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   Mestské zastupiteľstvo poverilo výkonom činnosti sobášiaceho na matričnom 
úrade poslancov: Michala Goriščáka, Jozefa Vencurika a Slavomíra Sakalika. 
Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová je oprávnená priamo zo záko-
na vykonávaním úlohy sobášiaceho bez potreby osobitného schvaľovania 
alebo voľby na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poslanec mestského 
zastupiteľstva je opravený úlohu sobášiaceho vykonávať na základe pove-
renia mestským zastupiteľstvom, ktoré je formálno-právne dané uznesením 
mestského zastupiteľstva. V závere dodajme, že v roku 2022 bol civilných 
úradných 16 civilných manželstiev. Rok predtým, teda v roku 2021, to bolo 14. 

(pn)

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov mesta Svidník: 

Juraj Antoš, Pavel Olejár, Michal Goriščák, Cyril Dudáš, Stanislav Hvozda. 
Komisia fi nančná, správy majetku a podnikateľskej činnosti:  

členovia komisie v zložení poslancov: Vladimír Žak, Ondrej Tyč, ďalší čle-
novia komisie: Peter Revický, Ján Majda, Peter Sipľak, predseda komisie: 
Vladimír Žak; 
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy a životného prostredia: 
členovia komisie v zložení poslancov: Vladimír Kaliňák, Kamil Beňko, ďalší 
členovia komisie v zložení: Ľudovít Ďurišin, Miron Mikita, Ján Kimák, predseda 
komisie: Kamil Beňko, 

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež: 
členovia komisie v zložení poslancov: Stanislav Hvozda, ďalší členovia komi-
sie: Jana Mihaličová, Ivana Loziňaková Saganová, Miroslav Štoff a, predseda 
komisie: Stanislava Hvozda; 

Sobášiť budú aj Goriščák, Vencurik a Sakalik

Komisia sociálna, zdravotná a bytová: 
členovia komisie v zložení poslancov: Martin Miščík, Slavomír Sakalik, ďalší 
členovia komisie: Katarína Kalináková, Tatiana Pavľučuková, Tomáš Sivák, 
predseda komisie: Martin Miščík;  

Komisia na ochranu verejného poriadku a šetrenie sťažností: 
členovia komisie v zložení poslancov: Matúš Majda, ďalší členovia komisie: 
Juraj Berežný, Kamil Bilančík, Valéria Hudáková, predseda komisie: Matúš 
Majda; 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu: 
členovia komisie v zložení poslancov: Martin Ždiňak, Jozef Vencurik, ďalší 
členovia komisie: Erik Ducár, Mária Pajzinková, Marcel Novák, predseda 
komisie: Martin Ždiňák. 

Poznáme zloženie komisií pri svidníckom mestskom parlamente

   V poradí 2. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku sa uskutočnilo 
v piatok 16. decembra so začiatkom o 
12.30 hod. v spoločenskej sále Domu 
kultúry vo Svidníku. Zvolala ho primátor-
ka Svidníka Marcela Ivančová. Zriadenie 
Mestskej rady a voľba jej členov bolo 
jedným z hlavných bodov zasadnutia 
poslaneckého zboru, ktorý stále tvorí len 
štrnásť z pätnástich zvolených poslancov. 
Poslanec Adrián Labun sa totiž nezú-
častnil na ustanovujúcom a ani na tom 
minulotýždňovom zasadnutí. Nezložil tak 
ešte sľub poslanca. 
   Pri návrhu na zriadenie Mestskej rady 
poslanec Pavel Olejár navrhol za jej 
členov poslancov Slavomíra Sakalika 
a Cyrila Dudáša. Poslanec Slavomír 
Sakalik zas za člena Mestskej rady 
navrhol poslanca Juraja Antoša. Ani 
jeden z týchto návrhov však neprešiel. 
Pri následnej voľbe členov Mestskej rady 
tak, ako ich navrhla primátorka Marcela 
Ivančová bol proti Cyril Dudáš, Slavomír 
Sakalík sa hlasovania zdržal, Pavel Ole-
jár sa neprezentoval a ostatní prítomní 
poslanci hlasovali za. Svidnícku Mestskú 
radu tak tvoria zástupca primátorky Mi-
chal Goriščák zo zákona a spolu s ním 
sú členmi Mestskej rady už spomínaní 
poslanci Vladimír Kaliňák, Vladimír Žak, 
Martin Miščík a Matúš Majda. 

  Po zriadení a zvolení členov Mestskej 
rady poslanci pristúpili k voľbe predsedov 
a členov komisií Mestského zastupi-
teľstva. 
   Poslanec Pavel Olejár navrhol do 
fi nančnej komisie Jána Šmajdu a Ivana 
Sagana do komisie na ochranu verejné-
ho poriadku a šetrenie sťažností. „Hlasov 
máte zrejme dosť, zvolíte si toho, koho 
chcete, ale dajme tomu formu, aká 
tomu prináleží,“ povedal Pavel Olejár, 
no jeho návrh na zvolenie Jána Šmajdu 
do fi nančnej komisie neprešiel, keď za 
hlasoval iba samotný Pavel Olejár, Kamil 
Beňko, Cyril Dudáš. a Slavomír Sakalik. 
Zvyšní deviati poslanci sa hlasovania 
zdržali. Do komisie pre vzdelávanie, kul-
túru, šport a mládež poslanec Slavomír 
Sakalik navrhol Miloša Strončeka, no 
okrem predkladateľa ho podporili len 
Kamil Beňko, Cyril Dudáš, Pavel Olejár 
a Stanislav Hvozda. Miloša Strončeka tak 
do spomínanej komisie poslanci nezvolili. 
Rovnako dopadol aj druhý návrh Slavo-
míra Sakalika, aby sa členom komisie 
sociálnej, zdravotnej a bytovej stal Ivan 
Kolečava. Okrem predkladateľa ho pod-
porili len už spomínaní Kamil Beňko, Cyril 
Dudáš, Stanislav Hvozda a Pavel Olejár. 
Svoje sklamanie s prerozdelením po-
slancov do komisií vyjadril poslanec Cyril 
Dudáš, keď mu to pripomína situáciu 

vo vláde, keď bol, ako sám povedal, 
ministrom školstva kaderník. Cyril Dudáš 
sa následne zriekol svojho členstva v 
komisii na ochranu verejného poriadku 
a šetrenie sťažností. No a návrh Pavla 
Olejára, aby členom tejto komisie bol 
bývalý hlavný kontrolór Ivana Sagan 
podporil len samotný predkladateľ návrhu 
a poslanci Ondrej, Tyč, Slavomír Skalaik, 
Kamil Beňko a Cyril Dudáš. Návrh tak 
neprešiel. 
   Ďalším, nemenej dôležitým bodom bolo 
schválenie platu primátorky mesta. Návrh 
predniesol viceprimátor Michal Goriščák 
a predložil uznesenie, podľa ktorého 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 
zvyšuje plat primátorky mesta Svidník 
Marcely Ivančovej o 30 %. Doteraz pobe-
rala plat bez percentuálneho navýšenia. 
„Vzhľadom na úspešnosť opätovného 
zvolenia do funkcie primátorky mesta 
Svidník, výsledky práce a výrazný prínos 
pre mesto Svidník vo funkčnom období 
2019-2022 navrhujem zvýšenie platu 
primátorky o 30 %,“ povedal okrem iné-
ho Michal Goriščák. Poslancovi Pavlovi 
Olejárovi chýbal rozpočet na budúci rok, 
ktorý mesto Svidník stále nemá. „Všade 
naokolo všetko zvyšujú, dane a poplatky, 
ale my nevieme, ako na tom sme, aký 
máme alebo budeme mať rozpočet,“ 
upozornil Pavel Olejár. 
   Hlasovaním poslanecký zbor navýšenie 
platu primátorky schválili s tým, že len 
poslanci Slavomír Sakalik, Pavel Olejár 
a Cyril Dudáš sa hlasovania zdržali. Rov-
nakým výsledkom sa skončilo aj hlaso-

vanie o pravidelnej mesačnej odmene vo 
výške 20 % za každý mesiac hlavnému 
kontrolórovi mesta Svidník Tomášovi 
Majdovi. Podľa slov viceprimátora Micha-
la Goriščáka za výkon kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra, jeho prístup k práci 
a spôsob vedenia kontrolnej činnosti. 
   Ostrej kritike na Facebooku podrobil 
zvýšenie platu primátorky jej najväčší 
rival v ostatných komunálnych voľbách 
a krajský poslanec za okres Svidník Ján 
Vook. „Zákonom stanovený plat primá-
torky v meste Svidník je v súčasnosti 
3 403€, po jeho 30%-nom navýšení to 
bude 4 731€  € a plat hlavného kontrolóra 
je 2 374 € a po 20%-nom navýšení bude 
3 046 €. Pre priblíženie, odmena, resp. 
navýšenie platu primátora nie je automa-
tickou záležitosťou, zvykne sa realizovať 
na základe určitého výkonu a spokojnosti 
s riadením mesta. Nedávne komunálne 
voľby v našom meste však ukázali 
spokojnosť občanov s riadením mesta, 
a to tak, že každý druhý volič vstupujúci 
do volebnej miestnosti si prial zmenu vo 
vedení mesta. Nevieme predvídať, čo 
nás v najbližšom období čaká a neistota 
je našou každodennou súčasťou. Preto 
považujem minimálne za nezodpovedné 
v čase, keď spoločnosť čelí viacerým 
krízam, aby sme v tejto dobe pristúpili 
k takémuto kroku, ako je navyšovanie 
platu,“ napísal okrem iného Ján Vook. 
   Svidnícke Mestské zastupiteľstvo pre-
rokovalo ešte viacero iných tém a my sa 
im na našich stránkach budeme venovať 
v novom roku.                                     (ps)

