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   78. výročie Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie si pozvaní hostia a široká verejnosť 
pripomenula v uplynulý štvrtok 6. októbra. Ofi ciálne oslavy sa konali iba na Dukle, vo Svidníku 
bolo len tiché, individuálne kladenie vencov.

Oslavy 78. výročia Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie 
bez najvyšších ústavných činiteľov

   Pôvodne svoju účasť na pietnych 
aktoch kladenia vencov na Dukle a vo 
Svidníku potvrdil predseda Národnej 
rady SR Boris Kollár, no na poslednú 
chvíľu svoju účasť pre iné neodkladné 
pracovné povinnosti zrušil. 
   Prezidentka Zuzana Čaputová bola 
v ten deň v zahraničí na summite 
prezidentov a na summite predse-
dov vlád Európskej únie v Prahe bol 
v uplynulý štvrtok premiér Eduard 
Heger. Znamená to, že oslavy 78. 
výročia Dňa hrdinov Karpatsko-duk-
lianskej operácie boli bez najvyšších 
ústavných činiteľov. Pamiatku pad-
lých bojovníkov si tak uctili zástupco-
via štátnej správy, samosprávy, ako 
aj účastníci protifašistického odboja 
a široká verejnosť.
  Na Duklu tentoraz neprišiel ani mi-
nister obrany Jaroslav Naď, zastúpil 
ho štátny tajomník rezortu obrany 
Marián Majer a ďalší vrcholoví pred-
stavitelia tohto ministerstva, prišla aj 
štátna tajomníčka Ministerstva kultúry 
Viera Leščáková, náčelník generálne-

ho štábu Ozbrojených síl SR Daniel 
Zmeko, ale aj predseda Prešov-
ského samosprávneho kraja Milan 
Majerský spolu s poslancom PSK za 
okres Svidník Jánom Hirčkom, druhý 
krajský poslanec za okres Svidník 
Ján Vook kládol vence spolu s po-
slaneckým kolegom z okresu Vranov 
nad Topľou a honorárnym konzulom 
Ukrajiny na Slovensku Stanislavom 
Obickým. Na Duklu prišli aj viacerí 
prednostovia okresných úradov v 
Prešovskom kraji vrátane svidníc-
keho okresného prednostu Michala 
Iľkanina a stropkovského okresného 
prednostu Petra Harvana. Delegáciu 
mesta Svidník viedla primátorka 
Marcela Ivančová a okrem nej si 
pamiatku padlých hrdinov uctili vice-
primátor Michal Goriščák, poslankyňa 
Katarína Siváková, poslanci Kamil 
Beňko, Martin Ždiňak a prednosta 
Mestského úradu vo Svidníku Miro-
slav Novák. Svoje vence položili aj 
zástupcovia veľvyslanectiev Poľska, 
Česka, Maďarska, Rakúska a Ne-

mecka. Nechýbali, samozrejme, ako 
sme už uviedli členovia Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov a 
široká verejnosť, ale aj zástupcovia 
politických strán SMER-SD, HLAS-
-SD a SNS. 
   Najvzácnejšími hosťami boli účast-
níci protifašistického odboja Anna 
Bergerová, kapitán vo výslužbe Vla-
dimír Strmeň a poručík vo výslužbe 
Branislav Tvarožek. „Mám len 94 
rokov a prišiel som si uctiť všetkých 
spolubojovníkov, ktorí tu padli a 
nebolo im už dožičené, aby sa dožili 
týchto pekných dní, ktoré my teraz 
žijeme. Pri vstupe do 21. storočia 
sme predpokladali, že vojny už budú 
len na smetisku dejín a že budeme 
len s nechuťou na to spomínať, lebo 
v minulom storočí Slovensko zasiahli 
dve kruté vojny a náš národ krvácal. 
Každá vojna je zlá, lebo tam tečie krv 
a padajú ľudské životy,“ povedal na 
Dukle legendárny partizán Vladimír 
Strmeň, ktorý patrí k posledným žijú-

cim priamym účastníkom Slovenské-
ho národného povstania, v ktorom sa 
pridal k jednotke vedenej Ludvíkom 
Svobodom.
   Pri pamätníku československé-
ho armádneho zboru na Dukle s 
príhovorom vystúil štátny tajomník 
Ministerstva obrany Marián Majer. 
„Táto operácia má obrovský význam, 
hlavne historický. Je to najväčšia 
protifašistická horská operácia po-
čas druhej svetovej vojny. Výraznou 
mierou sa spolu so Slovenským 
národným povstaním (SNP) zapísala 
do dejín celej Európy. Toto miesto je 
pripomienkou nielen historických uda-
losti, ale je to i možnosť si pripomenúť 
aj to, čo sa deje na východ od nás," 
povedal v príhovore štátny tajomník 
Marian Majer.
   „Naši hrdinovia neváhali obetovať 
to najcennejšie, čo mali. Svoju mla-
dosť, zdravie a často aj život. Pre 
veriaceho človeka sú láska k Bohu 
a láska k blížnemu dve pomyselné 
krídla dverí, ktoré sa nedajú otvoriť 
a ani zavrieť samostatne," povedal v 
príhovore riaditeľ Úradu ekumenickej 
pastoračnej služby Ozbrojených síl 

SR Vladimír Varga, ktorý sa spolu s 
prítomnými pomodlil modlitbu veno-
vanú hrdinom KDO.
   Ešte pred modlitbou s krátkymi prí-
hovormi na Dukle vystúpili predseda 
Prešovského samosprávneho kraja a 
primátorka Svidníka.
   Po pietnej spomienke na Dukle, 
ktorej súčasťou boli aj štátne hymny 
a čestné salvy, si udalosti spred 78 ro-
kov pripomenuli aj položením vencov 
k soche armádneho generála Ludvíka 
Svobodu a pamätníku Sovietskej ar-
mády vo Svidníku. Boli to však už len 
tiché, individuálne kladenia vencov 
bez hymien či príhovorov.
   Spomínali sme, že na Dukle a vo 
Svidníku tentoraz chýbali všetci traja 
najvyšší ústavní činitelia. Z nich aku-
rát prezidentka Zuzana Čaputová na 

Na Duklu a do Svidníka prišiel aj legendárny partizán, účastník SNP, 
94-ročný Vladimír Strmeň (druhý zľava)

Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marián Majer
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Oslavy 78. výročia Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie 
bez najvyšších ústavných činiteľov

Facebooku napísala, že na hrdinov 
Dukly myslí. „Spomíname s vďakou 
a pietou na osloboditeľov spred 78 
rokov. Zároveň dnes, keď sa neďaleko 
našich východných hraníc opäť rozho-
rel vojenský konfl ikt, si opäť so všetkou 
naliehavosťou uvedomujeme, akou 
obrovskou hodnotou sú mier, sloboda 
a pokojný život - a ako ľahko môžu byť 
tieto veci ohrozené,“ skonštatovala na 
Facebooku prezidentka.
   Pripomeňme, že Karpatsko-duk-
lianska operácia bola najväčšou a 
najkrvavejšou bitkou línie východného 
frontu súvisiacou s územím Sloven-

ska. Vojská Červenej armády a Prvého 
československého armádneho zboru 
počas nej narazili na tvrdý odpor ne-
meckých jednotiek. Útočná operácia, 
ktorá mala spojiť povstalecké sily SNP 
so sovietskymi vojskami, trvala od 8. 
septembra 1944 do 28. októbra 1944.
   Organizátormi tohtoročných ofi ci-
álnych osláv 78. výročia KDO boli 
Okresný úrad vo Svidníku, Mesto 
Svidník, Prešovský samosprávny kraj, 
Ministerstvo obrany SR a Ústredná 
rada Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov.

 (ps)Delegácia Prešovského samosprávneho kraja
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   V deň 78. výročia Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie, vo štvrtok 6. 
októbra sme si aj my, študenti 1.A a 1.B triedy Gymnázia duklianskych hrdinov 
vo Svidníku uctili pamiatku padlých bojovníkov.
Cestou na Duklu, kde je cintorín s najznámejším pamätníkom nášho re-
giónu, Pamätník československého armádneho zboru, sme sa zastavili pri 
delostreleckom areáli, kde sme si obzreli nielen vojenské exponáty, ale aj 
zákopy. Zašli sme aj k bunkrom z čias Karpatsko-duklianskej operácie, kde 
nás zaujal hlavne výklad pána profesora Ignáca, ktorý nás sprevádzal spolu 
s pani profesorkou Volčkovou.
Účasť na samotných pietnych aktoch pri pamätníku na Dukle v nás zanechala 
silné dojmy. Mnohí sme mali zimomriavky pri básni a takisto pri tónoch smú-
točného pochodu, keď pozvaní hostia kládli vence a kytice kvetov.

   Po skončení ofi ciálnych 
osláv sme svoj veniec 
ako prejav vďaky položili 
aj my. Pridali sme ho k 
vencom, medzi ktorými 
okrem iných bol aj ve-
niec, ktorý poslala pre-
zidentka našej krajiny 
Zuzana Čaputová.
   Ďakujeme pani profe-
sorke Volčkovej a pánovi 
profesorovi Ignácovi. 
   Prežili sme zaujímavý 
deň a utvrdili sa v tom, 
že žiadna vojna nikdy ne-
mala, nemá a ani nebude 
mať zmysel. Vždy v nej 
zomierajú nevinní.
   Ďakujeme za slobodu, 
v ktorej aj vďaka hrdinom 
Karpatsko-duklianskej 
operácie, môžeme žiť.

Katka Siváková
Sofi a Vooková

Na hrdinov Karpatsko-duklianskej 
operácie spomínali aj študenti
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   Ďalšia smrť na ceste. Tentoraz v susednom Stropkove. V uplynulý piatok 
večer v centre Stropkova mladý vodič zrazil chodkyňu. 
   Žena podľa jej známych chcela prejsť cez cestu. Až vyšetrovanie ukáže, či 
kráčala cez priechod pre chodcov alebo tesne mimo neho. 19-ročný vodič ju 
na Hlavnej ulici v Stropkove zrejme neskoro zbadal a zrazil ju. 
   „V piatok 7. októbra v čase o 20:45 hod. viedol vodič osobné auto Seat Leon 
v smere od mesta Stropkov na mestskú časť Stropkov - Sitník. Na priechode 
pre chodcov označenom vodorovným a zvislým dopravným značením, resp. 
za týmto priechodom, z doposiaľ nezistených príčin motorovým vozidlom 
zrazil 72-ročnú chodkyňu prechádzajúcu túto cestu pešo z jej pravej strany 
na ľavú cez priechod pre chodcov, resp. v tesnej blízkosti za priechodom pre 
chodcov,“ potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove 
Daniel Džobanik. 
   Napriek enormnej snahe záchranárov, ktorí sa žene snažili poskytnúť prvú 
pomoc, sa už 72-ročnú dôchodkyňu nepodarilo zachrániť. 
   Na miesto tragickej nehody okamžite prišli desiatky ľudí. Policajti museli pre 
udržanie verejného poriadku povolať posily. Aj za pomoci psov sa im podarilo 

   Na neplánovanom zasadnutí sa majú poslanci Mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku zísť v stredu 12. októbra. Rozhodla 
tak primátorka mesta Marcela Ivančová. 

