
inzercia 
inzercia 

27/22

4. júla 2022
PONDELOK

inzercia 

SLÁVNOSTNÉ UDEĽOVANIE SLÁVNOSTNÉ UDEĽOVANIE 
CENY MESTA SVIDNÍK CENY MESTA SVIDNÍK 
A CENY PRIMÁTORKY A CENY PRIMÁTORKY 

Nesúhlasia s plánovanýmNesúhlasia s plánovaným
spracovávaním plastov spracovávaním plastov 

Brutálna šikanaBrutálna šikana
predmetom diskusiepredmetom diskusie

mestských poslancov mestských poslancov 
ZO SVIDNÍKA ZO SVIDNÍKA 
DO ÚDOLIA SMRTI DO ÚDOLIA SMRTI 
JAZDÍ TURISTICKÝ VLÁČIK JAZDÍ TURISTICKÝ VLÁČIK 
ZAPOŽIČANÝ Z POĽSKAZAPOŽIČANÝ Z POĽSKA



4. júl 2022Podduklianske novinky 2Spravodajstvo 

   V pondelok uplynulý týždeň sa vo svidníckom Dome kultúry 
konalo slávnostné udeľovanie Ceny mesta Svidník a udeľovanie 
Ceny primátorky mesta Svidník. Cena mesta bola udelená Eve 
Bissovej in memoriam, Ivanovi Sentipalovi in memoriam, Petrovi 
Blichovi in memoriam a Michalovi Pichovi. Cena primátorky mes-
ta Svidník bola udelená Marekovi Kizákovi, Júliusovi Paňkovi, 
Územnému spolku Slovenského Červeného kríža, Dobrovoľné-
mu hasičskému zboru mesta Svidník, Nemocnici arm. gen. L. 
Svobodu vo Svidníku a Centru pre deti a rodinu vo Svidníku. 

Slávnostne udelili Ceny mesta Svidník a Ceny primátorky mesta Svidník 

  Eva Bissova bola ocenená Cenou mesta Svidník in memoriam za významné 
výsledky v umeleckej a publicistickej činnosti. Cena mesta Svidník in memo-
riam bola udelená Ivanovi Sentipalovi za mimoriadny osobný vklad v oblasti 
starostlivosti o športovú prípravu mládeže a pedagogickú činnosťou, ktorou sa 
významným spôsobom pričinil o športový a kultúrny rozvoj mesta. Cena mesta 
Svidník in memoriam lekárovi Petrovi Blichovi bola udelená za významné 
výsledky v poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre občanov mesta 
Svidník a regiónu pod Duklou a za aktívne pôsobenie vo verejnej funkcii. 
Cena mesta Svidník bola udelená Michalovi Pichovi za všestranný rozvoj 
mesta Svidník počas dlhoročného pôsobenia na pozícii riaditeľa Technických 
služieb mesta Svidník. Michal Pich si ocenenie prevezme dodatočne, pretože 
sa slávnostného udeľovania nezúčastnil. 
  Slávnostný ceremoniál udeľovania cien sa konal za prítomnosti primátorky 
mesta Svidník Marcely Ivančovej. Na tomto podujatí sa zúčastnili aj pred-
nosta Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľkanin a prednosta Okresného 
úradu v Stropkove Peter Harvan. Nechýbali ani krajský poslanec Ján Hirčko, 
mestskí poslanci Katarína Siváková, Michal Goriščák, Vladimír Kaliňák, Jo-
zef Poperník, Matúš Majda a Kamil Beňko. Prišli aj riaditelia škôl a inštitúcií 
v meste, nechýbali ani zamestnanci mesta a kolegovia iných samospráv. A 
keďže sme si v meste Svidník nedávno pripomenuli aj 30 rokov samosprávy, 
nechýbali ani zamestnanci mesta, ktorí sú už na dôchodku a ktorí sa pričinili 
o rozvoj mesta. Decentne ladený bol aj kultúrny program, v rámci ktorého 
vystúpila Katka Koščová a Sláčikové kvarteto. Neskôr sa konala aj recepcia 
pre pozvaných hostí, kde bol priestor na milé rozhovory. 

***
MARCELA IVANČOVÁ: 

„NAJVÄČŠÍM BOHATSTVOM MESTA SÚ ĽUDIA“
  Slávnostné slovo patrilo primátorke mesta Svidník Marcele Ivančovej. „Práve 
dnes je takáto príležitosť - oslavujeme Dni mesta a o malú chvíľu budú 
odovzdané ocenenia tým ľuďom, tým osobnostiam, ktoré sa každá 
svojim dielom zaslúžili o rozvoj nášho mesta - rozvoj Svidníka. Prispeli 
k vybudovaniu toho, čomu sa hovorí identita,“ povedala primátorka. 
  „Určite mi však dáte za pravdu, že najväčším bohatstvom každého 
mesta sú však ľudia - tvoriví, pracovití, ochotní zanechať kus svojho 
času, elánu, energie, života v práci pre druhých... profesionáli vo svojich 
povolaniach a poslaniach, dobrovoľníci vo svojom voľnom čase, bez 
honoráru, vždy pripravení - v tom nás minulá doba riadne vyskúšala. Ale 
spoločne sme aj takého - nečakané, a použijem tvrdšie slovo zákerné 
výzvy zvládli. Lekári, umelci, športovci, a mnoho iných povolaní... 

Mladší i starší, viditeľnejší aj tí, ktorých prácu a jej výsledky si uvedomí-
me akosi mimovoľne... Skromní, lebo takí obyčajne sú, ale o to viac za 
seba nechávajú rozprávať činy. Všetci ste bohatstvom nášho mesta,“ 
dodala primátorka. 
Pozrime sa však na jednotlivých ocenených. 

***
EVA BISSOVÁ: Cenu prevzal vnuk Theodor Pribula  

  Prvou ocenenou počas slávnostného podujatia Cenou mesta Svidník bola 
Eva Bissová. Ocenenie prevzal vnuk Theodor Pribula. Literárnu a umeleckú 
činnosť akademickej maliarky Evy Bissovej najviac ovplyvnili ťažké životné 
podmienky na Podkarpatskej Rusi za 1. Československej republiky, udalosti 
2. svetovej vojny a ťažký povojnový život. Eva Bissová sa narodila 18. júna 
1920 a zomrela v roku 2005 v Prahe. Pochovaná je na svidníckom cintoríne 
a v roku 2020 sme si pripomenuli 100. výročie narodenia tejto umelkyne. 
  Ako študentka sa pripravovala na učiteľskú dráhu. Smrť otca, sťahovanie do 
Prešova, vojna, Slovenské národné povstanie... sú len stručnými medzníkmi, 
ktoré sformovali autorskú optiku jednej z najvýraznejších osobností ukrajinskej 
prózy a drámy na Slovensku. V roku 1966 ju zlákal kraj pod Duklou a presťa-
hovala sa do Svidníka, kde patrila medzi umeleckú elitu mesta a vyučovala 
výtvarnú výchovu na Ľudovej škole umenia. Za cyklus obrazov s vojnovou 
tematikou bola v roku 1957 ocenená Československou cenou mieru.
  Napísala zbierky poviedok ako sú Sto sedem moderných účesov, Apartmán 
s oknom na hlavnú ulicu. Nesporne posunula povojnovú prózu na Slovensku 
na vyššiu umeleckú úroveň. Vyvrcholením autorkinho tvorivého snaženia 
je zbierka poviedok Krčma pod bocianím hniezdom s množstvom námetov 
z reálneho života, dramatických situácií a svojráznym pohľadom na okolitý 
život, ktorý prežila vo Svidníku. 

***
IVAN SENTIPAL: Cenu prevzala dcéra Erika Timaniková 

  Druhým oceneným Cenou 
mesta Svidník bol Ivan Sen-
tipal. Cenu prevzala dcéra 
oceneného Erika Timaniková.  
  Ivan Sentipal sa narodil 13. 
januára 1935 a zomrel v roku 
2019. Jeho životné poslanie 
bolo spečatené momentom, 
keď ich školu v Užhorode 
navštívil vyhľadávač mladých 
športových talentov. Ten si ih-
neď všimol šikovného mladíka 
so skvelým odrazom, ktorému 
navrhol štúdium na telovýchov-
nom inštitúte vo Ľvove. V roku 

1960 sa oženil s vtedy ešte študentkou medicíny, Margitou Gibejovou, rodáč-
kou z Jurkovej Vole a v roku 1965 sa spolu vrátili späť do Československa, 
priamo do Svidníka. V roku 1966 Ivan Sentipal nastúpil ako telocvikár na I. 
ZDŠ Svidník, neskôr a až do dôchodku pôsobil na III. ZŠ Svidník. Pravidelné 
atletické tréningy s deťmi a mládežou sa stali neodmysliteľnou súčasťou 
jeho života.
  Svojimi schopnosťami a svedomitým prístupom vedel vždy v žiakoch vzbu-
diť záujem o šport a správne ich motivovať. Žiaci pod jeho vedením dosiahli 
pozoruhodné výsledky, získali víťazstvá na okresných, krajských ale aj celo-
slovenských podujatiach. Svojich športovcov si pamätal aj po dlhých rokoch, 
a to nielen po mene, ale aj v spojitosti s ich výkonmi. U jedného oceňoval 
vynikajúci švih, u druhého zase rýchlosť alebo skvelý odraz. Zomrel vo veku 
84 rokov, zanechal tu po 
sebe dve dcéry, 4 vnúčatá 
a jednu pravnučku.

