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  Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo nové rozdelenie nemoc-
níc v rámci optimalizácie siete nemocníc. Podľa zverejneného 
zoznamu by na východe Slovenska malo byť viacero nemocníc 
najnižšieho, prvého typu, teda tzv. komunitné. Komunitnou má 
byť aj Nemocnica arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku.

Ministerstvo predstavilo rozdelenie nemocníc - čo čaká tú svidnícku?

 HOVORCA TOMÁŠ KRÁĽ UVIEDOL, ŽE CIEĽOM TEJTO SIETE 
JE ZACHOVANIE SÚČASNÉHO ROZSAHU

 Svidnícka nemocnica patrí do siete ProCare a Svet zdravia. Jej hovorca Tomáš 
Kráľ v stanovisku uviedol, že cieľom tejto siete je zachovanie súčasného roz-
sahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých svojich nemocniciach 
a poliklinikách naprieč Slovenskom. 
  „Máme zato, že nová podmienená kate-
gorizácia nemocníc v kombinácii s do-
plnkovými medicínskymi programami 
nám to umožní na každom pracovisku. 
Vrátane regionálnych pôrodníc, urgent-
ných príjmov, či chirurgických oddelení. 
  Našou primárnou úlohou je stabilizo-
vať personálnu situáciu a neustále zvy-
šovať kvalitu našej siete pre pacientov, 
ale aj zamestnancov,“ zdôraznil Tomáš 
Kráľ, podľa ktorého sieť ProCare a Svet 
zdravia po roku príprav považuje prvé 
praktické výsledky reformy nemocničnej 
siete za racionálne. 
  „Pri niektorých našich pracoviskách 
však budeme žiadať o zohľadnenie re-
gionálnych špecifík, aby poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti v konkrétnych 
odbornostiach nebolo z pohľadu budúcnosti lokálne ohrozené. Kon-
krétne hovoríme o zaradení galantskej nemocnice do druhej kategórie 
a podpora doplnkového programu vaskulárnych intervencií v rámci 
michalovskej nemocnice.“ 

ČO HOVORÍ RIADITEĽ MAREK PYTLIAK?
  Vráťme sa však k Nemocnici arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku. Jej riaditeľ 
Marek Pytliak pre naše noviny v prvom rade zdôraznil: 
„Tvrdenie, že nemocnie 1. kategórie budú iba „doliečovákmi,“ alebo že 
nebudú patriť medzi „prvú ligu“ (ako to bolo občas prezentované v mé-
diách) je buď hrubá neznalosť problematiky alebo zámerné zavádzanie 
a strašenie verejnosti.“ 
  Podľa Mareka Pytliaka je potrebné si uvedomiť, že každá nemocnica môže 
prevádzkovať aj tzv. doplnkové medicínske programy, a to aj o 1 úroveň vyš-
šie, ako je jej zaradenie. Teda, nemocnica I. kategórie môže prevádzkovať 
doplnkové programy 2. kategórie, nemocnica II. kategórie doplnkové programy 
3. kategórie atď. Samozrejme, musia byť pri tom splnené viaceré podmienky, 
najmä však personálne a materiálno technické zabezpečenie pre danú úroveň 
a potreba v rámci regiónu. O udelení daného doplnkového programu bude 
rozhodovať Ministerstvo zdravotníctva do konca apríla 2023.
  Ako sme už uviedli, svidnícku nemocnicu Ministerstvo zdravotníctva ju 
zatiaľ zaradilo do I. kategórie s výhľadom viacerých doplnkových programov 
2. úrovne. 
  „Podľa  §8 ods. 8 zákona 540/2021 o kategorizácii ústavnej zdravotnej 
starostlivosti by nemocnica vo Svidníku mala byť kvôli dostupnosti 
zaradená do II. kategórie (takmer 100% pacientov z okresu Stropkov 
bude mať dojazd do najbližšej nemocnice II. kategórie, v tomto prípade 
do nemocnice v Bardejove alebo v Humennom, viac ako 45 minút),“ 
upozornil riaditeľ svidníckej nemocnice Marek Pytliak, no a práve o časovej 
dostupnosti vo vyhlásení hovorí aj primátorka Svidníka. 

PRIMÁTORKA MARCELA IVANČOVÁ VYHLÁSILA,
 ŽE BUDE VYZÝVAŤ NA DODRŽANIE PODMIENOK V ZÁKONE

  Marcela Ivančová vyhlásila, že bude vyzývať na dodržanie podmienok v 
zákone pre dostupnosť zdravotníckej starostlivosti ako jedných zo základných 
kritérií v zákone.
  „Svidnícka nemocnica je zaradená v I. kategórii, má poskytovať dlhodo-
bú starostlivosť, ale zároveň môže poskytovať doplnkové programy z II. 
kategórie - napríklad urgentnú medicínu, brušnú chirurgiu, internú 

medicínu, neurológiu, nemocničnú pediatriu a podobne,“ povedala Mar-
cela Ivančová a pokračovala, že v regióne urobili doteraz mnohé kroky, aby 
poukázali na to, že nemocnica má byť regionálnou nemocnicou II. kategórie. 
„Ďalej sa budem opierať o podporu primátorov a starostov celej spádo-
vej oblasti troch okresov, budem žiadať aj o podporu spoločnosti Svet 
zdravia a zároveň apelovať na Prešovský samosprávny kraj, aby stáli za 
svidníckou nemocnicou,“ zdôraznila svidnícka primátorka. 
  V rámci pripomienkového konania bude podľa jej slov vyzývať na dodržanie 
podmienok v zákone pre dostupnosť zdravotníckej starostlivosti ako jedných 
zo základných kritérií v zákone. 
  „Som presvedčená, že táto podmienka má byť uplatnená aj na spádo-
vú oblasť Svidník, Stropkov, Medzilaborce,“ skonštatovala primátorka s 
tým, že 100 percent obcí okresu Stropkov a takmer 85 percent obcí okresu 

Svidník má dobu dojazdu do nemocnice v 
Bardejove dlhšiu ako 45 minút.
  Riaditeľ Nemocnice arm. gen. L. Svobodu 
vo Svidníku Marek Pytliak pre naše noviny 
priznal, že nemocnica nespĺňa niektoré 
povinné programy, ktoré už nemocnice II. 
úrovne majú, a to najmú gynekologicko-
-pôrodnícke, či niektoré programy v rámci 
vnútorného lekárstva a podobne.
„Principiálne však zatiaľ stačí, ak by 
sme mali Ministerstvom zdravotníctva 
schválené všetky existujúce programy, 
ktoré momentálne sú prevádzkované, 
s ambíciou rozšírenia portfólia o po-
skytovanie urgentnej starostlivosti nie 
formou ústavných pohotovostných 
služieb, ale formou urgentného príjmu, 
tak ako to je v iných nemocniciach 

podobnej veľkosti a spádu a s prihliadnutím na to, že nemocnica vo 
Svidníku poskytuje akútnu zdravotnú starostlivosť pre pacientov v rámci 
dvoch okresov - Svidník a Stropkov a polovice okresu Medzilaborce. 
  Pri zachovaní tých programov na úrovni II., ktoré v súčasnosti ne-
mocnica už prevádzkuje, by sa „nerušilo“ ani jedno oddelenie. Takže, 
všeobecne povedané, zaradenie nemocnice do 1. kategórie neznamená, 
že v nej nemôže byť poskytovaná akútna zdravotná starostlivosť a v 
prípade nemocnice vo Svidníku bude našou snahou minimálne zacho-
vať existujúcu akútnu starostlivosť, eventuálne ju ešte rozšíriť,“ vyhlásil 
riaditeľ svidníckej nemocnice Marek Pytliak.

MINISTERSTVOM ZDRAVOTNÍCTVA SÚ PRE SVIDNÍCKU NEMOCNICU 
STANOVENÉ TIETO DOPLNKOVÉ MEDICÍNSKE PROGRAMY: 

  
Podľa Ministerstvom zdravotníctva zverejneného rozdelenia nemocníc sú 
pre svidnícku nemocnicu stanovené tieto doplnkové medicínske programy: 
Program urgentnej medicíny - program II. úrovne, Program pre perioperačnú 
medicínu - program II. úrovne, Traumatologický program I. úrovne, Program 
brušnej chirurgie - program II. úrovne, Urologický program - program I. úrov-
ne, Gynekologický program - program I. úrovne, Program cievnej chirurgie 
- program I. úrovne, Program internej medicíny - program II. úrovne, Neinva-
zívny kardiovaskulárny program - program II. úrovne, Program pneumológie 
a ftizeológie - program II. úrovne, Program gastroenterológie a hepatológie 
- program I. úrovne, Program endokrinológie, diabetológie a metabolických 
porúch - program II. úrovne, Nefrologický program - program II. úrovne, 
Reumatologický program - program II. úrovne, Program hematológie a trans-
fuziológie - program II. úrovne, Infektologický program - program II. úrovne, 
Program klinickej imunológie a alergológie - program II. úrovne, Neurologický 
program - program II. úrovne, Psychiatrický program - program II. úrovne, 
Program nemocničnej pediatrie - program II. úrovne, Program pediatrickej 
pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne, Program pediatrickej gastro-
enterológie, hepatológie a porúch výživy - program II. úrovne, Program pre 
rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program II. úrovne.
„Ako je vidno, nejde o žiadnu revolučnú zmenu, či nebodaj senzáciu. Je 
to presne ten rozsah zdravotnej starostlivosti, ako nemocnica posky-
tuje dnes,“ zdôraznil ešte hovorca siete nemocníc ProCare a Svet zdravia 
Tomáš Kráľ. 

(ps)
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  Jaroslav Suvák už nie je svidníckym okresným policajným 
riaditeľom. K poslednému decembrovému dňu v tejto funkcii 
skončil, nakoľko sa rozhodol odísť do výsluhového dôchodku 
a ukončil tak svoj služobný pomer v Policajnom zbore SR.

JAROSLAV SUVÁK ODIŠIEL Z POLÍCIE 
- kto ho nahradí vo funkcii okresného riaditeľa?

  Jaroslav Suvák je dlhoročným policajným funkcionárom. Od 1. januára 2005 
do 31. mája 2006 bol zástupcom riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného 

zboru v Bardejove pre okres Svidník. Keď bolo zriadené samostatné Okresné 
riaditeľstvo Policajného zboru SR vo Svidníku, Jaroslav Suvák sa stal jeho 
riaditeľom. Bolo do 1. júna 2006 a funkciu okresného riaditeľa vykonával do 
31. augusta 2010. Neskôr krátko pôsobil ako riaditeľ Vnútorného odboru 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR vo Vranove nad Topľou a rok 
pôsobil ako vedúci zmeny Operačného odboru a následne od 1. decembra 
2011 do 30. septembra 2012 ako riaditeľ Operačného odboru Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru v Prešove.
  Následne sa vrátil do Svidníka a od 1. októbra 2012 do 31. decembra 2022 
vykonával znovu funkciu riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru 
SR vo Svidníku. Svidníckym okresným policajným riaditeľom tak bol
14 rokov a dva mesiace. V Policajnom zbore SR celkovo odslúžil, vrátane 
povinnej vojenčiny, 33 rokov a dva mesiace. Na vojenčinu rukoval 1. októbra 
1989 a k Policajnému zboru SR nastúpil 1. oarca 1990.
  Po odchode Jaroslava Suváka z funkcie okresného riaditeľa a zároveň aj 
do výsluhového dôchodku kompetencie riaditeľa prešli na jeho zástupcu 
Ľuboša Jackanina. 
  Ten sa podľa našich informácií takisto chystá na odchod do výsluhového 
dôchodku. Svoje pôsobenie v Policajnom zbore SR má Ľuboš Jackanin 
ukončiť k poslednému januárovému dňu. Kto bude potom novým riaditeľom 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR vo Svidníku je nateraz otázne. 