Svidnícky mestský parlament sa zíde v stredu 12. októbra

Spravodajstvo / Inzercia

   Hoci sme o zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku, ktoré sa 
konalo v stredu 21. septembra, písali 
ako o poslednom v tomto volebnom 
období, nebude to tak. Skupina poslan-
cov totiž primátorku Svidníka požiadala 
o zvolanie mimoriadneho zasadnutia. 
   „Po diskusii so všetkými podpísanými 
poslancami o informáciách o Sociálnom 
podniku mesta Svidník a nepravdivých 

informáciách na poslednom zasadnutí 
MsZ, sme požiadali v zmysle zákona 
o samospráve o zvolanie zasadnutia 
MsZ. Sme poslancami MsZ celé voleb-
né obdobie a plníme si svoje povinnosti 
do posledného dňa volebného obdobia, 
tak ako sme to sľúbili pri skladaní sľu-
bu,“ odôvodnil v mene piatich poslan-
cov Mestského zastupiteľstva žiadosť 
o zvolanie mimoriadneho zasadnutia 

jeden z nich, poslanec Pavel Olejár.
„Nemohol som sa z pracovných dôvo-
dov zúčastniť posledného zasadnutia 
MsZ a primátorka zneužila svoje po-
stavenie a uvádzala nepravdivé a za-
vádzajúce informácie.  Občania nášho 
mesta si zaslúžia pravdivé informácie. 
Slušné je hovoriť pravdu,“ zdôraznil 
poslanec Pavel Olejár.
Piati poslanci, už spomínaný Pavel 
Olejár, Ján Vook, Peter Pilip, Katarína 
Siváková a Adrián Labun v žiadosti 
o zvolanie mimoriadneho zasadnutia 
svidníckeho mestského parlamentu na-

vrhujú takýto program: 1. Otvorenie, 2. 
Sociálny podnik, 3. Stanovisko hlavné-
ho kontrolóra k rekonštrukcii miestnych 
komunikácií na Ul. T. Ševčenka, Ul. 8. 
mája a Ul. gen. Svobodu,  4. Diskusia, 
5. Rôzne, 6. 
Záver.
   Primátorka Svidníka Marcela Ivančo-
vá v uplynulý piatok zvolala zasadnutie 
na stredu 12. októbra so začiatkom o 
9.00 hod. v spoločenskej miestnosti 
Domu kultúry vo Svidníku s progra-
mom, aký navrhla skupina poslancov.         
                                                        (ps)

19-ročný mladík v Stropkove zrazil dôchodkyňu, na mieste zomrela
emócie stlmiť. Okolnosti smrteľnej zrážky vyšetrujú. 
   „Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ, Odboru kriminálnej polície Svid-
ník začal trestné stíhanie za prečin usmrtenie,“ dodal ešte krajský policajný 
hovorca Daniel Džobanik.                                                                         (ps) 
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  Dátum 24. september 2022 (sobota) bol magickým dňom pre 
nás, mysľou a životným postojom stále mladých absolventov 
Gymnázia DH vo Svidníku. Neplánovano - plánovane sme sa v 
tento deň stretli dokonca obidve pomaturitné triedy, a to 4. A aj 
4. B, roky štúdia 1978 - 1982 pri fontáne pred bývalým okresným 
národným výborom. Láskavé a priateľské objatia a úsmevy, v 
niektorých prípadoch aj opoznávania sa, tiež kamarátske slová 
a komplimenty adresované nám, ženám, nemali konca - kraja. 

GAUDEAMUS IGITUR: stretnutie absolventov Gymnázia DH po 40 rokoch

  Od fontány naše kroky smerovali, ako inak, ku Gymnáziu DH, kde sme po-
kračovali vo fotení spoločne strávených momentov mobil-
nými telefónmi a fotenie sme ukončili na lavičkách mesta 
SVIDNÍK. Mobily „cvakali” na plné obrátky, zachytávajúc 
priateľskú atmosféru medzi nami -„áčkarmi a béčkarmi”. 
Slniečko nádherne svietilo, jeho lúče zohrievali ovzdušie 
takou silnou intenzitou, že nám niektorým bolo horúco 
(nie, nie z pálenky, tá prišla na rad až neskôr). 
  Konečnou zastávkou a vyvrcholením nášho stretnutia 
bola reštaurácia oproti mestskému úradu, kde sme 
mali pripravené pohostenie a posedenie. Áčka mala 
posedenie v spodnej časti reštaurácie a my, Béčka sme 
mali vyhradený priestor v hornej časti reštaurácie. Ako 
každých 5 rokov, aj toto stretnutie „spískali” naši najzod-
povednejší spolužiaci, ale im sa budem venovať v závere. 
Ofi ciálnu časť nášho stretnutia, pretože aj to nemohlo 
chýbať, otvorila naša pani doktorka Tánička (po veeeľmi 

dlhom prehováraní - ha, ha). V úvode sa nám poďakovala za to, že sme prišli v 
takom hojnom počte a potom sme spoločne minútou ticha venovali spomienku 
našim trom spolužiakom, ktorí už, bohužiaľ, nie sú medzi nami. Popriala nám 
príjemné a radostné posedenie a za tým prišla na rad   pálenka (ha, ha). 
  V uvoľnenej atmosfére sme spomínali na naše spoločné chvíle, strávené 
„draním nohavíc” v laviciach našej triedy na poschodí gymnázia. Spomínali 
sme na časy dobré aj zlé, tie zlé sme teraz už brali s úsmevom, na našu pani 
triednu profesorku Emíliu Dupejovú, ktorá nás učila zároveň aj fyziku. Zabud-
núť sme však nemohli ani na ostatných pánov profesorov a panie profesorky, 
ktorí sa snažili vštepiť nám čo najviac vedomostí do tých našich detských 
„hlavičiek”, či už to bola pani profesorka Gajdulová, pani profesorka Kršáková, 

páni profesori Hirjak, Berežňák, Gajdula, 
Čekan a ďalší. V tom momente sme všetci 
zabudli, že od tých stredoškolských čias 
už uplynulo neskutočných 40 rokov! (ale 
to len pre mužov, pre ženy uplynulo len 
20 rokov s 20 ročnými skúsenosťami - ha, 
ha). Z plachých, bojazlivých, utiahnutých a 
miestami aj hanblivých detí sa postupom 
času vytvarovali priateľskí, usmievaví, zod-
povední a vzdelaní ľudia - učitelia, lekári, 
doktori práv, manažéri, ale hlavne SLUŠNÍ 
ĽUDIA, vážiaci si život.
    A potom sa stalo niečo, čo sa nám 
opakovane stavalo v 3. ročníku štúdia na 
gymnáziu. Takmer každý piatok sme sa 
stretávali, vždy tá istá skupinka, v hoteli 
Dukla, kde sme sa zabávali, tancovali, roz-
právali a vtipkovali tak dlho, až nás museli 
odtiaľ „vyhodiť”, pretože už bolo dávno po 
záverečnej. Tá istá situácia nastala aj po 

40 rokoch, takmer s tými istými aktérmi, pretože dvaja nám teraz do tej partie 
chýbali. Posedenie sme mali udobrené do 24. hod., avšak nikomu z nás sa 
tak skoro ešte nechcelo ísť domov. Takže sme sa, šomrajúc veď ako inak, 
presunuli na ulicu pred reštauráciu a tam sme sa lúčili ešte takmer hodinu.
  Toto naše stretnutie bolo ako vždy perfektne zorganizované, za čo patrí moja 
(ale som presvedčená o tom, že nielen moja) srdečná vďaka predovšetkým 
našej pani doktorke Táničke, pani doktorke farmácie Ľubke, pani učiteľke 
Majke a, samozrejme, nemôžem vynechať ani nášho pána advokáta Janka. 
ĎAKUJEM VÁM!!! V neposlednom rade vďaka patrí aj nám všetkým, ktorí 
sme na stretnutie prišli a ani chvíľku sme pritom neváhali či ísť alebo nie.
  Na záver nášho pomaturitného stretnutia po 40 rokoch, keď už hodiny veľmi 
riedko bili, sme sa dohodli, že nebudeme čakať ďalších 5 rokov, ale stretneme 
sa už na budúci rok, cca v máji - júni 2023 u Aďa v karčme „pod stolom”. 
P.S.  Aďo, máš veľkú záhradu? Tak prepožičaj na budúci rok od vojakov stan 
s lehátkami, aby sme mali kde prespať. Deky si prinesieme (ha, ha).

Za 4. B triedu sa vykecala Táňa Čechová (Jendrušová) 
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  40 rokov v živote človeka nie je málo. Je to dosť na to, aby 
vyrástol, dozrel, zvážnel, založil si rodinu, našiel zamestnanie, 
profesionálne sa presadil. 

S nostalgiou sme spomínali na najkrajšie roky života... 

  O čo viac človeku osud nadelí, keď tých 40 rokov ubehne po dovršení 18 
rokov, po ukončení stredoškolského štúdia, kedy defi nitívne uzavrie kapitolu 
detstva a bezstarostnosti. Aj my študenti 4.a triedy Gymnázia Dukelských 
hrdinov vo Svidníku sme sa po 40. rokoch znovu stretli pred bránami svojej 
strednej školy a s nostalgiou zaspomínali na najkrajšie roky mladosti. GDH 
vo Svidníku sme navštevovali v rokoch 1978 - 1982. 
  V roku úspešného ukončenia štúdia maturitnou skúškou školu viedol dnes 
už nebohý pán riaditeľ Ivan Hončár. Boli sme tzv. ukrajinská trieda a okrem 
maturity zo slovenského jazyka sme povinne maturovali aj z ukrajinského 
jazyka. Triednym profesorom bol pán Vasiľ Gajdula, viedol našu triedu ako 
láskavý otec a dobrý  spravodlivý učiteľ. 
  Dnes, aj napriek svojmu vysokému veku, nezabúda na svoju triedu, pamätá 
si všetky naše mená, príbehy a pikošky zo spoločných rokov na Gymnáziu. 
Naše stretnutie nemohol absolvovať osobne, ale pozdravil nás on-line ako to 
už dnešná doba umožňuje. Srdečne ďakujeme pánovi triednemu profesorovi 
Vasiľovi Gajdulovi ako aj vedeniu školy a všetkým profesorom Gymnázia DH 
vo Svidníku, ktorí nás pripravovali do života, vychovávali nás a s láskou a 
profesionalitou nám odovzdávali svoje vedomosti. Stretli sme sa, aby sme s 
vďakou na všetko pospomínali a znovu sa videli.