Akékoľvek iné návrhy boli zbytočné, väčšina rozhodla, ako chcela - 
ako zvýšili plat primátorke?   Zástupca primátorky Michal Goriščák a poslanci Vladimír Kaliňák, 

Vladimír Žak, Martin Miščík a Matúš Majda sú členmi Mestskej rady 
vo Svidníku. Hlasovaním o tom rozhodli poslanci Mestského zastu-
piteľstva vo Svidníku, ktorí okrem iného schválili aj navýšenie platu 
primátorky Marcely Ivančovej a navýšenie odmeny hlavného kontro-
lóra Tomáša Majdu.   
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  Mesto Svidník vstúpi do nového roka 2023 v rozpočtovom pro-
vizóriu. Na našich stránkach sme už o tom informovali a teraz 
sa bližšie pozrieme na to, čo to vlastne znamená.

  Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja je už kom-
pletné. Na ustanovujúcom zasadnutí pred pár týždňami sa ne-
zúčastnili traja poslanci a jedným z nich bol aj jeden poslanec 
PSK za okres Svidník.

Poslanecký sľub už zložil aj Ján Hirčko, stal sa aj predsedom komisie dopravy

  Na ustanovujúcom zasadnutí chýbal poslanec Ján Hirčko, ktorý tak svoj 
poslanecký sľub spolu s ďalšími dvomi poslancami za okres Humenné a 
Poprad zložil v uplynulý pondelok 12. decembra. Ján Vook a Michal Iľkanin 
zložili sľub už na ustanovujúcom zasadnutí.
  Po minulotýždňovom zasadnutí je známe aj poslanecké zloženie všetkých 
komisií pôsobiacich pri krajskom parlamente.
  Spomedzi troch krajských poslancov za okres Svidník najlepšie uspel Ján 
Hirčko, ktorý sa stal predsedom Komisie dopravy a zároveň aj členom Komisie 
mandátovej, pričom jedným z členov Komisie dopravy je aj poslanec za okres 
Stropkov Dušan Lukáč.
  Druhý poslanec PSK za okres Svidník Michal Iľkanin bol zvolený za člena 
Komisie kultúry a národnostných menšín a tretí poslanec Ján Vook za člena 
Komisie sociálnych vecí a rodiny a rovnako aj za člena Komisie zdravotníctva. 
Podpredsedom tejto komisie je pritom druhý poslanec za okres Stropkov, v 
predošlom volebnom období zástupca predsedu PSK Martin Jakubov.   (ps)

Krajský poslanec Ján Hirčko poslanecký sľub zložil v pondelok 12. 
decembra. Zároveň sa stal predsedom Komisie dopravy 

Do nového roka v rozpočtovom provizóriu - čo to znamená?

  „Ak nie je rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok schválený 
mestským zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, hospodári 
mesto podľa schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočto-
vého roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória 
nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových 
výdavkov schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového 
roka,“ vysvetlil nám prednosta Mestského úradu vo Svidníku Miroslav Novák. 
  Výnimku podľa neho tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového 
provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v 
predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpoč-
tového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. Jediným 
významnejším obmedzením je to, že mesto nesmie počas rozpočtového 
provizória poskytovať dotácie z rozpočtu mesta.
  V rozpočtovom provizóriu mesto Svidník do nového roku 2023 vstúpi preto, 
lebo nemá schválený rozpočet mesta na budúci rok. „Rozpočet na rok 
2023 nebol schvaľovaný tento rok hlavne z dôvodu, aby sme dodržali 

štandardný postup tvorby rozpočtu prostredníctvom komisií mestského 
zastupiteľstva a mestskej rady. Vzhľadom na to, že mestská rada a ko-
misie mestského zastupiteľstva sa kreovali až 16. decembra, je vhodné 
im poskytnúť dostatok času na oboznámenie sa s návrhom rozpočtu na 
rok 2023,“ doplnil mestský prednosta Miroslav Novák s tým, že rozpočtové 
provizórium v mesiaci január žiadnym spôsobom neovplyvní hospodárenie 
samosprávy mesta Svidník. 
  Miroslav Novák ešte dodal, že rozpočet na rok 2023 plánujú schvaľovať na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva v januári. 

(ps)

   magický čas Vianoc sa blíži a vy, milí čitatelia, držíte v rukách 
posledné vydanie v tomto roku. 
   Podduklianske novinky sa za dvadsať rokov svojej existencie 
stali prirodzenou súčasťou domácností pod Duklou. 
   A práve na sklonku roka vám chceme úprimne poďakovať sa za 
priazeň a dôveru. Teší nás, že informáciám „na papieri“ zostávate 
verní. Teší nás vaša dôvera v aktuálne a overené informácie. 

     Milí čitatelia,

   dovoľte nám na sklonku roka aj malé želanie. Nech čas via-
nočných sviatkov naplní vaše srdcia pokojom a láskou. 
   Nech vás nový rok 2023 obdarí pevným zdravím, osobnou a 
pracovnou spokojnosťou, láskou blízkych a bohatstvom duše. 
   Vinšujeme vám chvíle šťastia nielen v čas vianočný, nech vás 
sprevádza hviezda jasná v každý deň radostný.

            Redakcia týždenníka Podduklianske novinky   

     Drahí čitatelia,
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  Blížiace sa sviatky Vianoc budú znovu príležitosťou na stretnu-
tie rodín, blízkych, priateľov a známych. Neopakovateľné chvíle 
snáď zažijeme všetci medzi tými, ktorých máme radi. Čakajú 
nás síce aj dni zhonu, predvianočných nákupov a príprav, no 
po nich prídu dni, kedy sme si všetci akosi bližší. Viacerých 
známych ľudí z nášho regiónu sme sa preto pýtali, ako budú 
oni tráviť vianočné a novoročné sviatky, čo nesmie chýbať na 
ich štedrovečernom stole, komu a aké darčeky najradšej dávajú 
pod vianočný stromček a na čo sa tešia v novom roku 2023.

AKO BUDÚ TRÁVIŤ VIANOCE?

  „U nás doma sú prípravy na vianočné sviatky, ešte navýšené o narodenino-
vé oslavy. Partnerka je narodená 22. decembra a pred dvomi rokmi sa nám 
narodila mladšia dcérka Zuzana, hádajte kedy... 23. decembra. Takže v čase, 
keď v iných domácnostiach vrcholí upratovanie a pečenie, tak u nás doma 
fúkame balóny, dávame si na hlavy papierové čiapky a oslavujeme. Možno 
to znie ako sťažovanie, ale naopak, ten pocit rodinného súžitia si vďaka tomu 
užívame dlhšie. Jeden z najkrajších pohľadov, ktoré podľa mňa môže človek 
počas svojho života zažiť, je pohľad na dieťa rozbaľujúce darček. 
  Najmenšie deti ešte nie sú poznačené hodnotou peňazí a tak sa tešia rovnako 
z ponožiek i bábiky. Už aj na mňa padla, tá veková zmena, že sa viac ako na 
darčeky teším na šted-
rovečernú večeru a na 
to, ako si konečne po-
myslene vyložím nohy 
po celom hektickom 
pracovnom roku. 
  Rodičia pochádzajú z 
Vranova nad Topľou a 
evanjelického prostre-
dia, takže u nás doma 
nesmú na sviatky chý-
bať oblátky s medom, 
makové bobaľky, ryba 
a hlavne kapustnica 
z „juchy“ plná hríbov, 
klobásky a údeného. 
  A na čo sa teším v na-
sledujúcom roku 2023? 
Verím, že bude taký 
normálny: bez vlny CO-
VIDu, plný tolerancie 
ku všetkým a pevne 
dúfam, že s ukončením 
vojny na Ukrajine.“

Miroslav Štoffa, šéf Podduklianskeho osvetového strediska 

„Oslavovať Vianoce budem v kruhu svojej rodinky a Nový rok privítame 
lyžovačkou na horách.
  Teším sa najmä na to, že budem s mojimi milovanými a po celoročnom zhone 
si trošku oddýchnem a načerpám nových síl a energie pre ten nasledujúci rok.
Naše vianočné menu je taká klasika, kapustnica, mačanka, kapor, zemia-
kový šalát, pirohy a 
bobaľky.
  Po štedrovečer-
nej večeri nasleduje 
rozbaľovanie dar-
čekov, na ktoré sa 
najviac teší moja 
dcéra. Nemôžem 
to, samozrejme, pre-
zradiť, pretože iste 
by si to prečítala. 
Vianoce však nie sú 
o darčekoch, tie si 
dávame po celý rok. 
A nejakou maličkos-
ťou, samozrejme, 
obdaríme celú našu 
rodinku, je dôležité 
myslieť na každého.
  A uvidíme aké pre-
kvapenia nám prine-
sie nový rok 2023, 
ale ak bude zdravie 
je to najdôležitejšie.“ 

Lenka Kováčová, riaditeľka úradu práce 

„Vianoce už tradične slávim na vidieku a inak tomu nebude ani tento rok. Rád 
by som bol, aby sme si dôstojne pripomenuli narodenie Pána a aby tieto sviatky 
neboli o materiálnych hodnotách, ale predovšetkým o duchovnom odkaze.  
Veľmi mám rád na týchto sviatkoch hlavne pokoj a konečne aspoň v tieto dni 
môže človek celý ten zhon, ktorý nás prevádza po cely rok, zahodiť za hlavu 
a iba tak oddychovať. To je môj hlavný plán...
Rovnako sa teším aj na lyžovačku, ak bude voľný čas.
  Na štedrovečernom stole nesmú chýbať tradičné rusínske a hlavne pôstne 
jedlá. Varová (juška) polievka s hubami, mačanka, kapusta so zemiakmi, 
pirohy (varené a pečené), bobaľky, slivčanka, ... málokedy však máme rybu. 