(ps)

  Muž z obce Ladomirová, ktorý vystupoval ako konateľ viace-
rých obchodných spoločností bol vyšetrovateľom Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku obvinený z trestného 
činu podvodu.  

Predával, čo mu nepatrí, 
hrozí mu až päťročné väzenie

  Napriek tomu, že mal vedomosť o tom, že hnuteľná vec, konkrétne kukuričný 
adaptér spadá do konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka, ho ponúkol na 
predaj záujemcovi z Poľska.  
  Stretli sa v obci Vagrinec, kde „predávajúci” utvrdil Poliaka v tom, že stroj 
je v jeho vlastníctve a že ho predá za sumu 15 500 eur. Muž vedel, že nie 
je oprávnený nakladať s týmto majetkom! Obchod dohodli a aj zrealizovali, 
kupujúci si prevzal stroj a predávajúci peniaze. Polícia ale zabránila preprave 
stroja do Poľskej republiky,  nakoľko ide o hnuteľnú vec podliehajúcu konkurzu. 

(krpz)

   V novom roku 2023 pevné zdravie, 
rodinnú pohodu, vzájomné porozumenie, 
veľa osobných a pracovných úspechov 
          praje

Mgr. Martin Gonšenica, 
okresný predseda 

SMER- SD Svidník 
a okresná rada

          Milí čitatelia,
   vstúpili sme do nového roka 2023, ktorý, ako všetci pevne veríme, bude 
lepší než ten, s ktorým sme sa pred pár dňami rozlúčili. 
   V rukách držíte prvé tohtoročné vydanie našich novín a iste ste si všimli 
zvýšenú cenu. Dôvodom sú počas celého minulého roka enormne sa zvy-
šujúce náklady na tlač a samotné vydávanie našich novín. Veríme, že nám 
zachováte svoju priazeň a že aj takto podporíte zachovanie tradície tlačených 
novín v našom regióne. 
   V novom roku prajeme pevné zdravie a pohodu!                   Redakcia PN
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Prvým Svidníčanom narodeným v novom roku je Viliam, ktorý 
prišiel na svet v Nemocnici v Bardejove na Nový rok.

  Výtvarníčka Marta Augustinská žije a tvorí v Bardejovských 
Kúpeľoch. Výtvarnému umeniu sa venuje od detstva, kon-
krétnejšiu podobu jej tvorba začala nadobúdať v kolektíve 
amatérskych výtvarníkov - v Klube výtvarníkov v Bardejove. 

Sprístupnia výstavu pod názvom Madony a Masky 

  Maľuje olejom, akrylom, suchým pastelom, veľa kreslí, v poslednej dobe 
sa venuje aj maľbe úžitkového skla a vitráží, obľúbenou témou sú hlavne 
kvety a kvetinové zátišia, krajina, mestské zákutia, portréty, krásu ženy 
porovnáva s krásou kvetov. 
  Každoročne sa zúčastňuje rôznych výstav aj autorských výstav na 
Slovensku, v Poľsku, v Maďarsku a na Ukrajine. 
  Jej práce sa nachádzajú v súkromných aj v galerijných zbierkach v 
mnohých krajinách v Európe, ale aj v Izraeli-Herzlia, v Anglicku a v USA. 
V galérii Miloša Bazovského v Trenčíne ju zaujal výrok po návrate zo štu-
dijného pobytu v Paríži „Všetko je už urobené, všetko je už dokončené...“. 
Ale Marte Augustínskej sa zdá, že ešte strašne veľa práce na ňu čaká... 
ešte veľa nie je urobené, veľa nenamaľované ... 
  Jej výstavu „Madony a Masky“ si záujemci môžu pozrieť vo výstavných 
priestoroch v POS vo Svidníku od 12. januára do 13. februára 2023.

  Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

Obec Vyšný Mirošov vás pozýva 

na Tradičný obecný ples
Sobota 4. februára 2023 so začiatkom o 19.00 hod. 

Osoba 25 eur
Hrá skupina Song z Rešova 

Predjedlo, polievka, 2x hl. jedlo, zákusok +káva, 
slané na stole, ovocie a fľaša vína na pár.

Bohatá tombola - 80 hodnotných cien

Kontakt: 
0903 616 832, 054/759 22 19, 0948 140 766, 0911 023 111

Prvé svidnícke bábätko 
sa narodilo v Bardejove 

  Pre manželov Lenku a Jána Fečíkových zo Svidníka je to prvorodený synček. 
Narodil sa 1. januára o 14.32 hod., meral 50 centimetrov a vážil 3 000 gramov. 
  Ako nám povedala šťastná mamička Lenka Fečíková, synček Viliam sa 
na svet trochu poponáhľal, keďže termín pôrodu mali stanovený na tretí 
januárový deň.
Šťastným rodičom srdečne blahoželáme a nech im synček rastie pre radosť! 

(ps)

  Policajti hodnotia vianočné obdobie z 
bezpečnostnej situácie ako relatívne 
pokojné bez mimoriadnych alebo 
závažných trestných činov alebo 
závažných dopravných nehôd.
  Ako nás informovala hovorkyňa 
Krajského riaditeľstva Policajného 
zboru v Prešove Jana Ligdayová v 
uvedenom období bolo zistených päť 
trestných činov z toho tri proti majetku 
a dva proti životu a zdraviu. 
  Taktiež boli zistené dva priestupky 
proti majetku a dva proti verejnému 
poriadku. Boli nahlásené štyri do-
pravné nehody a škodová udalosť, 
bez následkov na živote a zdraví, kde 
išlo prevažne o nepozornosť na par-
kovisku, resp. zrážka s lesnou zverou.

(pn)

VIANOCE 
BEZ MIMORIADNÝCH 

TRESTNÝCH ČINOV 

   V pondelok 26. decembra 2022 usporiadali svidnícki nohejbalisti nohejbalový 
turnaj trojíc v telocvični Základnej školy na Karpatskej ulici. Osem družstiev 
rozdelených do dvoch skupín bojovalo o čo najlepšie umiestnenie pred vyra-
ďovacou časťou. Vo štvrťfi nále hranom na dva víťazné sety sa stretli Stano 
Magera, Laco Harakaľ a Lukáš Kidala s celkom Zborova. Vyrovnaný zápas 
rozhodol tretí set, v ktorom Magerovci nedotiahli sľubne rozohraný set do 
víťazného konca. Milan Tchir s Igorom Saganom a Oliverom Dudášom porazili 
tím Paňkovcov (Július, Rasťo a Braňo) v dvoch setoch. Marek Bujňák s Ma-
túšom Tarcalom a Vladom Hirkom porazili 2. tím Levoče tiež v dvoch setoch. 
Posledné štvrťfi nále zohrali 1. tím Levoče a Edo Slivovič s Peťom Kidalom 
a Tomášom Kostíkom. I tu Levoča vyhrala v dvoch setoch. V semifi nále na 
seba narazili Marek Bujňák so svojim tímom proti Zborovu. V trojsetovej bitke 
vyhrali Zborovčania v tesných setoch 2:1. Druhé semifi nále zvládli lepšie 
Tchirovci, ktorí porazili 1. tím Levoče 2:0. O tretie miesto bojovali Bujňákovci 

Z nohejbalového turnaja trojíc vo Svidníku
s 1. tímom Levoče. Zápas lepšie zvládla Levoča a obsadila 3. miesto. Finále 
ovládli chlapci zo Zborova, ktorí vo dvoch setoch porazili Tchirovcov a tešia 
sa z prvého triumfu na našom turnaji.
   Poďakovanie patrí sponzorovi Jurajovi Maťašovi i reštaurácii Famb za 
prípravu pohostenia.                                                                                  (is)
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  Symbolicky počas vianočnej besiedky, v deň magického dátumu 
a v posledný školský deň tohto roka pred vianočnými prázdni-
nami odovzdala primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová 
výťažok z charitatívnej zbierky Vianočných trhov 2022 v sume 
1 430 eur svidníckej rodine, ktorej mamička je zamestnankyňou 
jednej zo základných škôl v meste Svidník.

1 430 eur pre chlapčeka s detským autizmom

  „Vianočné charitatívne trhy sme priniesli ešte v roku 2019 a už vtedy 
sme videli a najmä cítili, že súdržnosť a láskavosť je medzi nami a do-
týka sa nás o to viac, ak ide o príbeh, osud z nášho mesta. Preto sa aj 
tento rok 19. 12. 2022 rozhodli vybrať jeden ľudský príbeh a požiadať 
o pomoc školy, organizácie i verejnosť,” približuje primátorka Ivančová.

VIANOČNÉ TRHY S PRÍBEHOM
  Vianočné charitatívne trhy organizuje mesto Svidník a na ich predaji sa 
podieľajú všetky organizácie, ktoré prinesú ručne vyrábané predmety, alebo 
pochutiny a za výťažok z nich sa podporí konkrétny príbeh. Tento rok sa do 
trhov zapojilo 14 organizácii vrátane mesta Svidník. Predávali sa svietniky, 
ozdoby, sviečky, ikebany, tkané koberce, wafl e, perníky, oblátky, chlebík so 
šmalcom a cibuľou, punč, čaj aj varené víno. 
  Výnimočnosťou tohto ročníka bol samotný spôsob výberu adresáta. Organi-
zácie vo Svidníku mohli samé navrhnúť príjemcu charitatívnej zbierky a tým 
pomôcť nie len predajom, ale aj poukázaním na výnimočný ľudský príbeh. 
Mamička 4-ročného chlapčeka Jakubka s detským autizmom bola navrhnutá 
svidníckou školou, v ktorej pracuje.

VIANOČNÉ TRHY PRE JAKUBKA 
  S týmto podtitulom a s nasledujúcim textom sa viedla kampaň tohtoročných 
Vianočných trhov vo Svidníku. 
  „Tento chlapček mal obrovské šťastie...narodil sa do milujúcej rodiny. 
Už štyri roky dáva celému svojmu okoliu lásku, koľko len dieťa vie dať. 
Jeho rodičia sa mu snažia dať tiež všetko, ale spolu s ním bojujú s ocho-
rením detský autizmus. Starostlivosť o takéto dieťatko v malom meste 
ako je Svidník znamená neustále cestovanie za terapiami, za cvičením, 

do špecializovanej škôlky...
 Vianočné charitatívne trhy vo Svidníku 19. decembra 2022 otvorili srdcia 
pre Jakubka. Svidnícke školy a rôzne zariadenia sa zapojili a vyrobili 
krásne predmety, či ozdoby, napiekli a navarili pochutinky, aby spoločne 
vyzbierali z predaja, čo najväčšiu čiastku pre svidníckeho chlapčeka 
Jakubka. Peniaze by rodina chcela prioritne použiť na ľahšie zvládnu-
tie s náročným cestovaním a poplatkami za terapie,” povedala Kristína 
Tchirová, PR manažérka mesta Svidník.

