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   Marcela Ivančová obhájila primátorský post. Súčasná primá-
torka, kandidátka politických strán Hlas-sociálna demokracia, 
SME RODINA a KDH získala vo voľbách konaných v sobotu 29. 
októbra, 1 920 hlasov.

VOĽBY PRIMÁTORA A MESTSKÝCH POSLANCOV VO SVIDNÍKU - 
Rozhodovalo sa medzi Marcelou Ivančovou a Jánom Vookom

   Druhý skončil Ján Vook, ktorý 
kandidoval ako nezávislý kandidát s 
podporou strany SMER-SD a SNS, 
a získal 1 748 hlasov. Tretí skončil 
nezávislý kandidát Miloš Stronček so 
ziskom 153 hlasov a štvrtá nezávislá 
kandidátka Katarína Siváková, keď 
získala 133 hlasov.
   V primátorských voľbách sa tak 
rozhodovalo medzi úradujúcou primá-
torkou a úradujúcim krajským a mest-
ským poslancom. Marcela Ivančová 

sa primátorkou Svidníka stala pred 
štyrmi rokmi. V roku 2018 vyhrala so 
ziskom 1 744 hlasov, čo znamená, že 
v tohtoročných primátorských voľbách 
si polepšila o 176 hlasov. Ján Vook 
pred štyrmi rokmi nekandidoval, no 
ak by sme ho mali porovnať s Pavlom 
Olejárom, ktorý bol pred štyrmi rokmi 
protikandidátom Marcely Ivančovej, 
tak Ján Vook získal o 539 hlasov 
viac. Napriek tomu mu to na víťazstvo 
nestačilo. Marcela Ivančová vyhrala o 

172 hlasov.
   V pätnásťčlennom Mestskom za-
stupiteľstve vo Svidníku bude sedem 
nových poslancov. Zo súčasných 
poslancov uspeli všetci, ktorí vo voľ-
bách kandidovali. Pripomeňme, že v 
poslaneckých voľbách už nekandi-
dovali Katarína Siváková, Peter Pilip, 
Ján Vook, Peter Breznočák, Michal 
Iľkanin, Ján Hirčko a Jozef Popernik.
Najviac hlasov spomedzi poslanec-
kých kandidátov získal Kamil Beňko v 
treťom volebnom obvode - 769, druhý 
skončil Pavel Olejár so ziskom 734 
hlasov v druhom volebnom obvode 
a tretí Adrián Labun, ktorý takisto 
v druhom volebnom obvode získal 

699 hlasov.
   Zaujímavosťou je, že kým v kon-
čiacom volebnom období bola v 
Mestskom zastupiteľstve vo Svidníku 
jediná žena - Katarína Siváková, v 
tom novom bude čisto mužské zlože-
nie mestského parlamentu. V druhom 
a treťom volebnom obvode sú akurát 
ako prvé náhradníčky ženy.
   V komunálnych voľbách vo Svidní-
ku bolo v zoznamoch oprávnených 
voličov zapísaných 8 787 voličov a 
vo volebných miestnostiach bolo vy-
daných 4 037 obálok. Volebná účasť 
v meste Svidník tak dosiahla 45,95 %. 

(ps)

VÝSLEDKY VOLIEB POSLANCOV MESTSKÉ-
HO ZASTUPITEĽSTVA VO SVIDNÍKU - prví piati 
vo všetkých obvodoch sú zvolení poslanci:

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1: 
1. Vladimír Kaliňák (NEKA) 631, 
2. Michal Goriščák (Hlas-sociálna demokracia, 
ALIANCIA) 630, 
3. Slavomír Sakalik (NEKA) 618, 
4. Martin Ždiňak (KDH) 597, 
5. Stanislav Hvozda (NEKA) 549.
Náhradníci: 
6. Juraj Berežný (NEKA) 491, 7. Ivan Sagan 
(SMER-SD) 451, 8. Marcel Novák (KDH) 379, 9. 
Ivo Jackanin (NEKA) 287.

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2: 
1. Pavel Olejár (SMER-SD) 734, 
2. Adrián Labun (SMER-SD) 699, 
3. Vladimír Žak (NEKA) 621, 
4. Cyril Dudáš (ŽIVOT-národná strana) 589, 
5. Martin Miščík (KDH) 513.
Náhradníci: 
6. Jana Mihaličová (Hlas-sociálna demokracia) 
363, 7. František Marko (NEKA) 322, 8. Jozef 
Ľos-Božik (Progresívne Slovensko) 265, 9. Gréta 
Siváková (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti) 
205, 10. Kveta Patkaňová (KSS) 120, 11. Valér 
Simko (Socialisti.sk) 85.

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3: 
1. Kamil Beňko (NEKA) 769, 
2. Jozef Vencurik (NEKA) 491, 
3. Matúš Majda (KDH) 430, 
4. Ondrej Tyč (SMER-SD) 422, 
5. Juraj Antoš (KDH) 409.
Náhradníci:
6. Katarína Kalináková (Hlas-sociálna demokra-
cia, ALIANCIA) 386, 7. Štefan Kocur (SMER-SD) 
382, 8. Peter Revický (Hlas-sociálna demokracia) 
350, 9. Ivan Kolečava (SMER-SD) 307, 10. Martin 
Pustý (ŠANCA) 301, 11. Miroslav Džupka (SME 
RODINA) 129.

ZDROJ: volbysr.sk

1. Marcela Ivančová - 
        1 920 hlasov

2. Ján Vook - 
        1 748 hlasov

3. Miloš Stronček - 
        153 hlasov

4. Katarína Siváková - 
          133 hlasov

   V druhom meste okresu Svidník - v Giraltovciach - majú no-
vého primátora. Dlhoročný primátor Giraltoviec Ján Rubis už 
nekandidoval. 

   O post prvého muža tohto mesta sa uchá-
dzali traja kandidáti - Pavol Tchurik, ktorého 
nominovala dvojkoalícia Hlas-sociálna de-
mokracia a SME RODINA, František Schrenk 
ako nezávislý kandidát a Martin Varga ako 
kandidát KDH. 
V Giraltovciach mohlo voliť 3 219 občanov a k 
volebným urnám prišlo 1 583 z nich. Volebná 
účasť v Giraltovciach tak dosiahla 49,17 %.
   Najväčšiu dôveru voličov získal Pavol 
Tchurik. Aktuálny prednosta Mestského úradu 
dostal 641 hlasov a stane sa novým primá-
torom Giraltoviec. Druhý skončil František 
Schrenk so ziskom 592 hlasov a tretí Martin 

V Stropkove staronový, v Giraltovciach nový
Varga, ktorý získal 329 hlasov. 
   V susednom okresnom meste 
Svidník kandidovali takisto traja muži. 
Súčasný primátor Ondrej Brendza 
kandidoval ako nezávislý, poslanec 
Národnej rady SR Eduard Kočiš bol 
kandidátom dvojkoalície SMER-SD a 
Republika a Zigmund Doboš kandido-
val za Kresťanskú úniu. 
   V zoznamoch voličov bolo v Strop-
kove zapísaných 8 116 voličov a k 
volebným urnám prišlo 3 786 z nich, 
takže percentuálna účasť voličov v 
Stropkove dosiahla 46,64 %. 
   Primátorské kreslo obhájil Ondrej 
Brendza so ziskom 2 274 hlasov. 
Druhý skončil Eduard Kočiš, keď získal 830 hlasov a tretí Zigmund Doboš 
so ziskom 597 hlasov.                                                                               (ps)Ondrej Brendza

Pavol Tchurik
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 Ján Vook, Ján Hirčko a Michal Iľkanin. Títo traja muži budú v 
novom volebnom období zastupovať okres Svidník v Zastupiteľ-
stve Prešovského samosprávneho kraja. Práve doterajší krajskí 
poslanci Ján Vook a Ján Hirčko a spolu s nimi aj súčasný okresný 
prednosta Michal Iľkanin získali v sobotňajších krajských voľ-
bách najväčší počet spomedzi 21 kandidátov v okrese.

KRAJSKÉ VOĽBY: Ján Vook poriadne narástol, 
Ján Hirčko mierne stratil, tretím do partie Michal Iľkanin 

  Ján Hirčko a Ján Vook si v tohtoročných krajských voľbách vymenili poradie 
spred piatich rokov. V roku 2017 triumfoval Ján Hirčko so ziskom
  4 650 hlasov a Ján Vook bol druhý, keď získal 2 915 hlasov. Teraz, vo voľbách 
konaných v sobotu 29. októbra, získal Ján Hirčko 4 229 hlasov, teda o 421 
hlasov menej než pred piatimi rokmi a skončil druhý. 
  Predbehol ho Ján Vook, ktorý oproti roku 2017 poriadne znásobil svoj zisk 
hlasov. Získal 4 342 hlasov, čo je o 1 427 hlasov viac než pred piatimi rokmi. 
Ján Vook tak krajské voľby poslancov vyhral. Nuž a tretím do partie zástupcov 

okresu Svidník v Zastupiteľstve PSK sa stal Michal Iľkanin. Prednosta Okres-
ného úradu vo Svidníku kandidoval v krajských voľbách prvýkrát a získal 3 
727 hlasov. Trojtisícovú hranicu hlasov už nezískal žiaden kandidát. Dodajme 
ešte, že všetci traja zvolení poslanci PSK za okres Svidník kandidovali ako 
nezávislí kandidáti, no Ján Vook sa otvorene prezentoval podporou strán 
SMER-SD a SNS.

