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  Voliť budeme v sobotu 29. októbra v troch volebných obvodoch 
po piatich poslancov. Kandiduje v porovnaní s voľbami pred 
štyrmi či ôsmymi rokmi najmenej kandidátov - 31, z ktorých sú 
len štyri ženy.

Spravodajstvo 2

Poznáme všetkých 31 kandidátov na poslancov 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

  V prvom volebnom obvode je deväť kandidátov, v druhom a treťom po 
jedenásť. Z celkového počtu 31 kandidátov je deväť nezávislých kandidátov, 
ostatní kandidujú na kandidátnych listinách politických strán, hnutí či koalícií.

KTO UŽ NEKANDIDUJE? 
  Zo súčasných pätnástich poslancov Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 
nekandiduje sedem poslancov - Katarína Siváková, Ján Vook, Ján Hirčko, 
Michal Iľkanin, Peter Breznoščák, Jozef Popernik, Peter Pilip.
   Ako je známe, Katarína Siváková a Ján Vook kandidujú na primátorský post, 
Ján Hirčko a Michal Iľkanin sa uchádzajú o posty krajských poslancov, ostatní 
menovaní nekandidujú vôbec.
 
   Prinášame kompletný zoznam kandidátov na poslancov. Sú zoradení v 
abecednom poradí tak, ako budú uvedení aj na hlasovacom lístku.

VOLEBNÝ OBVOD č. 1:
  1. Juraj Berežný, Mgr. 39 r., advokát, nezávislý kandidát 2. Michal Goriščák, 
JUDr., PhDr., PhD., 36 r., zástupca primátorky, HLAS - sociálna demokracia, 
SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. 
Národnosti. Regióny 3. Stanislav Hvozda, Bc., 24 r., manažér, nezávislý 
kandidát 4. Ivo Jackanin, Bc., 50 r., výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát 
5. Vladimír Kaliňák, Mgr., 56 r., špeciálny pedagóg, nezávislý kandidát 6. 
Marcel Novák, Ing., 32 r., vedúci zamestnanec verejnej správy, Kresťansko-
demokratické hnutie 7. Ivan Sagan, Ing., 65 r., dôchodca, SMER - sociálna 
demokracia 8. Slavomír Sakalik, 49 r., riaditeľ, nezávislý kandidát 9. Martin 
Ždiňak, 49 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie Vo volebnom obvode 
sa volí 5 poslancov.

VOLEBNÝ OBVOD č. 2:
  1. Cyril Dudáš, 65 r., SZČO, ŽIVOT - národná strana 2. Adrián Labun, 

PhDr., 48 r., SZČO, SMER - sociálna demokracia 3. Jozef Ľos-Božik, Bc., 
24 r., podnikateľ, Progresívne Slovensko 4. František Marko, 51 r., konateľ 
s.r.o., nezávislý kandidát 5. Jana Mihaličová, Mgr., 43 r., učiteľka základnej 
školy, HLAS - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny 6. Martin Miščík, Ing., 53 
r., úradník, Kresťanskodemokratické hnutie 7. Pavel Olejár, Mgr., 50 r., ria-
diteľ strednej školy, SMER - sociálna demokracia 8. Kveta Patkaňová, 63 r., 
dôchodkyňa, Komunistická strana Slovenska 9. Valér Simko, 39 r., operátor 
vo výrobe, Socialisti.sk 10. Gréta Siváková, 29 r., asistentka podpory zdravia, 
NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 11. Vladimír Žak, Ing., 45 r., 
konateľ s.r.o., nezávislý kandidát Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

VOLEBNÝ OBVOD č. 3:
  1. Juraj Antoš, 64 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie 2. Kamil 
Beňko, Mgr., 46 r., riaditeľ, nezávislý kandidát 3. Miroslav Džupka, 46 r., 
konateľ s.r.o., SME RODINA 4. Katarína Kalináková, Ing. 36 r., samostatný 
radca, HLAS - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny 5. Štefan Kocur, Mgr., 50 
r., administratívny pracovník, SMER - sociálna demokracia 6. Ivan Kolečava, 
JUDr., 42 r., právnik, SMER - sociálna demokracia 7. Matúš Majda, Mgr., 42., 
konateľ fi rmy, Kresťanskodemokratické hnutie 8. Martin Pustý, 45 r., vedúci 
skladu, ŠANCA 9. Peter Revický, Ing., 40 r., riaditeľ zákazníckeho centra. 
HLAS - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny 10. Ondrej Tyč, Ing., 37 
r., SZČO, SMER - sociálna demokracia 11. Jozef Vencurik, JUDr., 45 r., 
manažér, nezávislý kandidát
  Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
  
  Najviac nových poslancov bude vo volebnom obvode č. 3, kde zo súčasných 
piatich poslancov kandidujú iba dvaja. Vo volebnom obvode č. 1 a vo volebnom 
obvode č. 2 môžu pribudnúť po dvaja noví poslanci, keďže v jednom i druhom 
zo súčasných poslancov kandidujú traja. 

(ps)

  Mesto Svidník v uplynulú stredu 14. septembra ofi ciálne zve-
rejnilo zoznam kandidátov na primátora mesta v spojených 
voľbách, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.

Defi nitívne štyria kandidáti na primátora 

  Dá sa povedať, že v porovnaní s informáciami, ktoré sme už na našich 
stránkach priniesli, sa žiadne prekvapenie nekoná. O primátorský post zabo-
jujú dve ženy a dvaja muži - súčasná primátorka, súčasná jediná poslankyňa 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, učiteľ zo základnej školy a súčasný 
mestský i krajský poslanec. Traja kandidáti sa o dôveru voličov uchádzajú 
ako nezávislí kandidáti, len jediná kandidátka kandiduje na kandidátnej listine 

koalície troch politických strán.
   Kandidátov na primátora uverejňujeme v abecednom poradí, teda tak, ako 
budú uvedení aj na hlasovacom lístku.
  1. MARCELA IVANČOVÁ, Mgr., 51 r., primátorka, HLAS - sociálna demok-
racia, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie 
2. KATARÍNA SIVÁKOVÁ, 43 r., novinárka - šéfredaktorka, nezávislý kandidát 
3. MILOŠ STRONČEK, Mgr., 46 r., učiteľ, nezávislý kandidát 
4. JÁN VOOK, PhDr., MBA, DBA, 41 r., manažér, nezávislý kandidát 

(ps)
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  Tohtoročné októbrové komunálne voľby budú špecifické, 
pretože budú spojené komunálne voľby s voľbami do orgá-
nov samosprávnych krajov. Známe je, že volič môže voliť 
len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v 
ktorého zozname voličov je zapísaný.

Ako budeme voliť v októbrových voľbách? Ktoré lístky do ktorej schránky?

  Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej 
volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo 
dokladu o pobyte pre cudzinca.
  Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozna-
me voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a vydá voličovi 
prázdnu modrú obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta) 
a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi - jeden hlasovací lístok pre 
voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok pre 
voľby predsedu samosprávneho kraja. Potom okrsková volebná komisia 
zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí a vydá voličovi prázdnu bielu obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky obce (mesta) a dva biele hlasovacie lístky - jeden hla-
sovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden 
hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).
  Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič osobitne v každom 
zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do 
osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková 
volebná komisia hlasovanie neumožní.
  Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja 
môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľ-
ko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet 
poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom 

lístku). V okrese Svidník to sú traja poslanci.
   Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže 
volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
   V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič 
do modrej obálky hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samospráv-
neho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja.
  Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského) 
zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel 
kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode 
zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uve-
dený na hlasovacom lístku).
   Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta) môže 
volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
   V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží 
volič do bielej obálky hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestské-
ho) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora 
mesta).
   Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlaso-
vací lístok neplatný.
  Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič 
vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do 
orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na 
hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
  Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto 
hlasovanie neplatné.
  Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlaso-
vacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, 
za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. 

(minv, pn)

  O troch viac než pred piatimi rokmi má okres Svidník kandidátov 
na poslancov Prešovského samosprávneho kraja. Volebná ko-
misia Prešovského samosprávneho kraja síce ofi ciálne zoznamy 
kandidátov podľa jednotlivých okresov nezverejnila, no nám sa 
podarilo zoznam za okres Svidník získať.