ODOVZDANIE ZBIERKY
  Mesto Svidník odovzdalo vyzbierané peniaze počas vianočnej besiedky v 
priestoroch školy, v ktorej Jakubková mama pracuje. Na zbierke sa podieľalo 
14 organizácii a spoločne sa im podarilo vyzbierať čiastku 1 430 eur. Peniaze 
odovzdala primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová, ktorá prišla s myš-
lienkou charitatívneho predaja ešte v roku 2019 a táto tradícia je vo Svidníku 
stále živá.                                                                                                   (kt) 

  Aj napriek prázdninám a dovolenkám, kedy väčšina ľudí trávi 
čas mimo svoje kolektívy, iba v ambulanciách pohotovostnej 
služby pre dospelých, deti a dorast v Nemocnici Svet zdravia 
vo Svidníku ošetrili počas vianočných sviatkov (24. až 26. de-
cembra) celkovo 244 pacientov. 

Počas Vianoc ošetrili v nemocnici 244 pacientov 

  Počas Silvestra a Nového roka (31. decembra 2022 a 1. januára 2023) 
personál  ambulantnej pohotovostnej služby ošetril 132 pacientov. Najčas-
tejšie diagnózy boli infekcie horných dýchacích ciest, gastroenteritídy, bolesti 
chrbtice, u detí mimo uvede-
ných diagnóz aj bolestí uší, 
pocit na vracanie a infekcie 
močových ciest. 
  Ako nás informovala komu-
nikačná špecialistka sieťe 
nemocníc Svet zdravia a 
polikliník ProCare Jana Fe-
dáková Interná ambulancia 
ústavnej pohotovostnej služ-
by ošetrila počas vianočných 
sviatkov 36 pacientov, z čoho 
zdravotný stav 12 vyžadoval 
aj následnú hospitalizáciu. Počas Silvestra a Nového roka na tejto ambulancii 
ošetrili 22 pacientov, z ktorých osem bolo aj následne hospitalizovaných. Medzi 
najčastejšie dôvody hospitalizácií z tejto ambulancie patrili horúčky, vysoký 
krvný tlak, kardiálne dekompenzácie a dyspepsie.
  Chirurgická ambulancia ústavnej pohotovostnej služby počas vianočných 
sviatkov nezaznamenala žiadne mimoriadne úrazy. Úrazové ošetrenia vznikli 
v súvislosti s poranením zápästia, členkov, s popáleninami malého rozsahu, 
ktoré nevyžadovali hospitalizáciu. Hospitalizáciu pacientov si vyžiadala náhla 
príhoda brušná a úraz ramena. 
  Silvestrovské oslavy si vyžiadali aj šesť ošetrení na chirurgickej ambulancii 
ústavnej pohotovostnej služby. Dôvodom ošetrení boli predovšetkým úrazy pri 

páde či nehode, a to pomliaždené kolená, pomliaždené predlaktia, hrudníky, 
otras mozgu, či vykĺbené jabĺčko. Počas silvestrovskej noci bol do nemocnice 
prijatý jeden pacient po úraze hlavy. 

(pn)

  Hasiči v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a 
Záchranného zboru vo Svidníku zasahovali v období od 24. 
decembra do 2. januára celkovo trikrát. 

Hasiči zasahovali aj pri požiari v kuchyni bytu

  K technickej pomoci boli vyslaní dvakrát, k požiaru raz. Zasahovalo celkovo 
10 príslušníkov z hasičskej stanice Svidník so štyrmi kusmi hasičskej techniky.
29. decembra 2022 v ranných hodinách zasahovali 3 príslušníci z hasičskej 
stanice Svidník s jedným kusom hasičskej techniky v katastri obce Nižná 
Jedľová v okrese Svidník, kde pomáhali s odstraňovaním nalomeného konáru 
stromu, ktorý zasahoval do jazdného pruhu. 
  „30. decembra 2022 v poobedňajších hodinách bol ohlásený požiar v kuchyni 
bytu na 4. poschodí bytového domu na Karpatskej ulici vo Svidníku. Na miesto 
udalosti boli vyslaní štyria príslušníci z hasičskej stanice Svidník s dvoma 
kusmi hasičskej techniky. Po príchode na miesto udalosti bolo prieskumom 
zistené, že išlo o požiar plynového sporáka s elektrickou prípojkou, ktorý sa 
majiteľom bytu podarilo do príchodu hasičskej jednotky uhasiť. Zasahujúci 
hasiči zadymené priestory bytu odvetrali a následne prekontrolovali. Na miesto 
udalosti bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru. Najpravdepodobnej-
šou príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha. Pri požiari 
nedošlo k žiadnym zraneniam. Následkom požiaru vznikla majiteľovi priama 
materiálna škoda predbežne vyčíslená na hodnotu 200 eur,“ informovala 
Miroslava Knišová z Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove.  
  30. decembra 2022 vo večerných hodinách zasahovali traja príslušníci z 
hasičskej stanice Svidník s jedným kusom hasičskej techniky v katastri obce 
Hrabovčík, v okrese Svidník pri vyslobodzovaní zapadnutého vozidla.   (pn)
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  Karpatská drevená cesta predstavuje klenot Východných 
Karpát, no i napriek svojej jedinečnosti a nevšednosti nie je 
turistami vyhľadávanou atrakciou. Časť tejto cesty vedie aj 
cez obce Vyšný Komárnik, Nižný Komárnik, Miroľu, Hunkovce, 
Krajné Čierno, Ladomirovú a nakoniec mesto Svidník. 

Karpatská drevená cesta

  S príchodom nového roka, prichádzajú, ako to už býva, aj nové predsavzatia. 
Ak jedným z nich je väčší pohyb v prírode, práve krátka prechádzka spolu so 
spoznávaním týchto celosvetovo významných objektov, je na úvod výborným 
začiatkom. Aj keď Karpatská drevená cesta (KDC) predstavuje vyše 300 km 
putovania po skoro 50 objektoch drevenej sakrálnej ľudovej architektúry, nie-
ktorí z nás to možno majú pár metrov od domu a ani nevedia, že za takýmito 
vzácnosťami ľudia cestujú aj tisícky kilometrov.
  V karpatskom horskom masíve sa nachádzajú chrámy, ktoré sú vo výnimoč-
nej spojitosti s prírodou, preto aj keď ste už skúsený alebo náročný turista, 
práve nevšednosť tejto cesty je ideálnym miestom na turistiku, pretože popri 
chôdzi sa dozviete množstvo zaujímavostí nielen o jednotlivých chrámoch, 

ale i o živote našich predkov a ich zvyklostí. Napríklad v obci Ladomirová sa 
nachádza chrám sv. archanjela Michala, postavený v roku 1742 bez jediného 
klinca. Zaujímavým príbehom sa pýši aj chrám zasvätený Ochrane Presvätej 
Bohorodičky v Korejovciach, kde sa traduje, že v druhej svetovej vojne nastal 
výbuch, ktorý poškodil chrám, strechu i cárske dvere, avšak je pozoruhodné, 
že nepoškodil obraz Panny Márie, ktorý bol umiestnený hneď napravo odo 
dverí. V obci Bodružali má chrám sv. Mikuláša prívlastok najstarší na KDC, 
keďže bol postavený už v roku 1658.
  Vedeli ste, že aj napriek osobitosti každého chrámu, majú predsa niečo 
spoločné? Každá cerkva má rovnaké rozdelenie interiéru, ktoré pozostáva z 
troch častí - predsieň (babinec), chrámová loď a svätyňa. Dominantou každej 
cerkvi je ikonostas, ktorý je charakteristický pre chrámy východného obradu.  
  Každá cerkva stojí aspoň za krátku návštevu, pretože práve takto môžeme 
vidieť ako žili naši predkovia, ktorí nemali veľa materiálnych možností na to, 
aby boli chrámy pompézne. Práve jednoduchosť a majstrovstvo ľudí dokazujú, 
že aj z kedysi najzákladnejšieho materiálu, ktorým bolo drevo, vedeli vytvoriť 
to, čo dnes nazývame Perly Karpát.                                   

Martina Hricková

  V terajšej dobe sa pravoslávni veriaci snažia o zachovanie 
zvykov a tradícií svojich predkov, siahajúce až do čias svätého 
Cyrila a Metoda. Preto väčšina z nich sa na Slovensku i vo svete 
pri slávení cirkevných sviatkov sa neriadi gregoriánskym, ale 
starším juliánskym kalendárom. 

NOVOROČNÉ TRADÍCIE V SKANZENE  

  Najočakávanejšími sviatkami našich predkov odjakživa boli sviatky zimného 
cyklu, ktoré sa podľa juliánskeho ka-
lendára začínajú 7. januára sviatkom 
Narodenia Krista (Roždestvo Chris-
tovo), pokračujú 14. januára na Starý 
Nový rok (na sv. Vasiľa) a končia sa 19. 
januára na Zjavenie Pána (Vodochreš-
ča). Toto obdobie je požehnaným 
časom na to, aby sa zabudlo na starú 
nevraživosť, odpustilo sa všetko zle a 
poďakovalo sa za všetko dobré. Ešte 
6. januára, v predvečer Vianoc, sa 
celá rodina zišla doma a pripravovala 
sa na Svätý večer. Nevyhnutne sa 
pripravovali chudé jedlá z darov polí a 
zeleninovej záhrady. 
  Takto si domáci uctili uplynulý rok 
a poďakovali sa za jeho dary. Za 
štedrovečerným stolom musela byť 
celá rodina spolu. 7. januára, v deň 
Vianoc, sa chodilo po domácnostiach 
s vianočným betlehemom - divadelné 
predstavenie, ktoré rozprávalo o narodení Ježiša Krista. V každej domác-
nosti svietila sviečka ako symbol dobra a lásky. Hlavnou osobou 14. januára 
na Vasiľa bol podľa zvyku prvý rozsievač, zvyčajne chlapec, ktorý priniesol 
do domu šťastie, zdravie a nádej na dobrú úrodu. Po celý sviatočný čas sa 

koledovalo a vinšovalo: spievali sa rituálne piesne - priania majiteľom domov 
a ich domácim. 
   Na zachovanie tradície vinšov a kolied sa dňa 14. januára 2023 od 11.00 
hod. v národopisnej expozícii v prírode (skanzene) SNM - Múzea ukrajinskej 
kultúry vo Svidníku uskutoční podujatie s názvom NOVOROČNÉ TRADÍCIE V 
SKANZENE. Jeho organizátorom je SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry. Pod-
ujatie má už svoju tradíciu stretávania sa širokej verejnosti v areáli skanzenu 
pri príležitosti Nového roka podľa juliánskeho kalendára. 