Ľudmila Šandalová

  Od 1. septembra 2022 je v Európskej únii schválená upravená 
vakcína proti ochoreniu COVID-19 - Comirnaty Original/Omicron 
BA.1, ktorá sa okrem pôvodného variantu vírusu SARS-CoV-2 
zameriava aj na subvariant Omicron BA.1.Táto vakcína bude 
od zajtra dostupná aj vo vakcinačnom centre Nemocnice Svet 
zdravia Svidník.

Vo svidníckej nemocnici očkujú 
aj novou vakcínou proti ochoreniu COVID-19

  Vakcína Comirnaty Original/Omicron 
BA.1:
- môže byť podaná len ako posilňujú-
ca dávka (prvý alebo druhý booster), v 

poradí 3., 4. dávka vakcinácie;
- pre osoby staršie ako 12 rokov, 
najmenej tri mesiace po podaní po-
slednej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19;
pre osoby,  ktoré už absolvovali 
základnú očkovaciu schému proti 
ochoreniu COVID-19.
  Vakcinačné centrum svidníckej ne-
mocnice naďalej ponúka aj vakcínu 
COMIRNATY mRNA OČKOVACIA 
LÁTKA PFIZER - BIONTECH (mož-
nosť očkovania aj detí od 12 rokov). 
  Vakcinačné centrum nájdete v 
priestoroch ambulancie vnútorného 
lekárstva (ambulancia oproti ambu-
lancii MUDr. Lipčáka), v bloku B, na 
prízemí. Otvorené je vždy v piatok, v 
čase od 8.00 do 9.00 hod. 
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  Náš projekt sme nazvali Drevená cesta - Wooden path. Naším 
cieľom i veľkou výzvou  je po období pandémie navrátiť moti-
váciu žiakov k radosti z poznávania nového, motivovať žiakov k 
vzdelávaniu sa inovatívnymi formami vzdelávania, poznávaniu a 
vzdelávaniu sa atraktívnou formou cestovaním s dôrazom dbať 
na zelené, ekologické cestovanie, a tak prepájať medzipredmeto-
vé vzťahy medzi predmetmi ako je dejepis, geografi a, občianska 
náuka, anglický jazyk a ďalšími. 

ZŠ 8. mája vo Svidníku začína projekt Erasmus+ s názvom Drevená cesta

  Žiaci v poslednom čase ne-
mali veľkú možnosť spozná-
vať svet cestovaním, ochu-
dobnení boli o poznávacie 
výlety, o návštevy kultúrnych 
pamiatok, čo je nemenej dô-
ležitou formou vzdelávania. 
  Naším projektom s názvom 
Drevená cesta by sme v nich 
znova chceli vzbudiť záujem o 
európske kultúrne dedičstvo, 
o spoznávanie, šírenie, chrá-
nenie kultúrnych pamiatok, 
ekológiu, zvyšovanie pove-
domia žiakov Európy o bohat-
stve a kultúrnej rozmanitosti 
a zároveň podobnosti unikát-
nych drevených kultúrnych 
pamiatok a propagovanie 

európskeho kultúrneho dedičstva, nadväzovať nové priateľstvá, komunikovať 
a zdokonaľovať sa v cudzom jazyku a v IKT, spoznávať Európu. 
  Prvou aktivitou v našom projekte bolo prípravné stretnutie učiteľov v rumun-
skej škole Liceul Teroretic Nagy Moses - Targu Secuiesc. Spoločne s veľmi mi-
lými rumunskými kolegami sme naplánovali mobilitu žiakov, ktorá sa uskutoční 
7.11. - 11.11.2022.   
  Po Rumunsku sa 
vyberieme do škôl v 
Poľsku a v Nórsku. 
Každú z týchto škôl 
navštívi 9 žiakov, 3 
pedagógovia plus je-
den pedagóg na job 
shadowing, ktorého 
cieľom je inšpiro-
vať sa inovatívnymi 
učebnými metódami 
v iných krajinách, 
porovnávať spôsob 
výuky v jednotlivých 
partnerských kraji-
nách.

  Mgr. Ingrid 
Fedorkovičová, 

koordinátorka 
projektu

  OZ Svidnícka paleta, Podduklianske osvetové stredisko vo 
Svidníku a mesto Svidník zorganizovali v dňoch 9.9.-11.9.2022 v 
Roztokoch medzinárodný plenér pre výtvarníkov zo Slovenska, 
Čiech a Poľska. 

Poplenérová výstava výtvarníkov 

  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 zobra-
zovania svojich 
spontánnych ná-
padov a vzájom-
ného kultúrno-es-
tetického poňatia 
samostatnej au-
torskej umeleckej 
činnosti v procese 
kreslenia a maľo-
vania. 
  Vo svojich die-
lach najčastejšie 
zobrazovali kra-
jinnú 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 kompozície odzrkadľovali citlivosť a emocionálne povahy výtvar-
níkov. Výsledkom práce jednotlivých účastníkov sú výtvarné diela, ktoré sú 
prezentované na poplénerovej výstave vo výstavných priestoroch Podduk-
lianskeho osvetového strediska vo Svidníku do 30. novembra 2022. 

Katarína Grúsová, POS vo Svidníku
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  22. ročník projektu Detský čin roka prebieha pod záštitou 
prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a pod zá-
štitou Ministerstva školstva, vedy, vý skumu a športu Slovenskej 
republiky.

22. ročník projektu Detský čin roka pod záštitou prezidentky 

  Projekt Detský  čin roka je školský  projekt zameraný  na netradičnú formu 
etickej výchovy. Deti sa učia porozumieť realite cez skúsenosti ich rovesníkov. 
Vďaka skutočným príbehom majú možnosť pochopiť, že  pomoc a spolupatrič-
nosť môže mať rôzne podoby. Deti príbehy čítajú na školách a majú príležitosť 
sa vcítiť do reálnych detských hrdinov a uvedomiť si svoje  vlastné možnosti. 
Práca s príbehmi podporuje v deťoch pocit zodpovednosti za prostredie v 
ktorom žijú i za vzťahy, ktoré udržiavajú.
  V prvej etape projektu občianske združenie Detský čin roka motivovalo deti 
k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo deti i verejnosť k zaslaniu príbehov o 
dobrých skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i neznámi ľudia, ktorým deti 
pomohli. Počas leta výberová komisia vybrala 39 nominovaných skutkov v 
ôsmich kategóriách.
  V týchto dňoch začína druhá etapa projektu. Organizátori projektu zaslali 
začiatkom októbra pedagogický materiál s vybranými skutkami do 2200 zá-

kladných škôl a školských úradov. 
  Učitelia s deťmi čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského 
jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube. Spoločne sa rozprávajú s 
deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú. 
Školy môžu zasielať svoje hlasy poštou alebo elektronicky na www.detskycin.
sk 
  Anketa pre verejnosť je pripravená predovšetkým pre dospelých, ktorí to-
uto formou môžu prispieť na projekt, podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať 
dobrými skutkami detí. Je to tiež cesta ako scitlivieť verejnosť k témam, ktoré 
projekt prináša a zároveň je to prejavenie rešpektu a akceptácie detí zo strany 
verejnosti. Jeden skutok za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu podporu 
verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk. 
Verejnosť sa môže do hlasovania zapojiť cez portál: http://detskycin.ludia-
ludom.sk
  Za dobré skutky detí môžu deti aj verejnosť hlasovať v nasledovných ôsmich 
kategóriách. Obe hlasovania budú prebiehať do 30. novembra 2022.
V závere dodajme, že medzi nominovanými skutkami je aj skutom svidníckeho 
žiaka Nikolasa Vyravca. Prečítajte si jeho príbeh. 

(pn)

  3. jún 2022 bol pre našu školu veľký deň. Po dvoch rokoch 
nútenej pauzy sme sa opäť nesmierne tešili na tradičnú školskú 
športovú olympiádu. Všetci čakali od tejto akcie veľa, pretože 
medzi žiakmi aj učiteľmi je veľmi obľúbená. Nechýbala hymna, 
olympijská prísaha ani holubice. 

Nicolas naplnil olympijskú prísahu - vzdal sa víťazstva, aby pomohol kamarátovi

  Bolo pripravených mnoho disciplín, v ktorých si merali sily žiaci našej školy. 
Všetky disciplíny prebiehali hladko ako po masle. Na rad prišiel beh na 1000 
m. Odštartovalo sa a chlapci vyleteli ako šípy. Bežali tesne vedľa seba, aj keď 
jasný favorit bol ôsmak Samo. Na krk mu však dýchal jeho spolužiak Nikolas 
z 9. A. Prvú aj druhú zákrutu prebehli bez problémov. Pri tretej však favorit 
začal spomaľovať. Chytil sa bránky a pomaly sa zviezol na zem. Privrel oči. 
Nikolas sa dostal do vedenia, v stotine sekundy si to však rozmyslel. Obzrel 
sa a videl na zemi stále ležiaceho spolužiaka. Rozbehol sa za ním. Začal ho 
jemne „prefackávať“ a volať naňho. 
  Samo však nereagoval, neodpovedal. Vtom už pribehli na pomoc aj učitelia. 

Samo sa nakoniec, našťastie, prebral. 
Všetko dobre dopadlo, odpadol z vysi-
lenia a horúčav. Na konci pri odovzdá-
vaní cien sa odovzdávala tento rok aj 
jedna špeciálna. Cena Fair Play pre 
Nikolasa, ktorý pri pretekoch na úkor 
istého víťazstva zastal a podal pomoc 
súperovi, čím naplnil svoju olympijskú 
prísahu. Lebo žiadna medaila, vlastne 
nič na svete nemá vyššiu hodnotu ako 
ľudský život.

  List napísala Ivana Kopčová, v šk. 
r. 2021/22 žiačka 7. ročníka
  skutok vykonal Nikolas Vyravec, v 
šk. roku 2021/2022, žiak 9. triedy, ZŠ 
Komenského 307/22, Svidník

  Mesiac október už tradične patrí seniorom. Október je mesiacom 
úcty k starším a teda mesiacom, kedy nielen staršia generácia 
s väčším záujmom či pozornosťou vníma svoj vlastný vek a ob-
hliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života, ale 
aj mladší si väčšmi uvedomujú opodstatnenosť a pevné miesto, 
ktoré v ich živote nepopierateľne a zaslúžené patrí rodičom, 
starým či prastarým rodičom. 

V Mlynárovciach si uctili seniorov 

  „Generácie sa striedajú s generáciami a ich vzájomný vzťah je zákla-
dom života v spoločnosti. Vytvárajme ju teda na svoj obraz. Sedieť pri 
jednom stole, mladí so starými, to je tá najprirodzenejšia vec na svete. 