***
PETER BLICHA: 

Cenu prevzala manželka 
Mária Blichová 

  Tretím oceneným Cenou 
mesta Svidník bol lekár 
Peter Blicha. Cenu prevza-
la manželka oceneného 
Mária Blichová.
  Doktor medicíny Peter 

Eva Bissova bola ocenená Cenou mes-Eva Bissova bola ocenená Cenou mes-
ta Svidník in memoriam za významné ta Svidník in memoriam za významné 
výsledky v umeleckej a publicistickej výsledky v umeleckej a publicistickej 
činnosti. Cenu prevzal vnukčinnosti. Cenu prevzal vnuk
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Blicha sa narodil 5. januára v roku 1945 v obci Bystrá pri Stropkove. V roku 
1963 začal študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. 
  Po nadobudnutí lekárskeho vzdelania v roku 1971 sa zamestnal vo svidníckej 
nemocnici, kde sa rozhodol venovať sa ORL odboru, teda diagnostike a liečbe 
uší, nosa a hrdla. História ORL oddelenia v Nemocnici s poliklinikou armádneho 
generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku je úzko spätá s výnimočnou prácou 
a menom lekára Petra Blichu, ktorý bol jeho zakladateľom. 
  Keď v roku 1981 otvorili lôžkovú časť oddelenia, bol doktor Blicha poverený 
jeho vedením a v roku 1983 sa stal jeho primárom a na tomto poste zotrval 
až do roku 2011, keď sa rozhodol odísť do dôchodku. Spolu s jeho odchodom 
zaniklo aj ušné, nosné, krčné oddelenie s lôžkovou časťou. Lekár Peter Blicha 
sa aktívne zapájal do politického diania a života v meste Svidník. Primár Blicha 
bol tri volebné obdobia aj poslancom MsZ vo Svidníku. Okrem práce a rodiny, 
boli jeho veľkou vášňou aj futbal, turistika, hubárčenie i chalupárčenie. Zomrel 
v roku 2020 veku 75 rokov. Pochovaný je na hlavnom svidníckom cintoríne.

***
MICHAL PICH: Ocenenie si prevezme neskôr 

  Štvrtým oceneným Cenou mesta Svidník bol Michal Pich, ktorému Cena z 
dôvodu jeho neprítomnosti bude odovzdaná dodatočne. 
  Michal Pich sa narodil 24. októbra 1957 a ako dlhoročný riaditeľ Technických 
služieb mesta Svidník nastúpil do zamestnaneckého pomeru v roku 1982. 
Na pozíciu povereného vedením nastúpil v roku 1991 a riaditeľom TS mesta 
Svidník sa stal 1. júla 1992. Po likvidácii komunálnych služieb dostali tech-
nické služby do správy aj chemickú čistiareň, pohrebníctvo a stavebníctvo. 
Technické služby spravovali aj miestnu prevádzkareň, klzisko i kúpalisko. 
V deväťdesiatych rokoch pribudli pod správu technických služieb miestne 
komunikácie, trhovisko, letisko a Dom smútku. 
  Postupne sa niektoré časti odčlenili. Naopak, v posledných rokoch pribudol 
Zberný dvor a Kompostáreň. Počas dlhých rokov sa mu podarilo vytvoriť dobrý 
a zohratý pracovný kolektív. Práca s ľuďmi ho vždy napĺňala, pristupoval k nej 
zodpovedne a svoju prácu si nesmierne vážil. Michal Pich sa aj ako riaditeľ 
aktívne zúčastňoval prác v teréne, zapájal sa do výsadby zelene, záhonov a 
kvetov i samotného kosenia. Najväčším uznaním a zadosťučinením boli a sú 
preňho spokojní Svidníčania i návštevníci nášho krásneho mesta.

***
OCENENÍ CENOU PRIMÁTORKY V SKRATKE 

Marek Kizák 
Prvým oceneným na slávnost-
nom podujatí Cenou primátor-
ky mesta Svidník bol Marek 
Kizák. Marekovi Kizákovi bola 
Cena primátorky mesta Svidník 
2022 udelená za pedagogickú 
činnosť, prínos pre rozvoj zbo-
rového spevu a za dlhoročné 
vedenie cirkevného Miešaného 
speváckeho zboru Božského 
srdca vo Svidníku. 

  Marek Kizák začal hneď po maturite vyučovať na Základnej umeleckej škole 
v našom meste, kde pracuje doposiaľ. Počas svojho pôsobenia taktiež robil 
korepetítora speváčkam Makovickej struny na okresných výberových kolách.

Július Paňko 
  Druhým oceneným bol Jú-
lius Paňko. Júliusovi Paňkovi 
bola udelená Cena primátor-
ky mesta Svidník 2022 za 
výrazný podiel na kultúrnom 
živote národnostných menšín 
a za dlhoročnú úspešnú lite-
rárnu tvorbu. 
  Spisovateľ Július Paňko je 
členom Spolku ukrajinských 
spisovateľov Slovenska a 
členom Asociácie organizá-
cií spisovateľov Slovenska.   
Námety pre svoje diela čerpá 
z rodného podduklianského kraja. Miluje svoje rodisko, kraj a ľudí v ňom.

Územný spolok SČK
  Ďalším oceneným na slávnostnom podujatí Cenou primátorky mesta Svidník 

bol Územný spolok SČK a ocenenie 
si prevzal riaditeľ Slavomír Sakalik. 
Slovenskému Červenému krížu bola 
cena udelená za výbornú spoluprácu 
pri plnení úloh súvisiacich s krízo-
vými situáciami a pri organizovaní 
spoločenských športových podujatí 
v meste Svidník a šírenie zdravot-
níckej osvety.

Dobrovoľní hasiči 

Ocenenie získal aj Dobrovoľný 
hasičský zbor vo Svidníku. Cenu 
prevzali predseda DHZ Michal 
Holovka a veliteľ Kamil Bilančík. 
Dobrovoľnému hasičskému zboru 
Svidník je udelená Cena primátorky 
mesta Svidník 2022 za spoluprá-
cu pri zvládaní náročných úloh 

súvisiacich s krízovými situáciami, 
za vynikajúce výsledky v športovej 
činnosti a rozvíjanie odkazu dobro-
voľného hasičstva.

Svidnícka nemocnica 
  Cenu primátorky získala aj Nemoc-
nica arm. generála Ludvíka Svobodu 
Svidník, a.s. a ocenenie prevzala ná-

mestníčka nemocnice Dana Kopčová. 
Nemocnici arm. gen. Ludvíka Svobo-
du bola cena udelená pri príležitosti 
75. výročia založenia nemocnice, za 
nenahraditeľný prínos pre celý región 
v oblasti zdravotníctva a sociálnych 
služieb.

Centrum pre deti a rodiny
  Posledným oceneným bolo Cen-
trum pre deti a rodiny vo Svidníku a 
ocenenie prevzal Alexander Kleban. 
Centru pre deti a rodinu bola Cena 
primátorky mesta Svidník udelená za 
lásku, energiu a čas venovaný opusteným deťom a za nenahraditeľný prínos 
v sociálnej oblasti.

Všetci ocenení Cenou primátorky Všetci ocenení Cenou primátorky 



4. júl 2022Podduklianske novinky 4
Slávnostne udelili Ceny mesta Svidník a Ceny primátorky mesta Svidník 

***
CENA - ZVON S ERBOM MESTA 

  V závere dodajme, že autorom cien - zvonov s erbom mesta je najmladší 
zvonolejár na Slovensku Jakub Vorobeľ z neďalekej obce Chotča. Zvony 
ho zaujímali už ako štvorročného chlapca, no k tradičnému slovenskému 
remeslu, zvonolejárstvu, sa venuje od svojich štrnástich rokov. Zvony sa ako 
samouk naučil odlievať metódou pokus - omyl, no úspech na seba nenechal 
dlho čakať. Za svoje najcennejšie dielo považuje zvon, ktorý bol 14. marca 
2022 odovzdaný svätému Otcovi Františkovi ako dar predsedu vlády SR 
Eduarda Hegera vo Vatikáne. Jakubov zatiaľ najväčší odliaty zvon vážil 150 
kg a poputoval do zvonice pravoslávneho Chrámu sv. Rastislava v Snine.   

OCENENÍ CENOU MESTA OD ROKU 1995  
  Doposiaľ boli Cenou mesta Svidník ocenení títo ľudia a tieto kolektívy: 
Rok 1995: Folklórny súbor Makovica, Ladislav Štefanišin, Ján Štefanišin, Rok 
1996: Miron Pribula, i.m., Vasiľ Gmiterko, i.m., Dezider Pusztay, Aladár Šalata, 
Fridolín Zavarsky, Jozef Gregor, František Marcinko, Anna Lukešová, Michal 
Kaliňák, NsP arm. gen. L. Svobodu, Rok 1997: Jozef Hejmala, Rok 2000: 
Andrej Dudáš, Rok 2007: Ján Brudňák, Rok 2008: Folklórny súbor Makovica, 
Peter Chudík, Gymnázium DH vo Svidníku, Rok 2009: Pravoslávny zbor pri 

chráme sv. Trojice vo Svidníku, 
Miešaný spevácky zbor Božské-
ho srdca pri rímsko-katolíckej 
cirkvi vo Svidníku, Zbor pre-
svätej Bohorodičky pri Grécko-
-katolíckej farnosti vo Svidníku, 
Rok 2010: Mária Pajzinková, 
Rok 2011: Aladár Šalata, Jozef 
Leľo, Rok 2012: Jozef Rodák. 
Ľuboš Maliňák, Ján Gibej, Ján 
Jech, Rok 2013: Ján Babjak, Ján 
Jurčišin, Rok 2014: Jozef Baslár, 
i.m., Rok 2015: Zoe Klusáková-
-Svobodová, Štefan Jendruš, 
Rok 2016: Michal Bartko.  