  Prostredníctvom programu, v ktorom 
zaznejú novoročné vinše a koledy od 
MSS PAROBČACI, FSk STROPKOV-
ČANI zo Stropkova ako aj od detí zo 
Svidníka a okolia, si priblížime tradície 
vítania Vianoc (Roždestvo Christovo) 
a Nového roka z čias dávno minulých. 
Bude tradičná ľudová zabíjačka a 
ochutnávka zabíjačkových špecialít, 
primátorský punč, ľudová veselica s 
dobrou muzikou. Veríme, že nebude 
chýbať bohatá snehová nádielka, a tak 
sa pripravme na perfektnú guľovačku 
a sánkovačku na všetkých kĺzavých 
predmetoch, ktoré sa dajú využiť na 
jazdu zo zasneženého kopca. 
Pozývame Vás zažiť atmosféru julián-
skeho novoročného obdobia v skan-
zene SNM - Múzea ukrajinskej kultúry. 
Tešíme sa na Vašu účasť! 

Zmena programu vyhradená. 
Vstupné: 5,00 € = „makovický toliar“ (v cene ochutnávka špecialít). 

Deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby z d a r m a 
(možnosť zakúpiť si „makovický toliar“).

(snm-muk)

   Po vianočnej a novoročnej prestávke 12. kolo Niké Extraligy mužov prinieslo 
tri hladké víťazstvá domácich tímov.
   Prešovčania nemali s Prievidžanmi väčšie problémy, keď ich poľahky zdo-
lali 3:0 a dovolili im uhrať len 40 bodov. V televíznom šlágri sa zrodil na prvý 
pohľad hladký triumf Myjavy, ale o výsledku sa rozhodovalo v druhej polovici 
všetkých troch setov. No a svidnícki volejbalisti neuspeli v Bratislave. Tamojší 
hráči VKP zdolali Svidníčanov bez straty setu po prvý raz od 13. marca 2021. 
   Zostava TJ Slávia Svidník: Šellong 6, R. Vitko 0, B. Skasko 9, Matušovský 
2, T. Skasko 9, M. Sopko ml. 6, libero M. Vitko (Gula 0, Ľ. Skasko 0, Vikhliaiev 
0, Bognár 0). Tréner: R. Paňko.
   Hráči zápasu: Adrián Vančo (VKP Bratislava) - Daniel Šellong (TJ Slávia 
Svidník)
   Svidnícky tréner Rastislav Paňko po sobotňajšom zápase v hlavnom meste 

EXTRALIGA / VKP Bratislava - TJ Slávia Svidník 3:0 (19, 10, 22)
povedal: „Z našej strany to bol 
absolútne nevydarený zápas a 
chlapci musia pochopiť, že bez bo-
jovnosti sa nedá vyhrať. Musíme si 
sadnúť, povedať si nejaké veci a ísť 
ďalej. Sezóna sa končí až v apríli, 
takže máme ešte dostatok času, 
ale nejaké veci vyriešiť musíme.“
   Najbližšiu sobotu 14. januára sa 
volejbalisti Svidníka predstavia na 
domácej pôde. Od 16. hodiny ich 
súperom budú hráči Prešova. 
                                        (svf, pn)
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ČO SA DIALO V REGIÓNE POD DUKLOU V ROKU 2022
alebo o čom sme písali, o čom a o kom sme informovali  

JANUÁR
 Kvôli tzv. covidovým opatreniam bolo vítanie no-
vého roka vo Svidníku bez organizovaných osláv a 
bez ohňostroja. * Od pondelka 3. januára mohli byť 
otvorené všetky reštauračné zariadenia. Umožnilo 
to uvoľnenie tzv. covidových opatrení. * Prvým 
bábätkom z mesta Svidník narodeným v novom 
roku 2022 v niektorej z troch najbližších pôrodníc 
by mala byť Lorianna, ktorú 3. januára v bardejov-
skej nemocnici priviedla na svet 24-ročná Andrea 

Deňová bývajúca na Fes-
tivalovej ulici vo Svidníku. 
* Priniesli sme rozhovor s 
mladým svidníckym rodákom a kondičným trénerom 
Marekom Olejárom nielen o cvičení, ale aj o volejbale 
a zdravom životnom štýle. * Po pomerne dlhom on-line 
vyučovaní z domu kvôli opatreniam pre zamedzenia 
šírenia ochorenia Covid-19 sa deti vrátili do škôl. * So 
svidníckou kožnou lekárkou Hanoou Zelenkovou sme 
sa na našich stránkach venovali jej pôsobeniu na čele 
medzinárodnej Škoyl karboxyterapie, ktorá je veľmi 
populárna najmä v Ázii a Južnej Amerike. * Treťoligoví 
futbalisti 1. FK Svidník začali zimnú prípravu s novým 

trénerom Vladislavom Palšom a jeho hrajúcim asistentom Oliverom Špilárom. 
* Na cestách v regióne pod Duklou v pondelok 17. januára vyčíňal vietor a 
husté sneženie. Výsledkom boli okrem iného aj tri vyvrátené kamióny.  * 
Ženská spevácka skupina Svidníčanka oslávila 20 
rokov svojho pôsobenia. * V obmedzenom režime 
kvôli pretrvávajúcim opatreniam na zamedzenie 
šírenie ochorenia Covid-19 sa konali pietne akty 
pri príležitosti 77. výročia oslobodenia Svidníka. 
* Predsedníčkou okresnej organizácie strany 
HLAS - sociálna demokracia vo Svidníku sa stala 
Alena Nováková a tajomníčkou Jana Tchuriková. 
Okresná predsedníčka menovací dekrét prevzala 
z rúk predsedu strany Petra Pellegriniho. * Vo 
Svidníku začal boj o zachovanie pohotovostnej 
stomatologickej služby, pričom na jej zrušenie upozornila mestská poslankyňa 
Katarína Siváková. Nemocnica pohotovosť od súkromného prevádzkovateľa 
neprevzala, zubári nemali záujem slúžiť na pohotovosti a Svidník tak o túto 
pohotovostnú službu prišiel.* 

 FEBRUÁR 
  Písali sme o mladom Svidníčanovi Miloslavovi Hor-
kovičovi, ktorý pracuje v profesionálnom letectve ako 
letecký mechanik. * Nákupná a tankovacia turistika 
v Poľsku sa naplno rozbehla. Dôvodom bolo zave-
denie nulovej sadzby dane na potraviny a zníženie 
sadzby dane na palivá u našich severných susedov. 
* Svidnícka nemocnica si 2. februára 2022 pripome-
nula 75. výročie 
svojho založe-
nia. * Písali sme 
o dôchodcovi Ju-

rajovi Molitorisovi z Giraltoviec, ktorý patrí 
medzi najväčších fanúšikov olympijskej 
víťazky v lyžovaní Petry Vlhovej. * V obci 
Medvedie sa konal ďalší ročník amatér-

skeho zimného 
triatlonu - Zimný 
triatlon ROKA 
2022. * Po vyše mesačnej prestávke vo Svidníku opäť 
otvorili vynovenú predajňu diskontného reťazca KIK. * 
Publikovali sme rozhovor s telocvikárom na dôchodku 
Jurajom Cahajlom, ktorý pôsobil ako lyžiarsky inštruk-
tor vo Vysokých Tatrách. * Talentovaná speváčka s 
ukrajinskými koreňmi, no žijúca vo Svidníku Halina 
Mivkaničová nakrútila videoklip ku skladbe Oj na hori 

stojit chata. * Občianske združenie ROKA 
vo Svidníku ukončilo prevádzku boulde-
ringovej, teda horolezeckej steny Kamiň, 
ktorá bola pri klube Holičstvo. * Po vypuk-
nutí vojnového konfl iktu na Ukrajine sa do 
nezištnej pomoci pre Ukrajincov zapojilo aj 
množstvo ľudí z nášho regiónu. Odvtedy na 
budove SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo 
Svidníku napríklad veje aj ukrajinská vlajka. 
* V deň s magickým dátumom 22.2.2022 

zaznamenali sobáš aj na svidníckej 
matrike. Svoje áno si povedali Mar-
tin Mangera z obce Jurkova Voľa 
a Jana Suchaničová zo Svidníka. 
* V stredoškolskom internáte SOS 
polytechnickej a služieb vo Svidníku 
ubytovali prvých utečencov z vojnou 
poznačenej Ukrajiny. Boli to africkí 
vysokoškolskí študenti študujúci na 

ukrajinských vysokých školách, ktorí však zo Svidníka do dvoch týždňov odišli 
do rodných krajín alebo inde.* 

 MAREC 
  Písali sme o odvážnej svidníckej kvetinárke 
Ľubomíre Oleárovej, ktorá autom vyrazila až 
na poľsko-ukrajinskú hranicu, aby pomohla 
ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfl iktom 
na Ukrajine. * na našich stránkach sme pred-
stavili mladého gymnazistu Lukáša Bredu, 
ktorému učarovalo vyšívanie. * Poklepali 
základných kameň nových dielní odborného výcviku pri SOŠ polytechnickej 
a služieb vo Svidníku. * Na stredoškolskom internáte vo Svidníku afrických 

vysokoškolských študentov z Ukrajiny vy-
striedali ukrajinské matky s deťmi a dôchod-
covia. Viaceré z nich sú vo Svidníku dodnes. 
* Neznámy vandal postriekal Pamätník 
Sovietskej armády žltou, modrou a červe-
nou farbou. Malo ísť o reakciu na vojnový 
konfl ikt na Ukrajine. * Podduklianska kniž-
nica sprístupnila čitateľskej verejnosti svoje 
zmodernizované priestory na takmer 76-tisíc 
eur. * V rámci 

Svetového dňa sociálnej práce si sociálni 
pracovníci miest Svidník a Giraltovce prevzali 
ocenenia. * Písali sme o mladom zvonolejárovi 
Jakubovi Vorobeľovi z Chotče, ktorý zhotovil 15 
kilogramový zvon pre pápeža Františka, ktorému 
ho daroval premiér Eduard Heger. * Tradičné 
oceňovanie učiteľov zo svidníckych materských 

a základných škôl spestrilo 
vystúpenie operného zo-
skupenia GIOIA. * Svidnícky 
Územný spolok SČK získal 
nové auto, ktoré slúži na 
prevoz imobilných ľudí. * V 
kostoloch a chrámoch pre-

stali platiť tzv. proticovidové opatrenia, povinné ostali už iba respirátory. * K 
poslednému marcovému dňu z funkcie riaditeľ-
ky Podduklianskeho osvetového strediska vo 
Svidníku do dôchodku odišla Mária Pajzinková. 
Na svidníckej „osvete“ odpracovala 41 rokov 
a nemaródovala ani jeden deň. Povereným 
riaditeľom POS sa stal Miroslav Štoff a. * V 
Škole umeleckého priemyslu vo Svidníku 
otvorili nové zvukové štúdio.* 
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 APRÍL 
  Priniesli sme príbeh skúsenej ukra-
jinskej múzejníčky, ktorú po úteku z 
Ukrajiny pred vojnovým konfl iktom 
zamestnali v SNM - Múzeu ukrajin-
skej kultúry vo Svidníku. * Na 20-tisíc 
eur odhadli predbežné škody, ktoré 

spôsobil požiar vo fi rme B&G Interér 
v priemyselnom areáli pri Stročíne. * 
Písali sme o mladom farmárovi z Vá-
peníka. Tomáš Rudy nedá dopustiť na 
legendárnu „Vétriesku,“ ktorá nedávno 
oslávila 70 rokov od začiatku výroby. 
* Školský bazén pri Základnej škole 

na Ulici 8. mája vo Svidníku v jari po rekonštrukcii neotvorili. * V pomerne 
chladnom počasí sa konali veľkonočné obrady nielen rímskokatolíckych či 
gréckokatolíckych, ale aj pravosláv-
nych veriacich. * Núdzové ubytova-
nie pre odídencov z Ukrajiny mesto 
Svidník zriadilo v priestoroch bývalej 
mliekarne. Dodnes tam nebol nikto 
ubytovaný. * na priestranstve po 
niekdajších rómskych bytovkách v 
centre Svidníka začali stavať nové 
nákupné centrum. * Prestala platiť 
povinnosť mať na tvári pri vstupe do obchodov respirátor či rúško. * Do života 

uviedli zbierku básní Alexandry Pagáčo-
vej nazvanú Básne z neba Večnosti na 
zemi. * V drevenej cerkvi vo svidníckom 
Skanzene SNM - Múzea ukrajinskej kul-
túry posvätili zreštaurovaný ikonostas a 
otvorili novú sezónu. * Známy slovenský 
youtuber EXPLO zavítal medzi žiakov ZŠ 
na Komenského ulici vo Svidníku, ktorá 
sa zapojila do televíznej súťaže RTVS Naj 

