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V sobotu 29. októbra volíme od 7. do 20. hod. - 
kto bude riadiť Svidník, Giraltovce a obce okresu?

Kto zasadne do krajských poslaneckých lavíc?
VŠETKO O SPOJENÝCH VOĽBÁCH VO VNÚTRIVŠETKO O SPOJENÝCH VOĽBÁCH VO VNÚTRI

Ivančová, Siváková, Stronček, či Vook?Ivančová, Siváková, Stronček, či Vook?

Otvorili krytý zimný štadión - pásku prestrihol Otvorili krytý zimný štadión - pásku prestrihol 
aj legendárny Miroslav Šatanaj legendárny Miroslav Šatan
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  Už túto sobotu sa rozhodne. Bude primátorkou Svidníka jedna 
z dvoch kandidujúcich žien alebo primátor vzíde z dvojice kan-
didujúcich mužov?

Už túto sobotu rozhodneme: Bude mať Svidník primátorku či primátora? 
Kto zasadne do poslaneckých lavíc?

  Odpoveď na túto otázku dajú obča-
nia Svidníka vo voľbách, ktoré sa od 
7. do 20. hodiny konajú v sobotu 29. 
októbra. Voliči domov dostali oznáme-
nie o čase a mieste konania volieb, 
teda každý by mal byť informovaný 
o tom, v ktorej volebnej miestnosti 
môže voliť. V zoznamoch oprávne-
ných voličov, teda tých, ktorí môžu 
voliť, je zapísaných 8 798 voličov. 
Tento údaj nám v uplynulý štvrtok po-
tvrdila PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová.
  O primátorský post, ako sme už 
uviedli, zabojujú dve ženy a dvaja 
muži - súčasná primátorka, súčas-
ná 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 uverejňu-
jeme 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, Kresťanskode-
mokratické 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.
 Poslancov Mestského zastupiteľ-
stva vo Svidníku budeme voliť 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.
  V prvom volebnom obvode je de-
väť kandidátov, v druhom a treťom 
po jedenásť. Z celkového počtu 31 
kandidátov je deväť nezávislých 
kandidátov, ostatní kandidujú na kan-
didátnych listinách politických strán, 
hnutí či koalícií.
  Zo súčasných pätnástich poslancov 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 
nekandiduje sedem poslancov - Kata-
rína Siváková, Ján Vook, Ján Hirčko, 
Michal Iľkanin, Peter Breznoščák, 
Jozef Popernik, Peter Pilip, Ján Vook.
Ako je známe, Katarína Siváková a 
Ján Vook kandidujú na primátorský 
post, Ján Hirčko a Michal Iľkanin sa 
uchádzajú o posty krajských poslan-
cov, ostatní menovaní nekandidujú 
vôbec.
  Prinášame kompletný zoznam kan-
didátov na poslancov. Sú zoradení 
v abecednom poradí tak, ako budú 
uvedení aj na hlasovacom lístku.

VOLEBNÝ OBVOD č. 1:
1. Juraj Berežný, 2. Michal Goriščák, 
3. Stanislav Hvozda, 4. Ivo Jackanin, 
5. Vladimír Kaliňák, 6. Marcel Novák, 
7. Ivan Sagan, 8. Slavomír Sakalik, 9. 
Martin Ždiňak. Vo volebnom obvode 
sa volí 5 poslancov.

VOLEBNÝ OBVOD č. 2:
1. Cyril Dudáš, 2. Adrián Labun, 3. 
Jozef Ľos-Božik, 4. František Marko, 
5. Jana Mihaličová, 6. Martin Miščík, 

7. Pavel Olejár, 8. Kveta Patkaňová, 
9. Valér Simko, 10. Gréta Siváková, 
11. Vladimír Žak. Vo volebnom obvo-
de sa volí 5 poslancov.

VOLEBNÝ OBVOD č. 3:
1. Juraj Antoš, 2. Kamil Beňko, 3. 
Miroslav Džupka, 4. Katarína Ka-
lináková, 5. Štefan Kocur, 6. Ivan 
Kolečava, 7. Matúš Majda, 8. Martin 
Pustý, 9. Peter Revický, 10. Ondrej 
Tyč, 11. Jozef Vencurik. Vo volebnom 
obvode sa volí 5 poslancov.
 
 Kompletné spojené voľby do orgánov 
samosprávy a vyšších územných 

celkov budú, samozrejme, aj v ob-
ciach okresu Svidník. Výnimkou je 
obec Dobroslava, kde budú voliť len 
jediného poslanca. Na starostu tu 
nekandiduje nikto. V Beňadikovciach 
budú tiež voliť len poslancov, pretože 
starosta a zároveň jediný kandidát na 
tento post po právoplatnom odsúdení 
za jazdu autom pod vplyvom alkoho-
lu, stratil právo kandidovať.
  O tom, ako v spojených voľbách 
voliť, píšeme v samostatnom prí-
spevku a v samostatnom príspevku 
sa venujeme aj voľbám do orgánov 
samosprávnych krajov.         
                                                   (ps)

   Poliaci budú so svojou rýchlostnou cestou S19, na ktorú 
má nadväzovať slovenská rýchlostná cesta R4, na hranič-
nom priechode Vyšný Komárnik - Barwinek na prelome 
rokov 2026-2027. 

Poľská rýchlostná cesta od Rzeszowa po hranicu 
bude hotová na prelome rokov 2026-2027

   Potvrdili to pred pár dňami priamo na hraničnom priechode Vyšný Komár-
nik - Barwinek. Podpisovali zmluvu so zhotoviteľom úseku Dukla - Barwinek. 
Ide o jeden z troch posledných úsekov, ktoré ešte nemali zazmluvnené. 
Poľský viceminister infraštruktúry Rafal Weber potvrdil, že ich rýchlostná 
cesta S19 od Rzeszowa až po hranicu so Slovenskom bude komplet ho-
tová do spomínaného prelomu rokov 2026-2027. „Do niekoľkých týždňov 
podpíšeme zmluvy aj so zhotoviteľmi zvyšných dvoch úsekov pri Rzeszowe 
a tiež sa začnú prípravné práce,“ povedal poľský viceminister. Úsek cesty 
S19 od Miejsca Piastoweho po Duklu bude už čoskoro v plnej výstavbe, 
aktuálne už začali s prvými prípravami, no a zhruba do roka začnú stavať 
aj spomínaný úsek od Dukly po Barwinek.                                            (ps)  



25. október 2022Podduklianske novinky 4Spravodajstvo 

  Tohtoročné októbrové voľby budú špecifi cké, pretože budú 
spojené komunálne voľby s voľbami do orgánov samosprávnych 
krajov. Známe je, že volič môže voliť len v obci svojho trvalé-
ho pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je 
zapísaný.

AKO BUDEME VOLIŤ V SOBOTŇAJŠÍCH VOĽBÁCH? 
Ktoré lístky do ktorej schránky? Ako môže voliť volič s covidom?

  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 zozname 
voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a vydá voličovi prázdnu 
modrú obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta) a dva hla-
sovacie 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 za-
krúžkuje 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 líst-
ky - jeden hlasovací 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 urče-
ného 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, koľko 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 samosprávneho 
kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského) zastupiteľ-
stva 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 uvedený 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 (mestského) zastupiteľ-
stva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).
Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok 
neplatný.
  Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží 
modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samo-
správnych 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 hlaso-
vanie neplatné. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené 
hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý 

mu bude uložená pokuta 33 eur.
  K dispozícii je, samozrejme aj prenosná 
volebná urna. Odvoliť do nej môže volič, 
ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej 
miestnosti a zdržiava sa v meste svojho 
trvalého bydlisku. O možnosť odvoliť do 
prenosnej urny môže požiadať aj počas 
samotného volebného dňa.
  Voliť budú môcť aj voliči, ktorí budú v 
deň konania volieb v domácej liečbe po 
potvrdení ochorenia Covid-19. Pripravené 
sú aj špeciálne volebné urny. V okrese 
Svidník sú zriadené štyri špeciálne volebné 
komisie určené práve pre ľudí s ochorením 
Covid-19 - vo Svidníku, v Giraltovciach, 

Nižnom, Orlíku a Ladomirovej. Podelené majú medzi sebou obce okresu 
a fungovať to má takto. Volič s ochorením Covid-19 nahlási na príslušný 
obecný úrad do piatku 28. októbra do 12. hodiny, že chce voliť do špeciálnej 
volebnej urny. Následne to príslušný obecný úrad oznámi jednej zo štyroch 
špeciálnych volebných komisií, podľa toho, pod ktorú z nich konkrétna obec 
patrí. V deň konania volieb špeciálna volebná komisia so špeciálnou volebnou 
urnou príde za tým ktorým voličom. Samozrejme, jej členovia budú vybavení 
rúškami, rukavicami a dezinfekciou.
  Na priebeh spojených komunálnych a krajských volieb dohliadajú príslušné 
volebné komisie v jednotlivých mestách a obciach. Nad nimi je v prípade 
volieb do orgánov miest a obcí Okresná volebná komisia vo Svidníku a v 
prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov Obvodná volebná komisia 
vo Svidníku. Predsedom prvej menovanej je Michal Kosť, ktorého nominoval 
prednosta Okresného úradu vo Svidníku, keďže bol nedostatočný počet členov 
komisie nominovaných politickými stranami, a predsedom druhej komisie ja 
Natália Frandoferová, ktorú zas z rovnakého dôvodu nominoval predseda 
Prešovského samosprávneho kraja.
  Zaujímavosťou týchto volieb je aj to, že predsedovia okrskových volebných 
komisií už nebudú prinášať vo volebnú noc výsledky v papierovej podobe 
priamo na Okresný úrad vo Svidníku, ale budú ich hlásiť elektronicky. 