(pn)

Speváčka Katarína KoščováSpeváčka Katarína Koščová Sláčikové kvarteto Sláčikové kvarteto 

Počas kovidového obdobia 
uplynulo 30 rokov od sformo-
vania modernej samosprávy, 
nebolo tomu inak ani v meste 
Svidník. Uplynulo 30 rokov od 
prvých volieb do samospráv-
nych orgánov v roku 1990. 
Práve preto mesto Svidník 
na slávnosť pozvalo aj ľudí, 
ktorí formovali naše mesto od 
počiatku. Slávnostná recepcia 
sa niesla v duchu príjemných 
rozhovorov a spomienok  

Spravodajstvo 
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  Nechcú v blízkosti fi rmu spracujúcu plasty. Zaujímavosťou je, že 
priemyselný areál tam bol omnoho skôr, než sa tam mnohí z nich 
nasťahovali. Ľudia v Nižnej Jedľovej pod svidníckym letiskom 
sa stavajú proti zámeru investora a žiadajú obecné referendum. 
Tvrdia, že majú právo rozhodovať o tom, čo sa v priemyselnom 
areáli pri obci bude robiť.   

V Nižnej Jedľovej sa sporia o zámer spracovávať plasty 
v priemyselnom areáli pri svidníckom letisku 

  Roky chátrajúci priemyselný areál v katastri dedinky Nižná Jedľová bol 
environmentálnou záťažou. Bolo v ňom množstvo plastového odpadu ešte 
z čias, keď tam pôsobila fi rma Surmex. 
  Nový majiteľ areálu celú environmentálnu záťaž odstránil a priemyselný 
areál zmodernizoval. Súkromná fi rma prišla s jasným zámerom. „Podni-
kateľský zámer spočíva v tepelnom spracovaní plastov pri teplote 120 
až 160 stupňov za účelom ich opätovného využitia,“ vysvetlil Vladimír 
Jenčurák, spracovateľ dokumentácie pre zisťovacie konanie. 
  No a vlastne v takomto duchu sme dostali aj podnet do redakcie. Obrátil 
sa na nás pán, ktorý sa pdoľa vlastných slov zúčastnil v utorok 21. júna 
prezentácie tohto zámeru na Obecnom úrade v Nižnej Jedľovej. „Podľa 
mnohých obyvateľov Nižnej Jedľovej a Svidníka sa už vraj plast 
posledné dva roky takto "v skúšobnej prevádzke” spracováva. Toto 
neviem nijako potvrdiť, osobne si pamätám len jedenkrát sťažnosť 
obyvateľov Svidníka na zápach počas poslednej zimy a početné 
sťažnosti obyvateľov Nižnej Jedľovej.“ 
  Toto však fi rma odmietla, podľa jej vyjadrení v areáli len pripravujú všetko 
pre to, aby v prípade schválenia zámeru mohli spracovanie plastov spustiť. 
„Nemôžu ľudia cítiť niečo, čo tam nie je,“ zareagoval zástupca fi rmy. 
  Muž žijúci vo Svidníku vo svojom podnete pre naše noviny ďalej povedal, 
že podnikateľský zámer počíta so spracovávaním plastového odpadu v 
extrudéri za teploty 120 - 160 stupňov, nemá ísť o spaľovanie, ale prichá-
dza k taveniu a, samozrejme, výparom. Spracovávané plasty podľa neho 
nemajú obsahovať chlór. 
  Firma, ktorá plánuje pôsobiť v  oplotenom areáli nad obcou Nižná Jedľová 
tvrdí, že aktuálne pracujú na všetkých potrebných povoleniach. Súčasťou 
je aj posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie. Miestni už teraz 
tvrdia, že spracovanie plastov škodí. 
  „Naša dedina je v takej kotline, v takom nejakom vzdušnom vysávači, 
ktorý pri inverzii neúmerne veľa zápachu tlačí práve na naše obydlia. 
Tie exhaláty vchádzajú rovno do obývačiek, nedá sa poriadne vetrať,“ 
vyhlásil obyvateľ Nižnej Jedľovej a aktivista Ján Halčík. Firma to však 
odmieta. Negatívne vplyvy na životné prostredie v takom rozsahu, aby ich 
podnikateľský zámer nebol úradmi schválený, nepredpokladajú. 
  Potvrdí to však až takzvaná rozptylová štúdia. Oprávnená osoba, expert 
na emisie, posúdi koncentráciu a šírenie prípadných emisií do okolia. Toto 

je nezávislý posudok, ktorý bude pre ministerstvo záväzný pri vydávaní 
záverečného stanoviska a následne povolenie vydá Okresný úrad, Odbor 
životného prostredia.  
  Domácim vadí aj to , že do areálu a teda cez časť ich obce budú jazdiť 
kamióny. 
„Podľa zámeru je počet kamiónov prúdiacich cez obec do haly 2 
týždenne, čo je, samozrejme, dva tam a dva späť. Podľa zámeru a 
deklarovanej kapacity extrudéra však bolo vyrátané a zástupcom spo-
ločnosti aj potvrdené, že kapacita je v skutočnosti 400 - 500 kamiónov 
ročne,“ napísal nám v podnete jeden z obyvateľov Svidníka. „Už len toto 
nám tu absolútne nechýba,“ pridal svoj nesúhlasný postoj Ján Halčík.  
  Obyvatelia Nižnej Jedľovej prítomní na prerokovaní zámer podľa listu, 
ktorý sme dostali do re-
dakcie, jednoznačne od-
mietli a poverili poslancov 
a starostku o vyhlásenie 
referenda v predmetnej 
otázke schválenia takejto 
prevádzky.   
  Výhrady obyvateľov sa 
vraj dajú zhrnúť takto: 1. 
počet kamiónov, 2. rozptyl 
škodlivých častíc do oko-
lia, 3. zápach. 
  Starostku preto žiadajú, 
aby o tom, čo sa bude v 
súkromnom priemyselnom 
areáli robiť, rozhodli oni 
sami. „Chceme, aby ľu-
dia mali právo v referen-
de rozhodnúť, či chcú 
žiť v čistom prostredí 
a či chcú tu také tech-
nológie na spracovanie 
plastu a pritom aj za-
morenie nášho okolia,“ 
vysvetlil ešte Ján Halčík 
a my dodajme, že plasty 
fi rma neplánuje spaľovať, 
ale taviť extrudérom - špe-
ciálnym strojom. 
  „Je to normálna, bežná 
technológia. Takýchto 

extrudérov na Slovensku funguje 
kvantum, pretože každý, kto pra-
cuje s plastami, má záujem ich 
spracovať a predať ďalej ako dru-
hotnú surovinu,“ ozrejmil Vladimír 
Jenčurák, spracovateľ dokumentácie 
pre zisťovacie konanie.  
  Či sa to podarí aj fi rme v katastri 
Nižnej Jedľovej, ukážu nasledujúce 
týždne a mesiace. 
  Starostka obce s ani nie sto obyva-
teľmi nateraz otázku miestneho refe-
renda necháva otvorenú. „Či obec 
môže ohľadom tejto požiadavky 
spraviť miestne referendum alebo 
nie. Bude to riešené na obecnom 
zastupiteľstve,“ povedala starostka 
Nižnej Jedľovej Alena Džupinová 
(na fotografi i), ktorá sa s prosbou o 
vysvetlenie tejto témy obrátila aj na 
Združenie miest a obcí Slovenska. 

(ps) 
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  Už pred týždňom sme na našich stránkach v krátkosti písali, že 
takmer hodinu a pol trvala na ostatnom zasadnutí svidníckeho 
mestského parlamentu diskusia poslancov o šikanovaní v Zák-
ladnej škole na Ulici 8. mája vo Svidníku. 
  Predstúpil pred nich rodič šikanovaného chlapca Ladislav Hri-
bik, ktorý vyslovil nespokojnosť s tým, ako sa k celej mimoriadne 
nepríjemnej situácii postavili zodpovední, a to i napriek záveru 
polície, ktorá šikanovanie potvrdila. 

Brutálna, políciou potvrdená šikana, v Základnej škole 
na Ulici 8. mája predmetom diskusie mestských poslancov 

VYSTUPOVALO VIACERO POSLANCOV 
 Vystupovalo viacero poslancov, diskusia bola často v rovine diskusie La-
dislava Hribika s primátorkou Marcelou Ivančovou. Všetci diskutujúci vyslovili 
pohoršenie nad tým, čo sa stalo. Rodina šikanovaného chlapca žiada fi nančné 
odškodnenie, už len nákladov, ktoré im vznikli počas vyšetrovania, ale aj 
ospravedlnenie, ktoré im podľa otca bolo prisľúbené, no nedočkali sa ho. 