škola. * V gréckokatolíckom chráme v Ladomirovej posvätili ikonostas. * Neuro-
logické oddelenie svidníckej nemocnice získalo medzinárodné ocenenie ESO 
Angels Awards za starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou.* 

 MÁJ 
  Dve dlhoročné úradníčky svidníckeho Mestské-
ho úradu dali výpoveď. Okrem Janky Micenkovej 
aj dlhoročná vedúca Odboru školstva a kultúry 
Erika Červená. Dôvodili tým, že „odbornú prácu 
zamestnancov si nikto neváži a chýba uznanie 
a ľudský prístup od zamestnávateľa.“ * Priniesli 
sme rozhovor so Slavěnou Vorobelovou s ro-

dinnými koreňmi v Miroli, 
ktorá sa stala novou po-
slankyňou Národnej rady 
SR. * Najčítanejší slovenský 
spisovateľ Jozef Banáš bol 
na besede vo svidníckej 
Podduklianskej knižnici. * 

Na parkovisku pri bývalom supermarkete TESCO bola počas Majstrovstiev 
sveta v hokeji fanúšikovská hokejová zóna. * Zdravotné sestry zo svidníckeho a 
stropkovského regiónu pri príležitosti ich sviatku ocenila svidnícka nemocnica, 
ale aj ich profesijná organizácia. * Vo svidníckom Skanzene SNM - Múzea 
ukrajinskej kultúry vo Svidníku vytvorili nový rekord v počte ľudí oblečených 
v kroji alebo v jeho súčasti. * 
Nemocnica vo Svidníku oslávila 
75. výročie svojho založenia. 
Prišiel aj minister zdravotníctva 
Vladimír Lengvarský. * Skutočne 
nádherný program venovaný 
mamám predstavili vo svidníc-
kom Dome kultúry žiaci a učitelia 
Základnej školy na Komenského 
ulici vo Svidníku. * Písali sme o 

osemdesiatnikovi Ivanovi Čižmárovi, ktorý pripravil 
vzácny kompletný materiál, teda publikáciu nazvanú 
Ľudové piesne Rusínov, ktoré som pozbieral, hral 
a spieval. * Rusínsky festival vo Svidníku napísal 
svoju jubilejnú desiatu kapitolu. Hlavnou hviezdou 
bol Marián Čekovský. * Manžel primátorky Svidní-
ka Jaroslav Ivančo sa stal novým podpredsedom 
Najvyššieho kontrolného úradu SR. * Svidnícky 
Územný spolok SČK získal Cenu primátora mesta 
Stropkov a svidnícky učiteľ pôsobiaci v Stropkove 
Milan Haľko získal Ďakovný list. * Na moste ponad 
rieku Ladomírka vo Svidníku sprístupnili nové lávky 

pre peších.* 
 JÚN 

  Novým riaditeľom svidníckej nemocnice sa stal Marek 
Pytliak. Dovtedajší námestník riaditeľa nahradil Slavka 
Rodáka, ktorý odišiel na post riaditeľa špecializované-
ho zariadenia vo Vyšných Hágoch. * Okresný policajný 
riaditeľ vo Svidníku Jaroslav Suvák sa zaradil medzi 
rekordérov v darovaní krvi. Absolvoval svoj stý odber. 
* Folklórny súbor Makovica reprezentoval Svidník a 
Slovensko na medzinárodnom festivale v Prahe. * 
Cestovná kancelária 
Eurotour otvorila vo 
Svidníku novú portálo-
vú umývaciu linku pre 

všetky druhý áut, vrátane kamiónov a auto-
busov. * Deti ukrajinských odídenkýň oslávili 
sviatok všetkých detí v lesoparku, a to vďaka 
štedrým sponzorom a redakcii Podduklianskych 
noviniek. * Prednosta Okresného úradu vo Svid-
níku Michal Iľkanin sa oženil. Jeho vyvolenou sa 
stala Zuzana z obce Lascov v okrese Bardejov. 
* Chlapci zo Základnej školy na Ulici 8. mája 
vo Svidníku a dievčatá zo Základnej školy na 
Komenského ulici vo Svidníku ovládli školské 
Majstrovstvá Slovenska vo volejbale, ktoré sa 

konali v Šamoríne. * 
Jána Semanca vo funkcii predsedu Bytového druž-
stva vo Svidníku vystriedal dovtedajší podpredseda 
Stanislav Krifka. Ján Semanco po 29-tich rokoch 
odišiel do dôchodku. * Bratia Jozef a Jaroslav Rip-
perovci zo Svidníka so užili letecký zájazd vládnym 
špeciálom na dva zápasy slovenských futbalových 
reprezentantov v Azerbajdžane a Kazachstane. * 
Jedinečnú lampiónovo-bubnovú šou v uliciach Svid-
níka zorganizoval svidnícky Územný spolok SČK. * 
Študenti Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidní-
ku v rámci programu Erasmus+ spoznávali Nórsko. * 
Sezónu na vynovených tenisových kurtoch vo Svid-
níku otvorili Jánskou vatrou, zábavou i guľášom. * 

Cenu mesta Svidník získali 
Eva Bissová in memoriam, 
Ivan Sentipal in memoriam, 
Peter Blicha in memoriam 
a Michal Pich. Cena primá-
torky bola udelená Mareko-
vi Kizákovi, Júliusovi Paň-
kovi, Územného spolku SČK vo Svidníku, Dobrovoľnému hasičskému zboru 
mesta Svidník, Nemocnici arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku a Centru pre 
deti a rodinu vo Svidníku. * V Nižnej Jedľovej sa sporili o zámer spracovávať 

plasty v priemyselnom areáli pri 
svidníckom letisku. * Mimoriadne 
horúce boli Dni Svidníka, ktoré sa 
konali na prelome mája a júna a 
okrem kultúrneho programu ich 
súčasťou boli aj tradičné letné 
predajné trhy. * Zo Svidníka do 
Údolia smrti začal jazdiť turistický 
vláčik, ktorý mesto Svidník zapo-
žičalo z Poľska. *
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JÚL
 65-ročný muž z Mlynároviec zahynul po 
náraze autom do stromu neďaleko rodnej 
obce. Na mokrej vozovke dostal šmyk a 
auto už nedokázal ovládať. * Peter Sahajda 
zo Svidníka sa stal novým gréckokatolíckym 
duchovným. Primičnú svätú liturgiu slúžil v 
rodnom meste a jeho pôsobiskom sa stal 

Zvolen a okolie. * Na vyhliadkovej 
veži na Dukle začali kompletne re-
konštruovať obidve kopuly. * Obec 
Kružlová má novú nulaeurovú zbe-
rateľskú bankovku. Je na nej zobra-
zený tank a vyhliadková veža v tvare 
náboja. Začiatok jej predaja vyvolal v 
Údolí smrti hotový zberateľský ošiaľ. 

* Písali sme o stropkovskom rodákovi 
Marcelovi Jenčovi, ktorý pôsobí ako 
generálny riaditeľ stavebnej spoločnosti 
v Česku. * Študenti svidníckej Spojenej 
školy v rámci programu Erasmus + na-
vštívili Lisabon v Portugalsku. * Na pódiu 
svidníckeho amfi teátra koncertoval Ri-
chard Müller. Hľadisko síce nevypredal, 
no jeho koncert stál za to. * Generálny 
riaditeľ Slovenského národného múzea 

v Bratislave Branislav Pánis si užil 
letecké výhľady na Svidník a celý 
región. * Priniesli sme rozhovor 
so svidníckym rodákom Viktorom 
Riškom, ktorý bol spoluautorom 
projektu Superkampaň a tvrdil, že 
voliči musia pred voľbami rozmýš-
ľať. Mnohí sú podľa neho obeťou 
lacných populistov. * V horúcich 
dňoch lákalo svidnícke kúpalisko, 
ale potešila aj rosná brána na pešej 

zóne. * Podujatie nazvané Prvá pomoc 
trochu inak, ktoré na parkovisku pri býva-
lom svidníckom Tescu pripravil Územný 
spolok SČK vo Svidníku, prilákalo stovky 
ľudí. Nechýbal simulátor prevrátenia auta, 
atrakcie pre deti, tombola i vláčik Križiačik. 
* Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov 
Slovenska vo Svidníku prilákali minimum 
ľudí. Svoj koncert počas festivalu mal aj 
raper Majk Spirit. * 

AUGUST 
  Záhadnú smrť zamestnanca českého 
cirkusu Aleš v Stropkove najprv pripí-
sali útoku ťavy, no napokon vysvitlo, 
že ho neúmyselne prešla autom jedna 
z kolegýň. * Ladislav Hribik sa stal no-

vým riaditeľom Centra pre deti a rodinu 
vo Svidníku. * Jozef Šak sa stal novým 
riaditeľom Okresného dopravného in-
špektorátu vo Svidníku a nahradil tak 
Petra Matkobiša, ktorý odišiel do výslu-
hového dôchodku. * Predseda strany 

SMER-sociálna demokracia Robert 
Fico sa spolu s ďalšími predstaviteľmi 
tejto strany zúčastnil na neformálnom 
stretnutí s členmi a sympatizantmi 
Smeru vo svidníckom skanzene. * 
Členovia a sympatizanti strany HLAS-
-sociálna demokracia zorganizovali v 