21 ľudí z okresu Svidník sa uchádza o tri poslanecké miesta v krajskom parlamente 

  Zo súčasných troch poslancov PSK za okres Svidník nekandiduje Peter 
Pilip. Ten sa, zdá sa, rozhodol odísť z miestnej a regionálnej politiky úpl-
ne, keďže nekandiduje ani na post poslanca Mestského zastupiteľstva vo 
Svidníku. Krajským poslancom v Prešove bol pritom od roku 2009, teda tri 
volebné obdobia a v tom najbližšom sa rozhodol nekandidovať. Naopak, jeho 
dvaja kolegovia Ján Vook a Ján Hirčko áno. Kým Ján Vook kandiduje aj na 
krajského poslanca a rovnako aj na primátora mesta, Ján Hirčko kandiduje 
iba na krajského poslanca. O funkciu poslanca Mestského zastupiteľstva vo 
Svidníku sa už neuchádza.
   Ako sme už na našich stránkach viackrát informovali, spojené voľby do 
orgánov miest a obcí a rovnako aj voľby do orgánov samosprávnych krajov 
sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. V okrese Svidník budeme voliť troch po-

slancov, pričom vyberať ich budeme z 21 kandidátov. Z nich sú šiesti nezávislí 
kandidáti a pätnásti sú nominantmi politických strán, hnutí či koalícií. Zoradili 
sme ich podľa abecedy.
   1. Lenka Bartošová (Republika), 2. Juraj Berežný (NEKA), 3. Cyril 
Dudáš (Život), 4. Michal Goriščák (Hlas-SD, Smer-SD, Aliancia), 5. Jakub 
Hajduk (Republika), 6. Rastislav Hanák (Republika), 7. Ján Hirčko (NEKA), 
8. Ján Holodňák (Národná koalícia / Nezávislí kandidáti), 9. Peter Hruška 
(NEKA), 10. Stanislav Hvozda (NEKA), 11. Michal Iľkanin (NEKA), 12. 
Pavol Jaržabek (Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko), 13. Martin 
Kožlej (OĽaNO, NOVA, Kresťanská únia, Zmena zdola), 14. Jozef Ľos-Božik 
(Koalícia SPOLU-občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS 
- Občianski demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko), 15. Alena Nová-
ková (Hlas-SD, Smer-SD, Aliancia), 16. Jaroslav Olejar (SNS), 17. Pavel 
Olejár (Hlas-SD, Smer-SD, Aliancia), 18. Ján Polovčík (KDH, Sme rodina, 
Sloboda a Solidarita, Za ľudí), 19. Marcel Tkáč (KDH, Sme rodina, Sloboda 
a Solidarita, Za ľudí), 20. Ján Vook (NEKA), 21. Martin Ždiňak (KDH, Sme 
rodina, Sloboda a Solidarita, Za ľudí) 

(ps)
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  Virtuálnu expozíciu chce premeniť na klasickú. Svidníčan To-
máš Kromka sa pustil do jedinečného projektu. Začal budovať 
unikátne Múzeum poistenia. Zatiaľ síce vo virtuálnej podobe, 
no jeho plánom je raz mať vo Svidníku riadne, ako sa hovorí, 
kamenné Múzeum poistenia.

Vo Svidníku vzniklo prvé slovenské Múzeum poistenia 
- stojí za ním Tomáš Kromka 

ZATIAĽ IBA VIRTUÁLNA EXPOZÍCIA   
   Prvé Múzeum poistenia na Slovensku má zatiaľ iba virtuálnu expozíciu, ako 
sme už uviedli a je súčasťou osobnej internetovej stránky Tomáša Kromku. 
„Vo virtuálnej expozícii môžete nájsť hlavne historické poistné zmluvy, 
reklamné predmety, plagáty, cedule poisťovní, ale aj ďalšie predmety 
spojené s poistením a poisťovníctvom na Slovensku, v Česku, spo-
ločnom Československu a taktiež v Rakúsko-Uhorsku,“ stručne opísal 
svoju virtuálnu expozíciu poistenia Tomáš Kromka s tým, že zbierka sa stále 
rozširuje a ak sa napríklad aj u vás doma nachádza akýkoľvek materiál spojený 
s Československým poisťovníctvom a chceli by ste, aby sa uchoval ďalším 
generáciám, Tomáš Kromka bude veľmi rád, ak ho skontaktujete. Predmety 
môžete buď darovať alebo sa viete dohodnúť aj na cene výkupu.
  „Zbierka mojich predmetov je určená výhradne na zberateľské účely 
a sú rozdelené podľa obdobia, z ktorého pochádzajú,“ ozrejmil Tomáš 
Kromka s tým, že vo virtuálnej expozícii má materiály a predmety už aj do 
roku 1918, teda z obdobia Rakúsko-Uhorskej monarchie. 
  „S rozvojom obchodu vznikali veľké výklady, a tak prišli poistenia tabu-
ľových skiel. Do Rakúsko-Uhorska prišlo koncom 19. storočia prvé auto. 
Bol to Benz, ktorý predvádzal jeho 
konštruktér priamo na Václavskom 
námestí v Prahe a traduje sa, že vtedy 
tam bol aj mladý Baťa a povedal, že 
jedného dňa si také kúpi. 
  Tak ako prišli automobily, prichá-
dzali aj zmluvné a havarijné poiste-
nia. Povinné zmluvné poistenie bolo 
zavedené od roku 1935, po veľkej 
automobilovej reforme,“ opísal pre 
naše noviny vývoj jednotlivých poist-
ných zmlúv zakladateľ Múzea poistenia 
a na základe svojej doterajšej zbierky 
vie povedať napríklad aj to, čo bolo 
pri poistení či v poisťovníctve dobré a 
dnes chýba. 
  „V minulosti bola práca v poisťovni 
vnímaná inak ako dnes. Bola to práca 

podobná práci v banke 
alebo na ktoromkoľvek 
štátnom úrade. O prácu 
v poisťovni bol záujem a 
pracovali v nej vzdelaní 
a známi ľudia tej doby. 
V Rakúsko-Uhorsku do-
konca najvyššie pozí-
cie v poisťovníctve sa 
vybavovali protekčne, 
ako práca pre najvyš-
šie vrstvy spoločnosti 
a šľachtu. Dnes, keď 
poviete, že pracujete v 
poisťovni, ľudia začnú 
bočiť mimo vašu prí-
tomnosť s obavou, že 
zasa mi bude niečo ten 
„poisťovák“ ponúkať. 
Keď príde mladý človek 
domov a pochváli sa, 
že bol na pohovore v 
poisťovni, tak ho rodičia 

prehovárajú, aby si to rozmyslel: „Veď čo ľudia v meste povedia.“ To 
všetko je chyba spôsobu fungovania poisťovní od deväťdesiatych 
rokov a masový nábor každého, kto „dýcha a vie písať.“ To spôsobo-
valo neprofesionalitu, fl uktuáciu a narušenie dôvery klienta v procesy 
poisťovne a jej produkty.“ 

***
PAPIEROVÉ POISTNÉ ZMLUVY SA DOSTALI 

DO „NEMILOSTI“
  Tomáš Kromka podotkol, že dnes žijeme v čase digitalizácie a papierové 
poistné zmluvy sa takpovediac dostali do „nemilosti.“ Je to podľa neho pri-
rodzený vývoj, a tak je to v poriadku, avšak inšpiráciu z poistných zmlúv v 
minulosti by videl hlavne v umeleckej rovine. „Hlavne zmluvy zo začiatku 
20. storočia sú známe vysokým umeleckým spracovaním. Na ich grafi ke 
pracovali vychýrení umelci tej doby.
  Napríklad poisťovňa Slávia si na grafi cký dizajn najala v roku 1907 
secesného umelca Alfonza Muchu a ten s poisťovňou spolupracoval 

 Virtuálnu expozíciu chce preme- Virtuálnu expozíciu chce preme-
niť na klasickú. Svidníčan Tomáš niť na klasickú. Svidníčan Tomáš 
Kromka sa pustil do jedinečného Kromka sa pustil do jedinečného 
projektu. Začal budovať unikátne projektu. Začal budovať unikátne 
Múzeum poistenia... Múzeum poistenia... 