***
OTEC POSLANCOM ZASLAL LIST 

  Otec Ladislav Hribik sa pár dní pred zasadnutím svidníckeho Mestského za-
stupiteľstva obrátil na poslancov listom zaslaným meilom. Keď dostal priestor 
vystúpiť priamo na ich zasadnutí, hovoril to, čo rozobral aj v spomínanom liste. 
„Obraciam sa na vás ako na volených zástupcov samosprávy v meste 
Svidník, z dôvodu nenapĺňania povinnosti zriaďovateľa a nečinnosti 
vedenia jednej zo základných škôl mesta Svidník, ktoré, podľa môjho 
názoru, nesú aj znaky porušovania zákona,“ vyhlásil Ladislav Hribik a 
pokračoval slovami o tom, ako sa jeho maloletý syn stal obeťou brutálneho 
šikanovania na pôde jednej zo základných škôl v meste. 
  Informácie o tejto udalosti sme na našich stránkach priniesli aj my a odzneli 
aj v Televízii Markíza. 
  „V tom čase ako vedenie školy, tak aj zriaďovateľ verejne a písomne 
deklarovali, že budú súčinní pri vyšetrovaní orgánmi činnými v trestnom 
konaní a príjmu opatrenia po jeho ukončení. 13. januára 2022 som dostal 
uznesenie vyšetrovateľa Odboru kriminálnej polície OR PZ vo Svidníku, v 
ktorom sa uvádza, že na základe znaleckého dokazovania, podopreného 
výpoveďami svedkov a tromi znaleckými posudkami súdnych znalcov 
bolo dokázané, že pätica žiakov spáchala trestný čin ublíženia na zdraví, 
trestný čin výtržníctva a trestný čin vydierania.  Z dôvodu vekovej hranice 
bolo trestné stíhanie páchateľov zastavené. 
  Obrátil som sa na zriaďovateľa školy, vedenie mesta Svidník s návrhom 
na mimosúdne vyrovnanie v súvislosti s predmetnou udalosťou. Udalosť 
sa stala na pôde školy. S plným rozsahom uznesenia bolo oboznámené 

ako vedenie mesta, tak aj riaditeľka dotknutej školy, s dôrazným upo-
zornením na ochranu osobných údajov. 
  Vedenie mesta súhlasilo s návrhom na mimosúdne vyrovnanie, v tom 
prípade som oznámil, že nepodám žalobu. 
  Mesto ako zriaďovateľ deklarovalo, že zabezpečí fi nančné prostriedky 
pre školu, nakoľko táto fi nančnými prostriedkami nedisponuje. 
  Po niekoľkých osobných stretnutiach s pani primátorkou, prednostom 
mestského úradu a po stretnutiach môjho právneho zástupcu, bola 
vypracovaná dohoda o mimosúdnom vyrovnaní. 
 Po vyše trojmesačnej komunikácii bolo oznámené právnym zástupcom 
protistrany J. Berežným môjmu právnemu zástupcovi, že k dohode ne-
dôjde. Ako dôvod bolo uvedené, že riaditeľka školy necíti pochybenie.  
Na základe toho,  po naťahovaní času a nesplnení dohodnutých pod-
mienok, bola podaná na príslušný súd žaloba na školu o náhradu ná-
kladov liečenia, nemajetkovej ujmy a právneho zastupovania,“ vysvetlil 
poslancom Ladislav Hribik.  

***
STATUS ŠKOLY O POŠKODZOVANÍ DOBRÉHO MENA

  Druhým aspektom podľa neho je skutočnosť, keď mu bolo zriaďovateľom 
oznámené, že škola odmieta prijať opatrenia voči osobám, ktoré sa dopustili 
trestných činov. „Chcem poukázať na skutočnosť, že naproti tomu deväť 
mesiacov na stránke školy bol uverejnený status, v ktorom som bol 

obvinený z toho, že som poškodil 
dobré meno školy a prispel k zása-
hu do narušenia psychiky žiakov 
školy. Vyšetrovanie orgánov čin-
ných v trestnom konaní a posudky 
súdnych znalcov preukázali úplný 
opak,“ podotkol Ladislav Hribik, ktorý 
podrobne opisoval spôsoby šikanova-
nia jeho syna i zranenia, ktoré utrpel. 

***
MNOHÍ SO SLZAMI NA KRAJÍČKU
  Poslanci jeho slová počúvali doslova 
so zatajeným dychom a dovolíme si 
povedať, že mnohí aj so slzami na 
krajíčku. My jeho opis brutálnej šikany 
podrobne zverejňovať nebudeme, no 
je k dispozícií v rámci videonahrávky 
zo zasadnutia Mestského zastupi-
teľstva.  
  „Vážená pani poslankyňa, vážení 
pani poslanci, vážený pán hlavný 
kontrolór, obraciam sa na vás preto 
s prosbou a žiadosťou o zaujatie 
stanoviska k postupu školy a zria-
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Brutálna, políciou potvrdená šikana, v Základnej škole 
na Ulici 8. mája predmetom diskusie mestských poslancov 
ďovateľa. Už šetrenie štátnej školskej inšpekcie z leta minulého roka 
preukázalo porušenie viacerých povinností školy. 
  Verím, že je v záujme volených zástupcov, aby bol vyslaný signál 
obyvateľom mesta, že ich deti sú v školách v bezpečí. A že kompetentní 
nemôžu ignorovať rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní, 
právne predpisy Slovenskej republiky a základné elementárne pravidlá 
slušného správania,“ povedal Ladislav Hribik, ktorý viackrát povedal, že 
nechce do prípadu vnášať politiku, chce len spravodlivosť a ako sám nieko-
koľkokrát povedal, základnú slušnosť.  

***
RODINA CHCE LEN SPRAVODLIVOSŤ

  „Chcel som len ospravedlnenie a vyvodenie dôsledkov. Nerobme si 
ilúzie - šikana v školách je. Otázka je, ako sa rieši. Chcem len spravod-
livosť, chcem len, aby ste sa pozreli na to, ako to v našich školách je,“ 
povedal Ladislav Hribik a zopakoval, že polícia ukončila vyšetrovanie 13. 
januára tohto roku, no škola mala uzavreté vyšetrovanie už vlani v auguste. 
„To ma najviac zarazilo. Vy máte právomoc zasiahnuť a urobiť niečo, 
predsa nie je možné, aby si jeden štatutár robil čo len chce.“ 

***
PRIMÁTORKA OCENILA SPOLUPRÁCU RODIČOV 

  Primátorka Marcela Ivančová ocenila, že Ladislav Hribik ako rodič s mestom 
ako zriaďovateľom od začiatku spolupracoval. Navrhla, že by možno bolo 
lepšie vypnúť kameru, ktorá sníma priebeh celého zasadnutia mestského 
parlamentu. Na to však Ladislav Hribik zareagoval takto: „Poviem vám tak, ja 
už po týchto skúsenostiach rozhovorom medzi štyrmi, šiestimi, ôsmymi 
očami neverím. Ja som nič nespravil, ja som nič neukradol, všetko, čo 
tu hovorím, je pravda,“ vyhlásil Ladislav Hribik. „Dobre, tak to necháme 
tak,“ reagovala primátorka a pokračovala: 
  „My sme riaditeľku vyzvali písomne v tom zmysle, že žiadame prijatie 
takých opatrení, aby si páchatelia šikany dostatočne uvedomili závaž-
nosť situácie, budem čakať na výsledky zasadnutia pedagogickej rady, 
aby to bolo v súlade so správnym pedagogickým riešením situácie. 
Následne bude Rada školy a tam sa ten problém bude musieť vyriešiť.“ 

***
FINANČNÉ DÔSLEDKY MÁ ZNÁŠAŤ ŠKOLA   

  Primátorka ozrejmila závery školskej inšpekcie, s Ladislavom Hribikom 
si viackrát vymenila názory na jednotlivé postupy a závery. Ladislav Hribik 
vyhlásil, že mnohé dokumenty mesto ako zriaďovateľovi školy chýbajú a on 
je ochotný ich doložiť, no iba hlavnému kontrolórovi mesta. Vyhlásil ešte, 
že v mnohom s primátorkou nesúhlasí, pretože došlo napríklad aj k úniku 
informácií, podľa neho zo strany školy. „Je to niečo neprípustné,“ podotkol. 
  Na margo fi nančného odškodnenia primátorka povedala, že fi nančné dôsled-
ky má znášať škola. „Nebolo by fér, aby sme to platili z rozpočtu mesta. 
My môžeme škole peniaze zapožičať s tým, že nám to vrátia,“ reagovala 
na slová Ladislava Hribika, ktorý hovoril o tom, aké mal náklady na právne 
zastupovanie, na cesty za odborníkmi, znalcami a podobne. 

***
POSLANEC POPERNIK VYJADRIL ĽÚTOSŤ

  Poslanec Jozef Popernik v diskusii vyjadril ľútosť nad tým, 
čo sa stalo. „Toto sa nemalo stať. Musím vyjadriť ľútosť 
rodičom, čo sa stalo, aj nad tým, ako sa to celé vyvinulo,“ 
povedal poslanec Jozef Popernik a jeho kolega Pavel Olejár 
sa pýtal, že keď v januári orgány činné v trestnom konaní 
skonštatovali, že sa stali tri trestné činy, prečo nezasadla 
mimoriadne pedagogická rada? 
  Primátorka povedala, že mesto dostalo policajné uznesenie 
neskôr, niekedy v marci alebo apríli. Ladislav Hribik však toto 
tvrdenie primátorky vyvrátil pre naše noviny s tým, že nám do-
ložil fotodokumentáciu, ako primátorke predmetné uznesenie 
o potvrdení spáchania troch trestných činov zaslal meilom 25. 
januára. „Konzekvencia voči riaditeľke bude vyvodená,“ 
povedala ešte primátorka na zasadnutí mestského parlamentu.  

