V zložení Oliver Michalík, 
Timotej Matis, Samuel Keselica, 
Alex Bojkas, Daniel Hríb, Sebastián 
Barna, Patrik Klesniak pod vedením 
trénera Petra Tholta vyhrali všetky 
svoje zápasy a za účasti 8 družstiev 
víťazov všetkých krajov pripísali ško-
le obrovský úspech. Je to vyvrchole-
nie našich deviatakov za ich snahu 
počas štúdia na našej škole. Žiaci si 
museli maximálne pochvaľovať orga-
nizáciu a vysokú úroveň podujatia. 
Celé SUPERfi nále od ubytovania, 
stravy a množstva aktivít v komplexe 
X - bionicsphere im bolo odmenou a 
odniesli si nezabudnuteľné zážitky. 
   Žiakom ďakujeme za výbornú 
reprezentáciu a našej škole za vy-
tvorenie podmienok v športových 
triedach, bez ktorých by sme sa na 
takéto podujatie nedostali. Veľká 
vďaka patrí aj nášmu zriaďovateľovi 
- mestu Svidník, ktorý nám prispel na 
cestovné náklady. 
   Výsledky: ZŠ 8. mája Svidník - ZŠ 
Revúca 2:0, ZŠ 8. mája Svidník - ZŠ 
Malacky 2:0, ZŠ 8. mája Svidník - ZŠ 
Boleráz 2:0. Semifi nále:  ZŠ 8. mája 
Svidník - ZŠ Strážske 2:0. Finále: 
ZŠ 8. mája Svidník - ZŠ Radlinského 
Kúty 2:0. 

(rf, pt, jg) 

Svidníčania ovládli Majstrovstvá Slovenska v žiackom volejbale
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  Najmenej rozvinuté okresy Slovenska sa možno znovu doč-
kajú fi nančnej pomoci. Patrí medzi je aj okres Svidník a o jeho 
podpore rokovali kompetentní minulý týždeň v stredu 15. júna 
na pôde Okresného úradu vo Svidníku.

Chystajú výzvy na fi nančnú podporu najmenej rozvinutého okresu Svidník 

  Ako nás informoval prednosta 
Okresného úradu vo Svidníku Michal 
Iľkanin, bolo to prvé zasadnutie Ria-
diaceho výboru najmenej rozvinutého 
okresu Svidník. 
  Po otvorení zasadnutia členovia 
výboru boli informovaní o Štatúte a 
rokovacom poriadku výboru. Ďalším 
bodom bolo odovzdanie menovacích 
dekrétov jednotlivým členom výboru. 
Jeho predsedom je Michal Iľkanin 
ako prednosta Okresného úradu vo 
Svidníku a členmi sú štátny tajomník 
Ministerstva investícií, regionálne-
ho rozvoja a informatizácie Dušan 
Velič, Imrich Krajňak ako nominant 
Prešovského samosprávneho kraja, 
Mária Pajzinková ako nominantka 
Okresného úradu vo Svidníku, Iveta 
Horvátová ako zástupkyňa starostov 

okresu Svidník, Vladimír Šandala 
ako zástupca sociálnych partnerov 
okresu Svidník a Martin Ždiňák ako 
zástupca ekonomických partnerov 
okresu Svidník.
  Na svojom prvom rokovaní členovia 
Riadiaceho výboru najmenej rozvinu-
tého okresu Svidník prebrali aj meto-
diku poskytovania, monitorovania a 
hodnotenia regionálneho príspevku 
plánu rozvoja najmenej rozvinutého 
okresu. 
  Výsledkom bolo samotné schvaľo-
vanie Návrhu plánu rozvoja okresu 
Svidník na roky 2022-2026. 
  „Schvaľovali sme zatiaľ iba návrh 
plánu rozvoja, ktorý bol zaslaný do 
Bratislavy. 
  Z plánu rozvoja sa následne bude 
vychádzať pri vyhlasovaní výziev 

na predkladanie projektov. Je to 
ústredný dokument, ktorý rieši 
prioritné oblasti v rámci rozvoja 
okresu Svidník. 
  Žiadosti sa budú môcť podávať 
až po vyhlásení výzvy, ktorú plánu-
jeme vyhlásiť v krátkom čase, ale 
až po schválení a podpísaní Plánu 
rozvoja na Ministerstve investícií, 
regionálneho rozvoja a informa-

tizácie v Bratislave,“ ozrejmil pre 
naše noviny predseda Riadiaceho 
výboru a zároveň prednosta Okres-
ného úradu vo Svidník Michal Iľkanin.
  Dodajme, že na minulotýždňovom 
zasadnutí sa vo Svidníku ako riadny 
člen Riadiaceho výboru zúčastnil aj 
už spomínaný štátny tajomník Dušan 
Velič. 

(ps)

   Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku sa v stredu 22. 
júna zídu na svojom 27. plánovanom zasadnutí. Na 13. hodinu 
do spoločenskej sály Domu kultúry vo Svidníku ich zasadnutie 
zvolala primátorka mesta Marcela Ivančová.  
   Poslanci okrem iného prerokujú 
Správu z kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta Svidník Tomáša 
Majdu z ukončených kontrol k 9. 
júnu tohto roku a takisto aj návrh 
na zmluvné prevody vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta Svidník, 
návrh na určenie výšky príspevku na 
poskytované sociálne služby, návrh 
na určenie rozsahu výkonu funkcie 
primátora, návrh plánu práce Mest-
ského zastupiteľstva vo Svidníku na 
2. polrok tohto roka a návrh plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontro-
lóra mesta na 2. polrok tohto roka. 
   V rámci predkladaných návrhov 
na schválenie zámeru na prenájom 
nebytových priestorov majú poslanci 
prerokovať aj zámer na prenájom 
nehnuteľnosti - časti nebytových 
priestorov objektu bývalého SOU-
-S na Ul. Sov. hrdinov v celkovej 

podlahovej ploche 829,22 m2 pre 
Martina Ždiňaka za účelom poskyto-
vania reštauračných služieb na dobu 
určitú do 31.12.2034 za cenu nájmu 
vo výške 3 532,00 eur ročne, ktorú je 
možné upraviť o mieru ročnej infl ácie 
vyhlásenej štatistickým úradom, ako 
postup hodný osobitného zreteľa. 
Dôvodom je, že nájomca Martin 
Ždiňak sa zaväzuje najneskôr do 
31.12.2027 investovať do predmetu 
nájmu za účelom jeho rekonštrukcie 
sumu minimálne 42 000 eur, a to tak, 
aby ročný priemer investícii ku koncu 
každého roka nájmu počnúc rokom 
2023 nebol menší ako 8 400 eur. 
Rekonštrukciou pritom nie je bežná 
údržba prenajatých priestorov, ktorú 
je nájomca povinný znášať na vlastné 
náklady. Odber elektrickej energie, 
plynu a vody bude zabezpečený pro-
stredníctvom ich dodávateľov v meste 