Nezabúdajme na tých, ktorí nám vytvorili podmienky na život, ktorí nás 
vychovali, na ľudí starších ako my. Pretože úcta k starším je prirodze-
ná vlastnosť každého 
vychovaného človeka. 
Úcta k starším nech je 
samozrejmosťou či už 
v rodine, na pracovis-
ku, v dopravných pros-
triedkoch, jednoducho 
všade,“ prihovoril sa 
starosta obce Mlynárov-
ce Peter Kidala v rámci 
Rusínskeho folklórneho 
festivalu, ktorý sa konal 
v nedeľu 2. októbra. 
„Milí seniori, pri tejto 
príležitosti vám želám najmä veľa zdravia, božieho požehnania, aby 
vás neopúšťal elán a záujme o všetko dianie okolo seba. Aby vám ani 
starosti a ťažkosti, ktoré sa vo vašom živote vyskytnú, nedokázali vziať 
vašu radosť zo života,“ dodal starosta.     
  V rámci programu vystúpili Folklórny súbor Makovica a Ľudová hudba Strop-
koviani. Podujatie sa konalo v spoluorganizácii Podduklianskeho osvetového 
strediska a s fi nančnou podporou Fondu na podporu kultúrny národnostných 
menšín. 

(pn)

Spravodajstvo 
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  V dnešnej dobe plnej technických vymožeností sa často zamýš-
ľame nad otázkou, aký je náš vzťah ku knihe a k čítaniu, ako to 
vplýva na náš výchovný, vzdelanostný a kultúrny rast. Čítanie 
kníh nás nesmierne obohacuje a zlepšuje náš život, doslova 
prežívame tisíce príbehov ukrytých v knihách. 

Čítanie s najväčším propagátorom detského čítania Pánom Mrkvičkom

  Keď čítame knihu, vlastne máme príležitosť akoby komunikovať s tými naj-
vzdelanejšími a najmúdrejšími ľuďmi. A to nenahradí žiadny internet, ani iné 
technológie. Venovať sa čítaniu kníh by sme mali v každom veku. Je ťažké 
v súčasnosti presvedčiť najmä deti, aby čítali knihy. Práve knižnice sú tým 
miestom, kde sa u detí veľmi intenzívne pestuje vzťah ku knihe a k čítaniu. 
Dnešné knižnice nie sú iba miestom, kde si ľudia chodia požičiavať knihy, ale 
sú aj miestom, kde sa môžu zúčastniť množstva zaujímavých podujatí počas 
celého roka, či už sú to rôzne prednášky, semináre, výstavy, besedy, môžu 
si zahrať spoločenské alebo počítačové hry, deti si môžu kresliť, vystrihovať, 
môžu si zasúťažiť, stretávať sa napríklad aj so spisovateľmi alebo ilustrátormi 
detských kníh. Práve čítaniu bolo vo svidníckej knižnici venované jedno z 
mnohých podujatí.  
  Posledný septembrový deň sa v Podduklianskej knižnici začal veselo. Medzi 
deti základných škôl (2. - 4. ročníky) v meste Svidník, ktoré sme pozvali do 
knižnice, prišiel Tibor Hujdič, najväčší propagátor detského čítania, ktorého 
poznáme aj pod nezabudnuteľnou prezývkou Pán Mrkvička. Takto sa deťom aj 
predstavil. Jeho veselé dramatizované čítanie poskladané z rôznych knižných 
príbehov si deti vypočuli s úsmevom na tvári, pretože každý jeden príbeh bol 
zaujímavý, veselý, miestami strašidelný, ale aj poučný. Či už to boli kozliatka 
proti vlkovi alebo Štikút proti drakovi. Pán Mrkvička sa nám predstavil aj ako 
deväťročná Líza, hlavná hrdinka knihy Astrid Lindgrenovej Deti z Bullerbynu, 
ale aj ako jeden z trojice bratov zo smiešno-strašidelného prázdninového 
príbehu bratov Tomáša, Ivana a Ondríka s ich úžasnými dedkami: dednožkom, 
dedočkom a deduškom z knihy Andrey Gregušovej Operácia orech a iné ded-
koviny. Predstavil aj knihu Rozprávky po telefóne, ktoré sú o múdrych deťoch 
a smiešnych dospelých, ale aj knihu o kamarátoch Kvakovi a Čľupovi, ktorá 
hovorí o dôležitých a podstatných hodnotách, ako je priateľstvo, odpustenie, 
vzájomné si všímanie druhých. 
  Žiakom sa čítanie veľmi páčilo, pretože pán Mrkvička vystupoval tak, akoby 

hral divadlo, menil hlasy a vedel napodobniť viac postáv z rôznych príbehov. 
Bolo úžasné ho počúvať, deti s ním prežívali každé slovo, v jednej chvíli 
zatajovali dych a o chvíľu sa už knižnicou rozliehali výbuchy smiechu. Deti 
sa spontánne zapájali do deja príbehov, vymýšľali koniec príbehov, ktorý sa 
snažili dotvoriť prostredníctvom svojej fantázie. Besedy pána Mrkvičku boli 
zaujímavé aj tým, že v najnapínavejšej chvíli čítanie ukončil, a tým vyvolal u 
deti túžbu dočítať si daný príbeh, dozvedieť sa, ako to všetko skončilo a tak dal 
deťom podnet, aby sami siahli po knihách. Napriek neúprosne vymedzenému 
času sa žiaci veľmi ťažko lúčili s takým dobrým zabávačom, rozprávačom 
ako je Tibor Hujdič. V knižnici absolvoval tento maratón čítania v priebehu 
jedného dopoludnia až 4-krát. Na tvárach odchádzajúcich detí sme videli, že 
sa výborne zabavili a z knižnice odchádzali nadšení, a my knihovníci veríme, 
že aj plní chuti siahnuť po dobrých knihách.
  Toto podujatie bolo realizované v rámci projektu Literárne stretnutia v knižnici, 
ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a bol hlavným 
partnerom projektu. 

Nadežda Mičáková, Podduklianska knižnica vo Svidníku 

2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (41.) 
  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 štyridsiatymprvým dielom celoročného seriálu.

POSVÄTILI AJ ZVONICU
  V Pravoslávnom chráme sv. Trojice vo Svidníku slávnostne posvätili ikonostas 
a zvonicu. Urobil tak hovorca a zástupca pravoslávneho metropolitu českých 
krajín a Slovenska so sídlom v Prešove Nikolaja Emil Jarkovský.

ODOVZDÁVAL DEKRÉTY
  Predseda Prešovského sa-
mosprávneho kraja Peter Chu-
dík navštívil Svidník a osobne 
odovzdal menovacie dekréty 
staronovej riaditeľke Podduklian-
skeho osvetového strediska vo 
Svidníku Márii Pajzinkovej a no-
vému riaditeľovi Podduklianskej 
knižnice vo Svidníku Kamilovi 
Beňkovi. 

Doterajšej riaditeľke Zuzane Sejkovej sa rovnako osobne poďakoval za jej 
dovtedajšiu prácu.

19 POVOLANCOV - BRANCOV Z OKRESU
  Na základnú vojenskú službu nastúpilo 19 nových povolancov z okresu 
Svidník, ktorí si počas nasledujúcich deviatich mesiacov plnili svoju brannú po-
vinnosť. „V porovnaní s minulými rokmi je to čoraz nižší počet povolancov. Mali 

sme totiž priprave-
ných sto mužov, 
ktorí boli schopní 
vykonávať vojen-
skú službu. Armáda 
však z roka na rok 
potrebuje menší po-
čet a hlavne zdra-
vých a schopných 
ľudí,“ povedal nám 
začiatkom októbra
2002 vtedajší riadi-
teľ Územnej vojenskej správy vo Svidníku Stanislav Paňko.

PRIŠIEL AJ PREZIDENT
  Na spomienkové oslavy 58. výročia Karpatsko-duklianskej operácie prišiel aj 
prezident Rudolf Schuster. Okrem neho úctu padlým hrdinov vzdali aj ministri 
obrany Slovenska a Česka Jozef Stank a Jaroslav Tvrdík, ale aj slovenský 
minister obrany Jozef Šimko a mnohí ďalší pozvaní hostia.

J. MAJDA NAMIESTO B. KAČMÁRA
  Bohumil Kačmár sa vzdal svojej kandidatúry na funkciu primátora mesta 
Svidník a orgány SDKÚ-DS v meste rozhodli, že ich kandidátom na primátora 
bude vtedajší riaditeľ Daňového úradu vo Svidníku Ján Majda. 
Zároveň oznámili, že bude spoločným kandidátom trojkoalície SDKÚ, KDH 
a DS.

UČILIŠTE S ČESTNÝM NÁZVOM
  Stredné odborné učilište odevné vo Svidníku ofi ciálne získalo do svojho názvu 
meno arm. gen. Ludvíka Svobodu. Toto meno učilišťu prepožičala špeciálna 
komisia Ministerstva školstva. Odevné učilište tak nieslo čestný názov Stredné 
odborné učilište arm. gen. Ludvíka Svobodu Svidník. 

(pn)
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
KDE RAKY SPIEVAJÚ

PIATOK 14. OKTÓBRA O 19. HODINE 
Každý tvor musí spraviť všetko preto, aby prežil..
Réžia: Olivia Newman  •  Hrajú: Garret Dillahunt, 
Daisy Edgar-Jones, David Strathairn, Taylor John 
Smith, Harris Dickinson, Eric Ladin, Michael Hyatt
Každý tvor musí spraviť všetko preto, aby prežil... 
Kya je mladá žena, ktorú v detstve opustila celá jej 
rodina. Vďaka svojej vynaliezavosti a sile dokázala 
prežiť na vlastnú päsť v tajomných močiaroch Se-
vernej Karolíny. Po nešťastnej udalosti spojenej s jej 
bývalou romantickou známosťou sa stáva hlavnou 
podozrivou v komplikovanom vyšetrovaní. Dôkazov 
proti jej nevine je naozaj veľa.