Michal Iľkanin, okresný prednosta a krajský poslanec  

Keďže mam 5 krstných dcér, tak darčeky sú také dievčenské. Posledné Via-
noce som sa zameral najmä na knihy a aj týmto spôsobom chcem dievčatá 
viac pritiahnuť, motivovať k čítaniu, tak uvidím, čo zvolím tento rok. 
  V novom roku sa budem tešiť a želať si, aby sme ho celý prežili v pokoji, v 
zdraví a šťastí.“

"Vianoce už tradične slávim na vidieku"  

"Budem s mojimi milovanými"  "Sviatky máme navýšené o oslavy"  
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  Riaditeľ svidníckej nemocnice Marek Pytliak sa chystá vianočné sviatky 
stráviť doma. „Štedrý deň budem pravdepodobne tráviť doma s rodinou. 
Prvý sviatok vianočný slúžim, takže ho strávim v práci. No a na druhý 
sviatok vianočný tradične chodíme za rodinou do Košíc a do Humenné-
ho. Silvestra a Nový rok pravdepodobne strávim doma,“ povedal riaditeľ 
Marek Pytliak. 
Nuž a na čo sa najviac teší? „Vo všeobecnosti mám rád atmosféru Vianoc, 
na ktorú sa každoročne teším. Pre mňa Vianoce nemajú byť o zhone, 
darčekoch, piatich chodoch na večeru a dvadsiatich druhoch koláčov. V 
minulosti pre mňa boli Vianoce spojené najmä s čítaním kníh, ktoré som 
dostal na Štedrý deň. Teraz sa najviac teším na reakcie nášho syna na 

vianočnú výzdobu (svetielka) 
a darčeky.“   
  A čo nesmie chýbať na va-
šom štedrovečernom stole? 
„V tomto nie sme striktní. 
Samozrejme, väčšinou máme 
na večeru kapustnicu a neja-
ký druh ryby zo zemiakovým 
šalátom. A to je v podstate 
všetko.“ 
  Riaditeľ svidníckej nemocnice 
Marek Pytliak rád dáva "chce-
né" darčeky. „Samozrejme, 
synove sa menia s vekom. 
Pre zvyšok rodiny sú to veľmi 
často knihy, ktoré považujem 
za univerzálny darček.“ 
Na čo sa najviac teší v novom 
roku 2023? „Ťažko sa robí 
prognóza. V podstate, ja sa 
teším na každý nasledujúci 
deň, pretože neviem, čo mi 
môže priniesť. V roku 2023 by 
sme mali mať doma prváčika, 
takže sa určite tešíme aj na 
túto zmenu.“ 

Marek Pytliak, riaditeľ svidníckej nemocnice 
„Rád dávam „chcené“ darčeky“

  „Vo všeobecnosti mám rád zimu a k tej patria najkrajšie sviatky roka. Tento 
čas najradšej trávim s rodinou a priateľmi. Čaká nás množstvo podujatí, na 
ktoré sa teším. Obzvlášť sa teším na stretnutie so spolužiakmi z gymnázia. 
Mám rád aktívny oddych, turistiku po zasneženej krajine. Veľa času trávim i 
na novom zimnom štadióne a tak sa rád prídem ohriať na bazén. 
Verím, že počas sviatkov bude čas oddýchnuť si od každodennej reality. 
Samozrejme, vyvrcholenie sviatkov je Štedrý večer a ten plánujem stráviť 
v kruhu rodiny. 
  Na našom štedrovečernom stole nesmú chýbať tradičné rusínske jedlá ako 
mačanka, kapustnica či pirohy. Klasikou sú i oblátky, med, cesnak a ryba so 
šalátom. Aj keď myslím, že Vianoce nie sú o darčekoch, ale teší má keď mô-
žem potešiť svojich 
blízkych. 
  V novom roku sa 
najviac teším na 
plesovú sezónu, ke-
ďže sa s partiou po 
dlhom čase chystá-
me obnoviť tradíciu 
Rusínskeho plesu. 
Samozrejme, sa te-
ším na nové výzvy, 
ktoré má čakajú ako 
poslanca. Verím, že 
to bude úspešný a 
produktívny rok.   
  Nakoniec dovoľte 
mi zaželať všetkým 
čitateľom pokojné 
Vianočné sviatky a 
v novom roku pevné 
zdravie, šťastie a 
úspechy v osobnom 
i pracovnom živote. 
  CHRISTOS 
RAŽDAJETSJA!“

Spravodajstvo 

Stanislav Hvozda, mestský poslanec 
„Čas oddýchnuť si od každodennej reality“

  Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová trávi vianočné sviatky v rodin-
nom kruhu. 
„Vianoce sú pre mňa hlavne o pokoji a pohode, ktoré si užívame v ro-
dinnom kruhu. Máme taký dobrý zvyk, že sa na štedrovečernú večeru 
zídeme celá rodina - z mojej aj manželovej strany a je nás pri stole vždy 
plno. Celý dom je plný ľudí a všetci si užívame, že sme spolu. O tom sú 
Vianoce...,“ povedala Marcela Ivančová.  
  Na štedrovečernom stole v rodine Ivančových nesmú chýbať tradičné jedlá 
a rovnako dodržiavajú tradície príznačné pre náš región. „Varíme všetky tra-
dičné jedlá, ktoré sú typické pre náš región - nesmie však chýbať kapor a 
najmä špeciálna vianočná rybacia polievka, ktorú varíme iba na Vianoce. 
  Dodržiavame všetky tradície, vždy pripravíme pri stole o jedno miesto 
viac, dávame aj šupinu z kapra pod tanier každému pri stole, krížik medom 
na čelo, večeru vždy začíname modlitbou a po večeri je ideme spoločne 
na liturgiu - povečerie,“ doplnila primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová.
  Primátorka mesta Svidník počas vianočných sviatkov pôjde pozdraviť pra-
covníkov mesta. „Určite však pôjdem pozdraviť aj kolegov z Technických 
služieb mesta Svidník, ktorí sú v práci aj na Štedrý večer a počas celých 
sviatkov.“

Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník
„Zídeme sa celá rodina - z mojej aj manželovej strany“
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Záujem škôl o spomienkové oslavy bol veľký. Na fotografi i žiaci 
zo ZŠ na Ul. 8. mája vo Svidníku s dcérou arm. gen. L. Svobodu

Ocenenie Zoi Klusákovej- Svobodovej odovzdal vtedajší minister 
obrany a takisto aj vtedajší primátor Svidníka Ján Holodňák

  Klub vojenskej histórie Svoboda zverejnil uplynulý týždeň smutnú správu. „
  S poľutovaním a hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás v pondelok 
12. decembra 2022 vo veku 97 rokov navždy opustila prof. Ing. Zoe Klusáková-
-Svobodová, CSc., dcéra armádneho generála Ludvíka Svobodu a manželka 
diplomata a dlhoročného ministra kultúry ČSR, Milana Klusáka.
  Zoe Svobodová sa narodila 4. decembra 1925 v Užhorode, škpt. Ludvíkovi 
Svobodovi a jeho manželke Irene, ako druhé dieťa. Počas vojny spolupraco-
vala s československým vojenským výsadkom zo Sovietskeho zväzu, za čo 
bola prenasledovaná gestapom. 
  So svojou matkou však obe unikli zatknutiu a skrývali sa na rôznych miestach 
Moravy. Po vojne pracovala na ČVUT a VŠE. Venovala sa hlavne ekonomike 
a problematikám poľnohospodárstva. Neskôr, už v dôchodkovom veku, sa 
začala venovať aj historickým otázkam. 
  Pripravila na vydanie niekoľko kníh pamätí Ludvíka Svobodu, napísala jeho 
životopis a takisto svoju spomienkovú knihu "O tom co bylo". V roku 2019 
bola vyznamenaná "Křížem obrany státu".