Hrabovčíku podujatie s charitatívnym podtónom. 
Prišiel aj podpredseda strany Richard Raši. * V 
polovici augusta sa tešili hubári. Sezóna im priala 
a prevládali baranie hlavy, neskôr aj klasické huby. 
* V Senior dome Svida vo Svidníku zamestnali ako 
dobrovoľníčky tri odídenkyne z Ukrajiny, ktoré svoj 
dočasný domov našli vo Svidníku. * Pracovníčka 
Technických slu-
žieb mesta Svid-
ník a výtvarníčka 
Gabriela Madejo-
vá sprístupnila v 
Podduklianskom 
osvetovom stre-

disku výstavu svojich obrazov pod názvom 
Okamihy života. * Centrum voľného času vo 
Svidníku oslávilo 10. výročie svojho vzniku. 
* V posledný augustový deň zomrel bývalý 
riaditeľ Odevných závodov kpt. Nálepku vo 
Svidníku Štefan Jendruš.*

SEPTEMBER
  Vo svidníckom skanzene sa 
konal tradičný Deň ľudových 
tradícií spojená so súťažou vo 
varení Pirohov. * Putovný pohár 
za tri víťazstvá v Dukelskom 
behu mieru si zo Svidníka odnie-
sol poľský bežec Emil Drabik. * 
Údolie smrti s tankami, nadroz-
merným nadpisom a vyhliadko-
vou vežou v tvare náboja má 

novú atrakciu. Je ňou pesnička, ktorú 
naspievala svidnícka kapela Piňazi 
de?, no a jej súčasťou je, samozrej-
me, aj videoklip. * V Kružlovej má 
Miestna občianska poriadková služba 

výlučné ženské zloženie. Pracuje v nej 
osem miestnych rómskych žien. * Vo 
Svidníku vzniklo prvé slovenské virtu-
álne múzeum poistenia, ktoré založil 
a vytvoril Tomáš Kromka. * Starostu 

Beňadikoviec Ladislava Šotika chytili 
policajti za volantom opitého - nafúkal 
1,3 promile. Napriek tomu v októbro-
vých voľbách ako jediný kandidoval na 
starostu a vyhral. * Ruský veľvyslanec 

po návšteve cintorína v Ladomirovej 
vyvolal obrovskú vlnu reakcií. Spo-
chybnil úpravy, ktoré obec urobila na 
vojnovom cintoríne z I. svetovej vojny. 
* Svidnícki gymnazisti, ktorí boli na ex-
kurzii v Škótsku, mali možnosť rozlúčiť 
sa aj so zosnulou britskou kráľovnou 
Alžbetou II. * Písali sme o svidníckom 
kulturistovi Robertovi Kaňukovi, ktorý 
zbieral úspechy a ako reprezentant 
Slovenska sa dostal aj na Majstrovstvá 
sveta. * 
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OKTÓBER 
  Premiér Eduard Heger v prvý októbrový deň 
nečakane navštívil Ladomirovú. Chcel vyjadriť 
podporu starostovi Vladislavovi Cuperovi, 
na ktorého útočili po úpravách, ktoré obec 
urobila na miestnom cintoríne z I. svetovej 
vojny. * Bez najvyšších ústavných činiteľov 
sa konali spomienkové oslavy 78. výročia 
Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operá-
cie. Ofi ciálne oslavy sa konali len na Dukle, 
vo Svidníku to bolo len tiché, individuálne 
kladenie vencov. * Priniesli sme rozhovor s 

úspešným svidníckym Ró-
mom Petrom Sivákom, ktorý 

pôsobí na Technickej univerzite v Košiciach a 
venuje sa hlavne obnoviteľným zdrojom energie. 
* Vojnový veterán zo Svidníka Štefan Kocur si v 
Prahe prevzal ocene-
nie - čestný pamätný 
odznak pri príležitosti 
30,. výročia zaháje-
nia mierovej misie 

UNPROFOR na území bývalej Juhoslávie. * Vo 
Svidníku otvorili krytý zimný štadión, ktorý vznikol 
zastrešením niekdajšej odkrytej ľadovej plochy. Pás-
ku prestrihol aj legendárny Miroslav Šatan ako prezi-
dent SZĽH. * Gréckokatolícky vladyka Peter Rusnák 

posvät i l  vo 
sv idníckom 
Gréckokato-
líckej chráme Božej múdrosti ikonostas. 
* Primátorské kreslo v komunálnych voľ-
bách obhájila primátorka Svidníka Mar-
cela Ivančová. Druhý skončil Ján Vook, 
tretí Miloš Štronček a štvrtá Katarína 

Siváková. * Primátorom Stropkova aj 
po voľbách ostal Ondrej Brendza, v 
Giraltovciach zvolili Pavla Tchurika, 
pričom dlhoročný primátor Ján Rubis 
už nekandidoval. * Za krajských po-

s lancov 
za okres 
S v i d n í k 
boli opätovne zvolení Ján Vook a Ján Hirčko, 
tretím sa stal Michal Iľkanin. *  Písali sme o mladej 
svidníckej stomatologičke Jaroslave Dercovej, ktorá 
pôsobí v Prahe a pomáhala aj v ďalekej Afrike. * 

NOVEMBER 
  V Krajnej Bystrej zasahovali policajní kukláči. V 
jednom z domov riešili podľa neofi ciálnych infor-
mácií podozrenie z nedovoleného ozbrojovania. 
Malo ísť o muža, ktorý sa do obce prisťahoval. * V 
rámci programu Erasmus+ sa žiaci Strednej zdra-

votníckej školy mil. Samaritána vo Svidníku zúčastnili vzdelávacej mobility v 
írskom Dubline. * Predvianočné 
predajné trhy vo Svidníku sa ko-
nali dva dni - vo štvrtok a piatok. * 
Novozvolený svidnícky mestský 
poslanecký zbor zložil sľub a 
rovnako aj druhýkrát zvolená 
primátorka Marcela Ivančová. Jej 
zástupcom aj pre druhé volebné 
obdobie ostal Michal Goriščák. * 

Ľudmila Šandalová napísala ďalšiu 
knihu pre deti, tentoraz pod názvom 
„Mame doma psyka.“ V Stropkove 
odohrali atraktívny zápas Sloven-
ského pohára vo futbale, v ktorom 
domáca treťoligová Tesla privítala 
úradujúceho slovenského majstra, 
hráčov Slovana Bratislava. * Štu-
denti Gymnázia v Giraltovciach dis-

kutovali s europoslankyňou Miriam 
Lexmann. *  Detský folklórny súbor 
Makovička pôsobiaci pri Podduk-
lianskom osvetovom stredisku vo 
Svidníku oslávil 25. výročie svojho 
založenia. * Ocenili mnohonásob-
ných bezpríspevkových darcov 
krvi. Jaroslav Suvák získal za 101 
odberov Kňazovického medailu. * 
V Hrabovčíku oslávili 210. výročie 

posvätenia chrámu a posvätili jeho obnovený exteriér. * Slávnostný sľub zložil 
aj staronový prešovský župan Milan Majerský a krajskí poslanci. Medzi nimi 
aj Ján Vook a Michal Iľkanin. * Vo svidníckej nemocnici dokázali, že aj v malej 
nemocnici sa dá robiť veľká medi-
cína. Mužovi z obce pri Svidníku 
kompletne vymenili krv a plazmu 
v tele, čím mu zachránili život. * 
Neodobraté uniformy talianskej 
armády, samozrejme, bez ozna-
čenia, rozdával nový majiteľ areálu 
niekdajšej odevnej fabriky ľuďom. 
* Z pohostinstva na autobusovej 
stanici vo Svidníku sa vypotácal krvácajúci muž. Pomoc mu poskytli záchra-
nári a čo sa presne stalo, vyšetrujú svidnícki policajti. * Už po šiestykrát svoje 
umenie, zvyky a folklór vo Svidníku predviedli Gorali na tradičnej Prehliadke 
goralského folklóru.*

DECEMBER
  Zrazeného vlka našli pri vjazde na obchvat 
Svidníka v smere od Stropkova. Podľa poľov-
níka Ivana Džupina ide o bežnú migračnú trasu 
vlkov. * Po dvoch pandemických rokoch Stredná 
zdravotnícka škola mil. Samaritána vo Svidníku 
obnovila tradíciu organizovania súťaže telesnej 
zdatnosti žiakov stredných škôl. * V Bratislave 
odhalili Hrob neznámeho vojaka. Súčasťou 
centrálneho pietneho miesta sú aj ostatky vojaka 
1. Československého armádneho zboru, ktorý 
bojoval na Duklianskom bojisku v Karpatsko-
-duklianskej operácii. * Mikuláš zavítal aj me-

dzi ukrajinské odídenkyne a ich deti, ktoré dočasne žijú vo Svidníku. * Bez 
akýchkoľvek obmedzení sa konali všetky tradičné predvianočné a vianočné 
podujatia vo Svidníku a v regióne. * Medzi ocenenými dobrovoľníkmi, ktorí 
získali ocenenie Krajské srdce na dlani, bol aj Marek Zajaroš zo Svidníka. * 
Spisovateľ, ktorý píše v ukrajinskom jazyku, Július Paňko vydal novú knihu 
nazvanú Prosím pekne. * Primátorka Svidníka bude poberať plat zvýšený 
o 30 percent, teda 4 731 eur v hrubom. Takto ho po schválení poslancami 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku vypočítal a na sociálnej sieti zverejnil 
krajský poslanec Ján Vook. * Sľub poslanca krajského parlamentu na jeho 
riadnom zasadnutí zložil aj tretí poslanec PSK za okres Svidník Ján Hirčko. * 
Zomrela dcéra armádneho generála Ludvíka Svobodu - Zoe Klusáková-Svo-
bodová. Mala 97 rokov. * Písali sme o svidníckom rodákovi Dávidovi Dave 
Pichovi, ktorý buduje svoju hudobnú kariéru v Prahe pod menom EXACT. * 
Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo nové rozdelenie nemocníc. Svidnícka 
nemocnica sa octila v poslednej kategórii. * K 31. decembru skončil vo funk-
cii riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku Jaroslav 
Suvák. Po 33 rokoch služby, z toho 15 
vo funkcii okresného riaditeľa, odišiel 
do výsluhového dôchodku. * So starým 
rokom sa Svidníčania rozlúčili ohňostro-
jom na pešej zóne, ktorým privítali aj 
nový rok. Okolité mestá ako Bardejov či 
Stropkov žiadne oslavy a ani ohňostroje 
neorganizovali. *
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    SPOMIENKA

    SPOMIENKA

Keď umrie mamička, slniečko zájde.
V srdciach sa uhniezdi smútok a chlad.

Na celom svete nikto sa nenájde, 
kto by ako mamička vedel mať rád.

26. decembra 2022 sme si pripomenuli 20 rokov, 
odkedy nás navždy opustila naša milovaná mamka   

MÁRIA ARTIMOVÁ, rod. DEMKOVÁ Z VYŠNEJ JEDĽOVEJ 

  Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
   S láskou a úctou spomínajú dcéra Helena s rodinou 

    SPOMIENKA

Modlitba na perách spomienku otvára,
pri nej sa srdce do žiaľu ponára.

Hoc jeho hviezda zhasla a slnko už nemôže hriať,
Stále je s nami a vždy budeme spomínať.