Svidník a nájomca je povinný uza-
tvoriť zmluvu o dodávaní uvedených 
energií a služieb s ich dodávateľmi.
   Pripomeňme, že Mesto Svidník 
uzavrelo s Martinom Ždiňakom, 
súčasným mestským poslancom, 
nájomnú zmluvu už v roku 2007 a ná-
sledne v roku 2013. Nájomná zmluva 
je platná do 31. januára 2024. Mest-
ský poslanec a maji-
teľ reštaurácie Martin 
Martin Ždiňak však 
27. mája tohto roku 
požiadal o dlhodobý 
prenájom na obdobie 
do 31.12.2034 ako 
postup hodný oso-
bitného zreteľa. Do 
prenajatých priesto-
rov má, podľa infor-
mácií, ktoré zverejnilo 
Mesto Svidník, záu-
jem investovať vlast-
né fi nančné zdroje v 
rozsahu: odstránenie 
havari jného stavu 
strechy a systémo-

vých porúch, oprava omietok, úprava 
vstupných priestorov, úprava podhľa-
dov, výmena dlažby. O svojej žiadosti 
tak bude Martin Ždiňák rozhodovať 
spolu s ďalšími štrnástimi mestskými 
poslancami na stredajšom zasadnutí, 
ktorého súčasťou už tradične budú aj 
interpelácie a diskusia.

 (ps)

Svidnícki mestskí poslanci aj o dlhodobom prenájme pre svojho kolegu Martina Ždiňaka
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  Personálne zmeny v Bytovom družstve vo Svidníku. K 13. júnu 
skončil vo funkcii predsedu Bytového družstva Ján Semanco. Po 
dvadsiatichdeviatich rokoch odišiel z tejto funkcie do dôchodku.

Ján Semanco už nie je predsedom 
Bytového družstva vo Svidníku 

  Z funkcie odstúpil na zasadnutí predstavenstva Bytového družstva, ktoré 
jeho abdikáciu prijalo a následne bol vedením družstva poverený súčasný 
podpredseda Stanislav Krifka. Napokon aj podľa stanov predsedu v čase 
jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda Bytového družstva a tým je už 
spomínaný Stanislav Krifka.
  Dodajme, že Bytové družstvo vo Svidníku spravuje celkovo 1 250 bytov. 

(ps)

  Aj v tomto školskom roku, napriek nepriaznivej epidemiologickej 
situácii, sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž Mate-
matický klokan. Z prvého ročníka si prvýkrát túto súťaž vyskúšalo 
11 žiakov. Druháci súťažili dvaja, tretiakov bolo 10 a štvrtáci 
súťažili piati. Naši žiaci dosiahli opäť veľmi dobré výsledky.
  Medzi prvákmi boli najlepší žiaci 1. A: Oliver Podolonovič - 
obsadil 8. miesto, Diana Gajdošová bola na 5. mieste a Mojmír 
Rusinko bol tretí na Slovensku - jeho percentil úspešnosti bol 
89,5% (svojimi výkonmi predstihol 89,5% súťažiacich).
V treťom ročníku bol najlepší Denys Lemak - skončil 7. s per-
centilom 88,2%. Silvia Kopčová zo 4. A obsadila 5. miesto a 
percentil dosiahla 96,3%. 

Jozef Poperník, školský koordinátor súťaže 

Mojmír Rusinko a jeho celoslovenský úspech v matematike

  V nedeľu 19. júna 2022 
sa dožil životného jubilea 

duchovný správca 
Pravoslávnej cirkevnej obce 

vo Svidníku a okresný arcidekan 
mitr. prot. Ján Sovič.

  Touto cestou Vám chceme poďako-
vať za zvestovanie Evanjelia, príklad 
kresťanského života, povzbudenie 
vo viere a trpezlivosť, ktorú nám 
preukazujete. 
  
  Do ďalších rokov Vám želáme veľa 
Božích milostí, zdravia, aby ste nás i 
naďalej duchovne potešovali, udržia-
vali v našej pravoslávnej viere a dávali 
nádej chorým a opusteným.
 
   Nech Vás ochraňuje Presvätá Bo-
horodička a Duch Svätý, nech vedie 
vaše kroky, aby ste Hospodu Bohu 
slúžili na mnohé a blahé roky.

  Členovia Rady Pravoslávnej 
cirkevnej obce vo Svidníku, 
speváckeho zboru chrámu 

sv. Trojice vo Svidníku 
a veriaci cirkevnej obce

Blahoželanie 
k životnému 

jubileu 
  Od roku 2011 si ľudia postihnutí kožnou chorobou známou pod názvom Vitiligo pripomínajú 
Svetový deň Vitiliga ako udalosť na globálnej úrovni. Odvtedy sa tento deň, pripadajúci na 25. 
júna, pravidelne objavuje v kalendári. 

Pripomenieme si svetový deň Vitiliga 

  Vitiligo je kožné ochorenie prejavujú-
ce sa stratou pigmentácie kože. Špe-
cialisti ho poznajú aj pod odbornými 
názvami ako leukodermia, respektíve 
achromia. Oba termíny znamenajú 
nedostatok kožného farbiva. 
  Príčina tohto postihnutia ešte nie je 
úplne preskúmaná, odborníci predpo-
kladajú, že ide o autoimúnne ochore-
nie. Prejavuje sa vznikom oválnych, 
prípadne okrúhlych svetlých škvŕn, 
na ktorých povrchu sa môžu objaviť 
rastúce chĺpky. Vyskytuje sa u 1 - 2 

% populácie. 
  V 30 - 40 % má familiárny výskyt. 
Postihuje rovnako obidve pohlavia. 
Vitiligo vzniká ako následok zániku 
pigmentových kožných buniek - me-
lanocytov, ktoré produkujú kožný pig-
ment - melanín, ten je zodpovedný za 
farbu kože, ako bolo spomenuté naj-
častejšie na autoimunitnom podklade. 
  Prvým príznakom Vitiliga je biela 
škvrna na pokožke, ktorá sa postupne 
zväčšuje. Niekedy sa škvrny môžu 
spojiť tak, že vytvoria veľké ložisko. 

  Najčastejšie sa objavujú na rukách, 
nohách, genitáliách či dokonca na 
tvári. Vitiligo môže začať v akomkoľ-
vek veku a postihuje ľudí všetkých 
typov pleti, no môže byť výraznejšie 
u ľudí s tmavšou pokožkou. 
  Na otázku ako sa Vitiligo dá liečiť, 
odpovedá dermatovenerologička 
Hana Zelenková: 
  „V našom zariadení  DOST využí-
vame pri liečbe Vitiliga tzv.  Needle 
therapiu. Needle therapia je jednou 
z najprogresívnejších metodík, 
ktorá kombinuje  drobné opichy 
kože, ktorými sa zabezpečuje 
prenos pigmentu na depigmento-
vané plochy, následne sa ožaruje 
selektívnym UVB 311 svetlom (špe-
ciálna kabína) a potiera sa rôznymi 
špeciálnymi masťami. 
  Frekvencia procedúr je prvý týž-
deň trikrát, druhý týždeň dvakrát, 
potom jedenkrát týždenne do 
uspokojivého výsledku. 
  Pigmentácia nastupuje postup-
ne, individuálne, podľa citlivosti 
pacienta.“                              (dost) 
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  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.