VÝSLEDKY VOLIEB POSLANCOV PSK ZA OKRES SVIDNÍK:
1. Ján Vook (NEKA) 4 342 hlasov,

2. Ján Hirčko (NEKA) 4 229 hlasov,
3. Michal Iľkanin (NEKA) 3 727 hlasov,

4. Michal Goriščák (Hlas-sociálna demokracia, SMER-SD, ALIANCIA) 2 698 
hlasov, 5. Alena Nováková (Hlas-sociálna demokracia, SMER-SD, ALIANCIA) 
2 328 hlasov, 6. Ján Holodňák (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti) 2 158 
hlasov, 7. Pavel Olejár (Hlas-sociálna demokracia, SMER-SD, ALIANCIA) 
2 036 hlasov, 8. Martin Ždiňak (KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ) 1 835 
hlasov, 9. Stanislav Hvozda (NEKA) 1 284 hlasov, 10. Marcel Tkáč (KDH, SME 

RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ) 1 257 hlasov, 
11. Peter Hruška (NEKA) 1 185 hlasov, 
12. Cyril Dudáš (ŽIVOT) 1 086 hlasov, 
13. Juraj Berežný (NEKA) 983 hlasov, 
14. Lenka Bartošová (REPUBLIKA) 
826 hlasov, 15. Jaroslav Olejar (SNS) 
814 hlasov, 16. Jozef Ľos-Božik (SPO-
LU, DS, ŠANCA, Občianski demokrati 
Slovenska, Progresívne Slovensko) 
704 hlasov, 17. Martin Kožlej (OĽANO, 
NOVA, Kresťanská únia, Zmena zdola) 
635 hlasov, 18. Jakub Hajduk (REPUB-
LIKA) 534 hlasov, 19. Rastislav Hanák 
(REPUBLIKA 450 hlasov, 20. Ján Po-
lovčík (KDH, SME RODINA, SaS, ZA 
ĽUDÍ) 392 hlasov, 21. Pavol Jaržabek 
(ĽS Naše Slovensko) 156 hlasov. 

(ps)

  Staronovým prešovským županom je Milan Majerský. V sobot-
ňajších voľbách obhájil svoj post pred Michalom Kaliňákom.

Županom ostal Milan Majerský, v okrese Svidník vyhral Michal Kaliňák 

  Súčasného predsedu PSK a víťaza sobotňajších volieb Milana Majerského 
nominovala koalícia KDH, SME RODINA, SaS a ZA ĽUDÍ. Druhého v poradí 
Michala Kaliňáka podporovali politické strany Hlas-sociálna demokracia, 
SMER-SD, SNS a ALIANCIA.
  V okrese Svidník však županské voľby vyhral práve Michal Kaliňák. Získal 
o 1 709 hlasov viac než Milan Majerský.

VÝSLEDKY VOLIEB PREDSEDU PSK V OKRESE SVIDNÍK:
1. Michal Kaliňák (Hlas-sociálna demokracia, SMER-SD, SNS, ALIANCIA) 5
475 hlasov, 2. Milan Majerský (KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ) 3 766 
hlasov, 3. Ján Bync (NEKA) 1 170 hlasov, 4. Milan Mazurek (REPUBLIKA) 
1 047 hlasov, 5. Michal Biganič (NEKA) 278 hlasov, 6. Patrícia Reváková 
(Národná koalícia/Nezávislí kandidáti) 245 hlasov, 7. Ingrid Tomková (ĽS 
Naše Slovensko) 199 hlasov, 8. Filip Kuff a (ŽIVOT) 184 hlasov, 9. Ľubomír 
Goliaš (Hnutie ONÁS) 84 hlasov (vzdal sa kandidatúry), 10. Jozef Mihalčin 
(SRDCE-SNJ) 66 hlasov (vzdal sa kandidatúry).                                         (ps)
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   S výnimkou Dobroslavy si vo všetkých obciach zvolili staros-
tov. V spomínanej Dobroslave nikto nekandidoval. Prinášame 
výsledky starostovských volieb zo všetkých ostatných obcí 
okresu Svidník.

   Uverejňujeme názov obce, počet 
oprávnených voličov, počet vydaných 
obálok, percentuálnu účasť voličov 
a jednotlivých kandidátov spolu so 
ziskom hlasov. 

Belejovce: 22/10, 45,45%, Slavomír 
Bachura (NEKA) 10 hlasov, 

Beňadikovce: 164/91, 55,48%, La-
dislav Šotik (SMER-SD, HLAS-SD) 
77 hlasov,

Bodružal: 45/23, 51,11%, Dušan Ze-
lizňák (SMER-SD) 23 hlasov,

Cernina: 461/214, 46,42%, Helena 
Madzinová (SMER-SD, HLAS-SD, 
Sme rodina) 188 hlasov,

Cigla: 63/38, 60,31%, Ján Bodrucký 
(HLAS-SD) 35 hlasov,

Dlhoňa: 57/52, 91,22%, Jaroslav 
Sadiv (SMER-SD) 46 hlasov, Marek 
Sivák (NEKA) 6 hlasov,

Dobroslava: nikto nekandidoval

Dubová: 174/86, 49,42%, Miloš Va-
ňušanik (HLAS-SD, SMER-SD, Sme 
rodina, SNS) 72 hlasov,

Dukovce: 233/124, 53,21%, Jozef 
Bodnár (SNS) 118 hlasov,

Fijaš: 114/72, 63,15%, Jana Tchuriko-
vá (HLAS-SD) 62 hlasov,

Havranec: 12/9, 75%, Milan Ščerba 
(HLAS-SD, SMER-SD, Sme rodina, 
SNS) 9 hlasov,

Hrabovčík: 254/156, 61,41%, Sergej 
Vasilenko (HLAS-SD, Sme rodina, 
SMER-SD) 148 hlasov,

Hunkovce: 246/187, 76,01%, Mikuláš 
Horvat (HLAS-SD) 105 hlasov, Marián 
Pokorný (NEKA) 48 hlasov, Ján Fran-
ko (SMER-SD) 29 hlasov, 

Jurkova Voľa: 63/52, 82,53%, Iveta 
Škrabová (NEKA) 43 hlasov, Martin 
Mangera (HLAS-SD) 9 hlasov, 

Kalnište: 416/265, 63,70 %, Jozef 
Cauner (HLAS-SD) 170 hlasov, Fran-
tišek Halek (KDH) 88 hlasov,

Kapišová: 356/247, 69,38%, Pavol 
Fek (SMER-SD, HLAS-SD) 129 hla-
sov, Oľga Porcu (NEKA) 114 hlasov,

Kečkovce: 178/109, 61,23%, Edita 
Oreničová (SMER-SD, Sme rodina) 
64 hlasov, Jana Feňová (HLAS-SD) 
45 hlasov, 

Kobylnice: 75/45, 60%, Lukáš Juhás 
(NEKA) 44 hlasov,

Korejovce: 60/43, 71,66%, Jaroslav 
Kapa (KDH) 43 hlasov,

Kračúnovce: 998/627, 62,82%, 
Michal Boleš (KDH) 374 hlasov, Ján 
Centek (NEKA) 125 hlasov, Dominik 
Hažer (HLAS-SD) 115 hlasov, 

Krajná Bystrá: 333/252, 75,67%, Pe-
ter Štefanco (HLAS-SD) 190 hlasov, 
Tomáš Kekeľ (SMER-SD) 58 hlasov, 

Krajná Poľana: 160/119, 74,37%, 
Jozef Feciľak (SMER-SD) 78 hlasov, 
Mária Drozdová (HLAS-SD, Sme 
rodina) 37 hlasov, 

Krajná Porúbka: 32/15, 46,87%, Mar-

tina Dulebová (Republika) 14 hlasov,

Krajné Čierno: 70/46, 65,71%, Ján 
Vaňko (HLAS-SD) 40 hlasov,

Kružlová: 503/390, 77,53%, Adrián 
Gužo (HLAS-SD, SMER-SD, Sme 
rodina, SNS) 339 hlasov,