1. januára 2023 uplynul smutný rok, odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko

JOZEF GOLDÍR ZO SVIDNÍKA
  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
  S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, syn Martin a dcéra Ka-
tarína s rodinami 

    SPOMIENKA

    SPOMIENKA

Ako ticho žila, tak ticho odišla,
skromná vo svojom živote,

veľká vo svojej láske a dobrote.
13. januára 2023 si pripomíname 10. výročie, odkedy nás 

navždy opustila naša milovaná mamka a babka 
MÁRIA KIMÁKOVÁ, rod. GUŽOVÁ

  Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
   S láskou a úctou spomína smútiaca rodina

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.
23. decembra 2022 sme si pripomenuli desať rokov, 
odkedy nás navždy opustil náš milovaný syn a brat

PETER ČOBIRKA ZO SVIDNÍKA
  
  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
  S láskou a úctou spomínajú rodičia, brat a ostatná rodina

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.

So spomienkou v srdci k Tvojmu hrobu chodíme
a pri sviečkach sa za Teba modlíme. 

17. decembra 2022 sme si pripomenuli tri roky, 
odkedy nás navždy opustila naša milovaná 

mamka, babka a prababka
HELENA HARVIŠOVÁ Z NIŽNÉHO MIROŠOVA 

  Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú synovia Jozef, Michal a dcéra Viera s rodinami  

    SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej rieky prúd,

kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
So spomienkou v srdci k Tvojmu hrobu chodíme

a pri sviečkach sa za Teba modlíme. 
10. januára 2023 uplynie osem rokov, odkedy nás navždy 

opustila naša milovaná manželka, mamka a babka
ANNA HANÁKOVÁ ZO SVIDNÍKA

  Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.   
S láskou a úctou spomínajú manžel Michal, syn Martin a dcéra Iveta s rodinami 

    SPOMIENKA
Sú bolesti, na ktoré nie je liek.

Sú rozhodnutia, ktoré nevrátime späť. 
Sú spomienky, ktoré nikdy nevymažeme

7. januára 2023 uplynul rok, odkedy nás navždy opustil náš 
milovaný otec, dedko a pradedko

MICHAL GAJDOŠ
9. januára 2023 uplynul rok, odkedy nás navždy opustila naša 

milovaná mamka, babka a prababka
MÁRIA GAJDOŠOVÁ, rod. DERCOVÁ

ZO STROČÍNA
  Všetci, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku.  
S láskou a úctou spomínajú dcéry Oľga a Gabriela s rodinami, syn Viliam 

Jediné srdce na svete sme mali, 
čo dokázalo nás milovať, 

aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli, 
neozve sa už viackrát. 

Odišlo, zmĺklo, išlo spať...
S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme, 
že nás 24. decembra 2022 vo veku 80 rokov navždy 

opustila naša milovaná sestra, mamka, babka a prababka
ZUZANA ILČISKOVÁ Z ROVNÉHO

  Ďakujeme všetkým, ktorí ju sprevádzali na jej poslednej ceste, za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.
Ďakujeme personálu oddelenia ARO pod vedení primárky Renáty Diničovej, 
rovnako ďakujeme personálu Interného a Doliečovacieho oddelenia svidníckej 
nemocnice za príkladnú zdravotnú starostlivosť.  
  S láskou a úctou syn Michal, syn Jaro, dcéra Darina a syn František s 
rodinami, vnúčatá s rodinami a pravnúčatá, a ostatná rodina

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Odišiel dobrý človek, každý ho mal rád,

odišiel nám do nenávratna,
teraz musíme len spomínať.

1. januára 2023 nás zasiahla smutná správa, že nás 
vo veku 73 rokov navždy opustil náš priateľ a kolega 
z Občianskeho združenia Chránime kraj pod Duklou 

MICHAL HVIZD 

Odišiel človek s veľkým srdcom, ktorý bol vždy ochotný pomôcť a poradiť. 
Človek, ktorý nikdy nepovedal NIE pri akciách, ktoré pomohli kraju pod Duklou. 
Vždy bol ochotný priložiť ruku k dielu. 

 Miťko, budeš nám veľmi chýbať!
 Odpočívaj v pokoji. 

  S láskou a úctou budú na Teba spomínať priatelia z Občianskeho 
združenia Chránime kraj pod Duklou 

Infoservis
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  Denný stacionár predstavuje miesto, v ktorom ľudia môžu tráviť 
čas spolu so svojimi rovesníkmi, podstupovať rôzne terapie, 
zabávať sa hrami, ručnými prácami alebo dokonca akciami, 
ktoré pre nich pripravujú kvalifi kovaní pracovníci. Ide o sociálnu 
službu, ktorú môžu navštevovať len dôchodcovia so skupinou 
odkázanosti tri.

Denný stacionár v obci Vagrinec oslavuje svoje 7. narodeniny

  Tým, že Vagrinec nepatrí medzi 
najväčšie obce ale naopak, je úc-
tyhodné, že tento komplex naplnil 
celkovú kapacitu klientov. Dôvo-
dom využívania denného stacio-
nára nie je len zábava a vypĺňanie 
času, ale počas dňa pracovníci 
pripravujú pre dôchodcov množ-
stvo aktivít kultúrnych či dokonca 
duchovných. Vagrinec poskytuje 
ambulantnú formu denného staci-
onára, to znamená, že funguje 8 
hodín, každý pracovný deň. 
  Výhodou je, že klienti nestratia 
kontakt s rodinou či príbuznými, 
pretože tam trávia len istý čas, 
napríklad počúvaním hudby, tré-
ningov pamäte či dokonca tráve-
ním času v areáli budovy. Denný 

stacionár nepredstavuje Zariadenie pre seniorov, no poskytuje teplú stravu, 
bezpečie a  aspoň jedného sociálneho pracovníka, ktorý musí mať ukončené 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Navyše nie je potrebné mať strach o 
zdravotný stav dôchodcov, pretože vyškolený personál dbá o komfort klientov 
po každej stránke. 
  „V stacionári sa snažíme robiť pre našich dôchodcov maximum. Tým, 
že sme malá obec, ľudia ktorí nás navštevujú, sa medzi sebou dobre 
poznajú a radi sa tu spolu stretávajú a zhovárajú. S kolegyňami sa sna-
žíme vytvárať nielen rôzne akcie na spestrenie, ale najmä atmosféru. 
Zameriavame sa na rôzne obdobia v roku, a podľa toho vyrábame naše 
výrobky. Vždy to konzultujeme spolu, aby práca bavila všetkých rovna-
ko,“ povedala Mária Simčáková, pracovníčka denného stacionára. 

Martina Hricková, foto: M. Simčáková
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA

HOSSA, Marián - POWERS, Scott: Marián Hossa. 
Moja cesta z Trenčína do Siene 
slávy. Bratislava, Pink media 
2022. 366 s.
  Marián Hossa je trojnásobný víťaz 
Stanley Cupu, člen Siene Slávy a jeho 
číslo 81 už nikdy neoblečie žiadny hráč 
v klube Chicago Blackhawks, kde je 
jeho dres vyvesený pod strechou slávnej 
United Centre. Dostala ho tam pracovi-
tosť, skromnosť, hokejová elegancia a 
mimoriadne herné schopnosti. V tejto 
knihe prehovoril o svojom živote na ľade, 
aj mimo neho. Berie fanúšikov na cestu 
začínajúcu v jeho detstve strávenom 
na Slovensku. Prevedie ich 19. hviezd-
nymi sezónami v NHL so Senators, 
Thrashers, Pengiuns, Red Wings a 
Blackhawks, ktoré zdôrazňujú tri zisky 
Stanley Cupu s Chicagom. Čitateľ sa 
dozvie o Mariánových ambicióznych 
plánoch pomôcť rodnému Trenčínu, o kožnom ochorení, ktoré ukončilo jeho 
kariéru, ale aj o jeho rodinnom živote. Kniha je doplnená o desiatky fotografi í 
z Mariánovej osobnej zbierky, ktoré skvelo dotvárajú čítanie nielen pre ho-
kejového fanúšika.

PÁNTIK, Július (15.1.1922-25.8.2002)
  Slovenský herec, pedagóg a režisér sa narodil 15. januára 1922 v Stredných 
Plachtinciach. Už od mlada mal rád divadlo a bol vášnivým ochotníkom, najmä 
počas štúdia na gymnáziu v Banskej Štiavnici. Na vysokú školu sa dostal do 
Bratislavy, kde študoval právo. Aj tu hrával v ochotníckom súbore Štefánik. 
To sa mu stalo osudným, lebo pán Borodáč a Bagar ho presvedčili, aby sa 
dal k divadlu profesionálne. Zanechal štúdia práva a vrhol sa do divadla. V 
rokoch 1940-1944 vyštudoval Štátne konzervatórium v Bratislave a už počas 
štúdia sa dostal do SND. Hral aj veľa postáv v televízii. Boli to najmä postavy 
z klasického slovenského dedinského prostredia ako Kubo, Kocúrkovo, Ba-
čova žena. Ja paradoxné, že v televízii odohral desiatky postáv, ale každý na 
Slovensku ihneď povie Dedo Jozef (Bambuľka). Bol aj fi lmovým hercom. Na 
začiatku svojej kariéry mu pomohli hlavne českí režiséri, ktorí ho obsadili do 
svojich fi lmov ako Varuj!, Čertova stena, Rodná zem. Júliusovi Pántikovi bol 
udelený aj titul Zaslúžilý umelec v roku 1966 a Národný umelec v roku 1979. 
Zomrel v roku 2002 v Bratislave. 

HALLIBURTON, Richard (9.1.1900-24.3.1939)
  Bol americký cestovateľ, dobrodruh a autor cestopisov. Absolvoval Prince-
tonskú univerzitu. Známym sa stal, keď ako prvý preplával Panamský prieplav. 
Jeho kariéra spisovateľa začala v roku 1925, keď vydal knihu s názvom Krá-
ľovskou cestou za romantikou, ktorá opisovala udalosti na jeho cestách počas 
rokov 1921-23. Kniha bola nasledujúce 3 roky bestseller a bola preložená do 
15 jazykov. Halliburtonovi sa stala osudnou cesta, keď sa pokúšal preplachtiť 
na čínskej džunke Tichý oceán smerom z Hongkongu do San Francisca.

Pacient sa pýta sestričky:
- Povedzte, mám nejakú nádej?

- Nemáte. Nie ste môj typ.

