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  Téma parkovísk a parkovania sa na rokovania svidníckeho 
mestského parlamentu vracia opakovane a zdá sa, že inak 
tomu nebude ani v aktuálnom volebnom období. Na ostatnom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku s parkovacou 
témou prišiel poslanec Jozef Vencurik, no nielen on.

Jozef Vencurik a Juraj Antoš o parkovaní 
na Duklianskej ulici a pri Gréckokatolíckej cerkvi 

  Zlá dopravná situácia je podľa poslanca Jozefa Vencurika na Duklianskej 
ulici. „Treba tam viac parkovísk,“ vyhlásil Jozef Vencurik s tým, že autá 
na Duklianskej ulici parkujú na hlavnej príjazdovej ceste k bytovým domom. 
Jozef Vencurik zároveň upozornil na parkovanie nákladných vozidiel na 
verejných priestranstvách miestnych komunikácií a navrhol prijať po vzore 
mesta Stropkov VZN o zákaze parkovanie pre nákladné vozidla nad 3,5 tony 
a do 3,5 tony s presahujúcou dĺžkou 5,5 m v čase od 20.00 hod. do 6.00 hod.
  Primátorka Marcela Ivančová povedala, že mesto už pripravilo vnútorný plán 
prijímania Všeobecne záväzných nariadení na tento rok a jedným z nich je aj 
riešenie parkovania nákladných vozidiel na plochách pre parkovanie obyva-
teľov, ktorým sa budú zaoberať. Na margo vytvorenia parkovacích miest na 
tzv. výsekoch pri panelákoch, mesto v minulom roku pri jednom bloku podľa 
nej vytvorilo takéto parkovacie miesta a týmto smerom by sa chceli uberať 
aj v budúcnosti.

  Pri parkovacej téme ostal aj poslanec Juraj Antoš. Konštatoval, že predne-
dávnom na Ul. Duklianskej pri bytovom dome K96 boli osadené stojiská na 
kontajnerový odpad, ktoré zabrali asi 4 parkovacie miesta. Z tohto dôvodu 
by podľa neho bolo dobré, lebo je tam priestor, aby sa parkovisko rozšírilo 
aspoň o 4 - 5 parkovacie miesta.
  Juraj Antoš zároveň požiadal o vytvorenie parkovacích miest pozdĺž cesty 

pri Gréckokatolíckej cerkvi na Ul. Pavlovičovej s tým, že Gréckokatolícka 
cirkev by poskytla do dlhodobého prenájmu pozemok a mesto by mohlo 
zrealizovať výstavbu parkovacích miest. „Čo sa týka parkovacích miest 
na Ul. Duklianskej, navrhujem jeden zo spôsobov realizácie tak, ako to 
bolo riešené pri jednom z bytových domov. Celú situáciu zmapujeme 
a budeme hľadať riešenie na rozšírenie parkovacích miest,“ reagovala 
primátorka s tým, to isté platí aj v prípade možnej výstavby parkovacích miest 
pri Gréckokatolíckom chráme na Pavlovičovej ulici. 
  Marcela Ivančová zároveň navrhla, tak ako v minulom období, urobiť plán 
rekonštrukcie ulíc v meste, ktorý sa podľa nej z veľkej časti v minulosti poda-
rilo dodržať aj napriek nie veľmi jednoduchej fi nančnej situácii mesta. Ľudia 
bývajúci na Ulici Sovietskych hrdinov oproti čerpacej stanici Slovnaft sa však 
chodníka dodnes nedočkali... 

(ps)

  Presťahoval sa z Košíc na vidiek a keď si doviezol pár úľov 
ostal v šoku. Narazil na sťažnosti susedov až zistil, že včely už 
chovať nemôže. Vyštudovaný včelár Viliam Kender nerozumie 
postoju obce, ktorú si vybral za nový domov.  