USA, sciffi  , dráma, 120 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur 
***

ČIERNE NA BIELOM KONI
SOBOTA 15. OKTÓBRA O 19. HODINE 

Ak ide o lásku, trochu to bolieť musí. Najmä ak ide o lásku k peniazom.
Scenár: Rasťo Boroš  •  Réžia: Rasťo Boroš  •  Producent: Rasťo Boroš  •  
Hrajú: Milan Ondrík, Attila Mokos, Tomáš Mischura, Rebeka Poláková, Jana 
Kovalčiková, Zoltán Mucsi, Petr Vaněk, Tomáš Jeřábek
  Romantická gangsterka z Novohradu a Malohontu, krajiny nikoho, stratenej 
v čase kdesi na juhu Slovenska. Osem 
kapitol o tom, prečo sa báť ľudí, ktorí 
vám podajú pero a povedia: Stačí pod-
písať. O tom, ako dokáže nečakaná 
láska strpčiť zločincom pokojný život 
a kam až dokážu súdni ľudia zájsť, 
ak ich prerastie pýcha. No a nakoniec 
o tom, že hrdina je ten, kto sa nebojí 

smrti, ani keď zomrie posledná nádej.
Slovensko, komédia, 94 minút, vstupné: 5 eur  

***
PIARGY

NEDEĽA 16. OKTÓBRA O 19. HODINE 
  Milostný príbeh o nejasnej vine, láske a krutom treste
Hrajú: Judit Bárdos, Lucia Siposová, Attila Mokos, Daniel Fischer, Lucia Klein 
Svoboda, Jana Kvantíková, Jana Oľhová, Péter Nádasdi, Marián Geišberg, 
Ivan Martinka  •  Scenár: Jana Skořepová, Ivo Trajkov  •  Réžia: Ivo Trajkov
Dedina Piargy bude žiť hriešnym životom, pokiaľ v jednu fašiangovú noc 
celkom nezmizne. Akoby ju čerti odniesli s ľuďmi, domami aj zvieratami. 
Naplnia sa proroctvá starej vedmy Uli (Jana Oľhová) o príchode ancikrista 
a krutom treste?
  Dej fi lmu, ktorý vznikol na motívy novely 
Františka Švantnera nás zavedie do dediny 
PIARGY. Mladá, krásna a chudobná Juliša 
(Judit Bárdos) tu zaplatí krutú daň za túžbu 
po lepšom živote. Keď sa vydá za Martina 
(Daniel Fischer) - syna najbohatšieho stat-
kára, ocitne sa v rodine, kde vládnu tvrdé 
pravidlá. Nielenže bude čeliť nepríjemnému 
tlaku svokry, ale nedokáže sa ubrániť ani 
násilným zvodom svokra (Attila Mokoš). 
Juliša sa napriek tomu do manželovho otca 
zamiluje a vznikne ľúbostný trojuholník. 
Zakázané tajomstvo však neostane dlho 
utajené a vyťažiť z neho zatúžia všetci. Ju-
lišina sestra (Lucia Siposová), ľudia v obci a 
dokonca aj dedinský kňaz (Peter Nádasdi).
Slovensko, dráma, 100 minút, vstupné: 
5 eur  
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Výlepná tabuľa pred administratívnou budovou AB
Výlepná plocha č. 1-č.16 (kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva)
Výlepná plocha č. 17-č.20 (kandidáti na primátora)
1) Sme rodina (Miroslav Džupka), SMER-Sociálna demokracia (JUDr. Ivan 
Kolečava), 2) Ing. Vladimír Žak, nezávislý kandidát, Kresťanskodemokratické 
hnutie (Ing. Marcel Novák), 3) HLAS - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny 
(Ing. Katarína Kaliňáková), SMER-Sociálna demokracia (Ing. Ondrej Tyč), 
4) ŽIVOT-národná strana (Cyril Dudáš), Bc. Stanislav Hvozda, nezávislý kandi-
dát, 5) HLAS - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny (Ing. Peter Revický) , Bc. 
Ivo Jackanin, nezávislý kandidát, 6) Slavomír Sakalík, nezávislý kandidát, 
HLAS - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny (Mgr. Jana Mihaličová), 
7) SMER-Sociálna demokracia (PhDr. Adrián Labun), Progresívne Slovensko 
(Bc. Jozef Ľos-Božik), 8) Mgr. Kamil Beňko, nezávislý kandidát, Kresťansko-
demokratické hnutie (Mgr. Matúš Majda), 9) JUDr. Jozef Vencurik, nezávislý 
kandidát, SMER-Sociálna demokracia (Mgr. Štefan Kocur), 10) Kresťansko-
demokratické hnutie (Juraj Antoš), SMER-Sociálna demokracia (Mgr. Pavel 
Olejár), 11) NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (Gréta Siváková), 
Kresťanskodemokratické hnutie (Martin Ždiňak), 12) Mgr. Vladimír Kaliňák, 
nezávislý kandidát, Mgr. Juraj Berežný, nezávislý kandidát, 13) Socialisti.sk 
(Valér Simko), Komunistická strana Slovenska (Kveta Patkaňová), 14) Kres-
ťanskodemokratické hnutie (Ing. Martin Miščík), SMER-Sociálna demokracia 
(Ing. Ivan Sagan), 15) ŠANCA (Martin Pustý), František Marko, nezávislý 
kandidát, 16) HLAS - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nem-
zetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny (JUDr. PhDr. 
Michal Goriščák), 17) Mgr. Miloš Stronček, nezávislý kandidát, 18) HLAS-
-sociálna demokracia, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie (Mgr. 
Marcela Ivančová), 19) Katarína Siváková, nezávislý kandidát, 20) PhDr. Ján 
Vook, MBA, DBA, nezávislý kandidát, 

Výlepná tabuľa oproti supermarketu MAKOS
Výlepná plochá č.1-č.10 (kandidáti na predsedu samosprávneho kraja) 
Výlepná plocha č.11-č.21 (kandidáti na poslancov do zastupiteľstva 
samosprávneho kraja) 
Výlepná plocha č.22-č.25 (kandidáti na primátora)
1) PaedDr. Michal Biganič, nezávislý kandidát, 2) ŽIVOT-národná strana (Ing. 
et Ing. Filip Kuff a), 3) Kresťnaskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda 
a Solidarita, ZA ĽUDÍ (PaedDr. Milan Majerský, PhD.), 4) Hnutie Občan Národ 
Spravodlivosť (Ľubomír Goliaš), 5) Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko 
(Mgr. Ingrid Tomková), 6) REPUBLIKA (Bc. Milan Mazurek), 7) SRDCE-SLO-
VENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA-strana vlastencov (Ing. Jozef Mihalčin), 8) 
NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (Mgr. Patrícia Reváková), 9) 
HLAS - sociálna demokracia, SMER-Sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny 
(PhDr. Michal Kaliňák, PhD.), 10) PhDr. Ján Bync, PhD., nezávislý kandidát,
11) Slovenská národná strana (Mgr. Jaroslav Olejár), PhDr. Ján Vook, nezá-
vislý kandidát, 12) HLAS - sociálna demokracia, SMER-Sociálna demokracia, 
SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národ-
nosti. Regióny (PhDr. Alena Nováková, MBA), Peter Hruška, nezávislý kandidát 
13) REPUBLIKA (Bc. Rastislav Hanák), Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slo-
vensko (Pavol Jaržabek), 14) Mgr. Michal Iľkanin, nezávislý kandidát, Mgr. 
Juraj Berežný, nezávislý kandidát, 15) HLAS - sociálna demokracia, SMER-
-Sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | 
ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny (JUDr. PhDr. Michal Goriščák, PhD.) 
Republika (Lenka Bartošová), 16) HLAS - sociálna demokracia, SMER-Sociál-
na demokracia, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA 
- Maďari. Národnosti. Regióny (Mgr. Pavel Olejár), REPUBLIKA (PhDr. Jakub 
Hajduk, MPA), 17) Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda 
a solidarita, ZA ĽUDÍ (RNDr. Marcel Tkáč), OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA (Ing. 
Martin Kožlej), 18) ŽIVOT-národná strana (Cyril Dudáš), SPOLU-občianska 
demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS-Občianski demokrati Sloven-
ska, Progresívne Slovensko (Bc. Jozef Ľos-Božik), 19) Ján Hirčko, nezávislý 
kandidát, Bc. Stanislav Hvozda, nezávislý kandidát, 20) Kresťanskodemokra-
tické hnutie, SME RODINA, Sloboda a solidarita, ZA ĽUDÍ (Ing. Ján Polovčík) 
NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (Ing. Ján Holodňák), 21) 
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a solidarita, ZA 
ĽUDÍ (Martin Ždiňak), 22) Mgr. Miloš Stronček, nezávislý kandidát, 23) PhDr. 

Rozdelenie výlepných plôch na vylepovanie volebných plagátov 
Ján Vook, MBA, DBA, nezávislý kandidát, 24) Katarína Siváková, nezávislý 
kandidát, 25) HLAS-sociálna demokracia, Sme rodina, Kresťanskodemokra-
tické hnutie (Mgr. Marcela Ivančová) 

Výlepná plocha č. 1 pred predajňou potravín MAKOS, a.s. 
nachádzajúcej sa na Ul. 8. mája 686

Priestor na vylepovanie volebných plagát pre kandidátov na poslancov 
do mestského zastupiteľstva.
1) HLAS - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny (Ing. Katarína Kalináková) 
2) Kresťanskodemokratické hnutie (Ing. Marcel Novák), 3) SMER - sociálna 
demokracia (JUDr. Ivan Kolečava), 4) NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KAN-
DIDÁTI (Gréta Siváková), 5) SMER - sociálna demokracia (Ing. Ivan Sagan) 
6) Progresívne Slovensko (Bc. Jozef Ľos-Božik), 7) Slavomír Sakalík, ne-
závislý kandidát, 8) Kresťanskodemokratické hnutie (Ing. Martin Miščík), 9) 
Komunistická strana Slovenska (Kveta Patkaňová), 

Výlepná plocha č. 2 pred supermarketom BILLA, s.r.o. 
nachádzajúcom sa na Ul. Sov. hrdinov 764/106

Priestor na vylepovanie volebných plagát pre kandidátov na poslancov 
do mestského zastupiteľstva
1) Mgr. Juraj Berežný, nezávislý kandidát, 2) SMER-Sociálna demokracia 
(PhDr. Adrián Labun), 3) HLAS - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - Magy-
arok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny 
(JUDr. PhDr. Michal Goriščák), 4) Mgr. Vladimír Kaliňák, nezávislý kandidát, 
5) ŠANCA, Martin Pustý, 6) Socialisti.sk (Valér Simko), 7) SMER-Sociálna de-
mokracia (Mgr. Pavel Olejár), 8) SMER-Sociálna demokracia (Ing. Ondrej Tyč) 
9) Kresťanskodemokratické hnutie (Juraj Antoš), 

Výlepná plocha č. 3 pri OD Profi t nachádzajúcom 
sa na Ul. Sov. hrdinov 627/37 smerom od zmenárne

Priestor na vylepovanie volebných plagát pre kandidátov na poslancov 
do mestského zastupiteľstva
1) JUDr. Jozef Vencurik, nezávislý kandidát, 2) Kresťanskodemokratické 
hnutie (Martin Ždiňak), 3) SMER-sociálna demokracia (Mgr. Štefan Kocur) 
4) SME RODINA (Miroslav Džupka), 5) Kresťanskodemokratické hnutie (Mgr. 
Matúš Majda), 6) HLAS - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny (Mgr. 
Jana Mihaličová), 7) Bc. Ivo Jackanin, nezávislý kandidát, 8) ŽIVOT-národná 
strana (Cyril Dudáš), 9) HLAS - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - Magy-
arok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny (Ing. 
Peter Revický), 

Výlepná plocha č. 4 pri OD Profi t nachádzajúcom 
sa na Ul. Sov. hrdinov 627/37 smerom od budovy AB

Výlepná plochá č.1-č.4 (kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva) 
Výlepná plocha č.5-č.9 (kandidáti na poslancov do zastupiteľstva 
samosprávneho kraja)
1) Ing. Vladimír Žak, nezávislý kandidát, 2) Mgr. Kamil Beňko, nezávislý 
kandidát, 3) Bc. Stanislav Hvozda, nezávislý kandidát, 4) František Marko, 
nezávislý kandidát, 5) Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Slo-
boda a solidarita, ZA ĽUDÍ (RNDr. Marcel Tkáč), 6) Kresťanskodemokratické 
hnutie, SME RODINA, Sloboda a solidarita, ZA ĽUDÍ (Ing. Ján Polovčík), 
7) Ján Hirčko, nezávislý kandidát, 8) HLAS - sociálna demokracia, SMER-
-Sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | 
ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny (JUDr. PhDr. Michal Goriščák, PhD.) 
9) REPUBLIKA (PhDr. Jakub Hajduk, MPA), 

Výlepná plocha č. 5 pred prevádzkou ALNA SK s.r.o. 
nachádzajúcou sa na Ul. Kutuzovovej 467/1

Výlepná plocha (kandidáti na poslancov do zastupiteľstva 
samosprávneho kraja)
1) Slovenská národná strana (Mgr. Jaroslav Olejár), 2) NÁRODNÁ KOALÍCIA/
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (Ing. Ján Holodňák), 3) SPOLU-občianska demok-
racia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS-Občianski demokrati Slovenska, 
Progresívne Slovensko (Bc. Jozef Ľos-Božik), 4) Kotlebovci-Ľudová strana 
Naše Slovensko (Pavol Jaržabek), 5) OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA (Ing. Martin Kožlej) 
6) Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a solidarita, 
ZA ĽUDÍ (Martin Ždiňak), 7) HLAS - sociálna demokracia, SMER-Sociálna 
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Kto daroval krv? 