2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH 
PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (25.) 

  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 dvadsiatympiatym dielom 
celoročného seriálu.

Pobúrili ich nedoplatky
  Svidnícku verejnosť pobúrili vysoké nedoplatky 
za teplo a služby spojené s bývaním za rok 2001. 
Bytovému družstvu mali mnohí Svidníčania doplatiť
8 - 9-tisíc slovenských korún. „Ak niekto nechal unikať 
teplo napríklad vetraním, teraz to musí zaplatiť,“ aj 
takto vysvetlilo svidnícke Bytové družstvo prípady, 
keď mali domácnosti pomerne vysoké nedoplatky.

Bibliobusy lákali
  V roku 2002 už deviaty rok brázdili cesty okresov Svidník a Stropkov dva 
bibliobusy, teda knižnice na kolesách. Celkovo poskytovali knižničné služby 
v 75-tich obciach regiónu, zaevidovaných mali 2413 používateľov, ktorí mali 
za deväť rokov 130 099 výpožičiek.

Dôležité dozimetre
  Nemocnica s poliklinikou vo Svidníku pripravovala kúpu niekoľko desiatok 
nových osobných dozimetrov. Vtedajší námestník riaditeľa nemocnice Marián 
Baja informoval, že dozimetre  sú jedným z článkov ochrany zdravia nemoc-
ničného personálu. „Dozimetre slúžia na detekciu iónizujúceho žiarenia a sú 
vyhodnocované raz za tri mesiace. Personál, obsluhujúci napríklad röntge-
nové prístroje ich jednoducho musí mať,“ ozrejmil kúpu nových dozimetrov 
Marián Baja.

Lejak narobil problémy
  Silný lejak narobil starosti na benzínke, v pivniciach i na ceste. Prudký, asi 
dvadsaťminútový lejak, ktorý sa prehnal Svidníkom, zaplavil sklad čerpacej 
stanice pivnice rodinných domov, ale aj bytového domu na Ulici 8. mája. V 
Cernine a v Giraltovciach dostali na klzkej vozovke dve vozidlá šmyk a skončili 
v priekope. Pomohli im hasiči a všetko sa obišlo bez zranení.              

  (ps)

  Obec Cernina sa po uvoľnení pandemických opatrení v nedeľu 
12. júna vrátila k obľúbenému Rusínskemu folklórnemu festivalu 
pod starobylou horou Makovica.  

Po dvoch rokoch opäť bolo v Cernine veselo

  Spoluorganizátorom festivalu bolo Podduklianske osvetové stredisko vo 
Svidníku. Na začiatku domácich Cerninčanov prišli potešiť deti z cerninskej 
Materskej škôlky a zo Základnej školy, nielen spevom, ale aj recitáciou v 
rusínskom jazyku, keďže v ten deň sme si pripomenuli aj Deň Rusínov. V 
programe vystúpili aj súrodenci Hoškoví zo Svidníka. Po nich už javisko 
patrilo folklórnemu kolektívu Makovica zo Svidníka, ktorý sa predstavil tem-
peramentným tancom a spevom. 
  Ako povedal vedúci folklórneho súboru Makovica a zároveň poverený riadi-
teľ Podduklianského osvetového strediska vo  Svidníku Miroslav Štofa: „Do 
Cerniny chodíme veľmi radi, sme tu od začiatku vzniku tohto Rusínskeho 
folklórneho festivalu. Teším sa, že po dvoch rokoch, po uvoľnení pan-
demických opatrení sme sa mohli znova tu prísť, priniesť obyvateľom 
obce Cernina kúsok spevu a temperamentného tanca. Ľudia sú tu milí 
a naši Rusíni.“  
  V závere po prvýkrát v Cernine vystúpila i cimbalová muzika Primáš z 
Giraltoviec, odkiaľ má svoje korene aj speváčka Marianna Maťašová. Celú 
akciu slovom dopĺňal  rusínsky redaktor RTVS, obľúbený moderátor relácie 
Hudobné pozdravy Tomáš  Michal Babják.  

Helena Madzinová, starostka obce Cernina

inzercia 

Spravodajstvo / Inzercia
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  Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku uskutočnilo v 
dňoch 10. až 11. júna 2022 v SNM-Múzeu ukrajinskej kultúry vo 
Svidníku krajskú súťažnú prehliadku amatérskej fi lmovej tvorby 
CINEAMA 2022 spojenú s rozborovým seminárom a workshopom 
- Digitalizácia amatérskych fi lmov. 

Vo Svidníku sa konala krajská súťažná prehliadka amatérskej fi lmovej tvorby 

  Po slávnostnom otvorení Miroslavom Štoff om, povereným vedením POS vo 
Svidníku nasledovala pre žiakov ZŠ a SŠ zo Svidníka „Projekcia inšpirujúcich 
amatérskych fi lmov z posledných rokov celoštátnych kôl Cineamy“, ktorú 
pripravil Ladislav Kiss.
  Poslaním súťaže Cineama je verejná prezentácia amatérskej fi lmovej tvorby, 
ktorá napomáha vyhľadávať talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor 
na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti. Je určená deťom, mlá-
deži a dospelým v troch vekových skupinách a týchto žánrových kategóriách: 
dokument, reportáž, hraný fi lm, animovaný fi lm, experiment, publicistika a 
videoklip. Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a 
Národné osvetové centrum v Bratislave.
  Do tohtoročnej súťažnej prehliadky amatérskej fi lmovej tvorby CINEAMA 2022 
bolo prihlásených 66 fi lmových diel od autorov a spoluautorov z Prešovského 
samosprávneho kraja z okresov Svidník, Prešov, Bardejov, Poprad, Levoča, 
Sabinov a Kežmarok, ktorej generačné autorské omladenie bolo príjemným 
a nádejným konštatovaním.
  Porota na čele s predsedníčkou Máriou Staviarskou hodnotila ich technické 
spracovanie a umeleckú hodnotu. 
  Na rozborovom seminári potom sprostredkovala svoje postrehy a odporúčania 