Slovanska-pojistovna, poistkaSlovanska-pojistovna, poistka
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Vo Svidníku vzniklo prvé slovenské Múzeum poistenia 
- stojí za ním Tomáš Kromka 
dlhodobo. Vytvoril nádherné kresby a dnes sa poistné zmluvy s jeho gra-
fi kou predávajú v aukčných sieňach po boku umeleckých diel. Ich cena 
rastie a už dnes majú hodnotu v stovkách eur,“ zdôraznil Tomáš Kromka, 
ktorý aj takéto „kúsky“ má vo svojej virtuálnej expozícii a vie si predstaviť, že 
by aj dnes mali digitálne zmluvy krásnu grafi ku a umelecky by sa odlišovali 
od iných obchodných zmlúv na trhu. 

***
NÁDYCH VÝNIMOČNOSTI

  „Na týchto grafi kách by mohli pracovať dnešní umelci a mohli by dať 
každej zmluve nádych výnimočnosti.
Originály týchto grafík by potom mohli skrášľovať zastúpenia pois-
ťovní po Slovensku alebo ich centrály. V minulosti bežne aj poisťovne 
nakupovali umelecké predmety a aj takto chceli vyzerať pred klientmi 
honosnejšie ako konkurencia.“ 

  No a ešte jednu zaujímavosť nám 
na základe svojich zberateľských 
materiálom Tomáš Kromka prezra-
dil. „Poistné zmluvy, ktoré boli 
uzatvárané v čase vojnového 
konfl iktu, mali toto riziko poistené 
a riadne ho aj plnili. Výluka bola 
len v tom, že ak poistený padol 
v prospech nepriateľskej strany, 
poisťovňa neplnila svoj záväzok. 
  Dnes je vojnový stav vo výluke 
poistných zmlúv. V dnešnej dobe 
neistoty, hlavne kvôli konfl iktu na 
Ukrajine, ľudí často zaujíma, ako 
je ich majetok a život chránený 
pred vojnovým konfliktom. V 
minulosti bol na strane poisťovní 
aj napriek komerčnosti, väčší záu-
jem o klienta v núdzi a poisťovne 
vytvárali aj v čase svetových 
vojen dostatočný „vankúš“ na 
ochranu svojich klientov. Dnes 
by to mnoho ľudí ocenilo a pois-

ťovne by tým vytvorili väčší pocit bezpečia a istoty,“ vyslovil svoj názor 
Tomáš Kromka.

***

MÚZEUM POISTENIA MÁ MNOŽSTVO 
EXPONÁTOV, PREDMETOM ČI MATERIÁLOV. 

  Múzeum poistenia má množstvo exponátov, predmetom či materiálov. Nie 
sú to len historické poistné zmluvy, ale aj rôzne pamätné medaily, historické 
kalkulačky, písacie stroje, letáky, plagáty, tabule označujúce sídla poisťovní, 
pokladničky či reklamné vlajočky a rôzne iné reklamné predmety.
  Ak vás poisťovníctvo a hlavne jeho história zaujíma, neváhajte a pozrite si 
prvú virtuálnu expozíciu Múzea poistenia. Tomáš Kromka je sprístupnil na 
webovej stránke muzeumpoistenia.sk a ak viete niečím prispieť, neváhajte 
kontaktovať Tomáša Kromku. Jeho kontaktné údaje nájdete na spomínanej 
webovej stránke či na Facebooku a pomôžete tak k vybudovaniu niečoho, o 
čo už raz síce na Slovensku snaha bola, no nevyšlo to. 
  Svidníčan Tomáš Kromka sa však do budovania prvého Múzea poistenia 
na Slovensku pustil s plnou vervou a darí sa mu to. Ako sme viackrát uviedli, 
z virtuálnej podoby chce Múzeum poistenia premeniť na riadne, kamenné 
múzeum a hoci záujem o takúto ustanovizeň by istotne mali mnohé slovenské 
mestá, Tomáš Kromka ako správny lokálpatriot jednoznačne vyhlásil, že ak 
mu to raz celé vyjde, nikde inde než vo Svidníku prvé slovenské Múzeum 
poistenia nebude.                                                                                     (ps)

 Múzeum poistenia má množstvo exponátov, predmetom či 
materiálov. Nie sú to len historické poistné zmluvy, ale aj 
rôzne pamätné medaily, historické kalkulačky, písacie stroje, 
letáky, plagáty, tabule označujúce sídla poisťovní, poklad-
ničky či reklamné vlajočky a rôzne iné reklamné predmety
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  Ladislav Šotik prišiel o mandát i o kandidatúru Namiesto istého 
víťazstva trest. Úradujúci a navyše jediný kandidát na starostu 
Beňadikoviec Ladislav Šotik prišiel o mandát a o šancu obhájiť 
svoj post. Za volantom ho chytili policajti opitého.

Starostu Beňadikoviec policajti chytili za volantom opitého, nafúkal 1,3 promile 

  Pred sebou mal sedemnásť kilometrov. Domov do obce Beňadikovce však 
z okresného mesta nedošiel.  „Policajti vodiča obmedzili na osobnej slobode 
a umiestnili do cely policajného zaistenia,“ potvrdil krajský policajný hovorca 
Daniel Džobanik.
  Zvláštne sa správajúceho muža si policajti všimli už na čerpacej stanici. No 
a keď ho po pár sto metrov na odstavnej ploche pri niekdajšom a dnes chát-
rajúcom hoteli Hoges vo Svidníku v sobotu 10. septembra o polnoci zastavili, 
ich podozrenia sa potvrdili.
  Vykonanou dychovou skúškou na alkohol bolo u neho zistené požitie alkoholu. 
Výsledok dychovej skúšky bol 0,69 miligramov etanolu na liter vydychovaného 
vzduchu, čo je v prepočte 1,3 promile. „Tak to je zlé,“ reagoval obyvateľ 
Beňadikoviec a pridal sa aj ďalší. „Keď tam boli policajti, na čo sadal do 
auta? To bolo také detské.“ 
  Miestni sa zhodli v tom, že niečo také nemal starosta urobiť. „Škoda ho 
chlapca, snažil sa, no a takto to pokazil.“ „Poverený príslušník Okresné-

ho dopravného inšpektorátu vo 
Svidníku vzniesol 32-ročnému 
mužovi obvinenie pre prečin 
ohrozenia pod vplyvom návy-
kovej látky,“ doplnil krajský po-
licajný hovorca Daniel Džobanik.
  Obvinený starosta sa v uplynulý 
pondelok popoludní postavil pred 
sudkyňu Okresného súdu vo Svid-
níku. Tá ho uznala za vinného z 
prečinu ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky. „Za čo mu súd 
uložil peňažný trest vo výške
600 eur a pre prípad úmyselné-
ho zmarenia výkonu peňažného 
trestu náhradný trest odňatia 
slobody v trvaní dvoch me-
siacov. 
  Súd zároveň obvinenému 
uložil trest zákazu činnosti 
viesť všetky druhy motorových 
vozidiel v trvaní 16 mesiacov,“ 
informovala Ivana Petrufová, 
hovorkyňa Krajského súdu v 
Prešove a okresných súdov v 
jeho pôsobnosti. Trestný rozkaz 
je právoplatný.

  Starosta Ladislav Šotik 
je jediným kandidátom na 
post starostu v októbrových 
komunálnych voľbách. Podľa 
zákona o obecnom zriadení 
mandát starostu a poslanca 
zaniká právoplatným odsúde-
ním za úmyselný trestný čin. 
Košický advokát Ivan Vanko 
pre denník Korzár potvrdil, že 
je to aj tento prípad. Zákon 
umožňuje kandidovať osobe, 
ktorá bola právoplatne od-
súdená za úmyselný trestný 
čin a jej odsúdenie už bolo 
zahladené. 
„Tým, že dostal okrem 
peňažného trestu aj zákaz 
činnosti, nemôže byť trest 
zahladený po zaplatení 
peňažného trestu, ale až 
po výkone celého trestu, 
resp. po výkone jeho po-
lovice,“ vysvetlil advokát a 
podľa jeho slov by odsúdený 
starosta nemal byť pripustený 
ako kandidát na starostu do 
komunálnych volieb. 
  „Nespĺňa požiadavku bez-
úhonnosti,“ zdôraznil. 

(pn)

  Svidnícki mestskí poslanci sa v stredu tento týždeň na za-
sadnutí mestského zastupiteľstva budú zaoberať projektom 
Komunitného centra. 