Kuková: 593/394, 66,44%, Anna Lu-
káčová (SMER-SD, Sme rodina) 192 
hlasov, Eva Bajkušová (HLAS-SD) 138 
hlasov, Ján Kožlej (NEKA) 49 hlasov, 
Martin Kožlej (OĽaNO, NOVA, Kres-
ťanská únia, Zmena zdola) 13 hlasov, 

Kurimka: 300/167, 55,66%, Martina 
Ilečková (HLAS-SD) 136 hlasov, Ma-
rián Džupka (KDH) 26 hlasov, 

Ladomirová: 772/477, 61,78%, Oľga 
Bojčíková (HLAS-SD, SMER-SD, 
SNS) 258 hlasov, Vladislav Cuper 
(KDH) 180 hlasov, Peter Gomboš 
(Sme rodina) 31 hlasov, 

Lúčka: 426/246, 57,74%, Mikuláš 
Mašlej (KDH)  178 hlasov, Ján Leško 
(HLAS-SD) 61 hlasov, 

Výsledky starostovských volieb v obciach okresu Svidník 
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Lužany pri Topli: 215/143, 66,51%, 
Miroslav Čorba (HLAS-SD) 132 hla-
sov, 

Matovce: 98/70, 71,42%, Dávid Jacak 
(HLAS-SD) 44 hlasov, Katarína Kaňu-
ková (NEKA) 26 hlasov, 

Medvedie: 39/30, 76,92%, Stanislav 
Moľ (NEKA) 20 hlasov, Michal Kostel-
ník (HLAS-SD) 10 hlasov, 

Mestisko: 376/289, 76,86%, Jaroslav 
Nagajda (KDH) 113 hlasov, Jozef 
Jakubov (NEKA) 101 hlasov, Milan 
Mitruška (HLAS-SD, SMER-SD, Alian-
cia, Sme rodina) 73 hlasov, 

Mičakovce: 104/58, 55,76%, Pavel 
Andrijko (HLAS-SD, SMER-SD, SNS) 
55 hlasov, 

Miroľa: 46/28, 60,86%, Michal Kureč-
ko (SMER-SD) 27 hlasov, 

Mlynárovce: 174/132, 75,86%, Peter 
Kidala (SMER-SD, HLAS-SD) 65 hla-
sov, Igor Durkot (Sme rodina) 49 hla-
sov, Stanislav Novák (KDH) 17 hlasov, 

Nižná Jedľová: 94/83, 88,29%, 
Vladimír Šandala (Za ľudí, SaS, Sme 
rodina) 49 hlasov, Slavomír Derco 
(HLAS-SD, Aliancia, SNS) 34 hlasov,

Nižná Pisaná: 74/47, 63,51%, Martin 
Močilenko (SMER-SD, HLAS-SD, 
Sme rodina, Aliancia) 45 hlasov,

Nižný Komárnik: 116/96, 82,75%, 
Jana Leščišinová (HLAS-SD, Sme 
rodina, SNS) 37 hlasov, Juraj Turišin 
(SPOLU-OD) 31 hlasov, Jaroslav 
Štefanco (NEKA) 24 hlasov, Darina 
Kordošová (Aliancia) 4 hlasy, 

Nižný Mirošov: 213/160, 75,11%, 
Anna Hrešková (Sme rodina, SaS) 
101 hlasov, Darina Keselicová (SMER-
-SD, HLAS-SD) 57 hlasov,

Nižný Orlík: 254/188, 74,01%, Juraj 
Petný (SMER-SD) 127 hlasov, Peter 
Fecenko (NEKA) 60 hlasov, 

Nová Polianka: 55/44, 80%, Marek 
Drimák (HLAS-SD) 33 hlasov, Ján 
Barvirčák (SNS) 11 hlasov, 

Okrúhle: 476/200, 42,01%, Martin 
Jech (KDH) 151 hlasov,

Príkra: 11/8, 72,72%, Miroslav Goldir 
(HLAS-SD) 8 hlasov, 

Pstriná: 46/25, 54,34%, Anna Mihalí-
ková (SaS) 24 hlasov, 

Radoma: 360/184, 51,11%, Daniela 

Zelonkayová (HLAS-SD) 176 hlasov, 

Rakovčík: 128/61, 47,65%, Iveta 
Horvatová (SMER-SD, HLAS-SD, 
Sme rodina) 56 hlasov, 

Rovné: 388/179, 46,13%, Stanislav 
Viravec (HLAS-SD, Sme rodina, SNS) 
160 hlasov, 

Roztoky: 287/194, 67,59%, Martin 
Jurkovič (HLAS-SD, SMER-SD, Sme 
rodina, SNS) 115 hlasov, Gabriela 
Siváková (NEKA) 69 hlasov, 

Soboš: 124/84, 67,74%, Ivana Ivan-
čová (HLAS-SD, SMER-SD, Sme 
rodina, Aliancia) 83 hlasov, 

Stročín: 430/295, 68,60%, Stanislav 
Potoma (SMER-SD) 126 hlasov, Tibor 
Sluťak (HLAS-SD) 124 hlasov, Viera 
Drimáková (Sme rodina) 39 hlasov, 
Ľuboš Medviď (SNS) 5 hlasov, 

Svidnička: 109/52, 47,70%, Anna 
Paňková (SMER-SD, HLAS-SD, Sme 
rodina) 47 hlasov,

Šarbov: 18/15, 83,33%, Stanislav 
Skasko (SMER-SD, HLAS-SD) 10 
hlasov, Miroslav Slimák (Aliancia) 5 
hlasov, 

Šarišský Štiavnik: 209/86, 41,14%, 
Michal Kimák (HLAS-SD) 84 hlasov,

Šemetkovce: 68/33, 48,52%, Ján 
Marchevský (HLAS-SD) 29 hlasov, 

Štefurov: 88/32, 36,36%, Jana Riško-
vá (KDH) 30 hlasov, 

Vagrinec: 92/55, 59,78%, Peter Klim 
(HLAS-SD) 43 hlasov, 

Valkovce: 169/114, 67,45%, Jaroslav 
Vasičko (SMER-SD) 68 hlasov, Jozef 
Mager (HLAS-SD) 46 hlasov, 

Vápeník: 37/19, 51,35%, Jaroslav 
Krajkovič (NEKA) 19 hlasov, 

Vyšná Jedľová: 159/121, 76,10%, 
Miroslav Čepan (NEKA) 80 hlasov, 
Iveta Pavelčáková (NEKA) 37 hlasov,

Vyšná Pisaná: 69/65, 94,20%, Milan 
Rodák (NEKA) 37 hlasov, Martina 
Mihalenková (HLAS-SD) 27 hlasov, 

Vyšný Komárnik: 60/44, 73,33%, Da-
niela Štefancová (HLAS-SD, SMER-
-SD) 36 hlasov,

Vyšný Mirošov: 461/371, 80,47%, 
Michal Petranik (NEKA) 198 hlasov, 
Jozef Savčák (HLAS-SD, SMER-SD) 
168 hlasov,

Vyšný Orlík: 318/189, 59,43%, Ján 
Džupin (NEKA) 158 hlasov,

Železník: 385/154, 40%, Andrej Mitaľ 
(HLAS-SD, SMER-SD, SNS) 139 
hlasov,

Želmanovce: 269/97, 36,05%, Anna 
Stašková (HLAS-SD) 79 hlasov. 

ZDROJ: volbysr.sk

Výsledky starostovských volieb v obciach okresu Svidník 

Podrobnejšie výsledky volieb poslancov kraj-
ského parlamentu v obciach okresu Svidník 
prinesieme na našich stránkach o týždeň
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  Absolventka Základnej školy na Karpatskej ulici a následne 
Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku sa rozhodla pre 
medicínu. Jaroslava Dercová zo Svidníka vyštudovala odbor 
Zubné lekárstvo na 1. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v 
Prahe. Nedávno sa vrátila z pracovného pobytu v Afrike a my 
sme sa s ňou preto pozhovárali.