***

POSLANKYŇA SIVÁKOVÁ: 
"ABY BOLO MENO RODINY OČISTENÉ"

  „Rodičia šikanovaného chlapca majú môj obdiv, dotiahli tento prípad 
do konca.  Ja ich obdivujem, ako korektne pristupovali k celému prípadu, 
ja by som to nedokázala, ak by sa niečo také stalo môjmu k dieťaťu,“ 
vyjadrila sa poslankyňa Katarína Siváková a pokračovala: 
  „Verím, že dôjde k náprave aj v tej škole, minimálne ospravedlnenia by 
sa rodina Hribiková za to všetko mala konečne dočkať. Veľmi pekne vás 
žiadam celé vedenie mesta, aby meno rodiny Hribikovej bolo skutočne 
očistené,“ vyhlásila poslankyňa Katarína Siváková, ktorá tak reagovala na 
dezinformácie, ktoré v uplynulých týždňov informácie o šikanovaní spochyb-
ňovali. Policajný záver je však jasný. Šikana sa stala!  
  Primátorka Svidníka Marcela Ivančová ešte povedala, že niekedy v septembri, 
októbri minulého roka na dôležitosť predchádzania šikane upozornila vtedajšiu 
vedúcu odboru školstva. 
  „Chcela som, aby sa aj na poradách s riaditeľkami škôl téme šikany 
venovala. Chcem veriť, že to tak vtedy urobila. Neviem, ako to riešila, 
neodpovedala mi na moje otázky, hoci podala výpoveď, do 30.6. je stále 
zamestnankyňou mesta, tak som čakala, že mi vyjadrenia poskytne,“ 
poznamenala ešte primátorka na adresu Eriky Červenej, ktorá na zasadnutí 
nebola, keďže bola vo výpovednej lehote a bola práceneschopná, resp. 
čerpala dovolenku.  
  V diskusii pohoršenie nad prípadom šikany vyjadrili aj poslanci Ján Vook, 
Vladimír Žak, či Peter Pilip. Uzavrela ju primátorka. Marcela Ivančová v závere 
diskusie k tejto citlivej téme povedala: 
  „Ja sa vám, pán Hribik, poznajúc obsah uznesenia z policajného vy-
šetrovania, chcem v mene mesta Svidník ospravedlniť.“  
  My sme o vyjadrenie požiadali aj riaditeľku Základnej školy na Ulici 8. mája 
vo Svidníku, no ani po dvoch týždňoch sme ho nedostali. 

(ps)   
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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH 
PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (27.) 

  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 dvadsiatymsiedmym dielom celoročného seriálu.

***
AMERICKÝ VEĽVYSLANEC NA NÁVŠTEVE

  Okresy Svidník a 
Stropkov navštív i l 
veľvyslanec USA na 
Slovensku Ronald 
Weiser. Stretol sa 
s primátormi oboch 
miest - v Stropkove s 
Ladislavom Paňkom a 
vo Svidníku Michalom 
Bartkom. Svidníckemu 
primátorovi americký 
veľvyslanec daroval 

tričko z kampane vtedajšieho prezidenta USA Georga Busha.
***

SPOLUPRÁCA S UKRAJINSKÝM RACHOVOM
  Dohodu o spolupráci Okresného úradu vo Svidníku a Okresnej rady ukrajin-
ského Rachova podpísali na pôde svidníckeho Okresného úradu. 
Urobili tak prednosta Okresného úradu vo Svidníku Vladimír Popik a predseda 
Rachovskej Okresnej rady Mykola Berkela. Cieľom tejto dohody mala byť 
a neskôr aj bola spolupráca Svidníka a Rachova, ktorá pretrváva dodnes.

***
NOVÝ MAJITEĽ DRUŽSTVA 

V LADOMIROVEJ
  Poľnohospodárske družstvo Druž-
ba v Ladomirovej získalo nového 
majiteľa. 
  Na toto družstvo bol ešte v roku 
1995 podaný návrh  na vyhlásenie 
konkurzu. Po prvom neúspešnom 
kole predaja nehnuteľného majetku 
vzišiel ako víťaz druhého kola RNDr. 
Jozef Žák, majiteľ Farmy hydiny 
Ladomirová. 
  Jozef Žák za nehnuteľný majetok, 
ktorý bol poväčšinou v zlom stave, 
zaplatil jeden a pol milióna sloven-
ských korún.

***
POLITICI POD JAVOROM

  Stánky s občerstvením počas horú-
ceho víkendu dostali zabrať. Bolo to 
počas tradičných Slávností kultúry 
Rusínov-Ukrajincov Slovenska vo 
Svidníku. Jedným z najvyťaženej-
ších bolo aj Bistro pod javorom, 
ktoré navštívili viacerí politici. Naprí-
klad aj vtedajší predseda Národnej 
rady SR Jozef Migaš, ktorý si dobre chladené pivo vychutnal v spoločnosti 
okresného prednostu Vladimíra Popika a primátora Svidníka Michala Bartka. 
To, že im chutilo, potvrdili okoloidúcim aj spevom... 

(ps)

  Škola umeleckého priemyslu vo Svidníku pokračuje v projek-
tových aktivitách programu Erasmus+KA1. V priebehu dvoch 
týždňov (6.6. - 17.6.2022) si študenti mohli vyskúšať zmenu 
prostredia a vzdelávania sa  aj vďaka hosťujúcej škole SŠUP v 
Ústí nad Orlicí v Českej republike, ktorá nám poskytla mnoho no-
vých vedomostí v oblasti počítačových a digitálnych zručností. 

Študenti ŠUP-ky na projekte v Ústi nad Orlicí

  Cieľom stáže odevných dizajnérok bolo oboznámenie sa s grafi ckým sys-
témom CAD v odevnom priemysle a realizácia technickej dokumentácie v 
danom programe. Každá zo študentiek si na začiatku vytvorila vlastnú kolekciu 
modelov na tému 60. roky minulého storočia. Zoznámili sa s programom na 

modelovanie a polohovanie strihov, v ktorom upravovali strih šiat typických 
pre dané obdobie. Škola žiačkam dopriala aj hodiny navrhovania a maľova-
nia hodvábu, ktoré 
sa stali príjemným 
spestrením stáže. 
 Š ies t i  š tuden t i 
prevažne odboru 
rek lamná tvorba 
získali prehľad, zá-
kladné vedomosti a 
zručnosti pre tvorbu 
animácie a jej post-
produkcie v grafic-
kých programoch 
Dragonframe, Adobe 
Photoshop a Adobe 
After Eff ects.  
  V priebehu prvého týždňa sa zoznamovali s princípom tvorby rôznych druhov 
animácií, ako napríklad stop motion, kreslená a plôšková animácia, pričom už 
začínali pracovať na storyboarde vlastnej animácie. Následne ďalší týždeň 
vytvorili svoje vlastné krátke animácie.
  Dostalo sa nám aj možnosti spoznať mesto Ústí nad Orlicí, jeho pamiatky 
a okolie. Navštívili sme rôzne múzeá, výstavy a boli sme aj na celodennom 
výlete v Prahe a Litomyšli. Svoje vedomosti sme si rozšírili aj o odborné 
exkurzie vo Výskumnom bavlnárskom ústave, fi rme Velebný & Fam, ktorá 
je celosvetovo známa umeleckou výšivkou slávnostných vlajok, pamätných 
stúh, erbov a taktiež sme mali možnosť zúčastniť sa celoštátnej prehliadky 
fi lmovej tvorby „České vize“.
  Už teraz sa tešíme na nový školský rok, v ktorom máme naplánovaných 
niekoľko zahraničných stáží v rámci programu Erasmus+ KA2, o ktorých Vás 
budeme informovať.

Media - club pri ŠUP Svidník
Študenti sa zúčastnili stáže v Českej  republike Študenti sa zúčastnili stáže v Českej  republike 
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  S miernym predstihom oproti minulým rokom otvorili strop-
kovské letné kúpalisko. Kedysi verejnosť čakala na osvieženie v 
bazénoch až do príchodu letných prázdnin, tentoraz mohli areál 
navštíviť už v posledný júnový víkend. 

Kúpalisko v Stropkove otvorili o týždeň skôr

„Sme radi, že sa nám podarilo areál pripraviť na sezónu skôr, hoci nám 
naplnenie bazénov trvalo dlhšie ako obvykle. Dôvodom je dlhotrvajúce 
sucho a pokles hladiny vody v studniach. Napriek tomu sme to zvládli, 
dobre dopadli aj nevyhnutné hygienické rozbory vody a tak sa verejnosť 
môže tešiť na príjemné chvíle oddychu v našom areáli,“ uviedol riaditeľ 
správcu kúpaliska, mestského podniku Služba, Dušan Lukáč. 
  Pred sezónou prebiehala štandardná údržba veľkého 50-metrového pla-
veckého bazénu i dvoch detských bazénov a oddychových plôch, opravili 
technológiu v studniach, vyspravili bazény a vykonali ďalšie nevyhnutné práce. 
  Stropkovské kúpalisko je známe svojou pokojnou atmosférou, prijateľným 
vstupným a na svoje si tam prídu hlavne rodiny s deťmi. 
  Návštevníkom bude aj tentoraz k dispozícii bufet, detské atrakcie či plážové 
ihrisko. Novinkou je nové multifunkčné ihrisko s umelou trávou v areáli te-
nisových kurtov. „Nechceme konkurovať akvaparkom ani rušným kúpa-

  Siedmi pedagogickí zamestnanci ZŠ Kružlová sa 15. júna 2022 
zúčastnili vo Svätom Jure na odbornom seminári, ktorý organi-
zovalo Ministerstvo školstva k projekte Rady Európy - Pilotné 
overovanie plurilingválneho prístupu k inklúzií rómskych detí 
vo vzdelávaní. 