Rozdelenie výlepných plôch na vylepovanie volebných plagátov 
demokracia, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA 
- Maďari. Národnosti. Regióny (Mgr. Pavel Olejár), 8) Bc. Stanislav Hvozda, 
nezávislý kandidát, 9) REPUBLIKA (Bc. Rastislav Hanák) 

Výlepná plocha č. 6 pred OC Rozkvet (cukráreň) 
nachádzajúcim sa na Ul. Centrálnej 694/80

Výlepná plocha č.1-č.7 (kandidáti na poslancov do zastupiteľstva 
samosprávneho kraja) 
Výlepná plocha č.8-č.9 (kandidáti na predsedu samosprávneho kraja)
1) ŽIVOT-národná strana (Cyril Dudáš), 2) Peter Hruška, nezávislý kandidát , 
3) Mgr. Juraj Berežný, nezávislý kandidát, 4) PhDr. Ján Vook, nezávislý 
kandidát, 5) HLAS - sociálna demokracia, SMER-Sociálna demokracia, 
SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. 
Národnosti. Regióny (PhDr. Alena Nováková, MBA), 6) Mgr. Michal Iľkanin, 
nezávislý kandidát, 7) REPUBLIKA (Lenka Bartošová), 8) Kresťnaskodemo-
kratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZA ĽUDÍ (PaedDr. Milan 
Majerský, PhD.), 9) PaedDr. Michal Biganič, nezávislý kandidát 

Výlepná plocha č. 8 pred budovou Slovenskej sporiteľne a.s. nachá-
dzajúcou sa na Ul. Komenského

Výlepná plocha (kandidáti na predsedu samosprávneho kraja)
1) Hnutie Občan Národ Spravodlivosť (Ľubomír Goliaš) 
2) HLAS - sociálna demokracia, SMER-Sociálna demokracia, SZÖVET-
SÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. 

Regióny (PhDr. Michal Kaliňák, PhD.), 3) NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ 
KANDIDÁTI (Mgr. Patrícia Reváková), 4) REPUBLIK (Bc. Milan Mazurek), 
5) ŽIVOT-národná strana (Ing. et Ing. Filip Kuff a), 6) Kotlebovci-Ľudová strana 
Naše Slovensko (Mgr. Ingrid Tomková), 7) PhDr. Ján Bync, Phd., nezávislý 
kandidát, 8) SRDCE-SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA-strana vlastencov 
(Ing. Jozef Mihalčin), 

Výlepná plocha č. 7 pred VÚB a.s. nachádzajúcou 
sa na Ul. Centrálnej 584/5

Výlepná plocha (kandidáti na primátora)
1) HLAS-sociálna demokracia, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie 
(Mgr. Marcela Ivančová), 2) Mgr. Miloš Stronček, nezávislý kandidát 

Výlepná plocha č. 9 pri supermarkete MAKOS a.s. 
nachádzajúcom sa na Ul. Centrálnej 817/21

Výlepná plocha (kandidáti na primátora)
1) Katarína Siváková, nezávislý kandidát, 2) PhDr. Ján Vook, MBA, DBA, 
nezávislý kandidát 

Manželstvo uzavreli  
  Ján Čabiňák (Svidník) a Barbora Medviďová (Stročín), Samuel Antoš (Kru-
šinec) a Ing. Monika Štefanišinová (Hrabovčík), Mgr. Marek Psota (Lehota) 
a Mgr. Ivana Kurejová (Nitra - Chrenová), Martin Gajdoš (Lada) a Mgr. Erika 
Varcholová (Svidník), Jozef Jurčišin (Vyškovce) a Michaela Krajňaková 
(Svidník), Dávid Čakloš (Dubová) a Lucia Morkovcová (Svidník), Pavol Repaš 
(Stropkov) a Gréta Siváková (Svidník), Lukáš Grundza (Svidník) a Simona 
Gunarová (Stročín), Martin Tyč (Svidník) a Miriama Kostová (Svidník), Ing. 
Peter Halčišin (Košice - Západ) a Ivana Demjanová (Košice - Západ)

Navždy nás opustili  
  Michal Uram - Hricko (1947, Medzilaborce), Miroslav Slivka (1954, Vladiča 
- Suchá), Helena Šramková (1931, Giraltovce), PhDr. Juraj Štefanik (1956, 
Fijaš), Anna Demčová (1941, Bžany), Peter Sagan (1935, Vyšný Orlík), Bo-
humil Opava (1942, Svidník), Juraj Litvin (1936, Vechec), Anna Gajdošová 
(1924, Duplín), Eva Šimoničová (1947, Stropkov), Ján Ferenc (1947, Medzi-
laborce), Mária Koťuchová (1938, Roškovce), Michal Peľák (1949, Vranov 
nad Topľou), Anna Barvirčáková (1948, Nová Polianka), Bartolomej Karafa 
(1944, Vyšný Klátov). 

  V stredu 5. októbra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 36 bezpríspevkových darcov: 
  Darina Mydlová (prvodarca), Ján Mydla (4), Anton Vaškanin  (104), Juraj 
Zajaroš (102), Marek Motyka (20), Peter Demjanovič (4), Slávka Simčaková 
(15), Miroslav Ferenc (29), Slavomír Demjan (13), Michal Vanca (20), Ján 
Štefanišin (47), Ján Macko (51), Štefan Šafranko (15), Peter Kaliňak (10), 
Erik Vrabeľ (49), Karol Krovický (12), Ľubomír Vorobeľ (19), Jana Kľoceková 
(6), Ľuboš Kľocek (5), Marián Ilčisko (28), Štefan Teraz (49), Jana Kurillová 
(17), Alena Dzubajová (7), Marián Čubirka (20), Vincent Miňo (48), Ľudmila 
Dudašová (28), Viktória Hamarčáková (26), Slavomír Nemec (18), Juraj 
Danko (39), Štefan Janočko (32), Veronika Levická (2), Lukáš Levický (9), 
Mariana Zoščáková (40), Maroš Keselica (10), Ján Fedák (13), Martin Steško 
(3).                                                                  Vďaka za Váš šľachetný čin! 

Územný spolok SČK vo Svidníku 
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   Svoje majstrovské stretnutia odohrali aj mladší a starší doras-
tenci Svidníka. Tu sú výsledky. 

Dorastenci v kopačkách

   Treťoligoví futbalisti 1. FK Svidník sa v uplynulú nedeľu pred-
stavili na domácom trávniku. Po prehre na Orave s futbalistami 
Námestova chceli bodovať naplno. 

III. LIGA 

SEKRETARIÁT:                    
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, 
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
   Oznamujeme, že po skončení platnosti RP pri žiadosti o nový elektronický 
registračný preukaz (ERP) v ISSF musí byť nahratá aktuálna fotografi a. V 
prípade, že pri žiadosti o nový ERP bude použitá stará fotografi a žiadosť 
bude zamietnutá. Elektronické registračné preukazy majú platnosť 2 roky.
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra 
za mesiac august, ktorá je splatná do 11.10.2022 (utorok).

ŠTK OOFZ:
   Schválila výsledky 9. kola 7. ligy dospelých, 3. kola 5. ligy dorastu a 3. kola 
4. ligy žiakov.
   Schválila zmenu termínu stretnutia 9. kola 7. ligy dospelých Kuková - Brez-
nica z dôvodu nespôsobilej hracej plochy z dňa 2.10.2022 o 14.30 hod. na 
deň 13.11.2022 o 13.00 hod. - vzájomná dohoda
   Schválila žiadosť FK V. Orlík o zmenu termínu stretnutia 4. kola 4. ligy žiakov 
V. Orlík - Radoma z dňa 8.10.2022 o 10.00 hod. na deň 7.10.2022 o 16.30 
hod. - vzájomná dohoda, poplatok 5,- eur - V. Orlík
   Schválila žiadosť FK Sitniky o odohratie stretnutí v obrátenom poradí: 
stretnutie 4. kola 5. ligy dorastu Sitníky - Miňovce sa odohrá 8.10.2022 o 14.00 

Úradná správa OOFZ Svidník č. 12 zo dňa 5. októbra 2022   
hod. v Miňovciach a stretnutie 9. kola Miňovce - Sitníky sa odohrá 10.6.2023 
o 14.00 hod. v Sitníkoch - vzájomná dohoda, poplatok 5,- eur Sitníky
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

KR OOFZ:
11. kolo - 7. liga Majstrovstvá OOFZ - dospelí - 16.10.2022 o 14.00 hod.:
   Kalnište - Chotča (E. Tomko, R. Tomko, Šturák - Brendza) - sobota 15.10.2022 
o 14.00 hod., Rovné - Lúčka (Babiarčik, Fatľa - Burcák), Mestisko - Radoma 
(Znoj, Š. Dovičák - Feč), V. Orlík - Sitníky (Hubáč, Čonka - Šafranko), Kuková 
- Stročín (Špak, Šugár - Vaško), Miňovce - Breznica (Šturák, Danko - Holub).

5. kolo - 5. liga dorast - 15.10.2022 o 14.00 hod.:
   Mestisko - Breznica (Džavoronok), Rovné - Sitníky (Šugár), Miňovce - 
Chotča (Špak).