(minv, ps)

   Nezabudnuteľné športové zážitky si toto leto pre mladých nádejných športovcov 
pripravilo Centrum voľného času Svidník v spolupráci s Nadáciou SPP. V rámci 
každoročne organizovaného letného športového tábora mali deti možnosť vy-
skúšať si rôzne športy, nájsť v sebe skrytý talent a lásku k pohybovým aktivitám, 
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu. Vďaka fi nančnému 
príspevku z grantového projektu Nadácie SPP „Športuj aj ty“ vo výške 1 200€, 
bolo možné zakúpiť kvalitné športové vybavenie, zabezpečiť profesionálnych 
trénerov a samozrejme zdravé občerstvenie. Profesionálna športová atmosféra, 
ktorá napĺňala celý týždeň, vyvrcholila športovou olympiádou. Najlepší účastníci 
boli ocenení prekrásnymi medailami, ktoré boli zakúpené taktiež zo spomína-
ného príspevku od Nadácie SPP. Športové pomôcky zakúpené pre tento účel 
zostávajú súčasťou materiálneho vybavenia Centra voľného času Svidník a budú 
využívané pri pravidelnej záujmovej činnosti v rámci pohybových aktivít pre deti 
predškolského a mladšieho školského veku. Týmto by sme sa chceli poďakovať 
Nadácii SPP za možnosť poskytnúť deťom pocit, že i ony sa raz môžu stať veľ-
kými športovcami, alebo prinajmenšom začať športovať pre svoje zdravie... (cvč)

Svidnícke deti vďaka CVČ športujú zábavne s Nadáciou SPP
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  Vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor Prešovskej 
archieparchie, navštívil v nedeľu 16. októbra farnosť Svidník, 
kde v Chráme Božej múdrosti slávil archijerejskú svätú liturgiu 
pri ktorej posvätil aj novopostavený ikonostas. Zároveň farnosť 
slávila aj odpustovú slávnosť prepodobnej Paraskevy Trnovskej, 
ktorej je zasvätený pôvodný chrám z roku 1800.

Vladyka Peter Rusnák posvätil nový ikonostas vo Svidníku
„Úder bičom zanecháva modriny, ale slovo láme kosti“

  V úvode slávnosti privítal vladyku Petra domáci farár a protopresbyter Ra-
dovan Kuzmiak. Pozval veriacich a všetkých prítomných hostí, aby odložili 
všetky svetské starosti a nechali sa pohltiť duchom modlitby a oslavy Boha. 
Svätú liturgiu s vladykom koncelebrovalo 13 kňazov, medzi ktorými nechýbal 
Kamil Drab, autor nádherných mozaikových ikon, ktoré tvoria ikonostas svid-
níckeho chrámu, kňazi pôsobiaci v minulosti vo farnosti, ale aj kňazi z celého 
svidníckeho protopresbyterátu.
  V homílii vladyka pripomenul veriacim 
váhu slova, ktoré človek vypustí zo 
svojich úst. Udalosť vraždy dvoch mla-
dých ľudí, otriasla celou spoločnosťou 
a v tomto kontexte vladyka povedal: 
  „Slovo nie je slabé a nie je ani 
bezvýznamné. Lebo úder bičom 
zanecháva modriny, ale slovo láme 
kosti. Preto máme vážiť svoje slová, 
nemáme rozprávať len tak, čo mi 
slina prinesie na jazyk. 
  Ježiš Kristus zasieval Božie slovo 
a o niekoľko rokov neskôr apoštol 
Pavol vyzýva ľudí: Nech z vašich 
úst nevyjde žiadne zlé slovo, ale iba 
slovo na potrebné budovanie. 
  Bratia a sestry máme budovať 
jednotu a tie slová ktoré budujú sú 
- prepáč, odpusť, milujem ťa, odpúš-
ťam ti, som s tebou, ja ti pomôžem, 

neboj sa!“ 
  Ďalej vladyka pozval prítomných, aby 
sa nechali inšpirovať Ježišom Kristom, 
ktorý zobral hriechy druhých na seba. 
„Kristus ide aj na kríž za toho druhého, 
nie preto že bol donútený, ale preto, 
že má lásku. A ak toto nebude robiť 
Cirkev, ak nebudeme brať na seba 
hriechy druhých, kde sa potom podejú 
tie hriechy? Budeme si ich prehadzo-
vať z pleca na plece, jeden ich bude 
hádzať na toho druhého,“ povedal vla-
dyka Peter v homílii. Človek musí dovoliť 
Bohu, aby zničil koreň hriechu, ktorý sídli 
v ľudskom srdci.
  V závere liturgie poďakoval vladykovi 
Petrovi za jeho prítomnosť vo farnosti 
za posvätenie ikonostasu a za horlivé 
ohlásenie Božieho slova otec Radovan 

Kuzmiak. 
  Slová vďaky adresoval aj otcovi Ka-
milovi Drabovi, autorovi ikonostasu, 
taktiež všetkým dobrodincom, darcom 
a všetkým, ktorí pomáhajú v chráme v 
rôznych službách.
  Slová vďaky adresovala vladykovi 
Petrovi aj primátorka mesta Svidník 
Marcela Ivančová, ktorá povedala, že 
slovo prosby o inštaláciu ikonostasu 
v chráme sa pretavilo do skutku a 
ikonostas vo svidníckom chráme je 
už realitou.
Ikonostas vo Svidníku je výnimočný 
tým, že ikony na ňom sú vlastne 
mozaiky. 
  Ide o neštandardné riešenie, keďže 
zväčša ikony sú písané na drevo a 
následne osadené do konštrukcie 
celého ikonostasu, avšak charakter 
svidníckeho chrámu, ktorý je zdobený 
na stenách viacerými mozaikami ho 
predurčoval, aby bol aj ikonostas skon-
štruovaný v tomto umeleckom štýle. 
  Archijerejskú svätú liturgiu a po-
sviacku ikonostasu spevom skrášlil 
miestny zbor mužov a celú slávnosť 
v priamom prenose vysielala verejno-
právna RTVS.

Michal Pavlišinovič
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   Svidník má krytý zimný štadión. Vznikol prestrešením jestvu-
júcej ľadovej plochy pod holým nebom. Finančne prispela ešte 
vláda bývalého premiéra Petra Pellegriniho, Slovenský zväz 
ľadového hokeja a Prešovský samosprávny kraj. Zvyšok dofi -
nancovalo mesto.

Otvorili krytý zimný štadión - pásku prestrihol aj Miroslav ŠatanOtvorili krytý zimný štadión - pásku prestrihol aj Miroslav Šatan

   Koľko celkovo vyšlo prestrešenie 
klziska a vlastne samotný zimný 

štadión so všetkým, čo k nemu patrí, 
však ešte známe nie je. Mesto ešte 

musí spočítať 
všetky práce, 
ktoré neboli za-
hrnuté v pro-
jekte štadióna, 
ako napríklad 
terénne úpravy, 
mantinely, rol-
ba a podobne. 
Samotná hala 
zimného šta-
dióna vyšla na 

niečo cez 1,1 milióna eur. 
  Zimný štadión, ktorého sa Svidník 
dočkal po dlhých desiatich rokoch, 
otvorili v uplynulú sobotu 22. októbra, 
teda presne týždeň pred voľbami. 
Pásku prišiel prestrihnúť aj prezident 
SZĽH, legendárny Miroslav Šatan, 
poslanec Národnej rady Matúš Šutaj-
-Eštok, predseda PSK Milan Majer-
ský, bývalý riaditeľ kancelárie pred-
sedu vlády SR Ján Hrinko a ďalší. 
Nechýbala, samozrejme, primátorka 
Svidníka, niektorí mestskí poslanci 
a ďalší pozvaní hostia. Súčasťou 
slávnostného otvorenie zimného 
štadióna bol aj kultúrny program pre 
deti, detský hokejový zápas, ale aj 
zápas odchovancov svidníckeho 
hokeja a hostí.