Mladá svidnícka stomatologička pôsobiaca v Prahe Jaroslava Dercová pomáhala v ďalekej Afrike 
Videla život v odľahlých oblastiach, chudobu a zároveň neopísateľnú vďačnosť

  Jaroslava Dercová priznala, že počas strednej školy najviac inklinovala k 
biológii a chémii, teda jej rozhodnutie študovať medicínu bolo jednoznačné. 
A prečo nakoniec zubné lekárstvo? „Vždy som bola kreatívny človek s 
určitým umeleckým cítením a keďže v zubnom lekárstve hrá estetika 
a precízna práca na malých detailoch veľkú rolu, videla som v tom aj 
kus umenia. Napokon po zvážení 
kladných a záporných stránok kaž-
dého medicínskeho odboru som 
sa rozhodla pre zubné lekárstvo, 
avšak až počas štúdia som  začala 
zisťovať, čo naozaj znamená práca 
zubného lekára. Svoje rozhodnutie 
však neľutujem,“ zdôraznila v našom 
rozhovore mladá Svidníčanka, podľa 
ktorej stomatológia je krásny odbor, 
ktorý sa zaoberá liečbou a prevenciou 
ochorení dutiny ústnej, zubov, jazyka, 
ďasien, ale aj lymfatického systému 
krku a ďalších pridružených tkanív. 
  Spektrum výkonov je teda vskutku 
široké a nie vždy je to iba o vŕtaní zubov.
Aktuálne pracuje v Prahe na súkromnej 

zubnej klinike, kde ošetrujú dospelých aj detských 
pacientov. Ako sme už uviedli, nedávno sa vrátila 
z Afriky, a preto sme sa v rozhovore s ňou dostali 
práve k tejto téme. 
  „Už počas štúdia som sa zaujímala o humani-
tárne organizácie realizujúce tento druh pomoci 
a skúmala som možnosti s nimi vycestovať 
na misiu ako zubná lekárka. Najviac ma zaujal 
projekt Itibo pod záštitou mimovládnej humani-
tárnej organizácie Adra o.p.s. Je to české zdra-
votnícke zariadenie v juhozápadnej časti Kene, 
ktoré vybudoval český zdravotník Aleš Bárta. 
  S tímom zdravotníkov tam cestuje niekoľkokrát 
do roka. Ročne ošetria okolo 9 000 pacientov 

s rôznym typom poranení, v pôrodnici odrodia stovky detí a poskytujú 
stomatologickú starostlivosť. Pre zlú epidemiologickú situáciu spôso-
benú ochorením    COVID-19 sa do Itiba nemohlo dva roky vycestovať. 
Avšak hneď, ako to bolo možné, som sa pridala k  výprave na čele s 
Alešom Bártom a spoločne s anestéziológmi, chirurgičkou, pediatričkou, 
infektológom a študentkou medicíny sme odišli do Itiba. Z dôvodu mo-
jich pracovných záväzkov mi bolo umožnené vycestovať na dva týždne, 
zvyšok tímu však ostával o dva týždne dlhšie.“ 
  V Nairobi ich čakal spomínaný zakladateľ projektu Aleš Bárta a po naložení 
batožiny na strechu sanitky vyrazili do mesta Naivasha, ktoré leží  na trase 
medzi Nairobi a Itibom. V Naivashe museli prenocovať, keďže cestovať v 
noci po afrických cestách by bolo príliš nebezpečné. Na druhý deň ráno, 
pri východe slnka, vyrazili na hodinovú plavbu po jazere, ktoré je obývané 
tisíckami hrochov, rôznymi druhmi vtákov a zároveň bolo možné pozorovať 
žirafy, zebry a ďalšie typické zvieratá. Po raňajkách pokračovali do cieľovej 
destinácie so zastávkou v meste Nakuru, kde si nakúpili potraviny na celý 
mesiac. Vo večerných hodinách bezpečne docestovali do zdravotníckeho 
zariadenia, ktorého súčasťou bolo aj ich skromné ubytovanie strážené nočným 
strážnikom s mačetou. A prečo?  „Ako Aleš hovorí: „V Afrike sa nehrá na 
rýchlosť, ale na bezpečný dojazd,“ vysvetlila Jaroslava Dercová, ktorej 
deň bol zväčša pracovný.
  „Pred tým, ako sme sa rozdelili do ambulancií, sme sa spoločne nara-
ňajkovali, užili antimalarikum, prečítali aktuálne informácie o epidemio-
logickej situácii v susednom štáte Uganda, ktorá bola od nás vzdialená 
len pár kilometrov a práve tam vypukla epidémia Eboly. Ja som prevažne 
ordinovala v stomatologickej ambulancii, kde som ošetrovala dospelých 
a deti. Deti sme pozývali osobne v miestnej škole na preventívne prehliad-
ky, na ktoré potom prichádzali hromadne v sprievode učiteľov. Chcem 
sa aj prostredníctvom vašich novín poďakovať, v nárečí kissi „Asante 
sana,“ fi rme Dentsply Sirona, za poskytnutie výplňových materiálov, tiež 
fi rmám Profi med a GSK Family CZ/SK za poskytnutie zubných kefi ek 
a zubných pást, nakoľko deti si tam čistia zuby s drevenou paličkou. 
  Ošetrovanie pacientov prebieha vo veľmi skromných podmienkach, 
často bez elektriny a s čelovkou na hlave. V Itibe sme sa spoliehali hlav-
ne na fyzikálne vyšetrenie, bez zobrazovacích metód a s obmedzenými 
možnosťami laboratórneho vyšetrenia. Na ambulanciách sa ošetrovali 
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Mladá svidnícka stomatologička pôsobiaca v Prahe Jaroslava Dercová pomáhala v ďalekej Afrike 
sečné rany spôsobené mačetou, úrazy po nehodách na motorkách, 
rodili sa deti a liečili sa rôzne ochorenia, ako napríklad vysoký krvný 
tlak, diabetes mellitus, infekčné ochorenia vrátane malárie. Každý utorok 
stál zástup matiek s deťmi na očkovanie. V Keni je všeobecne vysoká 
preočkovanosť, pretože je zadarmo a čuduj sa svetu, žiadna matka ne-
odmietala očkovanie. To nás veľmi potešilo,“ priznala Jaroslava Dercová 
a vysvetlila nám aj to, že v Itibe neexistuje rýchla zdravotná služba. Ak niekto 
potrebuje ísť do nemocnice, nevolá si sanitku, ale motorku. V prípade, že sa 
pacient na motorke neudrží, idú v trojici - šofér, pacient a sprievod, ktorý drží 
nevládneho pacienta alebo pacienta prinesie rodina. „Spomínam si, ako 
10-ročné dievča prinieslo na chrbte mladšiu sestru so zlomenou nohou,“ 
opísala jeden z prípadov.
  Pobyt v Afrike však nebol len o práci. Po sedemnástej, keď končil pracovný 
deň, ich pri domčeku už čakali deti, s ktorými sa hrali, tancovali alebo sa s 
nimi vybrali na prechádzku medzi čajové plantáže, kde ich sprevádzal aj náš 
strážny pes Čenda. V sobotu mali voľno. „Vtedy sme išli dokúpiť lieky a 
potraviny do mesta Kisumu, ktoré leží pri Viktóriinom jazere, kde sme sa 
pekne ohriali. V Kisumu sú bežne teploty okolo 40 °C, avšak v Itibe bolo 
stále chladno a pršalo každý deň. Domáci dokonca nosili baranice. My 

sme zase sušili vypra-
nú bielizeň hneď, ako 
vyšlo slnko.
  Navštívili sme aj ne-
ďalekú dedinu Dunga, 
ktorá žije jazerným 
rybolovom. 
  Vybrali sme sa aj do 
dediny Ikonge miest-
nymi taxíkmi, čo zna-
mená v trojici na jed-
nej motorke, pretože 
sme chceli spoznať 
miestneho šamana. 
Itibo sa nachádza v 
oblasti, kde sa stá-
le praktizuje čierna 
mágia. Šaman spo-
lupracuje s Itibskou 
nemocnicou,  posiela 
tam napríklad sečné 
rany, ktoré on nelieči. 
Za nemalé peniaze 
však „lieči“ maláriu 
rozdrvenými rastlina-

mi. Je však zaujímavé, že svoju rodinu vždy posiela liečiť sa do Itibskej 
nemocnice.“ 
 Mladá Svidníčanka Jaroslava Dercová priznala, že v Afrike zažila na vlastnej 
koži, aké to majú ľudia ťažké v inej časti sveta. Podľa nej máme šťastie, že 
máme dostupnú zdravotnú starostlivosť, pitnú vodu, sprchujeme sa v teplej 
vode, v obchode vieme nakúpiť potraviny od výmyslu sveta a že máme 
bezplatné školstvo a nemusí sa celá dedina skladať na štúdium vybraného 
jedinca. Ako bežná turistka v Afrike nikdy nebola. „Teraz som však mala 

možnosť vidieť tú časť Afriky, ktorá 
nie je vyhľadávaná turistami - videla 
som skutočný život v odľahlých 
oblastiach, špinu, chudobu... Ľudia 
však boli veľmi milí, vďační, všetci 
nám mávali a zďaleka zdravili po-
zdravom „Habari,“ pretože  belocha 
tam stretnú iba v Itibskej nemocnici. 
Ich pohostinnosť bola veľmi štedrá. 
Zdravotné sestry nás pozývali na 
večeru do svojich domovov, kde 
nám pripravovali niekoľkochodové 
menu z miestnych surovín a my 
sme im na oplátku piekli perníkový 
koláč,“ usmiala sa Jaroslava Dercová 
a dodala, že ak raz niekto navštívi Afri-
ku, buď si ju zamiluje alebo si povie, že 
už ju nikdy nechce navštíviť. „Ja však 
verím, že sa tam ešte vrátim. 
  Afrika vo mne zanechala hlboké 
spomienky. Ak niekoho moje aktivi-
ty a zážitky zaujali a chceli by pod-
poriť daný projekt, viac informácií 
nájdu na stránke www.itibo.cz" 