Základná škola Kružlová v medzinárodnom projekte Rady Európy

  Projekt predstavil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero.  
V rámci svojho vystúpenia, ako člen expertného tímu predstavil projekt RO-
MANI/PLURILINGUAL POLICY EXPERIMENTATION.
  V projekte sa pilotne overí nové usmernenie vzdelávacej politiky Rady Eu-
rópy, ktoré reaguje na pretrvávajúcu výzvu Rady Európy počas niekoľkých 
desaťročí práce v oblasti jazykového vzdelávania. 
  Navrhovaný projekt otestuje usmernenie vzdelávacej politiky v praxi a vý-
znamne prispeje k realizácii viacjazyčného prístupu Rady Európy. Hlavnými 
dôvodmi pre realizáciu projektu je, že inklúzia rómskych detí a mládeže do 
vzdelávania stále zostáva veľkou výzvou a predchádzajúce iniciatívy Rady 
Európy zanechali priepasť medzi princípmi na vysokej úrovni a praxou v 
školskej triede. 
  Projekt bude overovať novú stratégiu používania pluringválneho prístupu v 
edukácií rómskych žiakov podporujúci inklúziu. 

  Projekt by mal trvať 4 roky a zapojili sa doňho tri členské krajiny Rady Európy 
- Slovensko, Grécko a Slovinsko. Z každej krajiny sú vybrané štyri základné 
školy. Za Slovenskú republiku boli vybrané - Základná škola Kružlová, Základ-
ná škola Ľ. Podjavorinskej  na Luniku IX, Košice, Základná škola Vilka Šuleka 
Hlohovec a Základná škola s materskou školou Záhorská Ves.

(zš)

liskám s tisíckami návštevníkov a neutíchajúcim ruchom. U nás nájdu 
návštevníci pohodovú atmosféru a príjemné miesto na letný relax, a to 
všetko v širšom centre mesta,“ dodal D. Lukáč. 
  Kúpalisko bude otvorené denne 
od 10.00 do 19.00 hod. do konca 
augusta. „V minulosti sme skú-
sili predĺžiť sezónu aj v prvých 
septembrových týždňoch, ale ne-
osvedčilo sa to. Návštevnosť bola 
minimálna a vyhodnotili sme, že 
v našich podmienkach je ideálna 
sezóna do konca augusta,“ uzav-
rel riaditeľ Služby.  
  Základné vstupné pre dospelých 
a deti nad 140 cm je 3 eurá, deti 
do 140 cm, seniori nad 60 rokov a zdravotne postihnutí zaplatia 2,50 eur, 
rovnako tak členovia skupín nad 20 osôb. K dispozícii budú aj zľavnené 
viacvstupové permanentky a zľavy zo vstupného majú aj držitelia Jánskeho 
plakiet za darovanie krvi. 

Peter Novák, hovorca mesta Stropkov

  Tohtoročné Dni Svidníka vrcholili počas víkendu športovými 
podujatiami, no tým hlavným vrcholom bol piatkový program 
na pešej zóne. Jeho súčasťou boli predajné trhy a nechýbali, 
samozrejme, stánky s občerstvením. 

Mimoriadne horúce Dni Svidníka vyvrcholili v piatok a cez víkend 

  Svidnícka pešia zóna atmosférou predajných trhov na začiatku leta ožila 
po dvoch rokoch pandémie. Od dvanástej hodiny sa na pešej zóne rozdávali 
balóny pre deti, od 13.30 balónový animátor 
z balónov vytváral rôzne postavičky, no a od 
14. hod. sa začal kultúrny program. Postupne 
na javisku na pešej zóne vystupovali kapela 
Kontakty, nasledovala Usmievanka pre deti, 
program žiakov a učiteľov svidníckej Zák-
ladnej umeleckej školy, spevák Laco Bernát, 
spevák Juraj Vančík, no a o 19. hodine prišla 
na rada kapela Vidiek. 
  O 20. hodine si mohli ľudia v centre Svid-
níka vypočuť slávnostný príhovor, po ktorom 
koncertoval spevák Štefen Štec, kapela HEX 
a domáca svidnícka kapela Piňazi De? celý 

kultúrny program zavŕšila.  
  V horúcom počasí pracovníci Technických služieb mesta Svidník kropili 
pešiu zónu vodu, pomohli aj svidnícki dobrovoľní hasiči, ktorí vytvárali tzv. 
vodné brány.  
  Na piatkovom programe Dní Svidníka sa okrem iných zúčastnil aj predseda 
Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský s manželkou, europo-
slankyňou Miriam Lexmann, ale aj zástupcovia partnerských miest Svidníka 

zo Sanoka, Strzyzowa, Jaroslwa, Krosna a 
Krivej Palanky, ktorých v obradnej miestnosti 
spolu s ďalšími hosťami v piatok popoludní 
prijala primátorka Svidníka Marcela Ivančová.  
  No a v sobotu nasledoval Dukelský pohár, 
teda futbalový a volejbalový turnaj a rovnako 
aj Marcedec Benz - teda stretnutia majiteľov 
a priaznivcov tejto automobilovej značky. V 
nedeľu Dni Svidníka vyvrcholili cyklistickými 
pretekmi Východ Road liga. 
  My sa víkendovému programu Dní Svidníka 
budeme na našich stránkach bližšie venovať 
o týždeň.                                                 (ps) 
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  Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, 
prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kva-
lite bývania obyvateľov Slovenskej republiky. V rámci zverejňo-
vania údajov vám pravidelne prinášame zaujímavé informácie 
zo Sčítania domov a bytov. Niektoré zaujímavosti sa týkajú aj 
okresu Svidník.  

Čo odhalili základné výsledky sčítania domov a bytov o Prešovskom kraji
Najvyššia kvalita bývania je aj v okrese Svidník 

PREŠOVSKÝ KRAJ A JEHO JEDINEČNOSTI 
V OBLASTI DOMOV A BYTOV

  Z pohľadu kvality bývania v jednotlivých okresoch 
Prešovského kraja vidíme najnižšiu vybavenosť domov 
a bytov v okrese Medzilaborce. V okrese Medzilaborce 
sa nachádzal najnižší podiel bytov s vodovodom v byte 
zo spoločného zdroja a druhý najnižší podiel domov 
s prípojkou na kanalizačnú sieť zo všetkých okresov 
SR. Okrem toho sa tu nachádzal najvyšší podiel bytov 
s vodovodom v byte z vlastného zdroja, najvyšší po-
diel bytov bez vane alebo sprchovacieho kúta v byte, 
najvyšší podiel domov bez kanalizácie, druhý najvyšší 
podiel bytov vykurovaných samostatným vykurovacím 
telesom zo všetkých okresov SR. Najvyššiu kvalitu 
bývania z okresov Prešovského kraja zase vykazovali 
okresy Poprad, Prešov, Levoča, Humenné a Svidník.

***
V OBCI ŠARBOV ŽIADNY DOM 

S MUROVANOU KONŠTRUKCIOU
  Najpoužívanejším materiálom nosnej konštrukcie 
domu bola pri domoch Prešovského kraja murovaná 
konštrukcia (tehly, tvárnice, tehlové bloky), ktorá tvorila 
základy takmer 115 000 domov (114 356 domov; 70,27 
%). V porovnaní s ostatnými krajmi Slovenskej republiky 
však išlo o tretí najnižší podiel, nižší podiel domov s 
murovanou konštrukciou mali už len Banskobystrický 
a Košický kraj. Najvyšší podiel domov s murovanou 
konštrukciou (tehly, tvárnice, tehlové bloky) bol v okrese Humenné. Murovanú 
konštrukciu nemal ani jeden dom v troch obciach SR Lipovec (okres Rimavská 
Sobota); Červeňany a Šarbov. 

***
PRÍPOJKA NA KANALIZÁCIU 

  Najzastúpenejším typom kanalizačného systému domu v Prešovskom kraji 
bola prípojka na kanalizačnú sieť, ktorú malo takmer 55 % domov. Okresom 
Prešovského kraja s najvyšším podielom domov bez kanalizácie bol okres 
Medzilaborce, v ktorom bola bez kanalizácie viac ako pätina domov (21,68 %), 

čo je najvyšší podiel domov bez kanalizácie zo všetkých okresov Slovenskej 
republiky. Pri troch obciach Prešovského kraja bol podiel domov bez kanali-
zácie nad 70 %, ide o obce Kečkovce, Chminianske Jakubovany a Oľšavica. 

***
NAJVIAC DOMOV S PRÍPOJKOU NA PLYN VO SVIDNÍKU 

Podiel plynovej prípojky v domoch Prešovského kraja bol takmer 70 % (69,36 
%), bez plynovej prípojky bolo takmer 30 % domov (28,92 % domov) a viac 

ako 1,5 % domov Prešovského kraja (1,71 %) nemalo túto 
informáciu zistenú. Z hľadiska všetkých krajov SR bol po-
diel plynovej prípojky v Prešovskom kraji  štvrtý najnižší a 
podiel domov bez plynovej prípojky štvrtý najvyšší. V rámci 
okresov Prešovského kraja bol najvyšší podiel domov s ply-
novou prípojkou v okrese Poprad, kde mali plynovú prípojku 
viac ako tri štvrtiny domov (77,15 %) a najnižší v okrese 
Medzilaborce s podielom domov s plynovou prípojkou viac 
ako 40 % (41,16 %). 
  Najvyšší podiel domov s plynovou prípojkou malo mesto 
Svidník, kde bolo na plynovú prípojku pripojených 810 z 
835 domov (97,01 %). Zo všetkých obcí SR ide o druhý 
najvyšší podiel. 

***
TAKMER 36 % DOMOV BEZ REKONŠTRUKCIE

  V Prešovskom kraji sa nachádza takmer 36 % domov 
(35,96 %) bez rekonštrukcie. V porovnaní s inými krajmi 
Slovenskej republiky je to druhý najnižší podiel nezrekon-
štruovaných domov. 