prítomným. Po ukon-
čení súťažnej pre-
hliadky sa uskutočnil 
odborný rozborový 
seminár za účasti 
autorov súťažných 
filmov a členov od-
bornej poroty.
  Tohtoročná krajská 
prehliadka amatér-
skej filmovej tvorby 
CINEAMA 2022 pri-
niesla niekoľko veľmi 
kvalitných fi lmov a prezentovala zvyšujúcu sa úroveň tvorby autorov Prešov-
ského kraja, ktorí sa svojimi dielami pokúsia presadiť v silnej konkurencii o 
ďalší postup v rámci celoslovenského kola súťaže CINEAMA 2022, ktoré  sa 
bude konať za účasti víťazov všetkých krajských kôl začiatkom septembra v 
Bardejovských Kúpeľoch. 
  Náš okres bude reprezentovať ocenená Júlia Nina Kocurová zo ŠUP vo 
Svidníku s fi lmom Stvorení pre tvorenie. Čestné uznanie získali aj Marek 
Gramata a Andrea Cuperová zo ŠUP za fi lm Promo video ŠUP Svidník 2022. 
Prešovský samosprávny kraj na celoslovenskom kole bude prezentovať 22 
postupujúcich fi lmov, ktorým prajeme popredné umiestnenia. 

Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

  Väčšina milovníkov písaného slova mi určite dá za pravdu, že 
najatraktívnejším a najzaujímavejším spôsobom propagácie kla-
sickej knihy je beseda so spisovateľom, ktorý sa sám zúčastní 
na tejto besede a sám predstaví svoju tvorbu. 

Výlet do sveta kníh s Braňom Jobusom

  Takýmto spisovateľom je určite aj charizmatický a nekonvenčný spisovateľ 
Branislav Jobus, ktorý píše knihy, ktoré upútajú nielen detského čitateľa, ale 
dokážu vyvolať úsmev aj na tvárach dospelých, ktorí sa už, bohužiaľ, ne-
môžu vrátiť do detských liet. Beseda pre žiakov 3. a 4. ročníkov základných 
škôl v meste Svidník sa uskutočnila v Podduklianskej knižnici 9. júla 2022 v 
dopoludňajších hodinách. 
  Braňo Jobus, obľúbený spisovateľ, hudobník, člen viacerých originálnych 
zoskupení (Vrbovskí víťazi, Karpatské chrbáty a i.), moderátor, šoumen, 

pripravil podujatie, na ktorom 
sa rozprávalo, hralo a spie-
valo - jednoducho knižnica 
bola plná dobrej nálady a 
smiechu. Okrem iného sme 
sa dozvedeli, že debutoval 
v roku 2006 rozprávkovou 
knihou Láskavé rozprávky a 
odvtedy už napísal viac ako 
23 kníh, sú to napr. Mufl ón 
Ancijáš a mimozemšťan, 
Zvon, Plajko, Odpadkový fantóm, Zberný dvor, Komisár Mrodge, a mnohé iné. 
  Spisovateľ sa nám priznal, že knihy sú jeho najväčšou slobodou, že pracuje 
s rôznymi vymyslenými a vtipnými menami a situáciami a že každá jeho kniha 
obsahuje veselé ilustrácie, ale aj množstvo hlbokých myšlienok, ktoré v nás 
budú ešte dlho rezonovať aj po prečítaní danej knihy, že cez svoje osobné 
problémy sa dokázal preniesť vďaka písaniu vlastných kníh, spevu, hudby, 
herectva a rôznych prednášok po celom Slovensku. 
  So svojim typickým hlbokým hlasom a smiechom nám každú knižku pred-
stavil príbehom o jej vzniku a zaspieval aj zopár piesni zo svojho repertoáru. 
Nakoniec žiaci spisovateľa zahrnuli množstvom zaujímavých otázok. Odpo-
ludnie plné neopakovateľných chvíľ sa skončilo potleskom, autogramiádou 
a fotografovaním. Deti zo stretnutia so spisovateľom odchádzali spokojné a 
s radostným úsmevom na tvári. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu 
Podduklianskej knižnice pod názvom Literárne stretnutia v knižnici, ktoré z 
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Nadežda Mičáková, Podduklianska knižnica vo Svidníku
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   Po dvojročnej prestávke sme sa konečne mohli vydať na výlet spolu so spolužiakmi.  
Vytipovali sme si miesta, ktoré nám zaručili čarovný a netradičný zážitok i úsmev na 
tvárach nielen žiakom, ale aj učiteľom.  
  Začiatkom júna sme sa my 9. A a 8. A ocitli na jednodňovom školskom výlete v krás-
nohorskom prostredí. Náš itinerár bol pútavý a dlho očakávaný.
  V Kaštieli Betliar sme videli, ako žila rodina Andrássyovcov v 19. storočí. V areáli parku 
kaštieľa sme mohli cítiť vône vzácnych druhov drevín a počuť hlasné štebotanie vtákov či 
papagájov.  Navštívili sme aj Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, v ktorej sme zažili absolútnu 
jaskynnú tmu. Jaskyňa predstavuje výnimočný prírodný fenomén, ktorý púta pozornosť 
svojou bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne i zaujímavým vývojom podzem-
ných priestorov. Svoje chuťové poháriky sme vyskúšali pri dobrom jedle v OC Optima. 
Spokojní, šťastní a v zdraví sme sa vrátili domov, kde hľadáme ďalšie miesta na výlet.
Výletníci 8.a, 9.a, ZŠ Komenského vo Svidníku 

Začalo sa vyletovanie

  Celkovo 20 žiakov a 20 pedagógov si prevzalo ocenenia Pre-
šovského samosprávneho kraja za úspešnú reprezentáciu kraja. 
Najviac ocenených bolo z mesta Prešov. 

Najúspešnejší pedagógovia a žiaci Prešovského samosprávneho kraja si prevzali ocenenia

  Už po 12.-krát ocenil Prešovský samosprávny kraj (PSK) najúspešnejších 
pedagógov a žiakov stredných škôl z celého kraja. Slávnostné odovzdávanie 
cien Sophista pro regione a Lux mentium sa uskutočnilo 16. júna v Historickej 
budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove. 
  „Po dvojročnej prestávke sme mohli opäť oceniť prácu učiteľov a žia-
kov, ktorí vynikali svojimi aktivitami a stali sa motiváciou pre ostatných. 
Som veľmi rád, že ocenenie získali tí najlepší bez rozdielu zriaďovateľa, 
či už to bola cirkevná, súkromná alebo župná stredná škola,“ uviedol 
predseda PSK Milan Majerský. 
  Plaketu Jána Amosa Komenského - Sophista pro regione, učiteľ múdrosti 
pre región - získalo 20 učiteľov. Z toho sedem ich bolo z Prešova, dvaja z 
Vranova nad Topľou, Lipian a Kežmarku, a po jednom pedagógovi z Bar-
dejova, Humenného, Popradu, Svitu, Svidníka, Starej Ľubovne a Levoče. 
Medzi ocenenými pedagógmi je aj Ivana Loziňaková Saganová z Gymnázia 
duklianskych hrdinov vo Svidníku. 
Plaketu Lux mentium - Svetlo poznania obdržalo 20 študentov. Osem bolo 
z Prešova, traja z Humenného, dvaja zo Svidníka a po jednom z Bardejova, 
Horného Smokovca, Levoče, Lipian, Sniny, Vranova nad Topľou a Popradu. 
Medzi ocenenými žiakmi je aj svidnícka gymnazistka Emma Jacková a Marcel 
Slivka zo Spojenej školy. V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je 68 stredných 
škôl, dve jazykové školy, jedna škola v prírode a jeden školský internát. 
Súkromných a cirkevných škôl je na území kraja 34.                      (psk, pn) 

  Po dlhom čase sa na sklonku mája vo svidníckom hoteli Rubín 
stretli aj členovia Základnej organizácie Únie nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska, aby zhodnotili svoju činnosť.   