Česť jej pamiatke!“

Zomrela generálova dcéra - Zoe Klusáková-Svobodová 

  "Zoe Klusákovou-Svobodovou som sa naposledy 
osobne stretla na pietnej spomienke narodenia 
gen. Svobodu v rodnej dedinke Hroznatín. Pani 
prof. Zoe Klusáková pri tejto príležitosti odovzdala 
pozdravy pre obyvateľov Svidníka a celého regió-
nu, miest ktoré boli jej otcovi arm. gen. Ludvíkovi 
Svobodovi také blízke. 
  V týchto dňoch sme sa dozvedeli smutnú správu 
o smrti dcéry Ludvíka Svobodu - Zoe. Dnes som 
preto v telefonickom rozhovore s vnukom Mirkom 
Klusákom adresovala v mene všetkých Svidníča-
nov prejavy úprimnej sústrasti celej ich rodine.

Česť Vašej pamiatke!”

  Za účasti všetkých troch najvyšších ústavných činiteľov našej 
krajiny sa 6. októbra 2014 na Dukle a vo Svidníku konali spo-
mienkové oslavy pri príležitosti 70. výročia Karpatsko-duklian-
skej operácie a Dňa obetí Dukly. Týchto osláv sa zúčastnila aj 
generálova dcéra. 

Spomíname na oslavy 70. výročie 
Karpatsko-duklianskej operácie 

  Vtedajší prezident Andrej Kiska spolu s ministrom obrany Martinom Glváčom a 
priamym účastníkom bojov na Dukle, brigádnym generálom Jánom Iľanovským 
odhalili sochu československého vojaka na Pamätníku československých 
vojakov na Dukle. Išlo o vernú kópiu pôvodnej sochy, ktorá stála na pamätníku 
pri jeho odhalení v roku 1949. 
  Program spomienkových osláv pokračoval pri Soche arm. gen. L. Svobodu v 
centre Svidníka. Pri soche vtedajší primátor Svidníka Ján Holodňák zdôraznil, 
že rozhodujúcu ťarchu v Karpatsko-duklianskej operácii niesla najmä Červená 
armáda a príslušníci 1. čsl. armádneho zboru. Vtedajší primátor Svidníka 
Ján Holodňák potom dcére Ludvíka Svobodu Zoi Klusákovej-Svobodovej 
odovzdal Cenu primátora za rozvíjanie pokrokových tradícií odkazu boja za 
slobodu a proti fašizmu. 
  Dcéra Ludvíka Svobodu si vtedy prevzala aj Pamätnú medailu k 70. výročiu 
Slovenského národného povstania a ukončenia druhej svetovej vojny z rúk 
ministra obrany Martin Glváča, ktorú šéf rezortu obrany udelil pri tejto príleži-
tosti In memoriam armádnemu generálovi Ludvíkovi Svobodovi. 

(pn)

Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová: 
„Adresovala som v mene všetkých Svidníčanov prejavy úprimnej sústrasti”

Foto: Klub vojenskej histórie Svoboda



20. december 2022Podduklianske novinky 7Spravodajstvo 

  Mladý Svidníčan Dávid Pich prerazil v hudobnej branži. Dávid 
alebo Dave, ako o sebe sám hovorí, sa prezentuje pod alter 
egom Exact. Je zo Svidníka, no momentálne žije v Prahe, kde si 
buduje hudobnú kariéru.

Svidnícky rodák, raper Dávid Dave Pich buduje svoju hudobnú 
kariéru v Prahe a v rodnom meste chystá akciu pre mladých 

  „Niekedy na základnej škole, keď som pozeral MTV a zaujali ma rapové 
videoklipy, prišiel moment, keď som sa dostal k hudbe. Začal som vyhľa-
dávať americkú rapovú tvorbu na internete a následne som to vyskúšal 
tvoriť s kamarátmi. Na začiatku to nikto nebral seriózne, ale myslím si, že 
po tých rokoch to je už hádam každému, kto nás pozná, jasné,“ usmial sa 
Dávid Pich, pre ktorého je hudba priorita a niečo, čo ho baví a napĺňa najviac 
a v čom chce uspieť a živiť sa tým. „Nikdy som to nebral iba ako hobby,“ 
podotkol v rozhovore pre naše noviny spevák rapu. „Ten je už dlhé roky 
považovaný za najpočúvanejší žáner a dnes je už súčasťou populárnej 
hudby. Nie som spevák, ale niekedy v rape využívam melodické linky, 
ktoré si nahrám pomocou rôznych programov alebo autotune.“ 
  Ešte tohto roku chystá svoj štvrtý koncert, ale už od roku 2016 mal mož-
nosť predstaviť sa na akciách, akými boli "RFB Carat Tuning" v Piešťanoch 
alebo "RE-OPEN" festival na Spiši. Vystupoval na koncertoch v Bardejove, 
ako predskokan pred Glebom alebo Sameyom, v novembri mal prvú show v 
Prahe, ktorú organizoval Forgen. 
  V rodnom Svidníku ho o pár dní čaká už tretia show, po Rusínskom festivale 
v roku 2019 a akcii MISH MASH, ktorú s priateľmi organizoval vo februári 
2020. Bola v rovnakom klube, ako bude aj tá najbližšia, teda v Klube Ho-
ličstvo. Jeho show TRAP V UDOLÍ sa uskutoční 25. decembra. A prečo sa 
Dávid Pich alebo teda Exact venuje práve rapu? „Už od detstva počúvam 
prevažne rap, páči sa mi, ako to znie, možnosť sa slobodne vyjadriť na 
základe vašej emócie a celkový štýl, ktorý sa spája s módou a kultúrou 
po celom svete.“ 
  Od písania textov, nahrávania, cez úpravu hlasu a strihanie videoklipov až 
po distribúciu na platformy si všetko tvorí sám. „Hudobné podklady alebo 
anglicky povedané instrumental/beat mám od producentov. Väčšina 
podkladov, ktoré používam, sú zo zahraničia, ale spolupracujem aj s 
lokálnymi producentmi, ako je Martin Haninčik (Langer Han) alebo Jakub 
Fedor (Fedeeman). Som taktiež spoluzakladateľ skupiny BEFAMOUS s 

mojím kamarátom Kristiánom 
Kuzmom (Scarfejs), s ktorým 
sme vo Svidníku ako prví začali 
tvoriť rapovú hudbu. 
  Moja tvorba je o tom, čo žijem, 
čo vidím, aké mám sny a ciele. 
Inšpiráciu beriem od mojich ob-
ľúbených zahraničných umel-
cov, ako je napríklad Kendrick 
Lamar, Lil Baby, Drake alebo 
aj od úspešných ľudí, hercov 
z filmov, seriálov a podob-
ne.“ Vráťme sa však akcii, ktorú 

Exact s priateľmi pripravuje v už 
spomínanom Klube Holičstvo 25. 
decembra. 
  Prečo teda TRAP V UDOLÍ? 
„Spolu s mojim kamarátom 
Marekom Darivčakom (Dari), 
ktorý sa taktiež venuje rapovej 
tvorbe, sme sa rozhodli vytvoriť 
spoločnú akciu v našom rod-
nom meste. 
  Štýl hudby, ktorý tvoríme 
sa často označuje ako trap a 
jeho hlavným prvkom je silná 
808 basa, ktorá sa používa pri 
tvorení podkladu. Chcel som 
to spojiť s tým, v akom okolí 
sa táto akcia odohráva. TRAP 
V UDOLÍ je preto jednoznačné 
a výstižné.“ 
  Každý si určite všimol, že mladí 
ľudia už dlhšiu dobu cestujú za 
zábavou alebo koncertmi do 
okolitých miest. Akcia v Klube 
Holičstvo môže byť ukážkou 
toho, akou cestou sa treba vydať 
udržať mladých v meste, aj čo sa 
zábavy týka. „Ak sa v našom 
meste nebudú organizovať a 
podporovať podobné akcie, tak 
mládež už nebude len cestovať, 
ale odíde preč. Touto akciou by 
sme chceli ukázať, že sa to dá 
robiť aj u nás vo Svidníku. Ak 
chceš zažiť našu show naživo 
a vypočuť si najnovšie svetové 
ale aj CZ/SK hity a podporiť 
nielen nás, ale aj podujatia ta-
kéhoto typu, nemal by si chýbať 
na tejto akcii. Sme teda veľmi 
radi, že máme možnosť to tu 
opäť naštartovať a predviesť 
vám najlepšiu show v okolí,“ 
uzavrel Dávid Dave Pich, mladý 
Svidníčan žijúci v Prahe a vystu-
pujúci pod menom Exact. 

(ps, foto: archív Dávid Pich)
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  Zamestnanci, živnostníci, ale aj ľudia na materskej či rodi-
čovskej dovolenke, majú možnosť získať dodatočné vzdelanie 
bezplatne. Preplatia im ho úrady práce vďaka mimoriadnemu 
projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa. Rezort práce spustil projekt 
začiatkom roka, od novembra sa však významne rozšírili oblasti 
vzdelávania, ktoré môžu úrady záujemcom preplácať.