Poslanci aj o projekte Komunitného centra 

  Začiatkom augusta nadobudla účinnosť projektová zmluva uzavretá medzi 
Mestom Svidník a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky ako správcom programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie 
chudoby a inklúzia Rómov“. Predmetom zmluvy je realizácia projektu „Komu-
nitné centrum Svidník ako miesto pre rozvoj a vzdelávanie marginalizovanej 
rómskej komunity.“ Projekt zahŕňa výdavky na realizáciu nasledovných aktivít: 
vytvorenie Komunitného centra pre Rómov vo Svidníku, vzdelávacie aktivity 
v IKT, šití a varení pre lepší prístup na trh práce, vzdelávanie detí a mládeže, 
diskusie o aktuálnych spoločenských problémoch a propagácia. 
  V rámci programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ 
na realizáciu vyššie uvedeného projektu sa podarilo mestu Svidník získať 
526 000 eur. 
  Nový objekt bude vybudovaný na Festivalovej ulici. Objekt bude pozostávať z 
dvoch nadzemných podlaží s hlavný vstupom. Na prvom nadzemnom podlaží 
sa bude nachádzať hlavná kancelária pre komunitných pracovníkov, sociálne 

zariadenia - WC, technická miestnosť a sklad v priestore pod schodiskom. Na 
druhom podlaží sa bude nachádzať menšia klubová miestnosť, kancelária pre 
komunitných pracovníkov a miestnosť ktorá je zriadená ako dielňa pre výučbu 
základných remeselných zručností. Toto vybavenie ešte zahŕňa aj práčovňu 
a sprchu a samostatné WC. Nosnou konštrukciou montovanej stavby je oce-
ľový skelet modulového typu.                                                                    (pn)

Komunitné centrum by malo vyrásť na Festivalovej ulici 

Miestni obyvatelia Beňadikoviec sa zhodli v tom, že starosta 
niečo také nemal urobiť... "Škoda ho chlapca," tvrdili
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  Minulý týždeň poskytol Dom kultúry vo Svidníku svoje priestory 
na prezentáciu originálnej tvorby desiatke študentov ŠUP vo 
Svidníku odboru odevný dizajn, propagačná grafi ka a reklamná 
tvorba. 

Kreativita a originalita žiakov 

  Výstavu tvorili výtvarné práce rôzneho zamerania - maturitné olejomaľby, 
papierové reliéfy, koláže, propagačné a reklamné materiály, leporelá. Tie boli 
zhotovené počas tohtoročnej stáže v Čechách v rámci projektu Erasmus+  č. 
2020-1-SK01-KA102-078033 - „Kniha, animácia, odev - symbióza nápadov v 
kreatívnom svete“ ako autorské knihy. 
  Tí, ktorí sledujú prácu ŠUP pravidelne, ale aj tí, ktorí prišli na výstavu náhodne, 
mali možnosť uvidieť aj najnovšie kolekcie odevov v rámci módnej prehliadky 
zameranej na rozvoj kreatívneho myslenia a zručností. Mladí návrhári v nej 
spojili nápad a originalitu tvorcov súčasnosti s fantáziou čias minulých. Odevy, 
ktoré boli predvedené, zjednocoval rovnaký farebný aj dizajnový nápad. Nešlo 
len o módny dizajn či účelovosť. Za každým modelom bola určitá symbolika 
ukrytá v každom kúsku, detaile šiat. Predstavené boli aj kolekcie, ktoré úspeš-
ne reprezentovali ŠUP vo Svidníku na rôznych súťažiach odevnej tvorby na 
Slovensku a v Čechách.  
  Touto verejnou prezentáciou svojich prác chcú študenti presvedčiť širokú 

  Prvý septembrový týždeň navštívili Centrum pre deti a rodiny 
vo Svidníku riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v 
Bardejove Lenka Kováčová, riaditeľka odboru sociálnych vecí 
Ľubomíra Petrušová a vedúca pracoviska vo Svidníku Božena 
Michaličová. 

verejnosť, že aj v tomto roku študenti ŠUP dokázali, že sú tvoriví, talentovaní 
a hlavne pripravení na to, aby sa po ukončení štúdia uplatnili v kreatívnych 
povolaniach, či pokračovali v štúdiu na VŠ s umeleckým zameraním a stali 
sa tak kreatívni pre svoje okolie. 

ŠUP Svidník 

Zamestnanci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove pomohli
Prváčikovia a druháci základných škôl majú nové školské pomôcky

  Dôvodom návštevy bolo odovzdanie fi nančného daru na zakúpenie školských 
pomôcok pre prváčikov a druhákov základných škôl. Riaditeľ Centra pre deti a 
rodiny vo Svidníku Ladislav Hribik sa pred začiatkom nového školského roka 

obrátil na viacero subjektov s prosbou o možnosť zabezpečenia a vybavenia 
školákov školskými potrebami. 
  Zamestnanci bardejovského úradu spolu s pracoviskom Svidník zareagovali 
promptne. Aj vďaka ním môžu naši prváci a druháci hrdo nosiť na pleciach 
kvalitné školské tašky a v nich krásne školské pomôcky. Touto cestou chceme 
poďakovať vedeniu úradu a všetkým zamestnancom, ktorí sa rozhodli pomôcť. 
Ďakujeme aj vedeniu spoločnosti Svidnícka tlačiareň, a.s., ktorí nám orga-
nizačne pomohli zabezpečiť kvalitný sortiment tašiek a ktorí nám operatívne 
pomáhajú zabezpečiť širokú paletu pomôcok pre našich školákov. 
  Ďakujeme.                                                                                                (lh)

  44 ročný muž  a 41 ročná žena po predchádzajúcej vzájomnej dohode v 
piatok 9. septembra v čase obeda preskočili oplotenie pozemku jedného z 
rodinných domov na Ul. Chotčanskej v Stropkove, vylomili zámok na chodo-
vých dverách a vošli do domu. Z neho vzali viacero vecí, techniku, oblečenie i 
rôzne časti zariadenia. Polícia v Stropkove už v krátkom čase osoby podozrivé  
zo  spáchania tohto skutku  vypátrala a získala dostatok dôkazov, na základe 
ktorých bolo možné tieto osoby obviniť z trestného činu krádeže spáchaného 
formou spolupáchateľstva. 44 ročný muž z okresu Stropkov a 41 ročná žena 
z okresu Vranov nad Topľou boli umiestnení do cely policajného zaistenia. 

(krpz)

Objasnená krádež v rodinnom dome v Stropkove
   S najväčšou pravdepodobnosťou poslednýkrát v tomto voleb-
nom období sa zíde Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku.

Poslanecký zbor sa zíde v stredu 21. septembra

   Primátorka Marcela Ivančová 
zvolala 28. zasadnutie na stredu 21. 
septembra so začiatkom o 13.00 hod. 
v spoločenskej sále Domu kultúry vo 
Svidníku. 
   Okrem iného poslanci rozhodnú o 
3. zmene rozpočtu mesta na tento 
rok, vypočujú si informatívnu správu o 

plnení rozpočtu mesta za prvý polrok 
a rozhodovať budú aj o zmluvných 
prevodoch vlastníctva nehnuteľného 
majetku mesta. 
   V programe sú aj ďalšie body, 
vrátané interpelácií a diskusie. Mala 
by to byť rozlúčka súčasného posla-
neckého zboru.                            (ps)
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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (38.) 
  V auguste 2022 uplynulo 20 rokov, odkedy vychádzajú Pod-
duklianske novinky. Prvé vydanie pod týmto názvom a pod 
súčasným 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 tridsiatymôsmym dielom celoročného seriálu.

NAJVIAC POTEŠILA PŠENICA
  Poľnohospodári v okresoch Svidník a Stropkov fi nišovali so žatevnými prá-
cami. Z 5 378 zasiatych hektárov zožali 5 312 hektárov. „66 hektárov bolo 
zožatých na zeleno. Priemer zožatých obilovín dosahoval 2,01 tony na hektár. 

Najlepšie výsledky boli pri 
uskladňovaní pšenice, 
kde družstevníci z 1 942 
hektárov získali 4 892,1 
ton pšenice. Pšenice sa 
tak urodilo 2,52 tony na 
hektár,“ konštatoval Miro-
slav Dankanin, odborný 
referent Regionálneho 
odboru Ministerstva pôdo-
hospodárstva vo Svidníku.