NAJNIŽŠIA KVALITA BÝVANIA 
V OKRESE MEDZILABORCE

  Z pohľadu kvality bývania v jednotlivých okresoch Prešov-
ského kraja vidíme najnižšiu vybavenosť domov a bytov v 
okrese Medzilaborce. V okrese Medzilaborce sa nachádzal 
najnižší podiel bytov s vodovodom v byte zo spoločného 
zdroja a druhý najnižší podiel domov s prípojkou na ka-
nalizačnú sieť zo všetkých okresov SR. Okrem toho sa 
tu nachádzal najvyšší podiel bytov s vodovodom v byte z 

vlastného zdroja, najvyšší podiel bytov bez vane alebo sprchovacieho kúta 
v byte, najvyšší podiel domov bez kanalizácie, druhý najvyšší podiel bytov 
vykurovaných samostatným vykurovacím telesom zo všetkých okresov SR. 
  Spolu s okresom Stará Ľubovňa sa v okrese Medzilaborce taktiež nachádzal 
najvyšší podiel bytov bez kúrenia a najvyšší podiel bytov so žiadnym zdrojom 
na vykurovanie bytu zo všetkých okresov Prešovského kraja. Najvyššiu kvalitu 
bývania z okresov Prešovského kraja zase vykazovali okresy Poprad, Prešov, 
Levoča, Humenné a Svidník.

(pn)

  Územný spolok Slovenského Červeného kríža vo Svidníku 
počas uplynulého týždňa spolupracoval s Políciou SR v rámci 
dopravno-preventívnej akcie #Záchranár, ktorá je zameraná na 
overenie vedomostí vodičov z prvej pomoci. 

VODIČOV PREVERILI 
z poskytovania prvej pomoci 

  Dopravné nehody si môžu vyžadovať pomoc človeku v bezvedomí. Prvoradé 
je skontrolovať dýchanie. Pacientovi treba zakloniť hlavu, ucho priložiť k jeho 
nosu, aby poskytovateľ prvej pomoci cítil a počul prípadné dýchanie. Pohľad 
je otočený na hrudník, sleduje sa, či sa dvíha hrudník. Počúvame 10 sekúnd. 
Ak človek nedýcha, začneme resuscitáciu. Frekvencia je 30 ku dvom, čiže 
30 stlačení, dva vdychy. 
  Pri stlačeniach treba prsty prekrížiť, stláčať v strede hrudnej kosti medzi 
prsníkmi. Pri následných vdychoch treba zapchať nos, zakloniť hlavu a dva-
krát vdýchnuť do úst. Keď človek začne dýchať, treba sledovať, ako sa mu 
dýcha, skontrolovať prípadné ďalšie zranenia a počkať na sanitku.         (bm)

Spravodajstvo 

Dopravné nehody si môžu vyžadovať Dopravné nehody si môžu vyžadovať 
pomoc  človeku. Preto sa konala akcia pomoc  človeku. Preto sa konala akcia 
Záchranár zameraná na overovanie Záchranár zameraná na overovanie 
vedomostí vodičov z prvej pomocivedomostí vodičov z prvej pomoci
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  Turistický vláčik s kapacitou 40 miest začal v uplynulý piatok 
v rámci propagácie jazdiť po Svidníku. Boli to však výnimočné 
jazdy po uliciach mesta, pretože počas prázdnin bude turistický 
vláčik na kolesách jazdiť na trase Svidník - Údoli smrti a späť.  

Spravodajstvo 

Zo Svidníka do Údolia smrti jazdí turistický vláčik zapožičaný z Poľska 

  V minulosti už turistický vláčik jed-
no leto po Svidníku jazdil. Vtedy ho 
zabezpečilo kúpalisko Aquaruthe-
nia, no keďže sa nedočkali fi nančnej 
podpory jeho prevádzky, viac už po 
Svidníku nejazdil.  
  Teraz turistický vláčik na kolesách 
zabezpečilo mesto Svidník, a to 
tak, že ho zapožičalo z dedinky pri 
poľskom meste Wadowice. Cena 
prenájmu j 4 750 eur bez DPH na 
mesiac s tým, že na konci júla mesto 
potvrdí, či si ho za rovnakú cenu 
prenajme aj na mesiac august. 

  Dočkali sa! Žiaci základných a študenti stredných škôl si od 
uplynulého piatku užívajú zaslúžené prázdniny. Dočkali sa ich 
po desiatich mesiacoch v školských laviciach, ktoré už neboli až 
tak ovplyvnené pandémiou, ako predošlý školský rok. Napriek 
tomu to bolo náročné obdobie pre všetkých - žiakov, rodičov, 
učiteľov a všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení.  

Žiaci sa dočkali vysvedčení, ocenení a hlavne letných prázdnin 
  V uplynulý štvrtok 30. júna si žiaci a študenti prevzali zaslúžené vysvedčenia 
o svojich triednych učiteľov. Pre prvákov to boli prvé ozajstné vysvedčenia 
v škole, pre deviatakov posledné v základnej škole. Od septembra z nich 
budú študenti stredných škôl, a tak ďakovali všetkým pedagógom nielen za 
vedomosti, ale aj za všetko, čo pre nich počas tých deviatich rokov v základnej 
škole urobili. 
  V jednotlivých školách sa už tradične udeľovali aj individuálne ocenenia 

úspešným žiakom a kolektívom, no a napríklad mladé 
volejbalistky, zväčša deviatačky zo Základnej školy na 
Komenského ulici si pochutnali aj na torte, ktorú im ako 
poďakovanie za získanie titulu majsteriek Slovenska 
v štvorkovom volejbale darovala primátorka Svidníka 
Marcela Ivančová.  
  Po dvojmesačných letných prázdninách sa školáci 
do škôl vrátia opäť v septembri. Školský rok sa začne 
1. septembra 2022, no školské vyučovanie sa začne 
v pondelok 5. septembra 2022.                            (ps) 

   Za dopravu vláčika z Poľska do Svidníka a späť mesto zaplatí ďalších 
2 500 eur.  
  V uplynulý piatok počas Dní Svidníka vláčik absolvoval prvé tzv. promo 
jazdy po meste. Cena lístka bola 1,50 € pre deti a 2,50 € pre dospelých.  

Počas júla však vláčik, ako sme už 
uviedli, bude jazdiť na trase Svidník 
- Údolie smrti a späť. 
   Sezónu turistického vláčika mesto 
spustí v stredu 6. júla, jazdiť bude 
päť dní v týždni, teda od stredy do 
nedele a každý deň absolvuje po 15. 
hodiny tri jazdy.  
  Pripravujú viac jázd počas jedné-
ho poobedia. Cena však bude iná. 
Predpokladá sa, že deti do 15 rokov 
a seniori budú platiť za jednu jazdu 
2 eurá a dospelí 4 eurá.  
  Vláčik bude vyrážať vždy z odstavnej 
plochy pri nápise Svidník.          (ps) 
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    SPOMIENKA
Ako ticho žila, tak ticho odišla.

Skromná vo svojom živote, 
veľká vo svojej láske a dobrote.

4. júla 2022 uplynul rok, odkedy nás navždy opustila 
naša milovaná mamka, babka a prababka 

ANNA CIMBALOVÁ ZO SVIDNÍKA
  Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku. 
  S láskou a úctou spomínajú syn Ján s rodinou a 
dcéra Anna 

Kto daroval krv? 
  V stredu 29. júna prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice v rámci Primátorskej kvapky krvi darovať krv 52 bezpríspevkových 
darcov: 
  Bibianka Suchaničová (prvodarca), Tamara Bačová (prvodarca), Alexandra 
Horkavá (prvodarca), Anežka Kundratová (prvodarca), Barbora Leferovičová 
(prvodarca), Milan Ferenc (63), Ľuboš Paranič (34), Miloš Hnát (72), Peter 
Biroš (33), Mária Birošová (9), Jaroslav Derco (7),  Martin Ždiňak (10), Patrik 
Pališin (11), Marián Sidlár (5), Lýdia Mačugová (15), Katarína Cinová (8), Ján 
Rodák (63), Timotej Pacák (2), Zuzana Hajduková (2), Matej Makara (4), Filip 
Savčák (5), Ľubomír Vorobeľ (18), Tomáš Vasilenko (28), Alexandra Hutňano-
vá (35), Tamara Suchaničová (2), Jana Potomová (4), Lenka Zeherová (48), 
Kristína Tchirová (29), Barbora Jadvišová (23), Igor Tabiš (59), Tomáš Piňko 
(7), Andrea Suchaničová  (7), Miroslav Novák (11), Iveta Makarová (34), Peter 
Makara (34), Peter Gula (52), Anna Mária Keselicová (5), Čiernik (24), Michal 
Kimák (14), Peter Slivka (14), Marta Hvizdová (49), Martina Pašeňová (14), 
Petra Ducárová (3), Viliam Rusinko (11), Barbora Zakovičová (6), Ondrej 
Michališin (24), Silvia Frančáková (3), Jana Ivančová (3), Viktor Bujdoš (12), 
Marcel Olšan (2), Jozef Barilla (18), Slavomír Prokopovič (24). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 

  Krátko po obede sobotňajšieho 25. 
júna 48 ročný muž z obce Jurkova 
Voľa oznámil na linku 158 nález 
neznámej munície. Munícia bola 
nájdená za rodinným domom v 
tejto obci, na brehu koryta potoka 
„Rusinec“. 
  Na miesto nálezu bola okamžite 
vyslaná policajná hliadka, ktorá 
miesto zabezpečila až do príchodu 
krajského pyrotechnika. Ten určil, 
že ide o  muníciu z čias druhej 
svetovej vojny, nemeckej výroby a 
to konkrétne o 81 mm delostreleckú 
mínu. Krajský pyrotechnik muníciu 
prevzal k zneškodneniu.       (krpz)