Úrady práce rozšírili podporu vzdelávania, 
občanom preplatia kurzy podľa ich výberu

  Vzdelávanie v oblasti beauty služieb (manikúra, pedikúra, kozmetika), ma-
sérske služby, kurzy opatrovania, projektového riadenia, či účtovníctva - aj toto 
sú kurzy, ktoré po novom preplatia záujemcom 
o zamestnanie úrady práce, sociálnych vecí a 
rodiny. Kým do októbra išlo len o kurzy zamerané 
na získanie zručností v oblasti nedostatkových 
profesií, alebo v oblasti digitalizácie a automa-
tizácie či zeleného hospodárstva, rozšírením 
oblastí bezplatného vzdelávania chce rezort 
práce ešte zintenzívniť prevenciu pred neza-
mestnanosťou. 
  „Projekt Nestrať prácu - vzdelávaj sa pôsobí 
preventívne, a je tak prvým svojho druhu. 
Kým podobné projekty boli v minulosti ur-
čené pre nezamestnaných, teda uchádzačov 
o zamestnanie, tento sa orientuje na pracu-
júcich ľudí, ľudí na materskej či rodičovskej 
dovolenke a iných, ktorí pociťujú potrebu či 
túžbu zmeniť svoje profesionálne smerovanie. 
  Naším cieľom je v prvom rade dať občanom možnosť rozvíjať sa a 
vďaka vzdelávaniu sa dobre pripraviť na obdobie hľadania novej práce. 
Dostupné a dobre zvolené vzdelávanie je zrejme najúčinnejšou preven-
ciou proti nezamestnanosti. Aj preto sme sa rozhodli ešte viac rozšíriť 
možnosti vzdelávania,“ stručne vysvetľuje generálny riaditeľ Ústredia práce, 
sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. K 12.12.2022 evidovali úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny 5 534 žiadostí o preplatenie vzdelávania za celkovo 
viac ako 6,5 milióna eur. 

  V rámci celého Slovenska v zameraní vzdelávania prevládali kurzy súvisiace 
s profesiou vodiča motorových vozidiel (najmä vodičské oprávnenie skupiny C 
a D), kurzy elektrotechnického minima, špecializované PC kurzy (napr. CISCO 
sieťové technológie), kurzy účtovníctva, kurzy zvárania a kurzy zamerané na 
obsluhu stavebných strojov a zariadení.
  Stať sa záujemcom o zamestnanie je jednoduché
   Aby úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vzdelávanie preplatili, je potrebné 
splniť niekoľko podmienok. Najskôr sa záujemca jednoducho zaeviduje na 
ktoromkoľvek úrade práce ako záujemca o zamestnanie. Urobiť tak môže aj 
z pohodlia domova, pričom žiadosť o zaevidovanie pošle na úrad e-mailom. 

Žiadosť, ako aj podrobné informácie o statuse 
záujemca o zamestnanie sú dostupné na we-
bovom sídle ústredia: https://www.upsvr.gov.sk/
obcan/chcem-byt-zaradeny-do-evidencie-zau-
jemcov-o-zamestnanie-ako-mam-postupovat.
html?page_id=13137
   Okrem iných výhod získa záujemca takýmto 
zaevidovaním napríklad prístup k rozsiahlej 
databáze voľných pracovných pozícií. Tú nájde 
aj na webstránke sluzbyzamestnanosti.gov.sk.
Po zaevidovaní na úrade práce si môže záujemca 
podať žiadosť o poskytnutie príspevku na vzde-
lávanie, a to aspoň 30 dní pred začiatkom kurzu. 
Úrad práce každú žiadosť posúdi. 
   Ak úrad práce žiadosť o poskytnutie príspevku 
na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom o 

zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku. V dohode sú uvedené podmienky 
poskytnutia príspevku. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok 
na vzdelávanie poskytnúť. Jednou zo základných podmienok pre uhradenie 
100 % nákladov na vzdelávanie je úspešné ukončenie vzdelávania. Preplatiť 
posledné kurzy je možné najneskôr do konca augusta 2023, vzdelávanie musí 
byť preto úspešne ukončené najneskôr 17. júla 2023.
  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v 
rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.employment.gov.sk    www.esf.gov.sk                                       (upsvar)

  Od malička máme radi príbehy a tie najkrajšie sú predsa vianočné - plné 
radosti, smiechu a so šťastným koncom. Aký by mohol byť napísaný 
tohtoročný vianočný príbeh a aké by niesol posolstvo? 

VIANOCE V MÚZEU 

  Pre mnohých by bol poznačený hrôzou vojny, ktorá akosi nepatrí do dnešné-
ho moderného sveta, ale, bohužiaľ, je jeho súčasťou. Ozbrojené konfl ikty v 
rôznych kútoch sveta, ale aj časté útoky na sociálnych sieťach, nespokojnosť 
v nás samotných, keď dennodenne bojujeme s problémami, majú svoje dô-
sledky, priamo aj nepriamo zasahujú ľudské životy. Pred týmito problémami 
nemôžeme zatvárať oči. Máme len jeden svet a sme v tom všetci spoločne. 
Proti akejkoľvek vojne sa dá bojovať len opačnými zbraňami a tými sú láska, 
dobro, porozumenie a mier. 
  Vianoce v SNM - Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku už majú svoju 
tradíciu, ktorú zachovávame. Tohtoročné sa budú líšiť od predchádzajúcich. 
Atmosféru múzejného vianočného obdobia umocníme príbehom, v ktorom 
hlavné postavy budú deti z rôznych kútov Ukrajiny, ktoré sa spoznali na 
Slovensku, vo Svidníku. Pokojne prežité detstvo s bohatými zážitkami je tým 
najlepším základom pre šťastnú budúcnosť. Dnešné deti sú veľmi inteligentné, 
rozhľadené a odvážne, ale zároveň citlivé. Vianoce nám ponúkajú priestor 
na to, aby sme boli pri nich aj srdcom, venovali im naplno svoj čas, zdieľali s 
nimi ich svet. Preto pracovníci múzea spoločne s koordinátormi organizácie 
Človek v ohrození pripravili pre deti program pod názvom Vianoce v múzeu, 
ktorý, veríme, v nich zanechá nezabudnuteľné spomienky na vianočné sviat-
ky prežité na Slovensku. Skutočnú hodnotu majú sviatočné chvíle v kruhu 
najbližších, a tak sa k nám pridajú aj ich mamičky, aby sme si spoločne užili 
vzájomnú blízkosť.   
  Naši predkovia nám zanechali krásne dedičstvo v podobe vianočných zvykov 
a tradícií. Je veľmi dôležité rozprávať deťom o tradíciách svojej krajiny, aby o 
nich vedeli porozprávať iným. Formovať k nim už v detstve úctu, aby boli na 

ne hrdé. Veď jedným z tradičných vianočných zvykov je na stole pripravený 
tanier pre pocestného. Pozvať k štedrovečernému stolu niekoho osamelého 
či človeka v núdzi bolo také ľudské. Tento náš tanier nezostane prázdny. Ob-
darujeme, nasýtime aj my našich hostí tradičnými jedlami severovýchodného 
Slovenska. Nebude chýbať „mačanka“, „bobaľky“, „slyvčanka“ a i. 
  Upečieme spolu s deťmi vianočné oblátky, ozdobíme medovníčky.... Stre-
dobodom bude živý stromček a jeho spoločná výzdoba ručne vyrobenými 
vianočnými ozdobami. 
Nesmie chýbať zábava a 
smiech, básnička pri via-
nočnom stromčeku, spev, 
hudba, tanec, vianočné 
príbehy a rozprávky. 
  Hlavné tohtoročné mú-
zejné vianočné posolstvo 
je predovšetkým mier, ale 
aj vzájomná láska, poro-
zumenie, rešpekt, viera 
v silu a víťazstvo dobra 
a pravdy. 
  Program pod názvom 
Vianoce v múzeu sa 
uskutoční 22. decembra 
o 15.30 h v priestoroch 
SNM - MUK, Centrálna 
258, Svidník. Podujatie 
sa koná v rámci sprístup-
nenia slovenských múzeí 
občanom Ukrajiny.

(snm-muk) 
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  V nedeľu 11. decembra sa v Dome kultúry vo Svidníku usku-
točnil vianočný koncert, ktorý už 30 rokov organizuje Okresná 
organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku. 

Z 30. ročníka Betlehemského večera

  Na koncerte vystúpili žiaci, ktorí navštevujú Literárno-dramatický odbor, 
spevácky, hudobný a tanečný odbor Základnej umeleckej školy, žiaci zo 
Základných škôl na Ul. Karpatskej, Cirkevnej základnej školy sv. Juraja, 
Základnej školy na Komenského ulici, Spojenej základnej školy - Centrálnej, 
Centrum pre deti a rodiny vo Svidníku, DFS Makovička a deti z Materských 
škôl 8. mája, Generála Svobodu a Ľ. Štúra.
  Celý program sa niesol v rusínskom jazyku a bezmála 200 účinkujúcich 

malo jedinečnú možnosť koledovať a vinšovať vo 
svojom materinskom jazyku.
Ocenenými za prínos a rozvoj koncertu boli Ján 
Kaliňák a Ľubomír Petrík, mitroforný protojerej
Poďakovanie patrí Mestu Svidník ako spoluorga-
nizátorovi koncertu.
  Podujatie bolo Realizované s fi nančnou podporou 
Fondu na podporu kultúry národnostných  menšín.