PREZENTÁCIA V POĽSKU
  Rozvoj cestovného ruchu patri medzi priority Regionálnej rozvojovej agen-
túry vo Svidníku. Na propagáciu regiónu využívali rôzne možnosti a jednou z 
nich bola aj účasť podnikateľských subjektov z regiónu na Turistických trhoch 
KARPATY 2002 v poľskom Krosne. Ján Kristula prezentoval Hotel Horal v 
obci Šandal a fi rma Dalník ubytovanie v obci Medvedie. Ubytovacie možnosti 
prezentovali aj pracovníci Hvezdárne v obci Roztoky.

SLABÝ ZÁUJEM O DUKELSKÝ BEH MIERU
  Len 65 bežcov sa postavilo na štart Dukelského behu mieru z Dukly do 
Svidníka. Išlo o potvrdenie klesajúceho trendu záujmu o jedno z najstarších 
bežeckých podujatí na Slovensku. 
V polovici osemdesiatych rokoch 
bolo bežne na štarte okolo 100 
bežcov, pričom rekord padol v roku 
1984, keď Dukelský beh mieru 
absolvovalo 162 pretekárov.

OTVORILI NOVÚ LEKÁREŇ
  Jedna z najtradičnejších lekární 
vo Svidníku sa presťahovala do 
budovy bývalej Detskej polikliniky. 
Lekáreň Danka otvorili v priestoroch niekdajšej Pohotovostnej služby. Podľa 
slov vedúcej lekárne Danka Dany Šafranovej cieľom bolo priblíženie sa k 
pacientovi. Zhodou náhod v tom čase vznikla nová lekáreň U sv. Petra a 
Jakuba, ktorú otvorili priamo v areáli nemocnice.                                     (ps) 

   Návšteva veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Igora 
Bratčikova v Ladomirovej spustila obrovskú vlnu reakcií nielen 
na sociálnych sieťach. 
   Na to, čo po návšteve Ladomirovej 
vyhlásil, reagoval napríklad aj generál-
ny prokurátor Maroš Žilinka.
   Ruský veľvyslanec Igor Bratčikov 
prišiel do Ladomirovej v uplynulý 
utorok 13. septembra. Sprevádzal 
ho bývalý poslanec Národnej rady za 
SNS Anton Korba a takisto aj bývalý 
starosta Ladomirovej Ladislav Bojčík, 
ktorý podľa vlastných slov zastupoval 
kurátorskú radu Pravoslávnej farnosti 
v Ladomirovej, keďže pravoslávnych 
duchovný bol odcestovaný. 
   Neskôr, ale ešte počas návštevy v 
Pravoslávnom chráme v Ladomirovej, 
sa k nim pridal aj prednosta Okresné-
ho úradu vo Svidníku Michal Iľkanin.
Veľvyslanec Ruska na Slovensku Igor 
Bratčikov si najprv v sprievode spomí-
naných pánov prezrel už spomínaný 
pravoslávnych chrám v Ladomirovej 

Ruský veľvyslanec po návšteve Ladomirovej spustil obrovskú vlnu reakcií 

a neskôr aj cintorín z I. svetovej vojny 
v obci, na ktorom sú pochovaní ruskí 
vojaci, ale aj vojaci rakúsko-uhorskej 
armády. Po návšteve veľvyslanca v 
Ladomirovej ruské veľvyslanectvo na 
svojom profi le na sociálnych sieťach, 
napríklad na Facebooku, napísalo:
   „13. septembra 2014 bol v Ladomi-
rovej (východné Slovensko, Prešovský
kraj) po nákladnej rekonštrukcii fi-
nancovanej Veľvyslanectvom Ruska 
slávnostne otvorený cintorín vojakov 
Ruskej cárskej armády, ktorí padli na 
Slovensku počas prvej svetovej vojny. 
Pamätník posvätili duchovní Pravo-
slávnej Cirkvi a ruská diplomatická 
misia bola zastupovaná na vysokej 
úrovni, zúčastnil sa podujatia chargé 
d'aff aires A. V. Šabanov. 
   O osem rokov neskôr, 13. sep-
tembra tohto roku, počas pracovnej 

cesty Veľvyslanca I.B.Bratčikova do 
východných regiónov krajiny, sa zistilo, 
že hroby zosnulých hrdinov boli takmer 
zničené. Pred dvoma mesiacmi boli 
na príkaz starostu obce Ladomirová 
bagrom zrovnané so zemou. 
   Veľvyslanectvo dôrazne odsudzuje 
tento rúhavý čin, ktorý je vo väčšine 
civilizovaných krajín trestným či-
nom, a vyzýva slovenskú stranu, aby 
dôsledne dodržiavala ustanovenia 
medzivládnej dohody z roku 1995 o 
hroboch padlých vojakov a civilných 
obetí vojny. Nóta v tomto zmysle 
bola zaslaná Ministerstvu zahranič-
ných vecí a európskych záležitostí 
Slovenskej republiky,“ toto napísalo 
ruské veľvyslanectvo na Slovensku na 
svojom facebookovom profi le.
   Tvrdenia ruskej ambasády rázne od-
mietol starosta Ladomirovej Vladislav 
Cuper, Ministerstvo obrany SR a hlav-
ne Policajný zbor SR, ktorý to označil 
za hoax, teda nepravdivé tvrdenie. 
   Ide o nepravdivú informáciu. Hroby 
naďalej zostali na svojich miestach. 
Podotýkame, že  pri hroboch boli 
betónové obrubníky, ktoré sa rozpadá-
vali a nebola možná ich údržba. Obec 
Ladomirová, ako správca uvedeného 
cintorína robí všetko preto, aby tento 
cintorín skutočne vyzeral ako krásne 
pietne miesto pre zosnulých vojakov 
Ruskej federácie a návštevníkov, 
ktorí tento cintorín navštevujú. Stále 
sa snažíme o jeho údržbu a obnovu, 
pričom je veľmi netaktné zo strany 
ruského veľvyslanca, že takýmto 
spôsobom rozpútal mediálnu roztržku 
medzi občanmi. Vedeli sme, že veľ-
vyslanec navštívi Obec Ladomirová 
a čakali sme, že sa nám ozve a uve-
denú problematiku spolu preberieme, 

pretože máme niekoľko návrhov na 
obnovu a úpravu uvedeného pietneho 
miesta, s tým, že sme ho chceli po-
žiadať o poskytnutie časti fi nančných 
prostriedkov na jeho realizáciu. Veľmi 
ma mrzí spôsob, akým tento problém 
bol medializovaný, a to z dôvodu, že 
šíri nenávisť medzi ľuďmi. Pričom 
som zaznamenal rôzne vyhrážky na 
moju osobu, ktoré budem riešiť. Obec 
Ladomirová, ako správca uvedeného 
cintorína bude kontaktovať a žiadať 
o vyjadrenie Veľvyslanectvo Ruskej 
federácie k uvedenej problematike, 
pretože do dnešného dňa nás veľvy-
slanectvo nekontaktovalo, ani sme od 
nich neobdržali žiadne stanovisko,“ 
vyhlásil pre oficiálny facebookový 
profi l Policajného zboru SR starosta 
Ladomirovej Vladislav Cuper. 
   K téme sa vyjadril generálny proku-
rátor SR Maroš Žilinka, ktorý podľa 
medializovaných informácií prevzal 
tvrdenia ruskej ambasády o údajnom 
znevážení hrobov ruských vojakov z 
1. svetovej vojny v Ladomirovej. Ozná-
mil, že vec nechá prešetriť. Slovenská 
polícia pritom, ako sme už uviedli, na 
Facebooku upozornila, že na cintoríne 
nedošlo k ničomu neprimeranému. 
Rozruch podľa nej rozpútala ruská 
ambasáda z propagandistických dô-
vodov. No a prišla aj reakcia jedného 
z poslancov Národnej rady SR. Andrej 
Stančík z OĽaNO vyhlásil: „Je zaráža-
júce, že pán generálny prokurátor šíri 
v čase vojny hoaxy agresora, ktorý 
nás má na zozname nepriateľov. Po-
važujem to za neprípustné a budem 
iniciovať mimoriadny Zahraničný výbor 
NR SR, kde sa ho budem na tieto 
aktivity pýtať.“ 

(pn, ps)

V Pravoslávnom chráme v La-V Pravoslávnom chráme v La-
domirovej - zľava: M. Iľkanin, A. domirovej - zľava: M. Iľkanin, A. 
Korba, L. Bojčík a I. BratčikovKorba, L. Bojčík a I. Bratčikov
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  Písal sa rok 1942, keď sa hlavní predstavitelia SS rozhodli 
stretnúť, aby prediskutovali svoje videnie židovskej otázky. Toto 
stretnutie vošlo do dejín pod pojmom „Konferencia vo Wansee“ 
a stalo sa začiatkom konca mnohých nevinných životov. 