 (ps)  
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  Zlatá minca je nezávislá a transparentná súťaž fi nančných 
produktov, ktorá sa na Slovensku koná od roku 2005. O poradí v 
jednotlivých kategóriách rozhoduje odborná porota, ktorú tvoria 
ekonomickí novinári, zástupcovia vysokých škôl, fi nančných 
serverov, fi nančných sprostredkovateľov, profesijných asociácií, 
autori kníh, tvorcovia projektov fi nančnej gramotnosti, advokáti 
a aktuári (poistní matematici). 

V odbornej porote nezávislej a transparentnej súťaže 
fi nančných produktov aj Svidníčan Tomáš Kromka 

  Spoločne tvoria veľmi hodnotný a komplexný tím fi nančných expertov. V 
utorok 20. septembra boli v bratislavskom HubHube, prvý deň konferencie 
Finweek, vyhlásené výsledky súťaže fi nančných produktov Zlatá minca 2022. 
189 členná odborná porota vyberala najlepšie produkty v 35 kategóriách in-
vestovania, poistenia a bánk. Navyše rozhodovala v samostatných kategóriách 
OBJAV roku 2022, Najinovatívnejšia banka, Najinovatívnejšia poisťovňa a v 
novo vyhlásených kategóriách Najinovatívnejší v investovaní a EKO produkt 
2022. Výsledky sú notársky overené.
  Slávnostného odovzdávania sa zúčastnilo 26 ocenených spoločností. 
Prvýkrát v histórii Zlatej mince z neho bol vytvorený a publikovaný video-
záznam. Špecifi kom bolo, že všetci zúčastnení boli požiadaní, aby sa vo 
svojich vystúpeniach viac ako na ďakovanie zamerali na fi nančnú gramotnosť 
a uviedli, ako si ju predstavujú a čo pre ňu robia: „Zlatá minca vykonáva 
veľké množstvo práce na poli fi nančnej gramotnosti,” hovorí zakladateľ 
a organizátor súťaže, Jiří Ščobák. 
  V lete 2020 vznikla facebooková skupina Fórum Zlatá minca, v tejto chvíli 
jediná skupina na slovenskom Facebooku, v ktorej je možné sa poradiť nielen 
ohľadom investovania, ale aj ohľadom poistenia a bankových produktov. Do 
tejto chvíle vzniklo vyše 100 diskusných webinárov o fi nanciách a ekonomike, 
ktoré sú zverejnené na YouTube kanáli Zlatá mince. 
  Existuje účet Zlaté mince na Instagrame, Linkedine, audio záznamy z webiná-
rov sú publikované aj vo forme podcastov. Navyše polupracuje sme desiatkami 
a stovkami iných skupín, projektov, médií a ľudí, ktorí sa zaoberajú fi nančnou 
gramotnosťou. Záber je tak oveľa širší. Zlatá minca spája. Umožňuje ľuďom 
komunikovať. Dávať o sebe vedieť. Umožňuje tvoriť. Má potenciál. V tejto 
chvíli predstavuje najkomplexnejší prehľad najlepších fi nančných produktov, 
aký sa dá slovenskom trhu vytvoriť.

  Odborná porota Zlatej mince je dlhoročne tvorená z nezávislých fi nančných 
expertov - zástupcov sprostredkovateľských spoločností, vysokých škôl, pro-
fesijných asociácií, fi ntechov, médií, fi nančných webov alebo odškodňovacích 
spoločností. Mnoho členov poroty pracuje na projektoch fi nančnej gramotnosti, 
viacerí napísali o fi nančnej gramotnosti knihu alebo učebnicu.
  Aj mesto Svidník malo v tejto odbornej porote svoje zastúpenie v podobe 
Tomáša Kromku. Spomínaný Svidníčan Tomáš Kromka sa zúčastnil ako člen 
poroty tejto súťaže prvýkrát a to ako zástupca Múzea poistenia, ktoré sám zalo-
žil. Rovnako je odborníkom na sféru fi nančných produktov na Slovenskom trhu.
„Odovzdával som dva ocenenia a to Objav roka a ocenenie za najlepší 2. 
dôchodkový pilier. Popri tom som mal možnosť odpovedať aj na otázku 
týkajúcu sa fi nančnej gramotnosti. V mojom prípade to boli inovácie v 
poisťovniach v minulosti. Čo bola v minulosti najväčšia inovácia.

Veľkým prekvapením pre mňa bol 
záujem zo strany najvyšších pred-
staviteľov Slovenských poisťovní 
o môj projekt „Múzeum poistenia“. 
Viedol som s viacerými veľmi pod-
netné rozhovory a dohadovali sme 
si aj ďalšiu komunikáciu pri podpo-
re múzea z ich strany v budúcnosti.
Je to príjemný pocit keď k vám príde 
generálny riaditeľ jednej z najväč-
ších poisťovní, podáva vám ruku a 
vraví, že je rád, že vás konečne spo-
znáva aj osobne, keď doteraz ma 
sledoval len na sociálnych sieťach.
I  ný generálny riaditeľ sa na mňa 
dlhšie pozeral tak som k nemu pri-
stúpil a povedal som mu, že som si 
všimol jeho pohľad a asi rozmýšľa 
odkiaľ ma pozná. On mi na to, že nie. 
„Ja viem kto ste. Tomáš Kromka. 
Poďte k nám, zoznámim vás s mo-
jimi kolegami.“ Bol to fakt úžasný 
večer,“ povedal pre Podduklianske 
novinky Tomáš Kromka. 

(pn)
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  V auguste 2022 uplynulo 20 rokov, odkedy vychádzajú Pod-
duklianske novinky. Prvé vydanie pod týmto názvom a pod 
súčasným vydavateľom vyšli 26. augusta 2002.

2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (42-43) 

  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 dvojitým štyridsiatymdruhým a štyridsiatymtretím dielom 
celoročného seriálu.

Petícia za CT-čko
  Vo svidníckej nemocnici spustili podpisovú akciu. Zamestnanci nemocnice 
chceli petíciou docieliť, aby vedenie zabezpečilo kúpu CT prístroja. 
„Táto podpisová akcia nie je žiadnym ultimátom. Touto formou, teda na 
papieri, chceme upozorniť vedenie nemocnice, že zakúpenie CT prístroja je 

skutočne prvoradé,“ povedal predseda Subregionálnej lekárskej komory vo 
Svidníku Peter Fülöp.

Významná konferencia
  Zástupcovia štátnych veterinárnych správ z krajín Višegrádskej štvorky 
a Ukrajiny sa na medzinárodnej konferencii zišli vo Svidníku. Konala sa v 
priestoroch SNM - Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry. Riaditeľ Regionál-

nej veterinárnej a potravinovej správy vo Svidníku Michal Zozuľák privítal 
najvyšších predstaviteľov štátnych 
veterinárnych a potravinových správ 
Poľska, Česka, Maďarska, Slovenska 
a už spomínanej Ukrajiny.

Ocenenie pre múzeum
  Vojenské múzeum vo Svidníku 
dostalo od ministra obrany Českej 
republiky Jaroslava Tvrdíka bronzovú 
pamätnú plaketu so siluetou praž-
ských Hradčan a so znakom českého 
Ministerstva obrany. Jaroslav Tvrdík 
svidníckej Vojenské múzeum navštívil 
počas osláv 58. výročia Karpatsko-
-duklianskej operácie.

Našli kandidáta
  Štvorkoalícia SDKÚ, KDH, DS a 
ANO vo Svidníku sa dohodla, že ich 
spoločným kandidátom na primátora 
Svidníka v nadchádzajúcich voľbách 
bude Ján Majda. Vtedajší riaditeľ svid-
níckeho Daňového úradu si tak mal 
zopakovať súboj s Michalom Bartkom 
z roku 1998, s ktorým vtedy prehral.