 (ps)
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  Na policajnú linku 158 oznámil 24 ročný Košičan v stredu uplynulý týždeň 
nález munície. V katastrálnom území obce Svidnička, v lesnom poraste 
(400 metrov od miestnej komunikácie) našiel 6 kusov munície. Na miesto sa 
dostavila policajná hliadka, ktorá zabezpečila miesto nálezu. Krajský pyro-
technik po obhliadnutí nálezu  určil, že ide o 3 kusy 76 mm delostreleckých 
granátov sovietskej výroby, 2 kusy 82 mm delostreleckých mín sovietskej 
výroby a jeden ručný granát 42 mm sovietskej výroby. Pyrotechnik muníciu 
prevzal k zneškodneniu.  
  V prípade nálezu munície je potrebné vykonať predovšetkým bezpečnostné 
opatrenia, okamžite vec ohlásil na políciu a zabezpečiť miesto nálezu pred 
vstupom ďalších osôb. Nezabúdajme, že napriek veku predovšetkým vojnovej 
munície, je v prevažnej väčšine prípadov stále funkčná!

(krpz)

Muníciu zneškodnil pyrotechnik  

  Koncom júla tohto roku v nočných hodinách v obci Vyšný 
Hrabovec došlo k poškodeniu osobného auta, kde vznikla pre 
majiteľa škoda vo výške viac ako 2 400 eur. 

Auto polial olejom 

  Páchateľ na auto vylial mastnú tekutinu, ktorou poškodil lak. Polícia v Strop-
kove sa prípadom zaoberala, bolo vedené trestné stíhanie vo veci trestného 
činu poškodzovanie cudzej veci. Na základe dôkaznej situácie bolo možné 
vzniesť obvinenie z uvedeného činu 66 ročnému mužovi zo Stropkova, stí-
haný je na slobode. 

(krpz)

  Z trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného v súbehu s 
trestným činom výtržníctva bolo povereným príslušníkom vzne-
sené obvinenie 26 ročnému mužovi z obce Havaj. 

Skleneným pohárom ho udrel do hlavy

  Začiatkom augusta tohto roku, v skorých ranných hodinách na mieste 
verejnosti  prístupnom, pred jedným z reštauračných zariadení Hlavnej ulici 
v Stropkove, fyzicky napadol  22 ročného muža z obce Miňovce. Udrel ho 
skleneným pohárom po hlave. Napadnutý muž utrpel viacero zranení, ktoré 
si vyžiadali liečenie. 

(krpz)

  Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svid-
níku vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania 
domovej slobody. 

Ukradol hrozno a zeleninu 

  K samotnému skutku došlo v dobe od 28. septembra do 24. októbra 2022, na 
pozemku jedného z rodinných domov v obci Dubová. Zlodej prekonal oplotenie  
pozemku a zo záhradky ukradol hrozno a koreňovú zeleninu. 
  Majiteľ vzniknutú škodu zatiaľ nevyčíslil. Zákon pre páchateľa takéhoto 
trestného činu stanovuje v prípade preukázania viny trest odňatia slobody 
na jeden až päť rokov. 

(krpz)
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Kto daroval krv? 

Spravodajstvo / Infoservis

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

    SPOMIENKA

V neznámy svet odišiel si spať, 
zaplakal každý, kto Ťa mal rád. 

Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, 
no vždy budeš v srdciach tých, 

ktorí Ťa milovali.
S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme, 

že nás 24. októbra 2022 vo veku 66 rokov navždy 
opustil náš milovaný syn, manžel a otec

LADISLAV MATIJ ZO SVIDNÍKA

  Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho poslednej ceste, za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. 
Smútiaca manželka Mária, synovia Ľuboš a Rastislav, mama a ostatná 
smútiaca rodina   

Pri Tvojom hrobe dnes v tichu stojíme,
trochu rozjímame a na chvíle s Tebou spomíname.  

Ako sa tam hore v nebi máš?
Lebo tu dolu na zemi nám veľmi chýbaš.

Rok už tu nie si s nami... 
28. októbra 2022 uplynul rok, odkedy nás navždy opus-

til náš milovaný manžel, otec a dedko
JÁN ŠKURLA ZO SVIDNÍKA

  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Mária, synovia Marek, Janík a Radko 
s rodinami, a ostatná blízka rodina 

  V stredu 26. októbra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 37 bezpríspevkových darcov: 
Richard Sakara (11), Jaromír Vanda (37), Ján Iľov (13), Michal Mňahončák 
(68), Andrej Vook (14), Peter Fedorko (31), Marián Čurila (14), Ľuboslav 
Pecha (51), Ján Fecenko (35), Ján Mihaľ (5), Gabriel Džalaj (10), Kristína 
Štefancová (10), Daniela Kizaková (3), Marek Vavrek (90), Rastislav Kundrat 
(11), Ľuboš Kosť (11), Anežka Kundratová (2), Martina Bochmačová (11), 
Tomáš Hačník (28), Ľuboš Bzdiľ (23), Ján Polonšák (16), Martin Ždiňak (11), 
Iveta Petraninová (3), Slavomír Petranin (7), Juraj Štochmal (15), Gabriela 
Brožinová (10), Jana Milá (31), Viliam Polaček (20), Ľubomír Jurečko (16), 
Iveta Makarová (35), Peter Makara (35), Miroslava Vanatová (19), Monika 
Karamanová (8), Maroš Motyka (31), Marcela Mašlejová (3), Valér Simko 
(27), Jaroslav Senaj (28). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (44) 
  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 obľú-
beného 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 venu-
jeme priestor tomu, o čom sme písali v roku 
2002. Dnes pokračujeme štyridsiatymštvrtým 
dielom celoročného seriálu.

ZAUJAL ICH NIELEN A. WARHOL
  Anglickí fi lmári nakrúcali nielen v Mikovej, 
ale aj vo Svidníku. Zaujal ich životný príbeh 
Andyho Warhola. Jeho rodičia pochádzali 
zo spomínanej dedinky v okrese Stropkov, 
a preto fi lmári zavítali do regiónu. 
  Vo Svidníku ich zaujal Jozef Keselica, jeden 
zo zanietených propagátorov života a tvorba 

svetoznámeho zakladateľa po-artu Andyho Warhola.

KOĽKO STÁL VODIČÁK?
  Cena za kurzy autoškoly sa v okrese Svidník pohybovala od 8 000 do 10
000 slovenských korún. Inštruktori zo svidníckych autoškôl sa zhodli, že ak 
niekto dá cenu pod 7 000 korún, niečo nie je v poriadku. Aj napriek tomu, že 
získanie vodičského oprávnenia bolo pre mnohých drahý špásom, nedalo sa 
povedať, že by záujem klesal. „Nedá sa povedať, že by záujemcov nejako 
extra pribúdalo, ale zas ani ich neubúda. Je to také rovnaké, stabilné,“ zhodli 
sa zástupcovia svidníckych autoškôl.                                                      (pn)

Organizátor: Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Uzávierka súťaže: 22. november 2022

Sprístupnenie výstavy a vyhlásenie výsledkov:  9. december 2022 o 10.00 hod.

v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku

Poslanie súťaže: Prostredníctvom súťaže chceme prehĺbiť vzťah dospelých 

k vianočným tradíciám, podporiť ich zručnosť, kreativitu a sebarealizáciu 

Podmienky súťaže: 
Adventný veniec je snáď prvou vianočnou dekoráciou, ktorá doma pripomína 

príchod Vianoc. Skutočné zdobenie príbytkov začína až podstatne neskôr, 

no krásne vyzdobený veniec môže svietiť na stole už od neskorého novem-

bra. Ste pri jeho dekorovaní zástancom tradičného vyhotovenia z čerstvých 

vetvičiek, červených a zelených dekorácií a prírodných elementov (oriešky, 

šišky, sušené ovocie....) alebo vám je srdcu bližší moderný dizajn v ligotavej 

striebornej alebo naopak netradičnej fi alovej či petrolejovej farby? Prihláste 

sa do súťaže určenej jednotlivcom.

Adventný veniec musí byť označený s údajmi: meno a priezvisko, adresa. 

Hodnotenie: Porota menovaná riaditeľkou POS ohodnotí adventné vence a 

PROPOZÍCIE „NAJKRAJŠÍ ADVENTNÝ VENIEC 2022“
odmenení vecnými cenami. Práce je potrebné doručiť do 22. novembra 2022 

do Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku. 