DK OOFZ:
   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

STARŠÍ DORASTENCI U19
MFK Sabinov - 1. FK Svidník 

2:1 (0:1)
   Naši chlapci nastúpili do zápasu s 
cieľom opäť bodovať, čo sa v prvom 
polčase aj darilo, keď po góle Luš-
číka sa naši mladíci ujali vedenia. V 
druhom polčase chlapci nezachytili 
úvod a strelou spoza 16-tky bolo 
vyrovnané. Keď sa zdalo, že zápas 
skončí spravodlivou remízou, tak v 
nadstavenom čase padol do našej 
brány šťastne kopnutý center a do-
máci tak zvíťazili.                                                                                                

MLADŠÍ DORASTENCI U17
MFK Sabinov - 1. FK Svidník 

0:6 (0:1) 
   Aj keď výsledok vyzerá byť jed-

noznačný, v prvom potlače sa hral 
vyrovnaný zápas. Po niekoľkých 
šanciach našich mladíkov v prvom 
polčase nakoniec prišiel prvý vytú-
žený gól z kopačky M. Slivku a naši 
dorastenci viedli. Druhý polčas bol už 
úplne v réžii nášho mužstva. Hneď 
v úvode sa ujali strely M. Slivku a 
M. Fedáka. Za stavu 0:3 už naši 
chlapci excelovali a bolo len otázkou 
skóre, ako zápas skončí. V zápase 
sa hattrickom blysol M. Slivka, 2 góly 
pridal M. Fedák a celé to nakoniec 
spečatil po peknej akcii R. Baran. 
Naši mladší dorastenci tak nestratili 
kontakt s čelom tabuľky a tak budúci 
týždeň bude proti Rožňave opäť ata-
kovať prvú priečku tretej ligy.  (miko)

   Svidníčania na futbalovom štadióne privítali hráčom zo Spišskej Novej Vsi a 
do svojho súpera sa pustili naozaj zostra. Už v 4. minúte sa zverenci trénera 
Vladislava Palšu a jeho hrajúceho asistenta a kapitána mužstva Olivera Špilára 
ujali vedenia. Strelecky sa presadil Hirka a zdalo sa, že diváci na tribúnach 
neuvidia len tento jeden jediný gól. Napokon sa to potvrdili, nevidel len jeden, 
ale ešte aj druhý, no v bráne domáceho brankára. Hostia zo Spiša totiž v 36. 
minúte vyrovnali. Od tohto momentu a rovnako aj po zmene strán sa hral 
pomerne vyrovnaný futbal. Domáci futbalisti si dokázali vypracovať aj gólové 
príležitosti. Žiaľ, ani jednu už do záverečného hvizdu rozhodcu nedokázali 
využiť. So svojim súperom zo Spišskej Novej Vsi sa tak Svidníčania napokon 
rozišli po remíze 1:1.
   Zostava Svidníka: Vinclér - T. Čabala, Ducár, Maguľak, Guman (86. Ma-
kara), Špilár, Ivanecký, Olejár, Hirka, Sova (65. Tokar), Sopko (65. Klučár). 
   V najbližšiu sobotu čaká Svidníčania derby zápas, aký sme tu už dávno 
nemalo. Cestovať ďaleko nemusia, keď v sobotu 15. októbra od 14.30 hod. 
sa predstavia v neďalekom Bardejove. 

(pn) 

   V druhom kole Niké Extraligy mužov sa volejbalisti Svidníka 
predstavili v Bratislave na palubovke VKP. Svidník bol v minulej 
sezóne strašiakom hráčov VKP a v sobotu si z Bratislavy hráči 
Slávie odviezli jeden bod za prehru 2:3. 

VKP BRATISLAVA - TJ SLÁVIA SVIDNÍK 
3:2 (18, -19, -19, 13, 11)

1. FK Svidník - FK Spišská Nová Ves 1:1 (1:1)

   Bol to veľmi napínavý zápas a Svidníčania v ňom vyhrávali 2:0 na sety. 
Ďalšie tri však nezvládli a ako sme už uviedli, domov si priviezli jeden bod 
za prehru v tajbrejku. 
   Zostava Svidníka: Šellong 15, R. Vitko 3, B. Skasko 9, Matušovský 6, 
Horňák 18, M. Sopko ml. 11, liberá M. Vitko a B. Paňko (Gula 2, Ľ. Skasko 0, 
Vikhliaiev 1, Genco 0). Tréner: R. Paňko.
   Hráči zápasu: Marián Vitko (TJ Slávia Svidník) - Šimon Červeňák (VKP 
Bratislava) - obaja na fotografi i. 
   Domáci tréner Robin Pělucha povedal, že Svidník bol húževnatý súper. „Mali 
sme slabšie chvíle. Druhý a tretí set bol z našej strany slabší. Potom sme sa 
aj vďaka chybám súpera chytili a našťastie sme zápas v tajbrejku vyhrali.“
   Tréner Svidníčanov 
Rastislav Paňko zhod-
notil zápas takto: „V 
prvom sete sme ne-
prihrávali dobre a keď 
sme prihrávku zlepšili, 
zlepšila sa naša hra 
a výborne sme hrali 
stredom. Zápas bol o 
koncentrácii. My sme ju 
stratili vo štvrtom sete 
a už sme nevedeli nič 
spraviť so zápasom. Na 
začiatku štvrtého setu 
sme nezaútočili tak, aby 
sme položili loptu na 
zem a viackrát sme sa aj 
vyautovali. To nás stálo 
zápas.“
   V najbližšiu sobotu 
15. októbra už hrajú 
svidnícki volejbalisti na 
domácej palubovke. Od 
16.00 hod. privítajú hrá-
čov Prešova, ktorí zatiaľ 
nestratili ani bod.            
                        (svf, pn)
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   Stolní tenisti Školského športového klubu Centrál Spojená 
škola Svidník odohrali počas uplynulých dvoch víkendov druhé 
a tretie kolo si zhruba päťdesiat percentnou úspešnosťou.   

   V uplynulý piatok 7. októbra domáce družstvá mladšej a star-
šej prípravky 1. FK Svidník A, 1. FK Svidník B hostili družstvá 
Giraltoviec a Kračúnoviec. 

   Svoje majstrovské stretnutia v III. lige skupiny B VsFZ odohrali 
aj mladší a starší žiaci 1. FK Svidník. Prinášame ich kompletný 
výsledkový servis z dvoch kôl. 

ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník naplno rozbehol novú sezónu

II. LIGA - 2. kolo
   Druholigisti privítali nováčika súťaže, v historicky prvom okresnom derby tejto 
súťaže, JMC Lužany pri Topli. Obidve družstvá odohrali napínavé a dramatické 
stretnutie pred veľmi peknou diváckou kulisou. Domácim vyšli obidve štvorhry, 
ktoré sa v konečnom účtovaní ukázali ako rozhodujúce.

ŠŠK Centrál Spojená škola  Svidník - 
JMC Lužany pri Topli 10:8

B.: Magdziak 4,5; Vodila, Močilenko po 2,5; Kurej 0,5 - Kravec 3; Daňko, 
Tkáč po 2; Lukáč 1.

3. kolo
   V treťom kole cestovali druholigisti do Čečehova. Svidníčanom sa v tomto 
stretnutí príliš nedarilo a uhrali iba štyri body.

TJ Čečehov - 
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník 14:4

B.: Magdziak 2; Vodila 1,5; Kurej 0,5. 
IV. LIGA - 2. kolo

   Štvrtoligisti odohrali stretnutie v druhom okresnom derby proti JMC Lužany 

B s remízovým koncom. 
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník B - 

JMC Lužany pri Topli 9:9
B.: Kmiť 4,5; Kurečko 2,5; Štefanco, Kosť po 1 - E. Tomko 3; M. Cigán 2,5; 
Sabol 2; Kočiš 1,5.

3. kolo
   ŠŠK Centrál cestoval na stretnutie do Dubovice (okr. Sabinov). Úvodné 
štvorhry skončili jedným víťazstvom domácich a jedným hostí. V dvojhrách 
sa lepšie darilo Dubovici, ktorá si vytvorila náskok 7:1. Svidníčania sa ale 
nevzdávali a snažili sa nepriaznivý vývoj stretnutia zmeniť. Postupne znižovali 
stav stretnutia, ale nakoniec to nestačilo ani na remízu.   

STK Dubovica - 
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník B 11:7

B: Kosár, Kmiť po 2,5; Kurečko, Antoš po 1.
POZVÁNKA

   Školský športový klub Centrál Spojená škola Svidník pozýva priaznivcov 
stolného tenisu na stretnutie  druhej ligy a štvrtej ligy hrané v sobotu 15.10.2022 
o 17.00 hod. 
   Stolní tenisti ŠŠK Centrál Svidník A nastúpia proti Geológ Rožňava B a 
Béčko proti STMK Stropkov. Hrá sa v telocvični Spojenej školy vo Svidníku. 

(ku) 

Z turnaja prípravkárov 

   Domáce družstvo mladšej prípravky 
1. FK Svidník B si so súpermi nedoká-
zalo poradiť, keď prehrali s takýmito 
výsledkami:  
   1. FK Svidník B - Tatran Kračúnovce 
1:9, 1. FK Svidník B - Slovan Giral-
tovce 1:17 a 1. FK Svidník B - 1. FK 
Svidník A 0:9.
   Domáce družstvo mladšej prípravky 
1. FK Svidník A si so všetkými súper-
mi poradilo s výsledkami: 
   1. FK Svidník A - Tatran Kračú-
novce 3:1, 1. FK Svidník A - Slovan 
Giraltovce 6:3, 1. FK Svidník A - 1. FK 
Svidník B 9:0.

   Hráči staršej prípravky domáceho 
družstva 1. FK Svidník B odohrali 
svoje zápasy s výsledkami: 
   1. FK Svidník B - Tatran Kračúnovce 
8:7, 1. FK Svidník B - Slovan Giral-
tovce 0:9, 1. FK Svidník B - 1. FK 
Svidník A 2:5. 
   Hráči staršej prípravky domáceho 
družstva 1. FK Svidník A odohrali 
svoje zápasy s výsledkami:
   1. FK Svidník A - Tatran Kračú-
novce 3:1, 1. FK Svidník A - Slovan 
Giraltovce 6:5, 1. FK Svidník A - 1. FK 
Svidník B 5:2. 

(jd)

Žiaci v kopačkách

MLADŠÍ ŽIACI U13
1. FK Svidník - 

MFK Slovan Giraltovce 5:0 (3:0)
   V okresnom derby chlapci na ťaž-
kom teréne sa opäť vrátili na víťaznú 
vlnu. Už do desiatej minúty sa nám 
podarilo streliť Tomášom Vaňkom 
a Michalom Kucerom dva góly. Na 
ihrisku sme dominovali a naďalej mali 
viac z hry. Polčasových 3:0 spečatil T. 
Vaňko. Druhý polčas aj napriek snahe 
hostí sme sa naďalej tlačili pred bránu 
súpera. Strelecky disponovaný T. 
Vaňko ďalšími dvoma gólmi uzavrel 
zápasový účet.
   Zostava: Bojkas - Majda, Jurečko, 
Frančák, J. Kucer, Guzi, Bajcura, Vaň-
ko, M. Kucer, Slivka, Olčák, Ščerba, 
Slivovič, Lukáč, Štefanisko.