SVIK s novým majiteľom
  Svidnícky SVIK zmenil svoj názov 
a niesol už meno nového majiteľa - 
SVIK MEDICONF. Novým majiteľom a konateľom tohto svidníckeho závodu 
sa stal Talian Piero Bucalo. Jeho fi rma MEDICONF z talianskeho Palerma 
odkúpila od spoločnosti Gruppo GFT 96,3 percenta akcií SVIK-u. Keď sa 
Piero Bucalo prvýkrát predstavil zamestnancom fabriky, vyhlásil, že obdobie 
neistoty vo SVIK-u sa skončilo.

Poslanci i minister
  Po parlamentných voľbách sa dvaja Stropkovčania - Jozef Šimko a Imrich 
Hamarčák stali poslancami Národnej rady SR. Prvý za KDH a druhý za ANO. 
Poslancom Národnej rady SR sa stal aj tretí Stropkovčan, Pavol Prokopovič 
z SDKÚ, no toho vzápätí prezident republiky Rudolf Schuster vymenoval za 
ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií.                                                (ps)

  Volebná sobota. Takto sa dá nazvať sobota 29. októbra, ktorá 
bude nielen dňom volieb do orgánov miest a obcí, ale aj dňom 
volieb do orgánov vyšších územných celkov. 

V sobotu volíme aj župana a krajských poslancov 

  V okrese Svidník budeme voliť 
troch poslancov Zastupiteľstva Pre-
šovského samosprávneho kraja a, 
samozrejme, aj predsedu PSK.
  Od vzniku krajských samospráv bol 
predsedom PSK Peter Chudík, ktorý 
však pred piatimi rokmi neuspel a 
nahradil ho Milan Majerský. Súčasný 
prešovský župan, samozrejme, kan-
diduje znovu a spolu s ním aj ďalších 
deväť kandidátov. 
  Všetkých kandidátov na predsedu 
PSK prinášame v abecednom poradí 
tak, ako budú uvedení na hlasovacom 
lístku.

KTO CHCE BYŤ ŽUPANOM? 
 1. Michal Biganič (64), manažér, Sta-
rá Ľubovňa, NEKA; 2. Ján Bync (60), 
konateľ, Prešov, NEKA; 3. Ľubomír 
Goliaš (45), stavebný majster, Torysa, 

Hnutie Občan Národ Spravodlivosť; 
4. Michal Kaliňák (42), riaditeľ kan-
celárie, Prešov, HLAS - sociálna 
demokracia, SMER - sociálna demok-
racia, ALIANCIA - Maďari. Národnosti. 
Regióny.; 5. Filip Kuff a (35), poslanec 
parlamentu, Kežmarok, ŽIVOT - ná-
rodná strana; 6. Milan Majerský (51), 
predseda samosprávneho kraja, 
Levoča, Kresťanskodemokratické 
hnutie, SME RODINA, Sloboda a 
Solidarita, ZA ĽUDÍ; 7. Milan Mazurek 
(28), poslanec parlamentu, Spišská 
Belá, REPUBLIKA; 8. Jozef Mihalčin 
(63), podnikateľ, Vranov nad Topľou, 
SRDCE - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ 
JEDNOTA - strana vlastencov; 9. 
Patrícia Reváková (26), učiteľka, roz-
hodkyňa v jude, Prešov, NÁRODNÁ 
KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI; 
10. Ingrid Tomková (49), zdravotná 

sestra, Prešov, Kotlebovci - Ľudová 
strana Naše Slovensko.

VOLÍME TROCH POSLANCOV
  Ako sme už uviedli, voliť nebudeme 
len župana, ale aj krajských poslan-
cov. Okres Svidník má v krajskom 
parlamente troch poslancov. 
  Znamená to, že krúžkovať môžeme 
najviac troch kandidátov. Spomedzi 
súčasných troch poslancov PSK za 
okres Svidník už jeden nekandiduje, 
je to Peter Pilip. 

KTO SA UCHÁDZA O KRAJSKÉ 
POSLANECKÉ KRESLO?

Zoznam kandidátov na poslancov 
PSK za okres Svidník prinášame v 
abecednom poradí, teda tak, ako 
budú uvedení na hlasovacom lístku.
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 Hruš-
ka (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-ob-
čianska demokracia, Demokratická 
strana, ŠANCA, ODS - Občianski 
demokrati Slovenska, Progresívne 
Slovensko), 15. Alena Nováková 
(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 Soli-
darita, Za ľudí) 

(ps)
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  Vo Svidníckom okrese prešlo najnovšie rekonštrukčným zása-
hom približne 5,6 km ciest a 76-ročný most v Okrúhlom. Cestné 
akcie fi nancovala prešovská župa výlučne z vlastných zdrojov. 
Celkovo tu preinvestovala vyše 881-tisíc eur.

Vynovený most a ďalších 5,6 km ciest v okrese Svidník

  Prešovský samosprávny kraj (PSK) sfi nalizoval ďalšie cestné akcie v okrese 
Svidník. Opravený je most v Okrúhlom, zmodernizovaná cesta medzi Cer-
ninou a Rovným, aj na úseku Nová Polianka. Vo Vyšnej a Nižnej Pisanej sa 
odstránil nevyhovujúci stav vozovky a na ceste Dubová obnovila obrusná 
vrstva. Na akcie krajská samospráva použila fi nancie z vlastného rozpočtu 
vo výške viac ako 881-tisíc eur.

  Most v obci Okrúhle bol postavený 
ešte v roku 1946. Aj pre svoj vek a 
najmä zlý stavebno-technický stav 
si vyžiadal rekonštrukčný zásah. 
Vykazoval viditeľné nedostatky ako 
rozpad betónu, koróziu a mal tiež 
nevyhovujúce šírkové usporiadanie. 
Prešiel kompletnou obnovou za 150 
kalendárnych dní, pričom PSK do 
jeho prestavby investoval takmer  
185-tisíc eur.
  Zmodernizoval sa 1,6 km dlhý úsek 
na ceste III. triedy Cernina - Rovné, 
kde kraj použil zdroje vo výške viac 
ako 199-tisíc eur. A nový asfalt má aj 
1,9 kilometrový úsek Nová Polianka, 
na ktorom sa vyrovnal kryt vozovky, 
vyasfaltovala sa nová obrusná vrstva 
a zhotovilo vodorovné dopravné zna-
čenie. To všetko za vyše 198-tisíc eur.
V katastrálnom území obcí Vyšná 
Pisaná a Nižná Pisaná sa v rámci 1. 
etapy projektu odstránenia havarij-
ných a nevyhovujúcich stavov na ces-
tách III. triedy opravilo 1,35 kilometra.  
Celkový náklad stavby predstavuje 
takmer 238-tisíc eur.
  A napokon asfaltérska čata Správy 
a údržby ciest PSK obnovila vozovku 
na 0,8 km dlhom úseku Dubová. PSK 
tieto práce zafi nancoval rovnako z 
vlastného rozpočtu, a to vo výške viac 
než 61-tisíc eur.
  Krajská samospráva v období 2018-
2022 do skvalitnenia cestnej infraš-
truktúry v okrese Svidník investoval 
celkovo 9,7 milióna eur. Hotové a 
zazmluvnené rekonštrukcie a opravy 
sa týkajú 74 km ciest a 9 mostov. 
Medzi najväčšie cestné akcie v okre-
se pritom patrí dopravné napojenie 
okresov Svidník, Stropkov, Jaslo, v 
rámci ktorého sa zrekonštruoval úsek 
Fijaš - Lomné.  Významný je aj projekt 
dopravného napojenia okresov Jaslo, 
Bardejov a Svidník na TEN-T koridor, 
vďaka ktorému sa zmodernizoval 
úsek Dukovce - Kuková.

Oddelenie komunikácie 
a propagácie PSK
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Musíme si pomáhať
  O tretej v noci sa na sídlisku medzi 
bytovkami ozve mužské volanie: 
Halóó, poďte ma niekto roztlačiť! 
Hééj, nebuďte bezcitní, prosííím, 
pomôžte mi! 
  Z bytov a balkónov sa ozýva hrom-
ženie a nadávky, len jedna milosrdná 
žena sa zľutovala a zoženie z postele 
muža i syna: Choďte, moji, pomôžte 
tomu chudákovi, veď to sa môže stať 
hocikomu, aj nám, že raz budeme 
potrebovať pomoc. 
  Rozospatí otec so synom vyjdú 
hundrajúc von, pretierajú si oči, roz-
hliadajú sa, no nikoho nevidia. Ani 
človeka, ani auto.
  Kde ste? Volajú a obzerajú sa.
Tu som, ozve sa od detského ihriska 
rozradostený chlap s fľašou v ruke. Tu 
som, dobrí ľudia. Sedím na hojdačke. 