  Okresná organizácia Rusínskej obrody 
vo Svidníku, hlavný organizátor koncertu 

  Začiatkom decembra sa ôsmaci, siedmaci a šiestaci zo Zák-
ladnej školy 8. mája vo Svidníku v doprovode svojich triednych 
učiteliek Kosťovej, Fedorkovičovej, Petríkovej a pani asistentky 
Kolečavovej vybrali na výlet do Prešova. 

Program plný experimentov - Kúzelná fyzika

  Hlavným cieľom výletu bola 
návšteva planetária a Kúzelná 
fyzika. V planetáriu si žiaci 
pozreli veľmi zaujímavý film 
Mytológia a hviezdna obloha. 
Je to rozprávanie o antických 
mytologických predstavách, 
ich pôvode a význame. Najvý-
raznejším nebeským telesám 
- Slnku, Mesiacu a planétam - 
boli priradené božské vlastnos-
ti. Mnohé súhvezdia nočnej ob-
lohy predstavovali mytologické 
postavy, opradené tými najzaujímavejšími ľudskými a zvieracími príbehmi. 

Po „hviezdnom“ predstavení žiakov čakala Kúzelná fyzika, zaujímavé, efektné 
pokusy, ktoré nám predviedol pán Figura.    
  Kúzelná fyzika je pôvodný zábavno-vzdelávací program plný experimentov 
s fyzikálnou podstatou. Niektorí žiaci si myslia, že fyzika je len o vzorcoch, 
výpočtoch a slovných úlohách. Počas Kúzelnej fyziky však žiaci nevidia jediný 
vzorec. Samozrejme, trošku teórie nezaškodí, ale len do tej miery, koľko je 
potrebné. Počas programu sa žiaci aktívne zapájali či už odpoveďami na 
položené otázky alebo pri realizácii samotného experimentu. Dozvedeli sa, 
ako môžeme využiť magnety inde ako na chladničke, koľko váži vlak, ako sa 
miešajú farby, čo je levitácia a podobne, ale hlavne to, že fyziku môžu nájsť 
skutočne na každom kroku. 
  Po návšteve planetária sme sa zastavili v nákupnom centre, kde sme sa 
naobedovali, čo-to nakúpili a premiestnili sme sa do kinosály, kde sme si po-
zreli fi lm Mimoni 2. Síce trochu unavení, ale s príjemnými zážitkami a novými 
vedomosťami sme sa podvečer vrátili domov. Z tohto predvianočného výletu 
sme si odniesli veľa pekných zážitkov, ktoré nás obohatili novými vedomosťami 
v oblasti fyziky a astronómie. Pochopili sme, že aj tieto predmety môžu byť 
záživné a výnimočné. Tešíme sa na ďalšie podobné výlety. 

Daniela Kosťová

  V Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku sprístup-
nili zaujímavú výstavu srbskej insitnej umelkyne. 

Pozrite si diela srbskej insitnej umelkyne 

  Anna Kotvášová sa narodila 15. septembra 1955 v Padine v Srbsku. V ro-
disku vychodila aj základnú školu a jej prvé umelecké impresie súvisia práve 
s detstvom. Prvý obraz na plátne namaľovala roku 1995 pod vplyvom svojho 
rodáka, známeho insitného maliara Michala Povolného. Dovtedy omaľúvala 
taniere, fľaše, drevo. Po prvýkrát sa zúčastnila na kolektívnej výstave v 
Padine roku 1996. 
  Prvú samostatnú výstavu mala tiež v Padine, roku 1997. Nasledovali výstavy 
v Bratislave, Považskej Bystrici, Novom Sade, Skopji, Belehrade... 
  Doteraz mala viac ako 75 samostatných výstav. Ocenená bola viacerými 
uznaniami a diplomami. V roku 2002 bola ocenená v Belehrade za najkrajšiu 
miniatúru, 3. miesto získala na 9. bienále v Bukurešti, 1. miesto získala za 
najkrajší obraz na krajskom kole výstavy Výtvarné spektrum 2011 v Bratislave. 

  Je členkou Múzea insitného ume-
nia v Jagodine (1999), DUK - Det-
vianskej umeleckej kolónie, Galérie 
insitného umenia v Kovačici (2014). 
V Čadci získala čestné uznanie na 
bienále Žena a kvet. V roku 2014 
sa stala členkou Galérie insitného 
umenia v Kovačici. 
  Výstavu obrazov Anny Kotvašovej 
si záujemci môžu pozrieť vo výstav-
ných priestoroch POS vo Svidníku 
do 4. januára 2023. 

Katarína Grúsová, 
POS vo Svidníku
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  20. decembra 2022 o 18. hod. sa po dvojročnej prestávke na pôde Sloven-
ského národného múzea - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku po tretíkrát 
predstaví Divadlo Alexandra Duchnoviča.
  SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry v spolupráci s Rusínsko-ukrajinskou 
iniciatívou pre návštevníkov pripravilo divadelné predstavenie v ukrajinskom 
jazyku z repertoáru DAD pod názvom „Na ruinách“ od známeho ukrajinského 
klasika Marka Lukyča Kropyvnyckého. Táto ľahká vaudeville komédia rozpráva 
príbeh bezduchého šľachtica Rafaela Smorodina, ktorý zdedil nemalý maje-
tok na periférii. Časom sa dostáva do situácie, keď sa každý chce priživiť na 
jeho bohatstve... Vstup na podujatie je voľný. Projekt realizovaný s fi nančnou 
podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. 

Viac informácií miriam.bozikova@snm.sk, 
prípadne telefonicky 0907 475 638

Divadelné predstavenie Na ruinách

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA POČAS VIANOC
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK 

   Utorok 20. decembra, feria: Svidník 18.00 hod. + Anton, Marta, Pavlína, 
Alojz, Streda 21. decembra, feria: Svidník 6.30 hod. + 
Tatiana (ročná), 18.00 hod. + Milan, Mária, Juraj, Štvrtok 
22. decembra, feria: Svidník 6.30 hod. ZBP Helena, 18.00 
hod.: + Andrej, Anna, Piatok 23. decembra, feria: Svidník 
6.30 hod.: + Juraj, Mária, 18.00 hod.: ZBP Mikuláš a 
Marcel s rodinou, Sobota 24. decembra: ŠTEDRÝ DEŇ: 
Svidník 21.00 hod. ZBP rod. Hudačinovej, 24.00 hod. 
ZBP Rudolf, Mestisko 22.30 hod., Nedeľa 24. decembra: 
NARODENIE PÁNA, Svidník 8.00 hod. + Mária, Jozef, 
10.30 hod. ZBP rod. Kaliňákovej, 18.00 hod. ZBP Viliam 
s rodinou, Mestisko 9.15 hod. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 20. decembra: 17:00 + Vasiľ Panik, Streda 21. decembra: 17:00 + 
Mária, Ján, Anna, Michal, Štvrtok 22. decembra: 7:00 + Jozef Štefanec, Piatok 
23. decembra: 17:00 + Peter Čobirka, Sobota 24. decembra: Predvečer Na-
rodenia Pána - 12:30 - Liturgia sv. Bazila Veľkého (Na úmysel darcu); 21:00 
Veľké povečerie, Nedeľa 25. decembra: Narodenie Pána (prikázaný sviatok) 
- 9:00 Za farnosť, myrovanie, Pondelok 26. decembra: Zhromaždenie k Presv. 
Bohorodičke (prikázaný sviatok) - 9:00  Za farnosť, Utorok 27. decembra: 
17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Streda 28. decembra: 17:00 
Za zdravie a Božie požehnanie pre Miriamu, Jakuba, Petra, Pavla a Martina, 
Štvrtok 29. decembra: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Vargovú a 
Vasilenkovú, Piatok 30. decembra: 17:00 + Ján, Anna, Sobota 31. decembra: 
7:00 - Ďakovná sv. liturgia za uplynulý rok, Nedeľa 1. januára: 9:00 Obrezanie 
Pána (prikázaný sviatok) - Za farnosť, Pondelok 2. januára: 17:00 + Alexandra
Utorok 3. januára: 17:00 + Eva (ročná), Streda 4. januára: 17:00 + Ján, Mária, 
Ján, Jozef, Štvrtok 5. januára: Predvečer Osvietenia - 14:00 - Liturgia sv. Bazila 
Veľkého - Za zdravie a Božie požehnanie pre členov arcibratstva sv. ruženca
Piatok 6. januára: Sväté Bohozjavenie - 9:00 Za farnosť; Veľké jordánske 
svätenie vody; 12:00 Požehnávanie príbytkov, Sobota 7. januára: 7:00 Za 
zdravie a Božie požehnanie pre Máriu, Nedeľa 8. januára: 9:00 Za farnosť