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK 
   Utorok 10. januára: 18.00 ZBP Eduard, Streda 11. januára: 6.30 + 
Anna, Juraj, 18.00 + Juraj, Štvrtok 12. januára: 6.30 + rod. Koudel-
kovej, Kekeľovej, 18.00 + Anna, Adorácia, Piatok 13. januára: 6.30 + 
František, 18.00 + Ján, Sobota 14. januára: 8.00 + Vincent, Nedeľa 
15. januára: 8.00 + Jozef, Vladimír, Milan, 10.30 + Ján, 18.00 + Mária. 
Nedeľou Krstu Pána sa končí vianočné obdobie. Začína sa obdobie 
cez rok. 
   V piatok bude stretnutie prvoprijímajúcich detií na fare o 17.00. O 
18.00 bude sv. omša za účasti detí. 
   V tomto roku pripravujeme púť do Medžugoria s výletom k Jadran-
skému moru v termíne od 18. do 24 augusta. Záujemci sa môžu 
prihlásiť v zakrestii kostola.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 10. januára: 17:00 + Paraska Fedoročková (ročná), Streda 
11. januára: 17:00 + Peter, Štvrtok 12. januára: 7:00 Za zdravie 
a Božie požehnanie pre Annu, Piatok 13. januára: 17:00 + Anna, 
Andrej Boršovskí, Sobota 14. januára: 7:00 Za zdravie a Božie 
požehnanie pre Dušana s rod. a Tatianu s rod., Nedeľa 15. januára: 
9:00 Za farnosť.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 10. januára: 12.00 + Mária a Ján Červeňákoví, 17.00 Kláštor 
sestier Baziliánok, 18.00 + Maxim (panychída), Streda 11. januára: 
6.30 * Miroslava s rod., 18.00 + Pavel Švahla (panychída), 19.00 
Biblická škola - Umenie duchovného života, Štvrtok 12. januára: 12.00 
+ Pavol Fedeš, 17.00 Kláštor sestier Baziliánok, 17.15 Ruženec za 
závislých s komunitou Cenacolo, 18.00 + Mária a Jozef Ščerboví, 
Eucharistická pobožnosť, Piatok 13. januára: 6.30 + Michal, Júlia, 
Darina, Ján, 18.00 * Dávid (30 rokov), Sobota 14. januára: 8.00 
+ Ján Hladoník, Amália Haníková, + Anna Hanáková, Nedeľa 15. 
januára: 7.00 Ruženec a modlitba 1. Času, 8.00 * Michal (60rokov), 
Kveta, Tomáš, Martina, Matúš, Alexandra, 10.30 * Za farnosť, 18.00 
* Helena Hostová.  
   Sviatok Bohozjavenia zakončujeme v sobotu. V stredu pokračuje 
Biblická škola-Umenie duchovného života o 19:00.
   V sobotu 14.1. by sa uskutočnila brigáda o 9:00 - prosíme o účasť 
a pomoc pri odložení výzdoby po sviatkoch. 
   V nedeľu pokračujeme v stretnutiach s prvoprijímajúcimi deťmi a 
rodičmi po liturgii od 9:00. 

PRAVOSLÁVNA FARNOSŤ SVIDNÍK
   Od pondelka do piatku: 6.00 sv. liturgia, 17.00 Večierňa. Vo sviatky: 
7.30 Utreňa, 9.00 sv. liturgia, Nedeľa: 7.30 Utreňa, 9.00 sv. liturgia. 

SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 
   Zhromaždenia Jehovových svedkov sa konajú v sále Kráľovstva 
na Ul. Festivalovej, č. 2042. 
   Štvrtok 12. januára o 18:00 hod. a v nedeľu 15. januára o 9:30 hod.    
   Viac sa môžete dozvedieť v prednáškovej sále na Festivalovej ulici 
č. 2042 vo Svidníku. Budete srdečne vítaní. Vstup je voľný.
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Čo premieta Kino Dukla?Kto daroval krv? 
M3GAN

PIATOK 13. JANUÁRA O 19. HODINE 
Réžia: Gerard Johnstone  •  Scenár: Akela Coo-
per, James Wan  •  Hrajú: Allison Williams, Violet 
McGraw, Ronny Chieng, Brian Jordan Alvarez, 
Jen Van Epps, Lori Dungey, Stephane Garneau-
-Monten
  M3GAN je zázrak umelej inteligencie. Bábika ako 
živá, naprogramovaná tak, aby bola dokonalým 
spoločníkom dieťaťa a najväčším spojencom 
rodiča. Navrhla ju Gemma, geniálna autorka ro-
botov z hračkárskej spoločnosti. M3GAN dokáže 
počúvať, pozorovať, učiť sa. Predovšetkým je 
však najlepším priateľom, učiteľom, partnerom 
a ochrancom dieťaťa, ku ktorému je pripútaný. 
Gemma sa nečakane ocitne v situácii, na ktorú 
vôbec nie je pripravená. Stane pestúnkou a náhradným rodičom svojej osirelej 
malej netere Cady. Pod silným tlakom v práci sa preto rozhodne spojiť Cady 
so svojím prototypom bábikou M3GAN a pokúsiť sa vyriešiť oba problémy. 
Toto rozhodnutie má nepredstaviteľné dôsledky.
Rok výroby: 2023, Krajina pôvodu: USA, 101 minút, horor, vstupné: 6 eur 

***
FORTUNOVA HRA

SOBOTA 14. JANUÁRA O 19. HODINE 
Réžia: Guy Ritchie  •  Scenár: Ivan Atkinson, 
Marn Davies  •  Hrajú: Jason Statham, Cary 
Elwes, Josh Hartnett, Hugh Grant
Agent MI6 Orson Fortune a jeho tým agentů 
naverbují jednu z největších hollywoodských 
fi lmových hvězd, aby jim pomohla při tajné misi, 
kdy prodej nové smrtící zbrojní technologie hrozí 
narušením světového řádu.
Rok výroby: 2022, Krajina pôvodu: USA, 114 
minút, triler, slovenské titulky, vstupné: 6 eur 

***
SRDCOVÁ ZÁLEŽITOSŤ

NEDEĽA 15. JANUÁRA O 19. HODINE 
  Populárny herec Elyas M’Barek, známy učiteľ zo 
série fi lmov Fakjú pán profesor, sa vracia v úlohe 
fi lmovej celebrity na úteku, ktorá sa nečakane 
ocitne v pomerne výstrednom stand-up klube na 
vankúši veľmi netradičného tvaru. Tak sa začína 
jeho zoznámenie
Réžia: Anika Decker  •  Hrajú: Elyas M’Barek, Lucie 
Heinze, Peri Baumeister, Linda Pöppel, Maren 
Kroymann, Alexandra Maria Lara
  Červený koberec, žiariace refl ektory, kričiaci 
fanúšikovia, fotografi  naháňajúci sa za najlepším 
záberom, kameramani čakajúci na rozhovory – 
premiéra sa blíži a najväčšia hviezda fi lmu Marvin 
Bosch (Elyas M’Barek) je netrpezlivo očakávaná. 
Ten však neprichádza. Rozhovor, ktorý s ním naži-
vo robí zákerná bulvárna novinárka Bettinou Bambergerovou (Alexandra Maria 
Lara) sa mu vymyká z rúk a tak uteká pre novinármi aj fanúšikmi ulicami mesta.
Rok výroby: 2021, Krajina pôvodu: Nemecko, komédia, 100 minút, 
vstupné: 6 eur 

  V piatok 21. decembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 43 bezpríspevkových darcov: 
Natália Dunčáková (prvodarca), Kristián Chrušč (prvodarca), Juraj Fečo 
(prvodarca), Peter Novotňák (86), Jozef Jacenko (8), Adriána Cuprišinová 
(31), Petra Dynisová (14), Ján Fečkanin (9), Peter Gula (91), Peter Gič (39), 
Peter Franko (38), Martin Gula (36), Martin Urban (35), František Gajdoš (49), 
Radovan Bičej (57), Juraj Frančák (2), Ivana Jenčová (4), Mikuláš Maťáš 
(13), Brián Mikuláš Maťáš (15), Dobiáš Maťáš (10), Miroslava Špiková (2), 
Marián Sidlár (7), Ján Špik (12), Ivan Gibej (5), Vasiľ Sidorčuk (54), Slavomír 
Vaškanin (67), Jaroslav Ivanisko (27), Pavla Čurová (49), Eva Bajkušová (4), 
Miroslav Regeci (5), Jozef Savčák (4), Alena Nováková (2), Róbert Sukovský 
(2), Michal Čisár (34), Marek Darivčak (23), Kristián Hamžík (5), Pavol Líška 
(8), Marián Bednarik (15), Jozef Venglovič (7), Peter Masica (12), Dávid Kurej 
(14), Dušana Chalanyová (12), Peter Juško (83). 
V stredu 28. decembra darovalo krv 29 bezpríspevkových darcov: 
Jozef Manduľa (74), Jana Burjaková (41), Miroslav Burjak (41), Slavomír 
Prokopovič (27), Andrea Adamečková (6), Juraj Danko (40), Radoslav Antol 
(51), Marianna Hurná (2), Pavol Zvijač (23), Zuzana Konárová (20), Veronika 
Andrijková (14), Natália Goriščáková (12), Vladimír Pasnišin (8), Oľga Beše-
nyiová (11), Jaroslav Čabala (6), Slavomír Michrina (31), Dmytro Prysiazhnuk 
(6), Tamara Michrinová (5), Veronika Paraničová (5), Ľuboš Paranič (36), 
Ľubomír Jurečko (18), Simona Palijová (36), Ján Palij (29), Daniela Kocáková 
(2), Kvetoslava Prokopová (3), Dorota Prokopová (3), Nikola Sekeľová (6), 
Jana Terázová (11), Kamila Pipasová (9). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

LEKÁRNE: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Poho-
tovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA
Najbližšia pohotovostná stomatologická služba je v Prešove. 
Zubno-lekárska pohotovostná služba, Levočská 44, Prešov, (SK Dental, Pre-
šov, s.r.o.). Spádové územie: Poprad, Medzilaborce, Snina, Stará Ľubovňa, 
Vranov nad Topľou, Svidník, Bardejov, Sabinov, Humenné, Levoča, Kežmarok, 
Stropkov, Prešov
POHOTOVOSŤ LEKÁR: Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: 
Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 054/786 05 38.

LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI  
  Nadežda Šimková (1964, Breznička), Veronika Gostičová (1931, Stropkov), 
Marta Poperníková (1942, Svidník), Mária Stachová (1926, Mlynárovce), Vasil 
Obmaščík (1940, Svidník), Matilda Chromá (1937, Prešov), Marián Rusinko 
(1961, Svidník), Juraj Pališin (1941, Giraltovce), Mária Jaselská (1945, 
Stropkov - Bokša), Anna Madzinová (1934, Stropkov), Alojz Andraščík (1949, 
Svidník), Rudolf Polaček (1957, Kuková), Božena Matiová (1958, Giraltovce), 
Zlatica Jackaninová (1945, Kračúnovce), Rudolf Navrátil (1947, Medzany), 
Michal Kráľ (1946, Rovné), Ján Zavacký (1945, Miková), Vasil Hrebeňák 
(1942, Krajné Čierno), Mária Humeniková (1930, Rovné), Jozef Jenčík (1955, 
Medzilaborce), Helena Čižeková (1949, Giraltovce), Helena Ivanisková (1942, 
Želmanovce), Anna Stešková (1942, Vyšný Mirošov), Štefan Čopík (1954, 
Snina), Zuzana Ilčisková (1942, Rovné), Ján Vrabeľ (1930, Korunková), Michal 
Ferenc (1985, Rovné), Mária Kaliňáková (1932, Svidník), Helena Marková 
(1935, Medzilaborce), Anna Baková (1944, Mestisko), Róbert Demeter (1972, 
Svidník), Ing. Jozef Slivovič (1964, Vyšný Orlík).  

MANŽELSTVO UZAVRELI  
  Ján Kováč (Bardejov - Dlhá Lúka) a Natália Čonková (Svidník), Vladimír 
Trofi movič (Košice - Juh) a Mgr. Barbora Mikitová (Svidník). 