(ic)

  Združenie mikroregiónu Údolie smrti úspešné zrealizovalo 
projekt Odizolovanie základov a opravy podstavcov pod tankami. 

Združenie mikroregiónu Údolie smrti opravilo podstavce pod tankami

  Projekt pozostával z opráv podstavcov pod tankami a ich odizolovanie od 
prístupu vody. Realizácia bola v Údolí smrti - kataster obce Kružlová. 
„Zrealizovali sme dané dielo zatiaľ na piatich podstavcoch, nakoľko 
sme nedostali všetky žiadané fi nančné prostriedky, ale aj za tie úprimne 
ďakujeme Ministerstvu obrany Slovenskej republiky a tiež Vojenskému 
historickému ústavu Bratislava či už za podporu projektu a aj spoluprácu. 
Tešíme sa, že turisti i návštevníci Údolia smrti v nasledujúcej sezóne 
opäť uvidia, ako postupne Údolie smrti zveľaďujeme a mienime v tom 
pokračovať,“  informoval predseda združenia Adrián Gužo. 
  Ministerstvo obrany na daný projekt pre rok 2022 prispelo sumou 6 000 eur a 
časť spolufi nancovala obec Kružlová, pretože ide o tanky, ktoré sú v jej katastri. 
V súčasnosti už projekt slúži verejnosti, turistom i návštevníkom Údolia smrti.
Realizované s fi nančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v 
rámci dotačného programu. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné 
Združenie mikroregiónu Údolie smrti.

(pn)

ODPOČUTÉ

  Zimná údržba ciest v Prešovskom kraji začína ofi ciálne prvého 
novembra. Výjazdy cestárov do terénu však budú závislé od 
počasia. Techniku a posypový materiál majú už pripravené.

Cestári sú na zimu pripravení

  Približne 500 zamestnancov Správy a údržby ciest Prešovského samospráv-
neho kraja (SÚC PSK) bude túto sezónu vykonávať zimnú údržbu. Uviedol 
to riaditeľ organizácie Marcel Horváth hneď po tom, ako krajskí poslanci 
schválili Operačný plán zimnej údržby PSK pre obdobie 2022/2023. Urobili 
tak v pondelok (17.10.) na svojom 40. rokovaní.
  „Zhruba 475 až 500 zamestnancov bude nasadených na zimnú údržbu 
v 108 okruhoch. V prevádzke bude zhruba 117 sypačov, z toho aktívnych 
108 a deväť rezervných, ďalej zhruba 40 kusov techniky ako nakladače 
a traktory a dvanásť kusov snežných fréz,“ spresnil riaditeľ SÚC PSK 
Marcel Horváth.
  Ako ďalej uviedol, zimná údržba sa bude vykonávať najmä v nočných 
hodinách od polnoci do piatej hodiny rannej. Predpokladá sa, že sa na ňu 

využije zhruba 40-tisíc ton inertného, teda posypového materiálu. Chemického 
materiálu - soli sa použije pravdepodobne 25-tisíc ton a chloridu horečnatého 
asi vyše 550 ton.
  Zimná údržba sa ofi ciálne začína prvého novembra a bude trvať päť mesia-
cov. Jej spustenie však bude závisieť od klimatických podmienok. Tie bude 
zaznamenávať 53 meteorologických staníc, kamier a informačných tabúľ 
rozmiestnených na cestách II. a III. triedy v rámci kraja.
  Pre verejnosť bude aj naďalej k dispozícii nonstop bezplatná telefónna linka 
0800 500 222. Vodiči tu môžu počas zimy hlásiť problémy na cestách v celom 
Prešovskom kraji.
  Cestári budú zabezpečovať zimnú údržbu na 3105 km ciest v celom Prešov-
skom kraji. Z toho na 2408 km ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, na 663 
km ciest v správe Slovenskej správy ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti 
a na účelových cestách v dĺžke 27 km.

Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

Spravodajstvo /  Politická inzercia
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   Svoje majstrovské stretnutia III. ligy skupiny B VsFZ počas 
uplynulého víkendu odohrali mladší a starší žiaci 1. FK Svidník 
odohrali mladší a starší žiaci 1. FK Svidník. Tu sú výsledky. 

Žiaci v kopačkách

   Po vysokej prehre v Bardejove hrali treťoligoví futbalisti 1. 
FK Svidník v uplynulú nedeľu na domácom trávniku. Privítali 
futbalistov Slávie TU Košice a vysokú prehru z Bardejova spred 
týždňa chceli odčiniť práve v tomto zápase. 

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

ŠTK OOFZ:
   Schválila výsledky 11. kola 7. ligy dospelých a 5. kola 5. ligy dorastu 
   Kontumuje: stretnutie 11. kola 7. ligy dospelých Rovné - Lúčka 3:0 kont., 
hostia na stretnutie nenastúpili, do pozornosti DK, poplatok 10,- eur
   Opätovne predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.10.2022 (streda) o 17.00 
hod. aktérov zo stretnutia 10. kola 7. ligy dospelých Breznica - V. Orlík: 
HÚ - Marcel Bučko, VD domácich - Juraj Fečo, kapitán D - Jozef Potoma, 
bezpečnostný manažér domácich Slavomír Brendza a R - Samuel Seman.
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

KR OOFZ:
13. kolo - 7. liga Majstrovstvá OOFZ dospelí - 30.10.2022 o 14.00 hod.:
   Kalnište - Breznica (Seman, Hubáč, Znoj - Fiľarský) sobota 29.10.2022 o 

Úradná správa OOFZ Svidník č. 14 zo dňa 19. októbra 2022   
14.00 hod., Mestisko - Lúčka (Babiarčik, Fatľa, Danko - Šafranko), Chotča 
- Tisinec (Šturák, Š. Dovičák, Čonka - Feč), Kuková - Rovné (Špak, Šugár - 
Holub), Miňovce - Stročín   (E. Tomko, R. Tomko - Brendza), V. Orlík - Radoma 
(Hubáč, Džavoronok - Burcák).

DK OOFZ:
   Trestá TJ Topľan Lúčka za nenastúpenie na stretnutie 11. kola 7. ligy 
dospelých Rovné - Lúčka, fi nančnou pokutou 50,- eur, podľa RS čl. 25/a, 
poplatok 10,- eur
   Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je 
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalo-
vekluby.sk

OOFZ Svidník

MLADŠÍ ŽIACI U13
1. FK Svidník - OŠK Kapušany 

10:0 (6:0)
   Zápas mladších žiakov (podobne 
ako starších) mal jasný priebeh. 
Naši chlapci súpera nepustili ani k 
strele na bránu a jasne ho prevýšili. 
Výsledkom bol dvojciferný konečný 
stav stretnutia. Za predvedenú hru 
chcem chlapcov pochváliť. 
Góly: Frančák 3x, Vaňko 2x, Jurečko 
2x, Guzi 2x, M. Kucer
Zostava: Olčák (Ščerba) - Majda, 
Jurečko, Frančák, Mihalkanin, Guzi, 
J. Kucer, M. Kucer, Vaňko, Slivovič, 
Slivka, Lukáč, Irlbek, Štefanisko. 
Tréner: T. Vinjar.

STARŠÍ ŽIACI U15

1. FK Svidník - OŠK Kapušany 
8:0 (4:0)

   V zápase proti sebe nastúpili muž-
stvá z opačných koncov tabuľky a 
podľa toho to i vyzeralo na ihrisku. 
Naši futbalisti od začiatku zápasu úto-
čili a dobýjali bránu súpera. Vytvorili 
si množstvo šancí a „iba“ osem z nich 
skončilo v sieti súpera. Za výkon patrí 
chlapcom pochvala.
Góly: Hij 4, Haluška 2, Hanušin, 
Husák
Zostava: Halaj - N. Sivák (45. Čer-
veňák), Varecha, T. Koudelka, M. 
Koudelka - L. Sivák, (45. Hanušin), 
Haluška, Husák (36. Grundza), Fe-
renc, (36. Žemlička) - Hij , Ščerba. 
Tréner: Igor Sagan.                     (tv)

   Už úvod zápasu však ukázal, že to nebude ľahké, že to bude veľmi ťažký 
zápas. Hostia z Košíc sa totiž už v 6. minúte ujali vedenia. Od tohto mo-
mentu sa hra striedala na oboch stranách, žiaden z tímov si vážnu gólovú 
príležitosť nevypracoval. 
   Zverenci trénera Vladislava Palšu, ktorému v tomto stretnutí chýbalo 
viacero hráčov zo základnej zostavy, vrátane hrajúceho asistenta Olivera 
Špilára, však v úvode druhého polčasu dokázali vyrovnať. V 50. minúte 
sa do streleckej listiny zapísal Ľubomír Ivanko Macej. Svidnícki futbalisti, 
samozrejme, chceli strhnúť víťazstvo na svoju stranu, no do záverečného 
hvizdu rozhodcu sa im to už nepodarilo. S košickou Sláviou sa tak rozišli 
po remíze 1:1.     
   Zostava Svidníka: Vinclér - Makara, Ducár, Maguľak, Guman, Ivanecký, 
Hirka, Sova, Tokar (75. Sopko), Olejár, Ivanko Macej.
   V najbližšiu volebnú sobotu 29. októbra bude pestro aj vo volejbale. Od 
13.30 hod. sa bude hrať okresné treťoligové derby. 
   Futbalisti 1. FK Svidník sa predstavia v neďalekých Giraltovciach. 