Gymnazisti si pripomenuli Deň obetí holokaustu a rasového násilia

  Od tohto momentu sa na území okupovaných krajín zriadilo mnoho koncen-
tračných táborov. Toto pomenovanie sa stalo v priebehu rokov eufemizmom, 
lebo ani zďaleka nepomenúva zverstvá, ktoré sa za múrmi týchto táborov diali. 

Tábor v Osvienčime a mnohé ďalšie, ako napr. tábory Majdanek, Treblinka sa 
stali konečným riešením židovskej otázky vo forme experimentov na živých 
ľuďoch, vyvražďovania a vyhladzovania. Obeťami sa stali Židia, príslušníci 
slovanských národov, Svedkovia Jehovovi a rôzni politickí predstavitelia, ktorí 
boli nepriateľmi nacistickej ideológie. 
  V priebehu niekoľkých rokov sa počet usmrtených v plynových komorách 
vyšplhal až na 17 miliónov, z toho až 6 miliónov bolo Židov. Z toho dôvodu 
sme sa aj my, žiaci Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku, rozhodli 

uctiť si obete holokaustu. Dňa  9. 
septembra, ktorý je pamätným dňom 
obetí holokaustu a rasového násilia, 
sme si pozreli dokument Dve tváre 
Osvienčimu. Ten nám pripomenul, čím 
si aj obyvatelia Slovenska v našom 
veku museli prejsť.  
  V priestoroch budovy školy sme zho-
tovili nástenku ako pripomienku tejto 
udalosti a zapálili sviečku na pamiatku 
všetkých obetí. Tí, ktorí si nepamätajú 
minulosť, sú odsúdení na to, aby si ju 
zopakovali. 

Emma Jacková, 
GDH Svidník

  Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku pre záujemcov 
z radov verejnosti pripravilo piatu časť workshopu „Poznávajme 
umenie - Maľovanie na drevo a kameň“, ktoré sa realizovalo 8. 
septembra v priestoroch POS vo Svidníku. 

Účastníci tvorivej dielnie si vyskúšali maľovanie na kameň a drevo 

  Účastníci tejto tvorivej dielne pod lektorským vedením Jozefa Horkavého si  
vyskúšali maľovanie na drevo a kameň. Drevo je už od nepamäti neoddeliteľ-

nou súčasťou každodenného 
života bežného človeka. Okrem 
praktických vlastností oceňuje-
me aj jeho prirodzenú krásu. 
  Dnes sa maľovanie na drevo 
opäť dostáva do módy, prináša 
množstvo možností, ako napl-
no prejaviť kreatívneho ducha. 
Stačí akýkoľvek drevený výro-
bok a pod rukami 15 výtvarní-
kov kvitli umelecké dielka.
  Účastníci tvorivej dielne tiež 
maľovali aj na kameň, na ktorý 

najprv naniesli základnú farbu a po jej zaschnutí pokračovali s maľovaním 
vzorov podľa vlastnej fantázie alebo motívov, ktorými sa inšpirovali na 

internete. So základ-
nými potrebami pre 
maľovanie účastníkov, 
aké farby, štetce, laky, 
kamene a drevo treba 
používať sa účastníci 
oboznámili počas tohto 
workshopu. 
  Aj škála tvarov, ktoré 
možno na kameň a dre-
vo maľovať bola veľmi 
pestrá, pekne na nich 
vynikli tak geometrické 
vzory, ako aj motívy 
zvierat, kvetín či ľud-
ských tvárí. Podujatie z 
verejných zdrojov pod-
poril Fond na podporu 
umenia. 
  
  Katarína Grúsová, 
POS vo Svidníku

  OZ Svidnícka paleta, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku a mesto Svidník 
zorganizovali v dňoch 9. až 11. septembra v Roztokoch medzinárodný plenér pre vý-
tvarníkov zo Slovenska, Čiech a Poľska. 
  Hlavným cieľom stretnutia bolo podporiť neprofesionálnych výtvarníkov v ich tvorbe. 
Konfrontovať ich vlastné umelecké smerovanie a pracovné postupy. 
  Výtvarníci sa podieľali na aktívnych a predovšetkým tvorivých podobách zobrazovania 
svojich spontánnych nápadov a vzájomného kultúrno-estetického poňatia samostatnej 
autorskej umeleckej činnosti v procese kreslenia a maľovania. Vo svojich dielach naj-
častejšie zobrazovali krajinnú scenériu v okolí Roztok, pamiatky regiónu a dedinskú 
architektúru. Na obrazoch všetkých autorov sa objavili zobrazenia, ktoré pripomenuli 
rôzne umelecké štýly, ako aj zaujímavé kresbovo-maliarske rukopisy. Výtvarné kom-
pozície odzrkadľovali citlivosť a emocionálne povahy výtvarníkov. Výsledkom práce 
jednotlivých účastníkov sú výtvarné diela, ktoré budú prezentované na poplénerovej 
výstave vo výstavných priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku 
v novembri 2022. 

Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

Medzinárodný plenér pre výtvarníkov 
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   Svoje majstrovské stretnutia v uplynulú sobotu odohrali aj 
mladší a starší dorastenci Svidníka. Prinášame výsledky. 

Dorastenci v kopačkách

TJ Baník Kalinovo - 1. FK Svidník 0:0
   Treťoligoví futbalisti 1. FK Svidník cestovali v uplynulú nedeľu do 
Kalinova, kde sa predstavili proti domácim futbalistom.

III. LIGA 

SEKRETARIÁT:                 
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, 
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

ŠTK OOFZ:
   Schválila výsledky 6. kola 7. ligy dospelých
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

KR OOFZ:
8. kolo - 7. liga Majstrovstvá OOFZ - dospelí - 25.9.2022 o 15.00 hod.:

   Kalnište - Miňovce (Špak, Babiarčik, Šturák - Burcák) sobota 24.9.2022, 
Chotča - V. Orlík (Špak, Dovičák - Vaško), Tisinec - Kuková (Džavoronok, 
Babiarčik - Holub), Breznica - Mestisko (Hubač, Dovičák - Šafranko), Sitníky - 
Rovné (E. Tomko, R. Tomko - Fiľarský), Stročín - Radoma (Šturák, Fatľa - Feč).  

2. kolo - 5. liga dorast - 24.9.2022 o 14.00 hod.:
   Chotča - Rovné (Fatľa), Breznica - Sitníky (Hubač), Mestisko - Miňovce 
(Dovičák).

Úradná správa OOFZ Svidník č. 9 zo dňa 14. septembra 2022   
2. kolo - 4. liga žiaci - skupina B - 22.9.2022 o 17.00 hod.:

   Kuková - Kalnište (E. Tomko), Koprivnica  - Lúčka (R. Tomko)
2. kolo - 4. liga žiaci - skupina A - 24.9.2022 o 10.00 hod.:

   Radoma - Tisinec (Danko), V. Orlík - Stročín (Babiarčik). 
DK OOFZ:
   Vyhovela žiadosti hráča OŠK Mestisko - Jozef Karala - 1196004 - o upus-
tenie od výkonu zvyšku DO a mení na podmienečne DO na 1 stretnutie so 
skúšobnou dobou od 14.9.2022 do 14.12.2022, podľa DP 41/2, poplatok 
10,- Eur - Mestisko
   Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je 
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalo-
vekluby.sk                                                                                OOFZ Svidník

MLADŠÍ DORASTENCI U17
Spišské Vlachy - 

FKM Svidník 0:3 (0:1)
   Naši chlapci pricestovali na Spiš 
potvrdiť pozíciu lídra, čo ale nebolo 
vôbec jednoduché, pretože sa museli 
popasovať s dosť tvrdou hrou súpera 
a nekvalitným terénom. Aj napriek 
neustálemu tlaku sa nám nepoda-
rilo využiť niekoľko sľubných šancí. 
Našťastie pred záverom polčasu sa 
nekompromisne presadil M. Olčák a 
naši chlapci viedli. V druhom polčase 
hneď v úvode peknou strelou zvýšil 
R. Baran. V ďalších minútach naši 
chlapci naďalej dominovali a keď ešte 
nádherne trafi l D. Hnát, zaslúžene 

vyhrali. Patrí im pochvala nielen za 
výkon, ale preto, že sa nenechali 
vyprovokovať v určitých situáciách 
unfér hrajúcim súperom.