Kontakt: Katarína Grúsová, odborná pracovníčka pre výtvarníctvo, 

054/75 210 68, www.osveta.sk

Miroslav Štoff a, poverený vedením POS
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   V III. lige sa v uplynulú sobotu 29. októbra hralo okresné der-
by. Na futbalovom štadióne v Giraltovciach sa domáci futbalisti 
predstavili proti Svidníku. 

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
   Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v 
podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ - Lúčka, Stročín, Miňovce

ŠTK OOFZ:
   Schválila výsledky 12. kola 7. ligy dospelých 
   Kontumuje: stretnutie 12. kola 7. ligy dospelých Stročín - V. Orlík 0:3 kont., 
domáci na stretnutie nenastúpili, do pozornosti DK, poplatok 10,- eur 
   Schválila žiadosť FK Radoma o zmenu termínu stretnutia 14. kola 7. ligy 
dospelých Miňovce - Radoma z dňa 6.11.2022 o 13.30 hod. na deň 5.11.2022 
o 13.30 hod. - vzájomná dohoda, poplatok 10,- eur - Radoma
   Opätovne predvoláva pod disciplinárnymi dôsledkami na svoje zasadnutie 
dňa 2.11.2022 (streda) o 17.00 hod. aktérov zo stretnutia 10. kola 7. ligy do-
spelých 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

Úradná správa OOFZ Svidník č. 15 zo dňa 26. októbra 2022   
KR OOFZ:

14. kolo - 7. liga Majstrovstvá OOFZ - dospelí - 6.11.2022 o 13.30 hod.:
   Kalnište - Sitníky (E. Tomko, R. Tomko, Babiarčik - Holub) sobota - 5.11.2022 
o 13.30 hod., Miňovce - Radoma (Špak, Seman, Šturák - Vaško) sobota - 
5.11.2022 o 13.30 hod., Lúčka - Tisinec  (Hubáč, Š. Dovičák - Burcák), Chotča 
- Breznica    (Babiarčik, Čonka - Šafranko), Kuková - Mestisko (Špak, Danko 
- Feč), V. Orlík - Rovné (Šturák, Džavoronok, Fatľa - Brendza).

DK OOFZ:
   Trestá TJ Družstevník Stročín za nenastúpenie na stretnutie 12. kola 7. ligy 
dospelých Stročín - V. Orlík, 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

   Bolo to pomerne vyrovnané stretnutie, v ktorom to dlho vyzeralo na bezgólovú 
remízu. Ani jedno z mužstiev nemali vyložené gólové príležitosti, no šťastena 
sa napokon predsa len usmiala na domácich. V 67. minúte strelil jediný gól 
zápasu domá Oľšavský a Giraltovce vďaka nemu v okresnom derby porazili 
Svidník tesne 1:0.
   ŽK: Migaš, Šima, L. Makara, Mati (člen realizačného tímu) - Sova, Ivanecký, 
Guman. 
   Zostava Giraltoviec: Prysiazhniuk - Migaš (87. Čuška), Tomko, Oľšavský, 
Pončak, Ficko, Tomáško, Michalko (31. Lechman), L. Makara (87. Pivovarský), 
Pipčák, Šima (65. Havrila).  
   Zostava Svidníka: Vinclér - M. Makara, Ducár, Gajdoš, Guman, Špilár, 
Ivanecký, Hirka, Sova, Tokar, Sopko (70. Čabala). 
   Najbližšiu nedeľu 6. novembra sa futbalisti Svidníka v ďalšom kole III. ligy 
predstavia vo Fiľakove.                                                                             (ps)

   Piatym kolom pokračovala Niké Extraliga mužov. V ňom sa 
vo všetkých troch zápasoch viac darilo hosťom, ktorí dovolili 
domácim získať len jeden set. Komárno aj VKP zdolali hladko 
Svidník resp. Prievidzu a Myjava si v štyroch setoch poradila s 
Prešovom. 

TJ SLÁVIA SVIDNÍK  - Rieker UJS Komárno
0:3 (-21, -16, -19)

MFK SLovan Giraltovce 1. FK Svidník 1:0 (0:0)

   Zostava Svidníka: R. Vitko 1, B. Skasko 5, Matušovský 4, Horňák 11, M. 
Sopko ml. 13, Šellong 2, libero M. Vitko (Gula 1, Ľ. Skasko 2, Vikhlaiev 0, 
Bognár 0). Tréner: R. Paňko.
   Najbližšiu sobotu 5. novembra čaká svidníckych extraligových volejbalis-
tov ďalší domáci zápas. Od 16. hodiny na svojej palubovke privítajú hráčov 
Prievidze. 
                                                                                                           (svf, ps)

   Školský športový klub Centrál Spojená škola Svidník pozýva priaznivcov 
stolného tenisu na stolnotenisové stretnutia. 
   V sobotu 5. novembra 2022 o 17.00 hod. privíta ŠŠK Centrál Svidník 
stolných tenistov v druhej lige OŠK Šarišské Michaľany a vo štvrtej lige STK 
Jakovany (okr. Sabinov). 
   Hrá sa v telocvični Spojenej školy vo Svidníku.                                     (ku) 

Pozvánka na II. a IV. ligu

 Šport

Domáci zápas Svidníčanom nevyšiel

   V mesiaci október peší turisti 
a cykloturisti Klubu sloven-
ských turistov Beskyd  Svidník 
svojimi poslednými túrami 
Dukla - Svidník a Okolo Ma-
kovice ukončili letnú sezónu 
2022. 

Turisti KST Beskyd ukončili letnú sezónu

   Pešia túra Dukla - Svidník začala 
položením kytice k pamätníku na 

Dukle a po pochode piatimi chotármi 
účastníkov čakalo v pohostinstve u 
Rasťa Hnata v Kapišovej príjemné 
občerstvenie, ktoré pripravil starosta 
obce Pavol Fek. 
   Cyklisti už tradične jazdou okolo 
Makovice sa rozlúčili s tohtoročnou 
letnou sezónou a poslednú jazdu 
ukončili na minigolfom ihrisku, kde 
bolo pre účastníkov pripravené  ob-
čerstvenie, za ktoré ďakujú poslanco-

vi MsZ Martinovi 
Ždiňakovi.
   Aj keď letná 
sezóna skončila, 
aktivity peších 
turistov aj cyklo-
turistov budú ur-
čite individuálne 
pokračovať. Veď 
turistika v jesen-
nej prírode je naj-
krajšia. 

(pm)
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Distribúcia kompostérov do každého rodinného domu
  Milí Svidníčania, od 27.októbra začala postupná distribúcia kompostérov 
pre všetky rodinné domy v našom meste. Cieľom je, aby ste už biologicky 
rozložiteľný odpad zo záhrad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 
nemuseli nikam vykladať, nikam nosiť a nemuseli ho vyhadzovať do nádoby 
na zmesový odpad. Výsledkom bude prírodné hnojivo, ktoré navráti vašej 
záhrade potrebné živiny. 

Harmonogram distribúcie:
3. novembra: J. Gagarina, Hrabová, Lipová,  Partizána Kmiťa, Lipová, T. 
Ševčenka, Sov. hrdinov pri Slovnaftke
4. novembra: Makovická, Mierová, Pod lesom, Čatára Nebiljaka, Budova-
teľská, 1. mája
8. novembra: Partizánska, Záhradná, 
9. novembra: Dlhá, 
10. novembra: Dezidera Millyho, Kukorelliho, Slovenského národného po-
vstania, Kpt. Pavlíka, 
11. novembra: Víta Nejedlého, Centrálna, Stropkovská pri hlavnom ťahu, 
Kompostéry sa vydávajú oproti podpisu. Ak nebude niekto doma, kompostér 
si môže vyzdvihnúť od 14. novembra 2022 na zbernom dvore vo Svidníku, 
Stropkovská 705. Je potrebné preukázať sa občianskym preukazom. 

Technické služby mesta Svidník

  V mesiaci október peší turisti a cykloturisti Klubu slovenských 
turistov Beskýd  Svidník svojimi poslednými túrami Dukla - Svid-
ník a Okolo Makovice, ukončili letnú sezónu 2022. 

Turisti Klubu slovenských turistov Beskyd ukončili letnú sezónu

  Pešia túra Dukla - Svidník začala položením kytice k pamätníku na Dukle a 
po pochode piatimi chotármi, účastníkov čakalo v pohostinstve u Rasťa Hnata 
v Kapišovej príjemné občerstvenie, ktoré pripravil starosta obce Pavol Fek. 
  Cyklisti už tradične jazdou okolo Makovice sa rozlúčili s tohtoročnou let-
nou sezónou a poslednú jazdu ukončili na minigolfom ihrisku, kde bolo pre 
účastníkom pripravené  občerstvenie, za ktoré ďakujú poslancovi Mestského 
zastupiteľstva Martinovi Ždiňakovi. 
  Aj keď letná sezóna skončila, aktivity peších turistov aj cykloturistov budú 
určite individuálne pokračovať. Veď turistika v jesennej prírode je najkrajšia.  