(ps)

   Volejbalová extraliga mužov mala počas víkendu na programe 
stretnutia ďalšieho kola. Svidníčania cestovali do Myjavy, kde 
tamojší volejbalisti aj napriek absencii trénera Vitalija Osipova 
kvôli chorobe sobotňajšie 4. kolo Niké Extraligy mužov zvládli. 

TJ SPARTAK MYJAVA - TJ SLÁVIA SVIDNÍK  
3:1 (-24, 17, 22, 22)

1. FK Svidník - Slávia TU Košice 1:1 (0:1)

   Prvý set síce patril Svidníčanom, ktorí ho tesne vyhrali, no napokon Myjav-
čania zdolali TJ Slávia Svidník 3:1. Myjavčanov za víťazstvo potiahli dvaja 
devätnásťbodoví smečiari Erik Watzka a Matúš Konc. Z tímu Svidníka im 
kontroval Branislav Skasko s 18 bodmi. 
V neúplnej tabuľke sú Myjavčania po 
sobote prví. Práve Branislav Skasko 
(na fotografi i vľavo) bol vyhlásený za 
najlepšieho hráča hostí. 
   Zostava TJ SLÁVIA Svidník: B. 
Skasko 18, Matušovský 6, Horňák 17, 
M. Sopko ml. 15, Šellong 7, R. Vitko 
2, libero M. Vitko (Gula 0, Bognár 0). 
Tréner: R. Paňko.
   Svidnícky tréner Branislav Paňko po 
zápase povedal: „Súper nás zatlačil 
servisom, hlavne plachtiacie podanie 
nám robilo problémy. Keď sme to 
nemali ideálne prihraté, tak sa nám 
horšie útočilo. Nezvládli sme koncovku 
štvrtého setu. Nevadí, ideme pracovať 
ďalej.“
   V najbližšiu sobotu 29. októbra 
hrajú svidnícki volejbalisti na domácej 
palubovke. Od 16. hodiny privítajú 
Komárno.                             (pn, svf)

   Stolní tenisti ŠŠK Centrál Svidník hrajúci v II. a vo IV. lige 
odohrali počas víkendu svoje ďalšie stretnutia. 

Svidníčanom sa na súperových stoloch darilo 

   Darilo sa obom tímom, ktorí na pôde domácich celkov bodovali naplno a 
vyhrali svoje zápasy.  

II. LIGA 
STK Humenné - ŠŠK Centrál Svidník 7:11

B.: Magdziak 4, Vodila 3,5, Močilenko 2, Kurej 1,5.
IV. LIGA

STK Lemešany - ŠŠK Centrál Svidník B 8:10
B.: Kurečko, Kmiť po 3,5, Antoš 2, Štefanco 1.

(ku)

 Šport
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   Na našich stránkach sme už publikovali spoločné vyhlásenie dvoch kandidátov na primátora, 
resp. primátorku mesta Svidník - Jána Vooka a Kataríny Sivákovej. Tí reagovali na informácie, 
ktoré boli uverejnené na ofi ciálnom facebookovom profi le Mesta Svidník a vyzývali verejnosť, 
aby hlasovaním vyjadrila svoj názor na to, či sú za diskusné fórum všetkých štyroch primátor-
ských kandidátov. 

Ako je to vlastne s diskusným fórom? Bude či nebude? Čo na to kandidáti? 

   Zverejnené informácie Katarína 
Siváková spolu s Jánom Vookom 
označili sa snahu manipulovať s 
verejnou mienkou a ľudí, ktorí mali 
stáť za myšlienkou zorganizovať 
takéto diskusné fórum, vo svojom 
stanovisku jasne označili za podpo-
rovateľov súčasnej primátorky a teda 
jednej z kandidátok. Navyše prvotným 
iniciátorom bol Michal Lažo, v roku 
2014 skončil druhý v primátorských 
voľbách a takisto vymyslel diskusné 
fórum. Teraz najprv sám a vzápätí aj 
s ďalšími ľuďmi, ktorých mená boli 
najprv riadne uverejnené a označení 
boli za občianskych aktivistov, znovu 
prišiel s rovnakou myšlienkou. Neskôr 
už mená jeho kolegov, podľa Jána 
Vooka a Kataríny Sivákovej všetko 
prívržencov súčasnej primátorky, 
uvedené na letákoch nie sú, a skupina 
stojaca za diskusným fórom je ozna-
čená ako občianska iniciatíva. Takto 
to aspoň bolo uvedené na letákoch, 
ktoré mohli Svidníčania nájsť vo svo-
jich poštových schránkach a ktorými 
boli na diskusné fórum pozývaní. 
   Ako sme už uviedli, Katarína Sivá-
ková a Ján Vook sa odmietli zúčastniť 
takéhoto diskusného fóra z dôvodov, 
že ide podľa nich o manipulatívne ko-
nanie a navyše tvrdili, že svoju pred-
volebnú kampaň vedú inou formou. 

   My sme sa preto pýtali všetkých 
štyroch primátorských kandidátov, či 
sa diskusného fóra zúčastnia. 

   Marcela Ivančová na našu otázku 
zaslanú meilom nereagovala. Chce-
me zdôrazniť, že v ten deň sme mei-
lom zasielali iné otázky rôznym iným 
ľuďom a inštitúciám a všetci na naše 
meilové správy reagovali. Predtým na 
Facebooku napísala, že ako jediná 
pozvanie prijala.
   
   Katarína Siváková vo svojom 
stanovisku vyhlásila, že si váži kaž-
dú iniciatívu, no odmieta akékoľvek 
intrigánske a manipulatívne praktiky, 
ktoré sa podľa nej zo strany niekto-
rých ľudí objavujú vždy len tesne 
pred komunálnymi voľbami. „Moja 
predvolebná kampaň nie je o mesiaci 
či dvoch pred voľbami. Moja pred-
volebná kampaň je celý môj život. 
Skutočne ďakujem za záujem, ale ja 
sa s ľuďmi stretávam denno-denne, 
denno-denne spolu riešim, čo ľudí 
trápi a snažíme sa pomôcť. Pánovi 
Lažovi som jasne odpovedala, na 
jeho otázku, či sa zúčastním diskus-
ného fóra. Povedala som mu, že nie, 
že mám na to právo a svoju volebnú 
kampaň skutočne vnímam úplne inak, 
než možno iní kandidáti. S ľuďmi som 

stále, vedia, kde ma nájdu, obracajú 
sa na mňa bežne a teraz nevidím 
dôvod, aby som na základe nejakých 
letákov, ktorý som ja osobne ani v 
schránke nemala, len som ich videla 
pohodené v koši na letáky či odpad 
v našom vchode, kamsi chodila. K 
celému pozadiu snahy o diskusné 
fórum som sa už vyjadrila, nebudem 
sa preto opakovať, len zdôrazním, 
že odmietam, aby tu roky niekto 
ovplyvňoval voličov, manipuloval s 
nimi a snažil sa im navodiť dojem, že 
niekto s nimi nechce diskutovať. Nie 
je to tak, ľudia vo Svidníku sú rozumní 
a vedia, kto a ako to s nimi myslí, kto 
a ako sa k nim správa. Ja som svoje 
správanie nikdy nezmenila a ani ne-
zmením, lebo ľudskosť, slušnosť a 
pokora musia zvíťaziť. Intrigám musí 
byť v našom meste koniec!“

   Miloš Stronček pre naše noviny 
potvrdil, že svoj názor nezmenil a 
diskusného fóra sa nezúčastní, z 
podobných dôvodov, ako ich prezen-
tovali dvaja kandidáti v spoločnom 
stanovisku. Navyše všetky svoje 
informácie týkajúce sa kandidatúry 
na primátora zverejňuje na svojom 
facebookovom profi le. „Mám pevný 
názor. Nezmenil som ho,“ vyhlásil 
Miloš Stronček.  