Na brehu potoka Na brehu potoka 
delostrelecká mína delostrelecká mína 

  Deň otcov a Deň rodiny sme spojili do jednej vydarenej športovej akcie, ktorá 
sa konala v areáli našej MŠ na Ul. 
8. Mája vo Svidníku. 
  Pre rodičov a ich deti boli pripra-
vené rôzne aktivity, ktoré spolu 
plnili na viacerých stanovištiach. 
Skákalo sa vo vreci, stavali sa 
veže bez pomoci rúk, prenášali sa 
loptičky, preskakovali sa prekážky. 
Rodičia a ich deti sa aktívne zapá-
jali do plnenia úloh. 
  Všetci boli úžasní. Po prejdení 
všetkými stanovišťami a splnení  
úloh čakala na deti sladká odme-
na. Akcia pokračovala opekačkou, kto- rá bola pripravená v inej časti dvora. A 
keďže sme v zápale cvičenia vyhladli, tak nám padlo malé občerstvenie 
vhod. Športové popoludnie, veselá zá- bava i posedenie pri ohníku spojené 
s opekačkou, ktoré patrilo nielen oslá- vencom - otcom, ale celým rodinám 
trvalo až do podvečerných hodín.                                                                                                                                                                       Mária Marčáková 

Deň otcov a Deň rodiny v Materskej škole 
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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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PRONSKÁ, Jana: Ohrdnuté srdce. Bratislava, 
Slovenský spisovateľ 2022. 277 s.
  Pannu Johanku z Liptova, poslednú dedičku 
pevnosti Hrádok, v útlej mladosti zasnúbili s Ra-
dovanom Balašom, zhýralým vnukom mocného 
uhorského magnáta Donča. Mládenec si to však 
tesne pred sobášom rozmyslel a mladučkou ne-
vestou pohrdol. Starý otec ho za to vydedil a vyhnal 
z rodinného sídla na Pustom hrade. Johanka sa 
odvtedy musela životom pretĺkať sama. Robila, čo 
mohla, aby dedičstvo udržala, no okrem chudoby 
musela na svojich útlych pleciach niesť i ďalší, 
nemenej ťažký kríž v podobe biľagu ohrdnutej 
nevesty. Dievčina v sebe celých sedem rokov živila 
hnev, nenávisť a pocit krivdy, a tak nečudo, že keď 
jej Radovan v najvyššej núdzi zaklope na bránu, 
odmieta prijať pravdu, že rytier sa zmenil a svoju 
mladícku nerozvážnosť hlboko ľutuje. Dramatické udalosti, ktoré sa odohrajú 
po Radovanovom príchode na Hrádok, však pomôžu obom mladým ľuďom 
pochopiť, že čas mnohé mení a že ľadový pancier okolo Johankinho srdca 
môže roztopiť iba vzájomný rešpekt, úcta a čistá, úprimná láska.

RAJNIAK, Ivan (10.7.1931-23.2.1999)
  Ivan Rajniak bol slovenský herec a dlhoročný člen Činohry SND, tvorca 
mnohých fi lmových i televíznych postáv, bol známy najmä výraznými ľudskými, 
tragikou života poznamenanými charakterovými úlohami. V roku 1976 mu 
udelili titul zaslúžilý umelec. Na scéne však dokázal stvárniť nielen tragické 
postavy, ale aj komediantov. V jeho repertoári sa objavili hrdinovia ako Pierre 
Bezuchov (Vojna a mier), Ján Plantagenet (Kráľ Ján), Bambásek (Stará dobrá 
kapela), ktorým svojim nezameniteľným melodickým hlasom a charakteristic-
kými gestami vtlačil svoj „podpis“. Prostých robotných ľudí spätých s prírodou 
stvárnil v postavách Fedora (Najdúch), Baču (Krčma pod zeleným stromom) a 
Jána (Hriech). Nezabudnuteľná je aj postava kmotra Trnku v Rysavej jalovici, 
kde sa predstavil po boku Jozefa Kronera. Vinohradníka Olivera stvárnil v 
televíznom triptychu Červené víno. V jeho obľúbenej fi lmovej úlohe stvárnil 
aj časť samého seba - človeka, milujúceho prírodu, muža, ktorý zrástol s 
kopcami a tatranskými dolinami. V roku 2006 mu pri príležitosti 75. výročia 
narodenia odhalili v rodných Hybiach pamätnú tabuľu.  

FUCHS, Ľudovít (4.7.1926-4.6.2015)
  Básnik, spisovateľ, autor literatúry pre deti. Prvé básne ovplyvnené Hviezdo-
slavovou a Kraskovou poéziou uverejňoval ako stredoškolák v časopisoch. V 
ďalších zbierkach dominujú ľúbostné básne smrekovského ladenia, rozšírené 
o refl exie zmyslu života (Ako prší noc, Kvet v čiernom, Chvenie, Liečenie 
milovaním). Vydal knižky veršov pre deti  Čo nás naučili zvieratká, Ako sa 
lovia rýmy a prózy pre deti Dúha nad riekou, Tajomstvo rybárskeho ostrova. 
Napísal aj divadelnú hru Diagnóza 2000, veršovanú komédiu Podvody spod 
vody a psychologickú štúdiu Sila súladu.

V sklade kina myš chrumká
kotúč fi lmu. Druhá myš sa jej pýta:

- Dobrý fi lm?
- V knižnom vydaní sa mi páčil viac.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 4. júla: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Kvetu a Emila
Utorok 5. júla: 08:00 (Sv. Cyril a Metod) - Za zdravie a Božie požehnanie pre 
Mareka, Streda 6. júla: 17:00 + Michal, Mária, Eliáš, Mária, Štvrtok 7. júla: 
7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána, Veroniku a Veroniku, Piatok 8. 
júla: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku, Sobota 9. júla: 7:00 
Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána, Nedeľa 10. júla: 8:00 Za farnosť

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Pondelok 4. júla: Sv. Andrej Jeruzalemčan. Prepod. Marta, matka sv. Simeona 
z Obdivuhodného vrchu, 6.30 hod.: †  z rod. Obmaščíkovej (panychída), 18.00 
hod.: †  Jozef / † Tomáš (panychída), Utorok 5. júla: svätý apoštolom rovní Cyril 
a Metod, učitelia Slovanov, 8.00 hod.: *  Marián, Helena, Dominika, 10.00 hod.: 
* Michal a Ľuboš s rodinami, Streda 6. júla: Prepodobný otec Sisoes Veľký, 
6.30 hod.: * Mária a Anna s rod., 18.00 hod.: * Viliam s rod./* Jana s rod. (50 
rokov života),  Štvrtok 7. júla: Prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akkakios, 
6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Ján, Anna, Margita, ruženec 
za závislých s komunitou cenacolo od 17:15, 18.00 hod.: †  z rod. Frigovej, 
Dudášovej, Hrišovej, Dudovej, tichá adorácia do 20:00, Piatok 8. júla: Svätý 
veľkomučeník Prokop, 6.30 hod.: †  Jozef Hoško, 18.00 hod.: *  Ondrej s rod.,
Sobota 9. júla: Svätý hieromučeník Pankrác, 7.00 hod.: † Anna, Jozef, Mária, 
Vasiľ, Terézia, Juraj, †  Anna Hríbiková (40 dňová lit.), 5. nedeľa po päťdesiat-
nici, 10. júla: 4. Hlas, Prepod. otec Anton Kyjevsko-Pečerský, 8.00 hod.: * za 
farnosť, 8.45 hod.: Átrium - dom seniorov, 10.30 hod.: * Anna, 18.00 hod.: * 
Vladimír, Martina, Jakub, Martin. 
V utorok 5. júla máme sviatok Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, je 
to deň pracovného pokoja, štátny sviatok, bohoslužby sú 8:00 csl., 10.00 slov. 

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 
Zhromaždenia Jehovových svedkov sa konajú v sále Kráľovstva na Ul. Fes-
tivalovej, č. 2042. 
Štvrtok 7. júla o 18:00: Aký príklad zapísaný v 2. Samuelovej 18. a 19. kapitole 
nám dali Boží služobníci v tom, ako sa nezameriavali na svoje vlastné ambície, 
ale naopak obetovali pre službu Bohu to, čo mu vzhľadom na svoje okolnosti 
a vek mohli dať? Viac sa dozviete v prednáškovej sále na Festivalovej ulici 
č. p. 2042 vo Svidníku. Budete srdečne vítaný. Vstup je voľný.
Nedeľa 10. júla o 9:30:Vzhľadom na špeciálny program, ktorý sa bude konať 
priebežne cele leto, bude aj toto nedeľňajšie zhromaždenie prebiehať for-
mou videokonferencie cez platformu ZOOM. Tento špeciálny program bude 
založený na textu zo Žalmu 29:11 - „Jehova požehná svoj ľud pokojom.“ Ako 
môžeme dosiahnuť skutočného pokoja v rodine?
  Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť ku tomuto stretnutiu, prihlasovacie 
údaje získate na tel. čísle 0918 178 485. 
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68. Slávnosti kultúry Rusínov - Ukrajincov Slovenska
29.-31. júla 2022

EJ, ZAHRAJ MI HUDAČKU
Piatok od 18. hodiny: Laura Gonšenicová, Ľudmila Lukáčová, Sabínka 

Hošková, Timea Korpoňová, Miriam Suváková, Sestry Halčíkové, Sestry 
Hricové, Miško a Lívia Slukoví  

20. hod.: ĽH Strunka, Dominika Šuťaková a trio Višňa
21. hod.: NaRaZ

22. hod.: STRAPO