(pm) 

  V Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku uplynulý 
štvrtok sprístupnili výstavu pod názvom „Andy Warhol - Smrť 
a katastrofy...“  Táto výstava je koncepčne zameraná na bližšie 
spoznanie Warhola cez isté konkrétne diela s veľmi špecifi ckou 
tematikou, jeho umeleckého i fi lozofi ckého pohľadu na život, 
umenie a svet. 

Sprístupnili výstavu pod názvom „Andy Warhol - Smrť a katastrofy...“  

  Cieľom kurátora projektu „Warhol Tour“, súčasťou ktorého je aj táto výstava, 
je pokúsiť sa odpovedať na otázku „KTO BOL ANDY WARHOL?“ 
Umelca síce svet pozná ako svetového predstaviteľa pop-artu, notoricky 
známe sú jeho portréty, kvety, objekty hýriace farbami. Vo svete, kde sa 
denne odohrávajú smutné príbehy spojené so smrťou a katastrofou, umelec 
tiež nezatvára oči. Reaguje, zobrazuje, pripomína, že existuje aj táto strana 
ľudského bytia a je jej neoddeliteľnou súčasťou. 
Výstava v priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku je 
sprístupnená od 27. októbra do 4. decembra 2022.  
  Andy Warhol o smrti: „Nikdy si nepripúšťam, že ľudia umierajú. Oni len chodia 
do obchodných domov.“ „Nikdy som nepochopil, prečo sa po smrti jednoducho 
nerozplyniete a prečo všetko nepokračuje presne rovnako, iba bez vás. Vždy 
som si predstavoval, že by som chcel mať svoj náhrobný kameň úplne holý. 
Bez epitafu, bez mena. No v podstate by som chcel, aby tam bolo jediné slovo: 
“výmysel“.“ „Ľudia milujú katastrofy.“
  Jeden z  výrokov Andyho Warhola vystihuje určitú kontroverznú stránku ľudí, 
ktorú si nechceme priznať. Nešťastia vždy priťahovali pozornosť. A Andy vždy 
reagoval na dianie okolo seba.
  Zbrane - téma, ktorá sa týka americkej kultúry, a ktorá je zastúpená aj tvorbe 
Andyho Warhola. Andy o tom nikdy nehovoril, prečo siahol po zobrazení nožov 
či strelných zbraní. Odkazoval na veci, témy alebo udalosti, ale v skutočnosti 
o tom nehovoril. Prečo teda zobrazoval zbrane? 
  Vincent Fremont v jednom z rozhovorov spomína: „Neviem, prečo prešiel na 
tému zbraní - najskôr myslím na nože a potom na strelné zbrane. Je to človek, 
ktorého takmer zabila zbraň. Mal do činenia s niečím, čo väčšina ľudí nechce 
zažiť, aby na vás niekto vystrelil. Takže z nástroja, ktorý ohrozuje život, urobí 
niečo krásne. Človeka to núti zamyslieť sa nad takým zobrazením, pretože 
zbraň je násilie. Neexistuje nič iné, s čím by ste to mohli stotožniť - strelná 
zbraň. Je tu na to, aby niekoho zabil.“
  Zbraň vo Warholovej tvorbe má veľa vrstiev, skrýva veľa významov, ale 
predovšetkým nesmieme zabudnúť na skutočnosť, že takmer zomrel po 
postrelení vo Factory. Zbraň -silná téma a kontroverzná, ktorá núti zastaviť 
sa a premýšľať.  Warhol vezme niečo zlovestné ako nehoda, samovražda 
alebo v tomto prípade zbraň a premení to na niečo krásne i strašné zároveň. 
Andy veľmi nehovoril o dôvodoch, prečo veci vytváral. Pravdepodobne sa cez 
svoju tvorbu mohol určitým spôsobom vysporiadať s negatívnym zážitkom 
(atentát na neho), ktorý ovplyvnil jeho život, napríklad už len tým, že musel 
nosiť korzet po zvyšok svojho života. Andyho telo (aj duša) bolo nepríjemne 
poznačené streľbou...
Andy Warhol a lebky. Prečo spomíname lebky? V jednom z rozhovorov kurá-
tora múzea Michala Bycka s Johnom Warholom odznelo: „Naša matka nám 
rozprávala o strašnej vojne, ktorá sa prehnala aj cez Mikovú. Roky po nej 

sa po okolitých lesoch beleli lebky padlých vojakov, ako huby.“ Andy Warhol 
v súvislosti so smrťou povedal: „Neverím na smrť, pretože keď príde, už tu 
nie sme“. John Warhola znovu spomínal: „Keď nám zomrel otec, Andy mal 
panický strach. Nedokázal sa pozrieť na mŕtveho otca. Mal zo smrti strach.“ 
Sám Andy Warhol raz povedal: „Ľudia by nemali zomierať. Malo by to byť 
tak, že odídu kdesi ďaleko a už sa nevrátia.“ - takto opísali autora a jeho 
diela kurátori výstavy.                                                                                 (pn)
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LABKOVÁ PATROLA: 
Hviezdne labky. 
Praha, Egmont 2022. 120 s.
  Pripraviť, pozor, štart! Športové dob-
rodružstvo s labkami. Labková patrola 
nezaháľa a tentoraz vyráža športovať. 
Podarí sa odvážnym šteniatkam za-
chrániť leteckú prehliadku, počas ktorej 
dôjde k nečakanej poruche? Zvládnu 
usporiadať nezabudnuteľný športový 
deň? Zažiaria vo futbalovom turnaji a 
poradia si s basketbalovou výzvou? To 
všetko zistíte v zábavných príbehoch, 
ktoré sú plné pohybu, priateľstva a 
tímovej spolupráce.

GRÓFOVÁ, Iveta
  Iveta Grófová sa narodila 31. októbra 1980 v Trenčíne, je slovenská fi lmová 
režisérka. Na bratislavskej VŠMU absolvovala dva študijné programy. Ateliér 
animovanej tvorby v roku 2004, z ktorého po troch rokoch prestúpila na Ateliér 
dokumentárnej tvorby. Ten následne absolvovala v roku 2009. Upozornila na 
seba svojim  celovečerným hraným debutom Až do mesta Aš, oceneným na 
Tofi feste 2012 a Cenou UniCredit Bank pre najlepší slovenský fi lm na MFF v 
Bratislave 2013. Vo svojej tvorbe sa usiluje o maximálnu mieru autentickosti, 
čomu zodpovedajú aj použité výrazové prostriedky. V roku 2010 založila 
vlastnú produkčnú spoločnosť Hulapa fi lm s hlavným zámerom vyvíjať a pro-
dukovať jej autorské fi lmy. Režírovala krátke dokumenty Aspoň že tak, Politika 
kvality, Nazdar partička, Gastarbeiteri a krátky animovaný fi lm Bolo nás 11.

HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel (31.10.1821-29.7.1856)
  Český básnik, novinár a politik. Pripisuje sa mu výrazný vplyv pri vzniku a 
formovaní českej žurnalistiky, satiry a literárnej kritiky. Literárne bol zaradený 
do realizmu, politicky patrí do druhej generácie národných buditeľov. Karel 
Havlíček sa podieľal na vzniku českej žurnalistiky a niekedy bol považovaný 
i za jej zakladateľa. Pôsobil v Pražských novinách a v prílohe Česká včela, 
v Národních novinách, ktoré sám založil, a vo vlastnom časopise Slovan. 
Dielom Kapitola o kritice položil základy pre budúcu literárnu kritiku. Napísal 
knižný súbor pôvodne časopisecky zverejnených článkov O literatuře, dielo 
Křest svatého Vladimíra, Epigramy, Tyrolské elegie a alegorickú satirickú 
skladbu Král lávra.

Ktoré zviera pije najdrahší nápoj?

- Blcha.