Nevidiaci a slabozrakí sa stretli na členskej schôdzi

  O schôdzi nás informovala členka výboru Mária Maliňáková. „Vo veľmi 
ťažkom a náročnom roku, keď sa z každej strany na nás valili samé 
negatívne informácie, zákazy, príkazy a obmedzenia rôzneho druhu, 
nemohol výbor základnej organizácie naplno pracovať, tak ako pred 
pandémiou. Ale aj napriek nepriaznivým podmienkam pre spolkovú čin-
nosť podarilo sa nám v priebehu troch letných mesiacoch zorganizovať 
tri akcie,“ informovala Mária Maliňáková. 
  Od založenia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska ubehlo v roku 2021 
už 30 rokov. Výročie únie si pripomenuli aj na schôdzi. Pri tejto príležitosti 
členov, ktorí pred tridsiatimi rokmi vstúpili do základnej organizácie vo Svidníku, 
odmenili diplomami a malými darčekmi. Každý rok si nevidiaci a slabozrakí 
pripomínajú aj okrúhle výročia jubilantov. Výbor Základnej organizácie Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska vo Svidníku ďakuje žiakom a pedagó-
gom ZŠ Komenského za krásny a veľmi emotívny kultúrny program v podobe 
hovoreného slova, tanca a spevu počas schôdze. 
  Okrem toho, že členovia sa zúčastnili zájazdu k pútnickému miestu v Lutine, 
každoročne sa členovia základnej organizácie zapájajú aj do celonárodnej 
verejnej zbierky Biela pastelka či do osvetovej akcie Biela palica. Jej cieľom nie 

je trestať vodičov za porušenie cestných pravidiel, ale upozorniť na prítomnosť 
človeka s bielou palicou na priechode pre chodcov. V závere dodajme, že k 
31. decembru 2021 mala organizácia 59 členov. 

 (pn)

Župan ocenil aj Ivanu Loziňakovú Saganovú a Emmu Jackovú Župan ocenil aj Ivanu Loziňakovú Saganovú a Emmu Jackovú 
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Úradná správa č. 35. zo dňa 9. júna 2022

III. LIGA

7. liga - Majstrovstvá OOFZ - nedeľa UHČ - predpokladaný začiatok súťaže 
7.8.2022
Dorast U19 - UHČ sobota o 14:00 hod. - od U15 do U19 (roč. 2004 až 2007) 
- predpokladaný začiatok súťaže 10.9.2022
Žiaci U15 - UHČ  sobota o 10:00 hod. - od U13 do U15 (roč. 2008 až 2011) 
- predpokladaný začiatok súťaže 10.9.2022
U11 a U9 prípravka - turnajový spôsob (roč. 2011 a mladší)
Pohár predsedu OOFZ sa v súťažnom ročníku 2022/2023 bude hrať v zimnej 
prestávke na UT v Stropkove.
Ak FK nebude mať vyrovnané s OOFZ, VSFZ  všetky svoje  záväzky - ne-
zaplatené zberné faktúry, jeho prihláška do súťaže nebude akceptovaná.
V prípade, že sa niektoré z družstiev neprihlási do nového súťažného ročníka, 
ŠTK bude postupovať pri zaraďovaní družstiev v zmysle SP čl.17.
V zmysle uznesenia VV OOFZ zo dňa 24.5.2022  štartovné pre súťažný ročník 
2022/2023 nebudú hradiť FK ale sponzor. 
V zmysle uznesenia Konferencie OOFZ je štart družstva dospelých v súťaží 7. 
ligy - Majstrovstva OOFZ podmienený zaradením 1 mládežníckeho družstva do 
súťaže, všetky náklady na delegovane osoby v súťažiach mládeže hradí zväz. 
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní
DK OOFZ:
Trestá TJ Družstevník Kuková fi nančnou pokutou 100,- eur za nenastúpenie 
na stretnutie 25.kola 6. ligy dospelých Rovné - Kuková, podľa RS čl.25/a, 
poplatok 10,- eur
Trestá ŠK Ondava Tisinec fi nančnou pokutou 100,- eur za nenastúpenie 
na stretnutie 26.kola 6. ligy dospelých V. Orlík - Tisinec, podľa RS čl.25/a, 
poplatok 10,- eur
Na základe Správy delegáta zo stretnutia 25. kola 6. ligy dospelých Mestis-
ko - Radoma, začína disciplinárne konanie a žiada FK Mestisko o písomné 
stanovisko k HNS divákov (vbehnutie na HP v 90 min.), podľa čl. 71/1, 3b 
DP do 21.06.2022.
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

Úradná správa č. 36 zo dňa 16. júna 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
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 25. kola 6. ligy dospelých, výsledky 13. kola 5. ligy dorastu, 
výsledky 14. kola 4. ligy žiakov sk. A, výsledky 11. kola 4. ligy žiakov sk. B
Kontumuje: stretnutie 25. kola 6. ligy dospelých Rovné - Kuková 3:0 kont., 
hostia na stretnutie nenastúpili, do pozornosti DK, poplatok 10,- eur - Kuková
Na základe oznámenia FK Tisinec v ISSF ruší stretnutie 26. kola 6. ligy do-
spelých V. Orlík - Tisinec  dňa 19.6.2022 
Kontumuje: stretnutie 26. kola 6. ligy dospelých V. Orlík - Tisinec 3:0 kont. 
oznámenie FK Tisinec o nenastúpení na stretnutie, do pozornosti DK, poplatok 
10,- eur - Tisinec
Schválila zmenu miesta a UHČ stretnutia 26. kola 6. ligy dospelých Rovné 
- Lúčka, stretnutie sa odohralo v Lúčke 19.6.2022 o 16.30 hod. - vzájomná 
dohoda
Schválila zmenu UHČ stretnutia 26. kola 6. ligy dospelých Radoma - Miňovce 
dňa 18.6.2022 zo 17.00 hod. na 15.00 hod. - vzájomná dohoda
Vzala na vedomie podnet FK Kalnište
Upozorňuje FK Stročín na dodržiavanie čl.56/f SP
Usmernenie ŠTK OOFZ k novému súťažnému ročníku 2022/2023:
Žrebovacie čísla pre súťažný ročník 2022/2023 budú družstvám pridelené 
tak, ako boli družstvá umiestnené v tabuľke po skončení  súťažného ročníka 
2021/2022. Samozrejme, že zmena žrebovacieho čísla bude možná na 
základe vzájomnej dohody klubov a predložená podaním na komisiu ŠTK 
v systéme ISSF obidvoma klubmi, ktoré si čísla menia alebo po dohode na 
Aktíve ŠTK 08.7.2022
V prihláške do súťaže, ako aj v ISSF systéme žiadame o aktualizáciu údajov 
klubu, telefónneho kontaktu, mailových adries a podobne.
Prihlášky do súťaží je klub povinný pre každé družstvo zvlášť podať najneskôr 
do 6.7.2022. Prihlasovanie družstiev bude vykonávané len formou elektro-
nickej prihlášky v systéme ISSF. Klubový manažér si vytvára jednotlivé druž-
stvá na SR 2022/2023 a následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa 
- prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická 
prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Pre súťažný ročník 
2022/2023 budú vytvorené tieto súťaže:
Dospelí: 