STARŠÍ DORASTENCI U19
Spišské Vlachy - 

FKM Svidník 0:8 (0:6)
   V tomto zápase domáci nastúpili iba 
so siedmimi hráčmi, a to sa odrazilo 
aj na výsledku zápasu. Napriek tomu 
naši starší dorastenci zahadzovali 
jednu šancu za druhou. Až po prvých 
strelených góloch prišlo upokojenie a 
naši chlapci zvíťazili výrazným rozdie-
lom. Góly: R. Ševc 3, M. Pasnišin, M. 
Bobák, K. Luščík, M. Kamenický, Z. 
Haluška.                                 (miko)

   Zverenci trénera Vladislava Palšu a jeho hrajúceho asistenta Olivera Špilára, 
ktorý však tentoraz chýbal, podali zodpovedný a veľmi dobrý výkon. Domácich 
k ničomu vážnejšiemu nepustili, no ale keďže ani oni sa nedokázali strelecky 
presadiť, zrodila sa zaslúžená a pre Svidníčanov veľmi cenná bezgólová 
remíza.  
ŽK: Klučár, Olejár. 
Zostava Svidníka: Vinclér - T. Čabala, Maguľak, Ducár, Guman, Olejár, 
Ivanecký, Sova, Tokar (90. Janek), Sopko, Klučár (79. Gajdoš). 
   Najbližšiu nedeľu 25. septembra hrajú Svidníčania na domácom trávniku. 
Od 15.30 budú ich súperom futbalisti MFK Snina.                                   (pn) 

Šport

   Už po 31-krát kráčali turisti po stopách Alexandra 
Pavloviča. V uplynulú sobotu 17. septembra sa totiž 
konalo tradičné turistické podujatie nazvané Chodníč-
kami Alexandra Pavloviča. Zorganizovali ho Regionálna 
rada Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenska vo Svidníku 
a SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku a 
nadšenci turistiky, ale aj národného buditeľa Alexandra 
Pavloviča absolvovali po vlastných trasu z rodnej obce 
Alexandra Pavloviča, teda zo Šarišského Čierneho do 
Svidníka. Jeho pamiatku si uctili aj pri jeho hrobe a ta-
kisto aj pri soche pred svidníckym Domom kultúry.   (ps) 

Kráčali po stopách Alexandra Pavloviča 

   Turisti majú za sebou aj iné tradičné podujatie, ktorým bol výstup na Čiernu 
horu. Pri vyhliadkovej veži na tomto vrchu sa stretli nadšenci turistiky z regió-
nu a pochutnali si okrem iného aj na vynikajúcom guľáši. Bol to jubilejný 15. 
ročník výstupu na Čiernu horu.                                                                (ps)

Jubilejný 15. ročník výstupu na Čiernu horu 
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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. REVAJOVÁ, Toňa: Túlavý braček. 

Bratislava, Trio Publishing 2022. 95 s.
  Mama sa stará o domácnosť, tato o dom 
a o záhradu. Dvojičky sú samostatné a 
fungujú ako na baterky. Ale ešte je tam 
päťročný Andrej. Všetci sú k nemu lás-
kaví, no inak si ho v podstate nevšímajú. 
Chlapček veľmi svojsky volá o pomoc. 
Alebo možno len prosí o pozornosť. Tro-
cha veselý, trocha znepokojivý, ale veľmi 
ľudský príbeh od uznávaných tvorcov kníh 
pre deti - spisovateľky Tone Revajovej a 
ilustrátora Vladimíra Krála.

GRIGOROV, Robo
  Robo Grigorov je slovenský skladateľ, hudobník, hudobný producent a spe-
vák. Narodil sa 25. septembra 1964. Spolu  so spevákmi a hudobníkmi ako 
sú Peter Nagy, Richard Müller, Beáta Dubasová, skupiny Lojzo, Tublatanka, 
či skupina Demikát s Mariánom Greksom a Andrejom Šebanom patrí medzi 
významných predstaviteľov novej vlny slovenskej populárnej hudby 80. ro-
kov. Bratislavského rodáka Roba Grigorova preslávila pieseň z Bratislavskej 
lýry - Posledný valčík pre Európu a tiež pocta Majakovskému. Mnohé jeho 
piesne sa nesmeli vysielať - najmä pre ich texty. Založenie vlastnej skupiny, 
s názvom Midi, na seba nenechalo dlho čakať a úspech prišiel o rok neskôr, 
keď na Bratislavskej lýre získal s pesničkou Posledný valčík pre Európu druhé 
miesto. Akýmsi zhodnotením vlastnej tvorby bol album Chodci sveta, o tri roky 
neskôr vydal ďalší album Sám. Slovenský spevák sa drží svojich zásad - nečíta 
bulvárnu tlač a odmieta hovoriť o svojom súkromí, nezaujíma ho politika a 
zbiera knihy o starých amerických a sibírskych kultúrach.

WALTARI, Mika (19.9.1908-26.8.1979)
  Bol fínsky spisovateľ, novinár a dramatik. Autor rozsiahleho diela, ktoré po-
zostáva z románov, noviel, zbierok rozprávok, zbierok poézie, rozhlasových 
a divadelných hier. Jeho dielo bolo preložené do tridsiatich jazykov. Hlavné 
postavy Waltariho historických románov predstavujú vždy ten istý typ hrdinu. 
Sú osamelí a hľadajú pravdu a zmysel života v rozličných obdobiach dejín, 
v ktorých sa jednotlivé romány odohrávajú. Medzi jeho diela patria Egypťan 
Sinuhe, Čierny anjel, Nesmrteľný Turms, Tajomstvo Božieho kráľovstva, 
Riman Minutus a iné.

Pán Eliáš má psa, ktorý hovorí.
Hostia v krčme mu to nechcú veriť a tak sa staví, ale stávku prehrá 

a platí. Keď vyjdú z krčmy, vraví psovi:
- Ty si ma ožobráčil! Prečo si mlčal?

- Prestaň! Vieš si predstaviť, koľko vyhráš zajtra večer?!

    SPOMIENKA
Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal… 

Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ. 

20. septembra uplynie 20 rokov, odkedy 
nás navždy opustil nás otec a dedko 

JOZEF MIHALÍK

  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.  
  S láskou a úctou spomínajú dcéra Mária s rodinou, synovia Jozef a 
Marián s rodinami