Rímskokatolícka farnosť Svidník 
Pondelok 31. októbra: Feria, Svidník 18.00 hod. + Helena (ročná), 
Utorok 1. novembra, Všetkých svätých slávnosť, Svidník: 8.00 + Mária, 10.30 
ZBP Juraj s rod., 14.30 Pobožnosť na cintoríne, Mestisko 9.15 hod.,
Streda 2. novembra: Spomienka na všetkých zosnulých veriacich, Svidník: 
6.30 hod.: + z rod. Majdovej, Kaliňákovej, 18.00 + s rod. Geff ertovej, 17.00 
Mestisko, Štvrtok 3. novembra: feria, Svidník, 6.30 hod.: + Mária, Jozef, 18.00 
hod.: + Ján, Anna, Michal, Mária, 17.00 Metisko, Piatok 4. novembra: Sv. Karo-
la Boromomejského, Svidník 6.30 + s rod. Reviľákovej, Božikovej, Pekarovej, 
18.00 + s rod. Kruľovej, Kočišovej, Mestisko 17.00 hod., Sobota 5. novembra: 
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, Svidník 8.00 Za ružencové bratstvo, 
15.00 hod.: + Peter a Vilma, Mestisko 9.00 hod., Nedeľa 6. novembra: 32. 
nedeľa cez rok, Svidník: 8.00 hod.: + Ján, 10.30 hod.: + Peter, 18.00 + s rod. 
Mičekovej, Očipkovej, Metisko 9.15 hod.  
  V tomto týždni začíname mesiac november. V utorok je slávnosť všetkých 
svätých. Pobožnosť na cintoríne vo Svidníku bude 1. novembra o 14.30. V 
Mestisku o 14.00. Od 1. novembra do 8. novembra veriaci, ktorý nábožne 
navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplne 
odpustky za duše v očistci za obvyklých podmienok: Sv. spoveď, sv. prijímanie 
- sv. omša, modlitba na úmysel sv. otca, návšteva cintorína.
Spovedať budeme v tomto týždni v pondelok, stredu a vo štvrtok od 17.00 a 
ráno pol hod. pred sv. omšami okrem utorka.
Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v piatok o 17.00 na fare. O 18.00 bude 
sv. omša za účasti detí.

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná
  Pondelok 31. októbra: 17:00 + Juraj Andrejko, Utorok 1. novembra: 8:00 + Za 
zosnulých, panychída s hramotami; 13:00 panychída na cintoríne, Streda 2. 
novembra: 17:00 Na úmysel darcu, Štvrtok 3. novembra: 7:00 + Karol, Alica, 
Ján, Anna, Piatok 4. novembra: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre 
členov arcibratstva sv. ruženca, Sobota 5. novembra: 7:00 + Miroslav Pavlenko
Nedeľa 6. novembra: 9:00 Za farnosť

Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto
  Pondelok 31. október: Bl. hieromučeník Teodor Romža, biskup, Sv. apoštol 
Stachys, Amplias, muč. Epimach, 6.30 hod.: * Mária s rod., 18.00 hod.: * 
Anna s rod., Utorok 1. november: Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a 
Damián, 8.00 hod.: †   zosnulí farnosti (csl. panychída), 14.00 hod.: panychída 
na cintoríne, 18.00 hod.: † zosnulí farnosti (slov. panychída), Streda 2. no-
vember: Svätý mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor, Anempodist, 
6.30 hod.: † Irena Kmiťová (panychída v lit.), 18.00 hod.: † duše v očistci /  
† Anna Krajňáková (ročná lit.), Štvrtok 3. november: Sv. biskup Akepsimas 
a spol. Založenie chrámu sv. Juraja v Lydde, 12.00 hod.: †  duše v očistci, 
17.15 hod.: ruženec za závislých s komunitou cenacolo, 18.00 hod.: * Alena, 
Erika, Juraj, František, Miriama, tichá adorácia do 20.00 hod., Piatok 4. no-
vember: Prepodobný otec Joannikios Veľký. Sv. mučeníci Nikander biskup 
a Hermaios presbyter, 6.30 hod.: † Pavol, Zuzana, Ján, Mária, 18.00 hod.: † 
Jozef (ročná lit.),  Sobota 5. november: Svätí muč. Galaktión a Epistéma, 8.00 
hod.: † Arcibratstvo  ruženca, † Andrej, Mária, Andrej, Barbora,  22. nedeľa po 
päťdesiatnici, 5. Hlas, 6. november: Svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský 
arcibiskup, 7.00 hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * za farnosť, 
10.30 hod.: * Martina Berezná, Adam, Anna, Ghasan, 18.00 hod.:  * Božena 
Zákutná.
  Rodičia z farnosti, ktorí chcú prihlásiť dieťa na prípravu na prvej svätej spo-
vede si môžu v sakristii vyzdvihnúť prihlášku. 
Modlitby za zosnulých farnosti - Panychídy budú 1.11. počas rannej csl. 
bohoslužby o 8:00 a večernej slov. bohoslužby o 18.00.
V tento deň 1. novembra budú aj panychídy na cintoríne pri krížoch od 14:00. 
V sobotu je ranná lit. už o 8:00 v tomto zimnom období. 
Spovedanie v tomto týždni pol hodinu pred každou bohoslužbou, vo štvrtok a 
piatok od 17:00.  Spovedanie v domácnostiach v piatok od 8:00. 

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. 
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?

Spravodajstvo 

HALLOWEEN KONČÍ
PIATOK 4. NOVEMBRA O 19. HODINE 

  Réžia: David Gordon Green  •  Hrajú: Ja-
mie Lee Curtis, Andi Matichak, James Jude 
Courtney, Will Patton, Rohan Campbell, 
Kyle Richards
  Po 45 rokoch dospieva najuznávanejšia 
hororová séria v histórii fi lmu k svojmu epic-
kému a desivému záveru. Laurie Strode sa 
naposledy postaví stelesneniu zla v podobe 
Michael Myersa v záverečnej konfrontácii, 
ktorá sa nepodobá žiadnej z predchádzajú-
cich. Prežije len jeden z nich.
  Štyri roky po udalostiach zachytených vo 
fi lme Halloween zabíja žije Laurie s vnučkou 
Allyson a dokončuje svoje pamäte. Michaela 
Myersa od tej doby nikto nevidel. Lauria sa potom, čo mu dovolila určovať a 
riadiť jej realitu po celé desaťročia, rozhodla oslobodiť od strachu a hnevu a 
prijať život. Ale keď je mladý muž, Corey Cunningham, obvinený zo zabitia 
chlapca, ktorého strážil, zapáli to kaskádu násilia, ktorá donúti Laurie, aby sa 
raz a navždy postavila zlu, ktoré nedokáže ovládať.
  USA, horor, 111 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur 

***
ARVÉD

SOBOTA 5. NOVEMBRA O 19. HODINE 
Réžia: Vojtěch Mašek  •  Hrajú: Michal Kern, Saša 
Rašilov, Martin Pechlát, Jaroslav Plesl, Vojtěch 
Vodochodský, Marian Labuda ml., Ivana Uhlířová
Film Arvéd rozpráva o tom, ako ďaleko sme 
schopní zájsť, aby sme dosiahli svoje ciele. Jiří 
Arvéd Smíchovský bol ochotný ísť až na hranice 
samotného pekla. Život a smrť Jiřího Arvéda 
Smíchovského sú stále zahalené mnohými ta-
jomstvami. Počas vojny ako nacistický konfi dent 
zachránil Štěpána Plačka z koncentračného tá-
bora. Po vojne sa ich úlohy obrátia. Plaček splatí 

svoj dlh a zariadi, že ho súd za kolaboráciu s nacistami neodsúdi na smrť, 
ale len na doživotie. Tým sa však ich vzájomná služba nekončí. Plaček ako 
vyšetrovateľ Štátnej bezpečnosti využíva Arvéda na vlastné účely, aby usvedčil 
nepohodlné osoby. Za jeho služby sa mu odvďačí výhodami prominentného 
väzňa a predovšetkým Arvedovou najväčšou drogou - vzácnymi okultnými 
knihami zo skonfi škovaných knižníc. Arvéd a Placek hrajú šachovú partiu. 
Hra o dušu vstupuje do fi nále. (CinemArt SK)
  Rok výroby: 2022, Česká republika, Slovensko, dráma, 120 minút, 
vstupné: 5 eur 

***
PANI HARRISOVÁ IDE DO PARÍŽA

NEDEĽA 6. NOVEMBRA O 19. HODINE 
Ada Harrisová (Lesley Manvilleová) žije veľmi 
pokojný život v povojnovom Londýne. Živí sa 
upratovaním domov svojich bohatých susedov, 
občas si zájde s priateľkami do kaviarne a po 
večeroch spomína na svojho zosnulého manže-
la. A to je všetko, čo od života očakáva a chce. 
Výnimkou sú šaty od slávneho francúzskeho 
návrhára Christiana Diora, po ktorých túži. Svoj 
nedosiahnuteľný sen má každý deň pred očami 
v šatníku jedného z domov, ktoré upratuje. Jej 
život sa prevráti naruby, keď dostane vyplatený 
príspevok pre vojnové vdovy. Ani na chvíľu sa 
nezamýšľa nad tým, čo s peniazmi urobí. Najprv 
si kúpi letenku do Paríža, aby o niekoľko dní 
neskôr odvážne vstúpila do chrámu módy, sídla Christiana Diora, a splnila si 
svoj bláznivý sen. (CinemArt SK)
  Rok výroby: 2022, Veľká Británia, komédia, dráma, 116 min, vstupné: 
5 eur  