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 20. decembra: 12.00 * Adam, Dávid, Vojtech, Tristan, Timotej, 17.00 
Kláštor sestier Baziliánok, 18.00 * Helena a Michal s rod., Moleben pred na-
rodením Pána, Streda 21. decembra: 6.30 * František s rod., (poďakovanie 
za záchranu), 18.00 + Marta Ďurčová / + Mária Vanátová (ročná lit.), 18.00 
Biblická škola - Umenie duchovného života, Štvrtok 22. decembra: 12.00 + 
Jozef Hoško, 17.00 Kláštor sestier Baziliánok, 17.15 Ruženec za závislých 
s komunitou Cenacolo, 18.00 * Tibor (odpustenie hriechov), Eucharistická 
pobožnosť, Piatok 23. decembra: 6.30 * Anna a Ján Andrejcoví, 7.30 Krá-
ľovské hodinky, 17.15 Večiereň, 18.00 * Diana (uzdravenie), * Martin, Petra, 
Katarína, Michal, Jozef, Ladislav s rodinami, Sobota 24. decembra: 8.00 * 
Bohuslav (60 rokov života), 15.00 Veľká večiereň, 20.00 Veľké povečerie s 
lítiou, spievanie vianočných kolied, Nedeľa 25. decembra - Narodenie Nášho 
Pána, Boha Spasiteľa Ježiša Krista: 8.00 * Daniela s rod. (lit. sv. Bazila Veľkého 
s myrovaním), 10.30 * Za farnosť (lit. sv. Bazila Veľkého s myrovaním), 18.00 
Lit. sv., Jána Zlatoústeho s myrovaním. 
   V pondelok a utorok po večernej bohoslužbe - Moleben pred narodením 
Pána.
   Biblická škola pod názvom - Umenie duchovného života pokračuje v stredu 

po večernej liturgii.
   V piatok o 7.30 sú Kráľovské hodinky, 17:15 večiereň. 

   24.12. (sobota) je 8:00 lit. sv. Jána Zlatoústeho, 15:00 
Veľká večiereň sviatku Narodenia Pána a 20:00 Veľké 
povečerie s požehnaním lítijných darov a spev vianočných 
kolied v podaní detí a mládeže
   25.12. - Prikázaný Sviatok Narodenia Pána - bohoslužby 
sú: 8:00 a 10:30 lit. sv. Bazila Veľkého s myrovaním, 18:00. 

CHRISTOS RAŽDAJETSJA! - SLAVITE JEHO!
SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 

   Zhromaždenia Jehovových svedkov sa konajú v sále 
Kráľovstva na Ul. Festivalovej, č. 2042. Štvrtok 22. decem-
bra od 18.00 hod.: V tomto období si veľa ľudí najviac želá 

pokoj a mier pre svoje rodiny a priateľov. Ústrednou témou Biblie je príchod 
Božieho Kráľovstva, ktoré tento pokoj a mier zabezpečí pre celé ľudstvo. O 
príchod tejto vlády sa modlia milióny ľudí v známej modlitbe Otčenáš. Ako 
vieme, že toto Kráľovstvo už v nebi začalo vládnuť? Hovoria o tom niektoré 
pútavé biblické proroctvá, ktorým sa budeme venovať na tomto zhromaždení. 
Nedeľa 25. decembra od 9.30 hod.: Zaznie verejná prednáška na tému: Vy-
slobodenie z tiesne, ktorá nastane vo svete. Ľudia, ktorí majú veľa odborných 
znalostí, sú vo všeobecnosti považovaní za múdrych. No Biblia opisuje božskú 
múdrosť, ktorá sa prejavuje dobrými rozhodnutiami a je dostupná všetkým. 
Ukážeme si, ako ju môžeme získať, prečo ju niektorí ľudia odmietajú a čo 
nám to prináša, keď sa o jej získanie usilujeme.    

   FKM Svidník o.z. vyjadruje poďakovanie mestu Svidník za poskytnutú dotáciu 
občianskemu združeniu, ktorá bola použitá na podporu a rozvoj mládežnícke-
ho futbalu v meste Svidník.                                                       FKM Svidník

   Týmto chcem vyjadriť poďakovanie Internému oddeleniu v Nemocnici vo 
Svidníku pod vedením MUDr. M. Pytliaka PhD, a zvlášť MUDr. M. Haninčíkovi 
za profesionálne odvedenú prácu a empatický prístup. Taktiež celému zdra-
votnému personálu za kvalitnú starostlivosť v čase hospitalizácie pacientky 
M. Lipinskej.   

M. Cimbová

Mladí futbalisti ďakujú

Poďakovanie nemocnici
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  Organizátor Klub slovenských turistov Beskyd vo Svidníku organizuje Štefan-
sky výstup na Čiernu horu. Trasa vedie cez Svidník - Prielazok - Hora - Ostrý 
vrch - Čierna hora - Svidník. A je dlhá 12 kilometrov s prevýšením 450 metrov.  
Podujatie sa uskutoční v pondelok 26. decembra so zrazom o 9.30 hod. pri 
Vojenskom múzeu vo Svidníku. Trasa je určená pre peších turistov. V prípade 
vhodných snehových podmienok aj na bežkách. Každý účastník sa zúčastňuje 
výstupu  na vlastné nebezpečie! 

Viac informácií: Michal Hajduk, 0905 957 123. 

Pozvánka na Štefansky výstup na Čiernu horu 

   Organizátor Klub slovenských turistov Beskyd vo Svidníku, OZ Nízke Bes-
kydy, obce N. Jedľová, V. Jedľová, Belejovce, Kapišová, Kružlová, Svidnička 
organizujú Novoročný výstup na Rohuľu. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 1. 
januára. Trasa vedie Svidník - Hrabníky - letisko - Rohuľa - Vyšná Jedľová - 
Krížov - Svidník. Je dlhá 16 kilometrov s prevýšením 400 metrov. Zraz je 9.30 
hod. pri Vojenskom múzeu vo Svidníku. 
  Druhá trase je hviezdicový výstup na Rohuľu z jednotlivých obcí. Predpokla-
daný čas zrazu na Rohuli o 11.30 hod. Trasa je určená pre peších turistov. V 
prípade vhodných snehových podmienok aj na bežkách. Každý účastník sa 
zúčastňuje akcie  na vlastné nebezpečie!                                                  

Viac informácií: Michal Hajduk, 0905 957 123. 

Pozvánka na Novoročný výstup na Rohuľu 

2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (51-52) 
  V auguste 2022 uplynulo 20 rokov, odkedy vychádzajú Pod-
duklianske novinky. Prvé vydanie pod týmto názvom a pod 
súčasným vydavateľom vyšli 26. augusta 2002.

  20 rokov nášho a verím, že i vášho obľúbeného regionálneho týždenníka je 
istotne príležitosťou na zaspomínanie si na to, čo sa pred dvadsiatimi rokmi v 
podduklianskom regióne dialo a čo sme na našich stránkach prinášali. Každý 
týždeň tak v roku 2022 venujeme priestor tomu, o čom sme písali v roku 2002. 
Dnes tento celoročný seriál plný spomienok toho, o čom sme písali pred 
dvadsiatimi rokmi končíme dvojitým päťdesiatymprvým a päťdesiatymdruhým 
dielom. Keďže toto vydanie novín pred dvadsiatimi rokmi bolo venované Via-

nociam, zvykom, tradíciám a podujatiam, vraciame sa len k jedinej udalosti, 
ktorá do Svidníka a regiónu priniesla niečo, čo sme tu dovtedy nemali.

OTVORENIE BILLY 
  Tisíc metrov štvorcových predajnej plochy, 75 % potravinárskeho sortimentu 
a zvyšok tvorí kozmetika, drogéria, domáce potreby, potrava pre zvieratá, 
rôzne sezónne výrobky, ale aj doplnkový sortiment, ako je sadivo, zemina, 
grily a podobne. Takto sme písali o otvorení svidníckeho supermarketu 
BILLA, ktorý otvorili vo štvrtok 12. decembra 2002. Bol to prvý supermarket 
zahraničnej siete v meste. V predvečer ofi ciálneho otvorenia sa v priestoroch 
Billy zišlo niekoľko desiatok pozvaných hostí. Pre širokú kupujúcu verejnosť 
svidnícky supermarket BILLA, ktorý bol v poradí 49. na Slovensku, otvorili v 
už spomínaný štvrtok 12. decembra o 7. hodine ráno. Dve staršie dámy však 
pred dverami Billy stále už od pol šiestej ráno.                                         (ps)

Polícia pátra po nezvestnej osobe: 
Juraj DERCO, nar. 3.11.1961, bytom Gen. Svobodu 684/12, 
Svidník. 
61 ročný Juraj Derco je nezvestný od 27.11.2022, kedy v 
presne nezistenom čase odišiel z bytu na neznáme miesto 
a doposiaľ nepodal o sebe žiadnu správu. Vykonanými 
previerkami a opatreniami sa nezvestného muža doposiaľ 
nepodarilo vypátrať. 
Popis osoby: je vysoký cca 170 cm, štíhlej postavy, má preše-
divené krátke vlasy.  Popis oblečenia: tmavomodrá zimná vetrovka, modré rifl e.
Zvláštne znamenia: žiadne.
  Akékoľvek poznatky k nezvestnej osobe oznámte na oddelení pátrania Okres-
ného riaditeľstva PZ Svidník, č. t. 0961 85 3370, resp. na linku 158. Informácie 
môžete poskytnúť aj prostredníctvom facebookovej stránky Policajného zboru.