   Ján Vook pre naše noviny pove-
dal, že je pripravený debatovať so 
všetkými kandidátmi na primátora, 
ale jedine za predpokladu, že bude 
zabezpečená nestrannosť, férovosť 
a objektívnosť diskusie. „V minulosti 
som sa žiadnej verejnej debate ne-
vyhýbal. Potvrdzuje to aj množstvo 
mojich vystúpení na mestských a 
krajských zastupiteľstvách. Počas 
štyroch rokov som napríklad s pani 
primátorkou diskutoval pravidelne a 
veľmi často. Niekedy veľmi otvorene 
a v istých situáciách aj emotívne.  Aj 
to jednoznačne potvrdzuje, že som 
dialógu otvorený. Ale diskusia má 
význam pre všetkých kandidátov a 
hlavne širokú verejnosť vtedy, ak je 
nestranná, nezaujatá a organizova-
ná nezávislými ľuďmi. Politici, ktorí 
sa dnes prezentujú ako samozvaní 
"občianski aktivisti" a organizujú tzv. 
"okrúhle stoly" verejne podporujú 
súčasnú pani primátorku a zároveň 
ju podporovali celé volebné obdobie. 
Oni určite nie sú garanciou nezávislej 
debaty, preto odmietam tieto neférové 
predvolebné hry a intrigy. Milí voliči, 
prosím vás, nehodnoťte prácu politi-
kov na základe jednej diskusie, ale 
podľa skutočnej práce, ktorú pre vás 
politici urobili.“
  Podľa letákov sa má diskusné fórum 
konať v utorok 25. októbra popoludní 
v Dome kultúry. Z vyššie uvedených 
riadkov je zrejmé, že traja kandidáti 
sa ho nezúčastnia a svoje dôvody 
vysvetlili.                        
                                                    (ps) 

   V závere septembra sa vo Svidníku uskutočnil 1. ročník tenisového turnaja 
v dvojhrách pod záštitou poslanca Jána Vooka. Zúčastnilo sa 16 hráčov, hralo 
sa systémom: 4 skupiny po 4 hráčoch, pričom z každej skupiny postupovali 
2 hráči do štvrťfi nále.

   Výsledky štvrťfi nále (na jeden víťazný set): V. Cupák - P. Sirý 6:4, P. 
Goriščak - A. Gonos 6:4, D. Goriščak - M. Bobák 6:4, J. Prokopovič - M. 
Demčák 6:3.
   Výsledky semifi nále (na dva víťazné sety): P. Goriščak - V. Cupák 6:2; 6:2, 

D. Goriščak - J. Prokopovič 6.1; 6:1. 
   Výsledok o 3. miesto (na dva ví-
ťazné sety): J. Prokopovič - V. Cupák 
6:4; 6:4. 
   Výsledok fi nále (na dva víťazné 
sety): D. Goriščak - P. Goriščak 6:3; 
6:4.
   Poďakovanie patrí všetkým zúčast-
neným a taktiež sponzorom: Pavol 
Sirý, Radovan Olejár, Anton Gonos, 
Royal - Pizzéria, Kohax s.r.o., Me-
talimpex s.r.o., Jozef Ripper ml., OZ 
STOPBALL, Vladislav Cupák ml., Tibor 
Popovec - vďaka ktorým sa mohol 
turnaj uskutočniť. 
   Taktiež ďakujeme podpredsedovi 
strany SMER-SD Erikovi Kaliňákovi 
a okresnému predsedovi Martinovi 
Gonšenicovi, ktorí spolu s mestským 
a krajským poslancom Jánom Vookom 
si našli čas a prišli tento turnaj otvoriť.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a 
veríme, že na budúci rok sa zídeme 
ešte vo väčšom počte.                  (pg)

Z premiérového ročníka tenisového turnaja Svidník Open 2022
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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. MANAKOVÁ, Mirka: 

Milovala som Araba. 
Ivanka pri Dunaji, 
Bestseller 2022. 224 s.
  Zdá sa, že Daniele v živote nič nevy-
chádza. Manžel si ju nevšíma, svokra 
robí všetko pre to, aby jej znepríjemnila 
život. Jediným šťastím života je jej syn-
ček Martinko. Po rozvode neverí, že 
ešte niekoho stretne, až kým sa nezo-
známi s architektom Mohamedom, ktorý 
je pôvodom z Egypta. Šarmantný Arab 
ju očarí a láska na seba nenecháva dlho 
čakať. Daniela však netuší, že osud si 
pre ňu pripravil strastiplnú cestu živo-
tom. Ako ďaleko dokáže žena zájsť, ak 
miluje? Prečo je také jednoduché pod-
ľahnúť zvodom manipulátora a nechať 
sa ním úplne podmaniť? Áno, aj také ženy existujú. Dokážu stále odpúšťať, 
aj na úkor svojho šťastia. A dokonca dovolia aj to, aby ich ten druhý ničil. Toto 
je skutočný príbeh ženy, ktorá sa stala obeťou manipulátora.

DANČIAK, Stano (26.10.1942-4.8.2018)
  Stanislav Dančiak sa narodil 26. októbra 1942 v Bratislave, bol slovenský 
divadelný, televízny a fi lmový herec, humorista. V roku 1965 úspešne ukončil 
štúdium na VŠMU v Bratislave. Po ukončení VŠMU bol okamžite angažovaný 
do SND, kde pôsobil približne asi jednu sezónu. Čoskoro nastúpil na základnú 
vojenskú službu, kde sa aktívne zapájal do činnosti Vojenského umeleckého 
súboru. Krátko po ukončení základnej vojenskej služby sa vracia naspäť do 
SND, kde už pôsobil. Dančiak však so svojimi priateľmi zo SND dal výpoveď, 
a spoločne založili nové Divadlo na Korze. V ňom pôsobil približne asi dva 
roky. V roku 1971 ho pridelili na Novú scénu, kde pôsobil dvadsať rokov. 
Charakterový herec, ktorý mal blízko ku tragikomédii. Známy bol svojim 
komediálnym talentom s dynamickým gestom a mimikou, ako i schopnosťou 
pohotovej improvizácie. Bol vtipným rozprávačom a zabávačom. Vidieť ho bolo 
v mnohých zábavných televíznych i rozhlasových programoch. V dôsledku 
choroby stratil zrak. Zomrel 4. augusta 2018 v Bratislave a pochovaný je na 
Ondrejskom cintoríne v Bratislave.

ARDEN, John (26.10.1930-28.3.2012)
  Anglický dramatik. Jeho práce smerujú k odkrytiu sociálnych problémov osob-
ných vzťahov. Arden má povesť jedného z najväčších dramatikov od vzniku 
hry Look Back in Anger. Jeho hra Serjeant Musgrave's Dance, ktorá pojednáva 
o protestoch proti vojne a ich realite, je považovaná za jeho najlepšiu prácu. 
Ardenova práca je silne ovplyvnená dramatikmi ako Bertolt Brecht a epickým 
divadlom. Napísal viacero románov, ako napr. Silence Among the Weapons 
a Books of bale o protestantskom obhajcovi Johnovi Baleovi. 

- Učím sa slepeckú abecedu.

- A načo ti to bude?

- Odpojili mi elektrinu, budem musieť čítať potme.