   V poslednom zápase súťažného roč-
níka 2021/2022 sa treťoligoví svidnícki 
futbalisti predstavili v uplynulú sobotu v 
Raslaviciach. 
   Vo vyrovnanom prvom polčase sa 
vedenia napokon predsa len ujali do-
máci. V 42. minúte strelili úvodný gól 
z pokutového kopu. Po zmene strán 
Svidníčania domácich zatlačili, z čoho 
rezultovali aj gólové príležitosti a napokon 
aj samotné góly. Hirka najprv v 59, minúte 
vyrovnal, aby v 66. minúte dostal Svidník 
do vedenia. Zaslúžené vedenie napokon 
hostia potvrdili aj tretím gólom, keď sa v 

80. minúte strelecky presadil Guman.
   Svidnícki futbalisti sa tak so sezónou 
rozlúčili víťazstvom a v šestnásťčlennej 
tabuľke napokon zverencom trénera Vla-
dislava Palšu a jeho hrajúceho asistenta 
Olivera Špilára patrí konečná 11. priečka. 
Na 10. mieste skončili Giraltovce a Strop-
kov obsadil 4. priečku. Víťazom III. ligy 
Východ sa stali futbalisti Tatrana Prešov. 
   Zostava Svidníka: Vinclér - Makara, 
Ducár, Tatar, Guman, Špilár, Ivanecký, 
Ardhishvilli (78. D. Čabala), Hirka, Sova 
(980. Gajdoš), Luščík (28. T. Čabala)
   ŽK: Vinclér, Hirka, Špilár.               (ps) 

   V uplynulý utorok 14. júna na pôde ZŠ Karpatská vo Svidníku 
privítali zlatú stolnú tenistku, reprezentantku Slovenska Evku 
Jurkovú, ktorá pochádza z blízkej dedinky Miňovce. 

   Na besedu so žiakmi našej školy 
prišla so svojim realizačný teamom 
na čele s trénerom Andrejom Dzelin-
ským, otcom Ladislavom Jurkom a 
Oľgou Dzelinskou. 
   Evka Jurková sa tohto roku zúčast-

nila na 24. Svetovej DEAFLYMPIÁDE 
v ďalekej Brazílii, v meste Caxias do 
Sul, kde získala pre SR 1. miesto me-
dzi jednotlivcami a 3. miesto  v mixe 
v štvorhre. Deafl ympiáda je svetová 
olympiáda pre nepočujúcich.

   Chceme zdôrazniť, že táto úspešná 
žena Evka Jurková napriek svojmu 
zdravotnému hendikepu profesio-
nálne a úspešne hrá stolný tenis aj 
za zdravé ženy v Poľsku a teraz v 
Nemecku a z Majstrovstiev SR má 
19 medailí.
   Evka Jurková v ZŠ Karpatská 
nebola prvýkrát, lebo od 5-tich rokov 
ako malé dievčatko sprevádzala 
svoju staršiu sestru Ľudku Jurkovú v 
rokoch 2000 - 2002 dvakrát týždenne 
na tréningoch u trénera Vlada Sluka 
a na vedľajšom stole a na Robopon-
gu ju ocko zasväcoval do jej prvých 
stolnotenisových úderov.  
   Beseda s deťmi prebiehala v dobrej 
atmosfére, deti zaujímali zážitky z 
turnajov, z cestovania a z osobné-
ho života. Každý záujemca dostal 
pohľadnicu s podpisom a na záver 
si mohli deti zahrať s olympijskou 
víťazkou, trénerom a realizačným 
teamom a zároveň sa odfotografovať 
pri tých istých 4 stoloch, kde začínala 
pred 20-mi rokmi Evka.
   Bolo to veľmi príjemné a určite pre 
deti aj nezabudnuteľné stretnutie, za 
ktoré vedenie ZŠ Karpatská ďakuje 

Evke Jurkovej a jej teamu a všetci 
jej želáme dobré zdravie a ešte veľa 
osobných a športových úspechov.                 
                                                    (vs)

Víťazka 24. Svetovej DEAFLYMPIÁDY Evka Jurková medzi školákmi v ZŠ Karpatská 

OFK SIM Raslavice - 1. FK Svidník 1:3 (1:0)
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
PREMLČANÉ

PIATOK 24. JÚNA O 20. HODINE
Réžia: Robert Sedláček  •  Hrajú: Karel Roden, Barbora 
Bočková, Igor Bareš, Vilma Cibulková, Vladimír Kratina
Filmový triler, v ktorom Karel Roden v hlavnej úlohe 
odkrýva dávny a takmer zabudnutý zločin. Hlavný 
hrdina sa vydáva na cestu pomsty a každého, koho 
sa jeho príbeh dotkne, čaká šokujúce odhalenie. Film 
otvára tému premlčaných zločinov a získal už niekoľko 
ocenení na zahraničných festivaloch.
  Dej snímky Premlčané sa odohráva v priebehu jedné-
ho letného večera. Karel Roden sa ako tajomný muž 
Radek vracia po dvadsiatich rokoch na pár hodín do 
Prahy, aby tu našiel istú mladú ženu a raz a navždy 

sa vyrovnal s minulosťou. V pátraní mu pomáha ambiciózna rozhlasová mo-
derátorka, ktorá jeho príbeh zaradí do svojej živej nočnej šou. Chcela mať vo 
vysielaní senzáciu, ale na jej zdesenie a na zdesenie všetkých poslucháčov 
vypláva na povrch dávna vražda. Svoj plán Radek pripravoval niekoľko rokov 
a počas jeho rozprávania je do pochmúrneho príbehu vtiahnutá nielen spome-
nutá moderátorka, ale aj pražská kriminálka a ďalší aktéri dávno zabudnutých 
udalostí. Začína sa napínavý súboj o čas a o spravodlivosť. Naozaj je už 

všetko nenávratne premlčané?
 Česká republika, krimi, 95 minút, 

JURSKÝ SVET: NADVLÁDA
SOBOTA 25. 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 