Polícia pátra po Jurajovi Dercovi 
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SCOTT, Scarlett: Hanebný vojvoda. 
Bratislava, Ikar 2022. 317 s.
  On je hrdý a povýšenecký. Lucienovi, vojvodovi z 
Ardenu, hrozí pohroma. Môže stratiť všetko, na čom 
ako vodca Zvláštnej ligy tak tvrdo pracoval. Ministerstvo 
vnútra ho ponechá vo funkcii pod jedinou podmienkou 
- musí spolupracovať s Pinkertonovým agentom. To 
však vojvoda nemá v úmysle a rozhodne sa poslať 
votrelca späť k americkým brehom. No jeho dokonalý 
plán, ako sa zbaviť neželaného partnera, narazí na 
malý problém... 
  Ona sa nedá nikým zastaviť. Hazel Montgomery už 
roky pôsobí v Pinkertonovej detektívnej agentúre a 
vždy vyžadovala, aby medzi ňou a jej mužskými kolegami nerobili žiadne 
rozdiely. Zoznam jej úspešne vyriešených prípadov je dlhý ako rieka Missis-
sippi, preto nemieni dovoliť, aby sa k nej nový kolega správal blahosklonne. 
Ak namyslený vojvoda z Ardenu nestojí o jej pomoc, môže sa vrátiť do 
okázalého salóna, kam aj patrí. Konfl ikt je nevyhnutný. Lucien a Hazel by na 
sebe nenechali suchú nitku, ale keď Londýn zasiahne nová vlna bombových 
útokov, musia spolupracovať...    SPOMIENKA

Roky bežia, čas sa nezastaví,
ale v našich srdciach ste stále s nami.

5. januára 2023 uplynie 36 rokov, odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko

ANDREJ VANÁT Z VYŠNEJ PÍSANEJ

  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú synovia Andrej, Ján a dcéry Anna a Mária 
s rodinami a ostatná blízka rodina 

    SPOMIENKA
Ako ticho žila, tak ticho odišla.

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

27. decembra 2022 si pripomíname smutný rok, 
odkedy nás navždy opustila naša milovaná mamka, 

babka, prababka, sestra a švagriná 
MÁRIA DŽUPINOVÁ Z NIŽNEJ JEDĽOVEJ

  Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú dcéry Viera, Marta, Dana s rodinami  

    SPOMIENKA
Vo štvrtok 22. decembra 2022 uplynie 15 rokov, 

odkedy nás vo veku 74 rokov navždy opustila naša 
milovaná mamka, babka a prababka 
ANNA MIČÁKOVÁ ZO SVIDNÍKA

Odišla tíško ako odchádza deň 
a v našich srdciach zostáva spomienka len. 
Nech s nami spomína každý, kto ju mal rád. 

Spomínajú dcéra Anna s rodinou a dcéra Nadežda

ELBERT, Karol (19.12.1911-20.11.1997)
  Slovenský hudobný skladateľ Karol Elbert sa narodil v Trnave 19. decembra 
1911. Stredoškolské vzdelanie získal v rodnej Trnave, odkiaľ sa pre svoju 
záľubu v hudbe a nesporný muzikálny talent, vydal do Bratislavy v roku 1932 
a zahájil štúdium na Hudobnej a dramatickej akadémii. V roku 1936 nastúpil 
ako korepetítor Mestského divadla v Opave. Pôsobil tiež aj ako korepetítor 
a dirigent operety vo Východoslovenskom divadle v Košiciach, ako dirigent 
operetného súboru na Novej scéne v Bratislave a redaktor a lektor zábavnej 
hudby v Československom rozhlase v Bratislave. Najvýznamnejšia je jeho 
tvorba tanečných piesní, ktorými priniesol do slovenskej populárnej hudby 
náročnejšie umelecké kritéria. Napísal viac ako 200 skladieb. Vlastnú kompo-
zičnú činnosť začal v roku 1945 skladbou Ja viem, že ma už nemiluješ. Písal 
pre dychové súbory pochody, vojenské piesne, tanečné melódie, scénickú 
hudbu, operety. Zomrel 20. novembra 1997.    

STINGL, Miloslav (19.12.1930-11.5.2020)
  Český cestovateľ, etnograf a spisovateľ. Pracoval v Akadémii vied, kde 
zodpovedal za výskum mimoeurópskych národov, ich kultúr a umenia. Vyko-
nal rozsiahle cesty a expedície, počas ktorých navštívil 151 krajín. Dokázal 
komunikovať, alebo sa dohovoriť v 17 jazykoch. Pri svojich pobytoch pôsobil 
aj na zahraničných univerzitách a vedeckých ústavoch. Od ranej mladosti sa 
venoval literatúre. Napísal 41 kníh. 

- Zavolajte veterinára, žrebec kopol plukovníka do hlavy.
- Hádam lekára...

- Veterinára! Plukovníkovi nie je nič, ale žrebec si zlomil nohu.

Odišli ste od nás, my ostali sme v žiali, 
no vždy budete v srdciach tých, ktorí vás milovali.

7. decembra 2022 uplynul rok, odkedy nás navždy 
opustila naša milovaná mamka, babka a prababka

HELENA GULOVÁ Z KRAJNEJ BYSTREJ
29. decembra uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opus-

til náš milovaný otec, dedko a pradedko
DEMETER GULA Z KRAJNEJ BYSTREJ 

  Všetci, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku. S láskou a úctou spomínajú dcéry Helena, Mária, Anna, Jana 
a Renáta s rodinami 

    SPOMIENKA

    SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej rieky prúd,

kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
14. decembra 2022 uplynuli štyri roky, 

odkedy nás navždy opustil
náš milovaný manžel a otec

Mgr. PAVEL ZOZUĽÁK zo Svidníka

  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.  S láskou a úctou spomínajú manželka Anna 
a dcéra Zina 
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Čo premieta Kino Dukla? Kto daroval krv? 
WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY

PIATOK 30. DECEMBRA O 19. HODINE 
    Snímka Whitney Houston: Aj Wanna Dance with Somebody je oslavou jedi-
nečnej a nezabudnuteľnej Whitney Houston. Od mladej gospelovej zboristky 
z New Jersey až po jednu z najpredávanejších a najoceňovanejších umelkýň 
všetkých čias - taká je inšpiratívna, dojemná a emocionálna cesta životom a 
kariérou Whitney Houston, ktorú si diváci môžu na fi lmovom plátne vychutnať 
zároveň s veľkolepými vystúpeniami a soundtrackom. ikony.

  Rok výroby: 2022, USA, životopisný, 
147 minút, české titulky, vstupné 6 eur  

  V piatok 14. decembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 48 bezpríspevkových darcov: 
  Tomáš Klučár (prvodarca), Ján Klučár (47), Eva Kucerová (63), Valér Fedák 
(54), Miloš Hnát (74), Igor Keselica (20), Jana Lehocká (14), Martin Močilenko 
(50), Marián Gič (17), Juraj Piskorik (25), Miloš Cipka (5), Jozef Zeleňák (3), 
Jozef Dovičák (4), Monika Zajarošová (11), Jakub Kurej (8), Šimon Jancura 
(8), Gabriela Kaliňaková (14), Henrieta Idelbeková (2), Róbert Zavoda (14), 
Matúš Šlechta (2), Pavol Bobak (2), Martin Sušina (22), Ján Šima  (6), Miriama 
Horňaková (11),  Peter Hubáč (59), Stanislav Čabala (46), Róbert Palička (12), 
Tomáš Sabol (20), Ivan Bochnovič (65), Marián Vatraľ (45), Milan Haňak (10), 
Jozef Smoliga (11), Natanael Vansáč (2), Marcel Perát (2), Ján Buchala (54), 
Róbert Hreško (44), Jozef Spišák (23), Marián Majda  (53), Anna Gajdošová 
(7), Gabriela Olearová (44), Branislav Kasarda (20), Michal Homza (14), Re-
náta Ivančová (63), Peter Calko (53), Monika Dovičáková (3), Michal Uličný 
(7), Norbert Antoš (5), Ján Kuľha (54). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 

   Tohtoročná Svidnikovica v klube 
Holičstvo vo Svidníku bude tro-
chu extra. Tento rok pomôžeme 
malému Alexovi, ktorý sa narodil 
tri mesiace predčasne a pre kva-
litnejší život potrebuje absolvovať 
intenzívne terapie. 
   K jeho hlavným diagnózam patrí 
autizmus a strata sluchu, no aj 
ďalšie. 
   Veríme že s našou i vašou pomo-
cou sa nám podarí pomôcť Alexovi 
dosiahnuť plnohodnotnejší život 
a jeho rodine, ktorá sa nikdy ne-

vzdáva, pomôcť 
fi nančne znášať 
náklady.

 Sumu vyzbiera-
nú na vstupnom 
odovzdáme Ale-
xovej rodine.