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK 
   Utorok 25. októbra: 18.00 + Michal, Streda 26. októbra: 6.30 + Michal, 
Mária, Daniel, 18.00 + Anna, Štvrtok 27. októbra: 6.30 + Ján, 18.00 + Michal, 
Helena, Ján, Štefan, Piatok 28. októbra: 6.30 ZBP Roman s rod., 18.00 + Ján, 
Sobota 29. októbra: 8.00 ZBP rod. Štangovej, Petríkovej, 15.00 Sobášna sv. 
omša, Nedeľa 30. októbra: 8.00 + Michal, 10.30 ZBP Jozef s rod., 18.00 + 
Juraj, Mária, Anna. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 25. októbra: 17:00 + Mária Rokošná (ročná), Streda 26. októbra: 17:00 
Za zdravie a Božie požehnanie pre Lukáša, Adrianu a Alexandru, Štvrtok 27. 
októbra: 07:00 + Štefan, Peter, Helena, Ján, Vasiľ, Piatok 28. októbra: 17:00 
Za zdravie a Božie požehnanie pre Dušana, Sobota 29. októbra: 07:00 Za 
zdravie a Božie požehnanie pre rod. Sopoligovú, Nedeľa 30. októbra: 09:00 
Za farnosť.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 25. októbra: 12.00 + Peter, Anna, Peter, Júlia, Peter, Helena, 17.00 
Kláštor sestier Baziliánok, 18.00 * František, Erika, Miriama, Streda 26. ok-
tóbra: 6.30 * Slavomír s rod., 18.00 * Ján a Anna, Štvrtok 27. októbra: 12.00 
+ Michal, 17.00 Kláštor sestier Baziliánok, 17.15 Ruženec za závislých s ko-
munitou Cenacolo, 18.00 * Michal, Piatok 28. októbra: 6.30 * Anna Paňková s 
rod., 18.00 + Anna, Jozef, Mária, Vasiľ, Terézia, Juraj, Sobota 29. októbra: 7.00 
* Zuzana a Milan s rod. (40 rokov života), Nedeľa 30. októbra: 7.00 Ruženec 
a 1. Čas, 8.00 * Ľuboš s rod., 10.30 * Za farnosť, 18.00 * Lenka.

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. 
Festivalovej, č. 2042. Štvrtok 27. októbra o 18:00:   Boh Jehova si praje, 
aby sme poznali pravdu o jeho rodine v nebi. Nedeľa 30. októbra o 9:30:  
Zaznie biblická prednáška na tému: Jehova - vznešený Stvoriteľ.

      Vážený pán riaditeľ Pytliak, 
   dovoľte mi touto cestou sa vám poďakovať za váš profesionálny zdravotný 
prístup, ktorý ste mi poskytli na vašom Internom oddelení A v Nemocnici vo 
Svidníku s cieľom vyriešiť môj zdravotný problém.
   Dovoľte mi takto sa ďalej poďakovať mojej ošetrujúcej pani doktorke Van-
sovej, ktorá kontrolovala a dohliadala na moju správnu liečbu počas mojej 
hospitalizácie, zdravotnému personálu za ich ústretový a ľudský prístup, 
sanitárnemu, asistenčnému a upratovaciemu personálu a samozrejme v 
neposlednom rade celej kuchyni.
   Vďaka vám všetkým, sa môžem znova zapojiť do pracovného a osobného 
života.

S pozdravom a úctou Michal Danč

Poďakovanie svidníckej nemocnici
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?

DIABLOVA KORISŤ
PIATOK 28. OKTÓBRA O 19. HODINE

Niekto je zrodený byť exorcistom.

Réžia: Daniel Stamm  •  Scenár: Robert Zappia  
•  Hrajú: Virginia Madsen, Jacqueline Byers, Co-
lin Salmon, Ben Cross, Christian Navarro, Lisa 
Palfrey, Nicholas Ralph, Tom Forbes, Debora 
Zhecheva, Velizar Binev, Owen Davis
  Zvyšujúci sa počet démonických posadnutí 
po celom svete donúti Katolícku cirkev znovu 
otvoriť školu na výučbu kňazov v rituáloch 
exorcizmu. Tú začne navštevovať aj sestra Ann, 
aj keď je mníškam zakázané vykonávať exor-
cizmus. Hneď pri prvom prípade sa však sestra 
Ann stretne s 

tým istým démonom, ktorý v jej detstve 
posadol mamu.
USA, české titulky, 93 minút, horor, 
vstupné: 5 eur 

WEBSTEROVCI VO FILME
NEDEĽA 30. OKTÓBRA O 15. HODINE 

Najpevnejšia sieť je Tvoja rodina.

Réžia: Katarína Kerekesová  •  Scenár: Anna 
Vášová, Zuzana Dzurindová, Peter Nagy, 
Katarína Kerekesová  •  Kamera: Tomáš Ju-
ríček  •  Strih: Matěj Beneš  •  Hudba: Lucia 
Chuťková  •  Zvuk: Martin Merc  •  Hrajú: 

Matilda Strussová, Zuzana Porubjaková, Kamil Kollárik, Richard Stanke, 
Henrieta Mičkovicová, Boris Farkaš
Websterovci sú pavúčia rodina ako každá iná, a predsa sú výnimoční. Školáčka 
Lili už zažila viacero dobrodružstiev, ale teraz príde to najväčšie a najnebez-
pečnejšie: stretnutie s človekom! Ona, malá pavúčica, sa skamaráti s veľkým 
dievčatkom z ľudského sveta. Spolu zistia, čo je pri skutočnom
priateľstve dôležité.
  Renomovaní tvorcovia sú zárukou kvalitného detského programu, ocenenia 
Websterovci zbierajú po celom svete. Tešíme sa na nové pavúčie príbehy na
kinoplátne.
Slovensko, 70 minút, vstupné: 5 eur 

KLAMÁR NA PLNÝ ÚVÄZOK
NEDEĽA 30. OKTÓBRA O 19. HODINE 

Čo ak by sa všetky 
vaše klamstvá stali realitou?

Réžia: Olivier Baroux  •  Scenár: Olivier 
Baroux, Eric K. Boulianne, Émile Gau-
dreault  •  Hrajú: Tarek Boudali, Pauline 
Clément, Artus
  Jérôme je nenapraviteľný klamár. Jeho 
rodina ani kamaráti už neznesú jeho kaž-
dodenné výmysly a snažia sa mu dohovoriť. 
Jérôme však nepočúva, čo mu hovoria. 
Zaplieta sa do lží čoraz viac, až kým ho 
nezasiahne kliatba a jeho klamstvá sa 
začnú stávať skutočnosťou. A vtedy začne 
ozajstná nočná mora.
Francúzsko, komédia, český dabing, 
vstupné: 5 eur  

Každoročná turistická tradícia svidníckeho „gympľa“ pokračovala aj tento rok. 
V skorých ranných hodinách, v pondelok 17. októbra, sme sa síce nevyspatí 
po víkende, ale zato plní odhodlania a elánu vydali autobusom smer Ždiar. 
Tam sme pri hoteli Magura začali našu túru cez Monkovu dolinu na Kopské 
sedlo. Pri nádhernom slnečnom počasí nás profesori nešetrili. My sme sa 
snažili s úsmevom na perách zvládnuť prudké stúpania, ako aj šmykľavé skaly. 
Tu sme sa však začali skupinkovať, čo niektorým z  nás absolútne nevadilo, 
keďže sme mohli dlhšie "kvasiť" a kochať sa výhľadom. 
Z okolitých skál sa ozývalo zvláštne pohmkávanie... ale po 4 hodinách chôdze 
výhľad z Vyšného Kopského sedla na ďalšie vrchy Tatier stál zato. Samozrejme 
nemohla chýbať ani spoločná fotografi a z nadmorskej výšky 1933 m.n.m ako 
dôkazový materiál toho, že sme všetci túto túru "dali". 
Po chvíľke oddychu sme sa pomaly pobrali do Tatranskej Javoriny, kde sme 

dali malebným Belian-
skym Tatrám "zbohom" 
(alebo "dovidenia"?) 
a unavení (s 20km v 
nohách), ale spokojní 
sami so sebou sme sa 
pobrali domov. 
  Na záver by sme 
chceli poďakovať prof. 
Čobirkovi za morálnu 
podporu, prof. Riško-
vej za presnú navigá-
ciu, prof. Matkobišovej, 
že vôbec šla a hospo-
dárke Monike, že sa 
na takúto túru s nami 
dobrovoľne vydala. 
P.S. 20km, 26000kro-
kov, 1400kcal x 47tu-
ristov = logická hádan-
ka. #spolutodáme 

(KevinV)

Gympeľ na horách

  Od 24. októbra 2022 sa začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. 
  V rámci tohto dňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo 
Svidníku, Sovietskych hrdinov 79 (č. dv.  303 a 312) uskutoční 25. októbra 
v čase od 8. do 15.00 hod. Deň otvorených dverí odboru preventívneho 
pracovného lekárstva a toxikológie „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“, kde 
vám odborní zamestnanci poradia a zodpovedajú na otázky týkajúce sa napr. 
právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri poškodeniach 
podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou, preventívne posúdenie 
zdravotných rizík z poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s 
prácou.
Viac informácii o kampani  nájdete na  stránke https://healthy-workplaces.eu/
sk a na internetovej stránke RÚVZ Svidník: www.ruvzsk.sk. 

Slávka Vasilenková, RÚVZ vo Svidníku

Deň otvorených dverí 

Spravodajstvo 