PARÍŽ, 13.OBVOD
Nedeľa 26. júna o 20. hodine 

Tri mladé ženy a jeden muž. Ich životy sa na chvíľu 
pretnú v štvrti Les Olympiades, v parížskom 13. 

obvode. Výrečná a drzá Émilie pracuje v callcentre a privyrába si prenájmom 
voľnej izby. Nadviaže intímny vzťah so svojím novým atraktívnym nájomní-
kom menom Camille. Toho ale priťahuje nedobytná Nora, ktorá zase trávi 
noci videohovory s cam girl Amber. Dynamicky natočená čiernobiela snímka 
Jacquesa Audiarda citlivo a s porozumením sleduje krátke obdobie v živote 
súčasných tridsiatnikov, ktorí sa vyhýbajú záväzkom a samotu zaháňajú 
večierky, povrchnými známosťami a náhodným sexom. Alebo aj oni túžia po 
láske a vzájomnom porozumení?
  Francúzsko, dráma, 105 minút, české titulky, vstupné: 5 eur 
Tento fi lm si môžete pozrieť aj v rámci Podduklianskeho osvetového 
kina 23. júna o 19. hodine v Podduklianskom osvetovom stredisku o 19. 
hodine. Vstup: 4 €/preukaz ASFK 3 €

  V stredu 22. júna prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 39 bezpríspevkových darcov: 
  Monika Olčáková (prvodarca), Juraj Zajaroš (101), Igor Keselica (18), Lukáš 
Lucik (3), Branislav Kasarda (17), Matúš Michalko (12), Peter Franko (36), 
Ján Troščák (67), Ingrida Baranová (19), Jozef Palidrab (63), Ján Kuľha (52), 
Jana Garnaľová (2),  Marek Sadiv (46), Ivan Paliga (4), Marián Čubirka (19), 
Valér Fedák (52), Katarína Zajarošová (5), Peter Kaliňak (9), Šimon Novák 
(6), Mária Pinková (19), Slavomír Michrina (29), Tamara Michrinová (4), Martin 
Feciskanin (46), Michal Čisár (33), Ivan Gibej (3), Ľudmila Gajdošová (16), 
Katarína Škurlová (67), Ivana Kašperanová (14), Jana Keselicová (49), Dalibor 
Dudáš (26), Miroslava Blacha Vansová (7), Jana Kardan (3), Lukáš Murín 
(5), Adriana Gočová (18), Natália Guzyová (13), Vincent Miňo (47), Nikoleta 
Kopčaková (2), Michal Uličný (5), Erika Zelinka (32). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

More lásky si so sebou vzala, 
hory bolesti si zanechala,

prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas, 
spomienka na Teba zostáva v nás. 

20. júna 2022 uplynulo 10 rokov, odkedy nás navždy 
opustila naša milovaná mamka, babka a prababka

ANNA PETRISKOVÁ ZO SVIDNÍKA

  Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
  S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami

    SPOMIENKA
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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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LADD, Sarah E.: Tajomstvá vresovísk. Dedičkin sľub. 1. diel. 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2022. 336 s.
  Dedička panstva Winterwood Amelia Barrettová 
sa ocitla v nezávideniahodnej situácii. Aby získala 
rozprávkový majetok, ktorý jej právom patrí, musí sa 
vydať, skôr než dovŕši dvadsiaty štvrtý rok. Navyše 
sľúbila umierajúcej priateľke, že sa postará o jej malú 
dcérku Lucy, a tento sľub je rozhodnutá stoj čo stoj 
dodržať. Jej snúbenec Edward Littleton však nechce 
o dieťati ani počuť... 
  A tak keď po Lucy príde jej otec, námorný kapitán 
Graham Sterling, Amelia vymyslí nevídaný plán: zruší 
zasnúbenie s Littletonom a prehovorí kapitána, aby si 
ju bez otáľania vzal za ženu. Keď sa už-už zdá, že je 
všetko na najlepšej ceste, stane sa niečo nečakané 
a Amelia s Grahamom musia čeliť najťažšej skúške, 
akú im kedy osud pripravil. Od toho, ako sa s ňou 
popasujú, závisia životy nielen ich dvoch...

PATOČKA, František (20.6.1927-27.9.2002)
  Akademický sochár František Patočka sa narodil 20. júna 1927 v Sečovciach. 
V rokoch 1948-1953 absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave u profesorov Jozefa Kostku a Fraňa Štefanuka. Po ukončení 
štúdia sa vrátil do rodného kraja. Pôsobil najmä v Prešove. Zomrel v roku 
2002. Venoval sa komornej tvorbe. Množstvo prác realizoval aj v architektúre 
zameranej k nefi gurálnemu prejavu. 
  Od polovice 60. rokov sa venoval abstraktnej tvorbe. Inšpiroval sa motívmi 
Zemplínskej krajiny a dojmami z tohto kraja. Tie zobrazil vo svojich dielach 
ako sú napr. Dievča s krčahom, Rodina, Zemplínčanka a pod. Pracoval 
najmä s kameňom a bronzom. Vytvoril aj množstvo monumentálnych sôch 
a architektonických prvkov v nadživotnej veľkosti. Jeho monumenty zdobia 
sninskú nemocnicu, Dom kultúry v Prešove, fontánu v Trebišove či centrum 
Humenného.