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK 
   Utorok 20. septembra: 18.00 ZBP Beáta, Jana, Mária s rod., Streda 21. septem-
bra: 6.30 ZBP rod. Majdovej, 18.00 + Peter, Štvrtok 22. septembra: 8.00 + Michal, 
Anna, Peter, 10.30 + Milan, Piatok 23. septembra: 6.30 + Tatiana, 18.00 ZBP Ingrid, 
Sobota 24. septembra: 8.00 ZBP Ján, 10.00 Svätá spoveď, birmovanci a nácvik, 
Nedeľa 25. septembra: 8.00 + Zuzana, Ján, Mária, Anton, 11.00 Vysluhovanie 
sviatosti birmovania, ZBP rod. Hreškovej, 18.00 + Michal.
   V nedeľu o 11.00 bude v našej farnosti birmovka. Príde o. biskup Marek Forgáč. 
V sobotu od 10.00 budeme spovedať birmovancov. Po spovedi bude generálka 
na birmovku. Počas týždňa budeme spovedať rodičov, príbuzných birmovancov 
pol hod. pred sv. omšami. 
   Deti, ktoré pôjdu v našej farnosti na 1 sv. prijímanie, nech si vyzdvihnú knihu 
Malý misionár v zakristii kostola počas celého septembra. Príprava začne od 
októbra po Birmovke. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 20.9.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku a Adama, Streda 
21.9.: 17:00 + Štefan, Peter, Helena, Mária, Štvrtok 22.9.: 7:00 Za zdravie a Božie 
požehnanie pre Jána, Emíliu, Jána, Patrika a Veroniku, Piatok 23.9.: 17:00 Za 
zdravie a Božie požehnanie pre o. Mareka, Sobota 24.9.: 7:00 Za zdravie a Božie 
požehnanie pre Martina a Marianu, Nedeľa 25.9.: 9:00 Za farnosť.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 20. septembra: 12.00 + Ján, Anastázia, Michal, Mária, Michal, 17.00 
Kláštor sestier Baziliánok, 18.00 * Jaroslav s rod., Streda 21. septembra: 6.30 + 
Júlia, Michal, Michal, Mária, Michal, Mária, Ján, Božena, Martin, 18.00 + Mikuláš, 
Michal, Agnesa / + Mária Vanátová, Štvrtok 22. septembra: 12.00 + Michal, Michal, 
Paraska, 16.30 Kláštor sestier Baziliánok, 18.00 + Andrej, Paraska, Ján, Ján, Mária, 
Piatok 23. septembra: 6.30 + Ján Gajdoš, 18.00 + Ján a Svetlana / + nenarodené 
deti (panychída), Sobota 24. septembra: 7.00 * Marianna s rod. (oslobodenie od 
lzého, zmierenie), Nedeľa 25. septembra: 7.00 Ruženec a 1. Čas, 8.00 * Za farnosť, 
10.30 * Natália, Dávid / * Iveta (50 rokov života), 18.00 * Peter a Lucia. 

PRAVOSLÁVNY CHRÁM
   Od pondelka do piatku: 6.00 sv. liturgia, 17.00 Večierňa. Vo sviatky: 7.30 Utreňa, 
9.00 sv. liturgia, Nedeľa: 7.30 Utreňa, 9.00 sv. liturgia. 

SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 
   Zhromaždenia Jehovových svedkov sa konajú v sále Kráľovstva na Ul. Festiva-
lovej, č. 2042. Štvrtok 22. september o 18:00: Jednou z vlastností, ktorá nám môže 
pomôcť v tejto ekonomicky náročnej dobe, je skromnosť. Aj keď sa dnes jednoduchý 
spôsob života veľmi nenosí, Biblia ho odporúča. Pomáha nám pri rozhodovaní za 
čo utratiť peniaze, akú robotu prijať a či je nutné odlúčiť sa od rodiny kvôli práci 
v zahraničí. Viac sa môžete dozvedieť pri preskúmaní slov z Hebrejom 13:5, 6.
   Nedeľa 25. septembra o 9:30: Zaznie prednáška na tému: Prečo sa kresťania 
musia odlišovať? 
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?

Kto daroval krv? 

BULLET TRAIN
PIATOK 23. SEPTEMBRA O 20. HODINE 

Réžia: David Leitch  •  Hrajú: Brad Pitt, Joey King, 
Andrew Koji, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, 
Zazie Beetz, Masi Oka, Sandra Bullock
Brad Pitt je na čele skupiny nájomných vrahov s naj-
rôznejšími schopnosťami a kreatívnymi spôsobmi ako 
pripraviť jeden druhého o život. Ich jednotlivé úlohy sú 
prepojené, no zároveň dýchajú jeden druhému na krk. 
A to všetko na pozadí nezastaviteľnej nonstop jazdy 
naprieč Japonskom.
USA, 127 minút, akcia, české titulky, vstupné: 5 eur 

***
Neboj sa, zlatko

Sobota 24. septembra o 20. hodine 
Ste pripravení žiť život, ktorý si zaslúžite?

Scenár: Katie Silberman  •  Réžia: Olivia Wilde  •  
Producent: Olivia Wilde  •  Hrajú: Florence Pugh, 
Harry Styles, Olivia Wilde, Gemma Chan, Kiki Layne, 
Chris Pine
  Žena v domácnosti z 50. rokov (Florence Pugh) žijúca 
so svojím manželom (Harry Styles) v utopickej expe-
rimentálnej komunite sa začína obávať, že očarujúca 
spoločnosť môže skrývať znepokojujúce tajomstvá.
USA, triler, psychologicky, slovenské titulky, 123 minút, vstupné: 5 eur 

***
MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA

NEDEĽA 25. SEPTEMBRA O 16. HODINE 
  Réžia: Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val  •  Scenár: Brian Lynch
V neutíchajúcej snahe nájsť toho najväčšieho zloducha všetkých čias a verne 
mu slúžiť, narazia Mimoni na malého nosatého čiernovlasého chlapca, ktorý 

vyrastá len so svojou nemeckou matkou. Volá sa Gru 
a bez toho aby to tušil, toto stretnutie mu zásadne 
zmení život.
  USA, 120 minút, komédia, slovenský dabing, 
vstupné: 5 eur 

***
KRÁSNE BYTOSTI

NEDEĽA 25. SEPTEMBRA O 20. HODINE 
Drsné i magické dospievanie 

na islandskej periférii.
Réžia: Guðmundur Arnar Guðmundsson  •  Hrajú: Birgir 

Dagur Bjarkason, Áskell Einar 
Pálmason, Viktor Benóný 
Benediktsson, Snorri Rafn Frímannsson
Štrnásťročný Balli je bytostný outsider z rozvrátenej 
rodiny. Márne hľadá oporu doma či v škole, kde je 
obeťou šikany. Všetko sa mení vo chvíli, keď stretne 
troch problematických tínedžerov, ktorí ho neča-
kane vezmú medzi seba. Partia, v ktorej dominuje 
násilný Konni a inteligentný Addi, ponúkne Ballimu 
chýbajúci domov. Druhá snímka Guðmundura Ar-
nara Guðmundssona rozpráva s poetickým citom 
a surovosťou o vzťahoch, ktoré môžu trvať večne 
a pomáhajú nás formovať v tých najdôležitejších 
chvíľach, i o krutosti a nehe, rodiacich sa na magickej 

hranici medzi detstvom a dospelosťou.
 Island, dráma, 123 minút, české titulky, vstupné: 5 eur 

  V stredu 14. septembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 42 bezpríspevkových darcov: 
  Natanael Vansáč (prvodarca), Pavol Bobak (prvodarca), Marcel Perát (pr-
vodarca), Dávid Heien (prvodarca), František Haniš (19), Matúš Mňahončák 
(35), Martin Močilenko (49), Ján Olejár  (26), Ľuba Kasardová (50), Branislav 
Kasarda (18), Martin Urban (35), Ján Troščák (68), Peter Franko (37), Miro-
slav Matkobiš (18), Miroslav Vanát (26), Michal Čisár (34), Peter Hubáč (58), 
Marcel Olšal (2), Matúš Šlechta (2), Boris Danko (2), Maroš Hačník (42), 
Jozef Špirňák (75), Ivan Bochnovič (64), Norbert Antoš (4), Pavol Jecuško (4), 
Ivana Pinďarová (3), Nikola Sovičová (5), Dávid Sirý (10), Ľudovít Korekáč 
(63), Jana Malačinová (10), Ján Kuľha (53), Anna Baníková (11), Ivan Paliga 
(5), Antónia Ličková (4), Mário Leškanič (3), Jaroslav Madzin (60), Katarína 
Keselicová (18), Marek Darivčák (22), Jozef Venglovič (6), Michal Uličný (6), 
Ivan Gibej (4), Michal Homza (13). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 

UMENIE HROU - POZVÁNKA
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Vás pozýva na
workshop „Umenie hrou“ zameraný na astronomickú fotografi u

Workshop sa uskutoční v dňoch
23. - 25. septembra 2022

v priestoroch hvezdárne Roztoky

Workshop je určený amatérskym fotografom a fi lmárom, amatérskym 
astronómom, študentom astronómie a všetkým záujemcom o vesmír
Cieľom workshopu bude osvojenie si nových poznatkov a zručnosti

Prihlášky a ďalšie informácie pre záujemcov:
054-75 923 20, astroroztoky@protonmail.ch

Projekt „Umenie hrou“ v rámci programu Európsky rok mládeže 2022
je podporený Prešovským samosprávnym krajom