OŠK Fintice - 
1. FK Svidník 0:12 (0:5)

   V krásnom počasí a na výbornom 
teréne chlapci nezaváhali, splnili 
úlohu favorita a súpera jasne preval-
covali. Je super, že herne a gólovo sa 

presadili aj chlapci z lavičky.
   Strelci: T. Vaňko 4, J. Guzi 2, J. 
Kucer 2, M. Kucer, M. Mihalkanin, M. 
Lukáč, S. Slivovič. 
   Zostava: Bojkas - Majda, Jurečko, 
Mihalkanin, J. Kucer, Guzi, Slivovič, 
Vaňko, M. Kucer, Slivka, Ščerba, 
Štefanisko, Vaškanin, Lukáč, Irlbek. 
Tréner: T. Vinjar.

STARŠÍ ŽIACI U15
1. FK Svidník - 

MFK Slovan Giraltovce 3:1 (2:0)
   Na výborne pripravenom ihrisku 
Pavlom Oleárom v Mestisku mali naši 
chlapci počas celého zápasu územnú 
prevahu. Už v 4. minúte sa po faule 
v šestnástke a nariadenej penalte 
presadil Haluška. Do prestávky ešte 
využil zaváhanie obrany Hij. Po pre-
stávke sme naďalej dobýjali bránu 
hostí, ale presadil sa iba Ferenc. 
Hostia hrozili brejkmi, no Peťo Halaj 
v domácej bráne si s útokmi hostí 
skvele poradil. Hostia znížili v pred-
poslednej minúte taktiež z penalty.

   Góly: Hij, Haluška, Ferenc.
   Zostava: Halaj - Grundza, Varecha, 
N. Sivák, M. Koudelka - L. Sivák, Hu-
sák (59. Pojezdal), Haluška, Žemlička 
(36. Ferenc, 59. Červeňák) - Hij , 
Ščerba (59. Hanušin).

OŠK Fintice - 
1. FK Svidník 0:9 (0:2) 

   Počas celého zápasu sme mali hru 

pevne vo svojich rukách. Udávali sme 
tempo a schuti si zastrieľali.
   Góly: Hij 5, Luca-Toni Sivák 3, 
vlastný 1.
   Zostava: Ferenc - Grundza, T. 
Koudelka, N. Sivák, M. Koudelka 
(50. Hanušin) - Žemlička, L. Sivák, 
Husák (36. Červeňák), Ščerba - Hij, 
Pojezdal. Tréner: Igor Sagan.     (tv)

   Po pandemickom období sa ľudia zo Svidníka a okolia konečne 
dočkajú tradičných Predvianočných predajných trhov. Bude to 
jubilejný 30. ročník.

Kedy budú Predvianočné predajné trhy?

   „Pri tejto príležitosti pripravujeme hutný program na pešej zóne v termíne 
10. a 11. novembra,“ skonštatovala pre naše noviny PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová, podľa ktorej tradičné trhy budú atraktívne aj vďaka 
bohatšej zostave remeselníkov a zhustenému programu do dvoch dní. 
   „Vo štvrtok pripravujeme otvorenie 30. ročníka Predvianočných predajných 
trhov po zotmení s úžasnou Bubnovou show Batida, ktorá prevedie ľudí aj 
centrom mesta. V piatok bude program pestrý, zatiaľ prezradíme, že vystúpia 
deti zo všetkých svidníckych základných škôl, budeme žrebovať tombolu a 
zabavíme sa na Piňazi De? Srdečne pozývame!“ uzavrela Kristína Tchirová. 

(ps)

Bubnovú šou Batida už Svidníčania videli a počuli pred letom na lam-
piónovom sprievode, ktorý organizoval svidnícky Územný spolok SČK 
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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. PÁNČIOVÁ, Ľubica: Nemáš za čo.  
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  V hlave sa mi okamžite premietli Danove 
slová: „Ženy vždy najskôr uveria svojim part-
nerom, až potom kamarátkam. Aj v prípade, 
ak majú pravdu. Vy ženy sa potrebujete 
najprv popáliť, zatiaľ čo my muži sme iní. 
Neuverí ti a bude po priateľstve.“ Toto som 
fakt počuť nechcela. Bola som totiž rozhod-
nutá. Porozprávať sa so svojou najlepšou ka-
moškou a otvoriť jej oči. Mala ich zaslepené 
strateným šťastím a láskou k otcovi svojho 
dieťaťa. Už som sa na to nemohla mlčky 
ďalej prizerať. Mala som dôvod, dokonca aj 
dôkazy, ale nevedela som sa zbaviť podve-
domého strachu z toho, ako to celé dopadne. 
Čo ak mal Dano predsa len pravdu?
úryvok z knihy

BOJŇANSKÝ, Vít
  Vít Bojňanský, prezývaný Viťo, je slovenský sochár a maliar. Narodil sa 
14. októbra 1962 v Bratislave. V rokoch 1981-87 študoval na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 1996-99 umelecky pôsobil v Prahe. 
Zúčastňuje sa medzinárodných sympózií, za svoju umeleckú činnosť maliara a 
sochára bol ocenený mnohými medailami. Žije v Bratislave - Záhorskej Bystrici 
a venuje sa sochárskej a maliarskej tvorbe a monumentálnym realizáciám. 
Má za sebou množstvo samostatných i kolektívnych výstav na Slovensku i v 
zahraničí a jeho diela nájdeme v mnohých verejných i súkromných zbierkach. 
V rokoch 1999 a 2001 sa zúčastnil na študijnom pobyte v Cité internationale 
des arts v Paríži a bol účastníkom mnohých sochárskych a maliarskych 
sympózií. Je autorom busty Bjørnstjerne Bjørnsona i plastiky Sv. Petra pre 
pápeža Františka. Je členom Chinon Klubu, Združenia Spectrum Arts a Spolku 
výtvarníkov Slovenska. 

CLAVELL, James (10.10.1921-7.9.1994)
  Bol anglický spisovateľ, scenárista, fi lmový producent a režisér. Narodil sa v 
Austrálii ako anglický občan. Študoval v Anglicku na univerzite v Birminghame. 
Po svadbe sa presťahoval do New Yorku, kde pracoval pre televíziu. Neskôr sa 
presťahoval do Hollywoodu. Tam uspel ako scenárista. Jeho dielo je poznače-
né jeho pobytom v zajateckom tábore na ostrove Jáva. Často využíval rozdiely 
medzi britskou a americkou kultúrou. Veľký úspech dosiahol prvým románom 
Potkán Kráľ z prostredia japonského zajateckého tábora. Aj ostatné Clavellove 
romány sa odohrávajú v Ázii : Tajpan, Šógun, Panský dom, Smršť, Gaidžin. 

Vedúci: 
- Meškáte opäť pätnásť minút.

Vari neviete, kedy začíname pracovať?
- Neviem, pane. 

Zakaždým, keď sem 
prídem, všetci už pracujú.

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK 
   Utorok 11.10.: 18.00 + Helena, Peter, Streda 12.10.: 6.30 + Tatiana, 18.00 
ZBP Jakub, Štvrtok 13.10.: 6.30 ZBP Radovan s rod., 18.00 + Ján, Zuzana, 
Piatok 14.10.: 6.30 + z rod. Bujdošovej, 18.00 ZBP Peter, Sobota 15.10.: 8.00 + 
Ladislav, Nedeľa 16.10.: 8.00 ZBP rod. Sakalovej, 10.30 + Michal, 18.00 + Ivan.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 11.10.: 17:00 + Jozef, Anna, Streda 12.10.: 7:00 Za zdravie a Božie 
požehnanie pre Moniku a Annu, Štvrtok 13.10.: 7:00 + Valentín, Margita, Piatok 
14.10.: 17:00 + členov arcibratstva sv. ruženca, Sobota 15.10.: 7:00 Za zdra-
vie a Božie požehnanie pre Petra a Helenu, Nedeľa 16.10.: 8:00 Za farnosť. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 11. októbra: 12.00 + Viliam, Vasiľ, Júlia, Vladimír, Jozef, Mária, 
Andrej, 17.00 Kláštor sestier Baziliánok, 18.00 * rod. Šupšáková, Streda 12. 
októbra: 6.30 * Marianna s rod. (oslobodenie od zlého), 18.00 + Radovan / + 
Anna Kizová (panychída), Štvrtok 13. októbra: 12.00 * Vladimíra s rod., 17.00 
Kláštor sestier Baziliánok, 17.15 Ruženec za závislých s komunitou Cenacolo, 
18.00 + Helena, Tichá adorácia do 20.00, Piatok 14. októbra: 6.30 + Juraj / + 
Ján, Anna, 18.00 * Viera s rod., Adorácia a Eucharistická pobožnosť, Sobota 
15. októbra: * rod. Humeníková a Jakubová, Nedeľa 16. októbra – Posviacka 
nového Ikonostasu a odpustová slávnosť farského chrámu - Prepodobnej 
matky Paraskevy: 7.00 Ruženec a 1. Čas, 8.00 * Michal, Emília, Lenka, 10.00 
* Emília / * Za farnosť, 18.00 * Ján Zákutný ml. 

OZNAMY
   Možnosť objednať si v sakristii kalendár a časopisy Slovo, Misionár na 
nový kalendárny rok.  
   Rodičia z farnosti, ktorí chcú prihlásiť dieťa na prípravu na prvej svätej 
spovede, si môžu v sakristii vyzdvihnúť prihlášku. 
   V nedeľu bude archijerejská svätá liturgia o 10:00 - priamy prenos RTVS. 
Vladyka Peter Rusnák posvätí nový ikonostas. Prosíme všetkých, kto môžete 
priniesť občerstvenie do spoločného agapé, ktoré bude po bohoslužbe s 
vladykom Petrom pri chráme. Doniesť pohostenie (chlebíky, koláče) môžete 
v sobotu od 17:00 - 19:00 do suterénu chrámu. Pán Boh odmeň. 

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. Fes-
tivalovej, č. 2042. Štvrtok 13. októbra o 18:00: Keď sa prorok Eliáš dopočul, 
že kráľovná Jezábel ho chce dať zabiť, dostal prirodzene strach. Bol taký 
zúfalý, že začal prosiť Boha, aby zomrel. Keďže bol Eliáš človek s pocitmi, ako 
sú naše, môžeme sa z jeho životnej situácie niečo naučiť? Chápal Boh jeho 
pocity a urobil v tej chvíli niečo na jeho útechu? To sa môžeme dozvedieť pri 
čítaní 19. kapitoly knihy 1. Kráľov. Nedeľa 16. októbra o 9:30: Zaznie biblická 
prednáška na tému: Dôveruj v Jehovovu záchrannú moc. 
   Viac sa môžete dozvedieť v prednáškovej sále na Festivalovej ulici č. 2042 
vo Svidníku. Budete srdečne vítaní. Vstup je voľný. 