LUKAČIN, Alfonz (20.6.1950-)
  Slovenský spisovateľ a dramatik, fi nančník, fi lantrop. Narodil sa v Juskovej 
Voli v okrese Vranov nad Topľou. Založil prvé a jediné Múzeum voskových fi gu-
rín na Slovensku v Košiciach, umiestnené v Urbanovej veži. Literárne pokusy 
publikoval predovšetkým v prílohe závodného časopisu Strojár. Zaujímal sa 
o riešenie sociálnych otázok, najmä zapojenie do spoločnosti dočasne alebo 
trvalé vyradených skupín obyvateľov. 
  Z tohto obdobia je poviedka Funkcionár a divadelná hra Ovce moje, ovce. 
Literatúre sa začal naplno venovať po roku 1989. Považuje sa za umelca 
blízkeho Katolíckej moderne. Vydal novelu Na píšťalkách z vŕbového prútia, 
prózu Staviteľ chrámu, cestopis Etruskovia známi neznámi, prozaickú knihu 
Nočný motýľ.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 21. júna: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Milana, 
Kamilu, Tamarku a Jakuba, Streda 22. júna: 17:00 Za zdravie a Božie 
požehnanie pre Máriu a Vlastu, Štvrtok 23. júna: 7:00 + Mária, Jozef, 
Helena, Jozef, Michal, Helena, Piatok 24. júna: Sviatok Božského srdca 
- 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Emíliu, Jána, Patrika, Jána 
a Veroniku, Sobota 25. júna: 7:00 + Michal, Mikuláš, Nedeľa 26. júna: 
9:00 Za farnosť, Pondelok 27. júna: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie 
pre Petra.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 21. júna: 12.00 + Viliam, Vasiľ, Júlia, Vladimír, Jozef, Mária, 
Andrej, 18.00 + Ján a Júlia / + o. Andrej Kerešťan, Streda 22. júna: 6.30 
* Andrej, Mária, Ľubica, 18.00 + Demeter, Helena / + Mária Vanátová, 
Štvrtok 23. júna: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Peter a Anna, 
Ruženec za závislých s komunitou Cenacolo od 17.15 hod., 18.00 * Petra 
(40 rokov života), Tichá adorácia do 20.00, Piatok 24. júna - Narodenie 
proroka, predchodcu  a krstiteľa Jána: 6.30 * Juraj a Helena, 12.00 * Má-
ria a Demeter (55 rokov manželstva), 18.00 * Melánia s rod., Moleben k 
Božskému Srdcu Ježišovmu, Sobota 25. júna: 7.00 + Alena a Ján, Nedeľa 
26. júna: 8.00 * Jozef (70 rokov života), 9.15 * Božena s rod. (50 rokov 
života), 11.30 * Za farnosť, 18.00 Za biskupov metropolie. 
   V piatok 24. júna je Voľnica - Sviatok Božského Srdca Ježišovho a 
Narodenia proroka Jána Krstiteľa.
   V sobotu 25. júna prijme kňazskú vysviacku seminarista Ing. Peter 
Sahajda zo Svidníka v bazilike v Šaštíne. Sledovať je možné v priamom 
prenose RTVS od 9.30 hod.
   2. júla bude v Chráme Božej múdrosti primičná svätá liturgia. Prosíme o 
pomoc pri spoločnom agapé - pripraviť koláče a malé občerstvenie, ktoré 
môžeme spoločne mať pri chráme po slávnosti. Úprimné Pán Boh odmeň.     

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. 

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL 
   Utorok 21. júna: 18.00 ZBP Andrea, Streda 22. júna: 6.30 + Ján, 18.00 + 
Milan, Štvrtok 23. júna - Narodenie sv. Jána Krstiteľa: 6.30 ZBP Anna (65 
rokov života), 18.00 ZBP Pavlína, Piatok 24. júna - Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho: 6.30 + Ján, 18.00 + Peter, Sobota 25. júna - Nepoškvrneného 
Srdca Preblahoslavenej Panny Márie: 8.00 ZBP Ján, Nedeľa 26. júna - 
Odpustová slávnosť a 25. výročie kňazstva farára Petra Marčáka: 8.00 
ZBP Matúš a Veronika, 10.30 ZBP rod. Bobákovej, 18.00 + Michal a Anna. 
   V piatok slávime patrocínium nášho kostola Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho. Je to pre nás ako prikázaný sviatok. 
   V nedeľu bude vo farskom kostole odpustová slávnosť o 10.30 a zá-
roveň 25 rokov kňazstva nášho pána farára Petra Marčáka, preto vás 
srdečne pozývame. 
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   Ako darček dostali od rodinnej známej zájazd vládnym 
špeciálom do Azerbajdžanu a Kazachstanu na dva zápasy 
slovenských futbalových reprezentantov. V Baku Slovensko 
proti domácemu Azerbajdžanu vyhralo, no v Astane proti 
domácemu Kazachstanu  naši reprezentanti prehrali.
   Svidníčania, bratia Jozef a Jaroslav 
Ripperovci si však šesťdňový zájazd v 
spoločnosti vrcholových predstaviteľov 
Slovenského futbalového zväzu a navyše 
vládnym špeciálom nevedia vynachváliť. 
   „Jedna naša rodinná známa na 
poslednú chvíľu zisti la, že nemá 
platný cestovaný pas a že nemôže 
cestovať, tak to ponúkla nám, no a 
my sme neváhali,“ opísali nám to, ako 
sa k takémuto exkluzívnemu zájazdu 
dostali, bratia Ripperovci zo Svidníka.
Stretli sa, samozrejme, aj so samot-
nými futbalistami, ktorým však do reči 
veľmi nebolo. „Bolo to po prehratom 
zápase v Kazachstane, no dovolím 
si povedať, že keby sa ešte hralo 
dvadsať minút, tak to naši chlapci 
dajú,“ vyhlásil Jozef Ripper. 
Oboch bratov najviac zaujali úžasné 
futbalové štadióny, 30-tisíc ľudí v hľa-
disku, super atmosféra, podľa Jozefa 
a Jaroslava Ripperovcov priam niečo 
neopísateľné. 
V oboch krajinách sa cíti l i  veľmi 
bezpečne. V Azerbajdžane boli na 
každom kroku policajti či vojaci, v Ka-
zachstane pomenej, no obidve krajiny 
sa pýšia aj čistotou a poriadkom. „Keď 
nebol nablízku kôš na odpadky, tak 

ohorok z cigarety som si rad-
šej vložil do vrecka nohavíc, 
lebo tak bolo všade čisto, že 
som sa bál niekde ho zaho-
diť,“ usmial sa Jozef Ripper, 

ktorý si spolu s bratom pochvaľoval 
aj kuchyňu, ktorú ochutnali. „Sú to 
krásne krajiny, Azerbajdžan i Kaza-
chstan, je to moja ďalšia skúsenosť 
a veľmi príjemná. Nemali sme prob-
lém dohovoriť sa po rusky, rovnako 
ceny sú veľmi prijateľné, takže to 
naozaj stálo za to,“ zhodli sa bratia 
Ripperovci, ktorí mali čas v Azer-
bajdžane i Kazachstane spoznať 
aj tamojšiu kultúru a pamätihod-

nosti. V 
B a k u , 

teda v hlavnom meste Azerbaj-
džanu, navyše sledovali z tribúny 
aj tréning pretekov Veľkej ceny 
Formuly 1. 
   „Celé to síce bolo veľmi narých-
lo, ale neľutujeme, že sme takúto 
ponuku prijali a že sme išli. Je to 
pre nás ďalšia cenná skúsenosť, 
spoznali sme nové krajiny, užili sme 
aj let vládnym špeciálom, spoznali 
aj nových ľudí, takže to naozaj stálo 
za to,“ dodali bratia Ripperovci.
                                              (ps)  

Bratia Ripperovci si užili zájazd vládnym špeciálom do Azerbajdžanu a Kazachstanu