Na svojom pozemku pri dome nemôže chovať včely 

  Viliam Kender tvrdí, že keď sa vlani v lete rozhodol pre Vislavu v okrese 
Stropkov, včely boli preňho prioritou. „Keď som sa tu prisťahoval, pýtal som 
sa starostu, že ako je to so včelami, áno, môžete si na konci pozemku 
dať včely. Potom mi povedal, že nech ich dám niekde na okraj obce,“ 
povedal nám včelár Viliam Kender.   
  Prvé problémy a sťažnosti susedov vraj prišli krátko po tom, ako si na svoj 
pozemok priviezol pár úľov. „Že nedá sa vyjsť vonku, že ich obťažujú včely, 
len problém bol ten, že tie úle boli prázdne,“ dodal včelár Viliam Kender.  
  Neskôr priviezol i samotné včely, no napokon cúvol. Narazil na to, že v obci, 
na svojom pozemku pri dome včely chovať nemôže. Takéto je nariadenie obce.  
„V zime sme ich odniesli aj za cenu toho, že mnoho z tých rodín transport 
neprežili,“ ozrejmil včelár. To, že takéto všeobecne záväzné nariadenie má 
obec prijaté, potvrdil aj starosta. Je platné už dvanásť rokov.  
„Na území obce Vislava je možné umiestniť rodiny včiel len v extraviláne 
obce. V intraviláne obce sme zakázali,“ uviedol starosta obce Milan Haňak.   
„Čo je šokujúce, že celé roky sa o to opierajú a takýmto spôsobom vy-
hostiť včelárov z obce,“ dodal včelár, ktorý sa opiera aj o nálezy ústavného 
súdu, ktorý už v podobných prípadoch rozhodoval. Rozhodnutia obcí o zákaze 
chovu včiel vždy zrušil. „Je porušená ústava, to znamená právo vlastniť, 
po druhé, nie starosta, nie poslanec, je ten, kto vykonáva kontrolu nad 
chovom včiel. Na to je štátna veterinárna správa,“ zastal sa včelára 

predseda Slovenského zväzu 
včelárov Milan Rusnák.   
„Vzhľadom na to, že som 
oficiálny včelár, mám svoje 
registračné číslo, viem, ako sa 
má v takejto veci postupovať,“ 
dodal včelár Viliam Kender a 
preto sa obrátil na prokuratúru. 
  Tá nariadenie obce Vislava 
preskúma a podľa predsedu 
slovenských včelárov je rozhod-
nutie isté už dnes.
   „Nemôže jednoducho obec-
ný úrad zakázať chov včiel. Je 
mi ľúto. Idú nad rámec svojich 
zákonných právomocí,“ ozrej-
mil predseda Slovenského zväzu 
včelárov Milan Rusnák.  
  Na rozhodnutie čaká aj sa-
motná obec. „Prokuratúra roz-
hodne, príde nám rozhodnutie 
prokuratúry a budeme sa tým 
potom zaoberať na zastupi-
teľstve obce,“ uzavrel starosta 
Vislavy Milan Haňak. 

(pn) 
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   Nezištná susedská pomoc. Napokon, ako už aj viackrát pred-
tým. Vďaka spoločnému projektu a peniazom z eurofondov 
si Slovensko a Poľsko navzájom pomôžu. Kým Poliaci sú vo 
výstavbe medzinárodného cestného koridoru o poriadny kus 
vpredu, nás by to mohlo aspoň naštartovať.  

   „Kde iní končia, my začíname,“ takto 
komentoval vývoj budovania medzi-
národného koridoru Via Carpathia 
zo severu na juh Európy cez Poľsko 
a Slovensko generálny riaditeľ Ná-
rodnej diaľničnej spoločnosti Vladimír 
Jacko. Povedal to v uplynulý piatok 
priamo na hraničnom priechode 
Vyšný Komárnik - Barwinek.     
   Národná diaľničná spoločnosť, 
a.s. získa po podpísaní dohody o 
spoluprácu s jej poľským partnerom 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad (GDDKiA) 476 000 eur z 
európskeho programu CEF. Táto do-
hoda sa podpísala na základe dohody 
o grante, ktorá nadobudla účinnosť po 
úspešnom schválení žiadosti o nená-
vratný fi nančný príspevok predloženej 
v spolupráci s Poľskom. 
   Poliaci aj v uplynulý piatok potvrdili, 
že so svojou rýchlostnou cestou S19 
budú na hranici so Slovenskom na 
prelome rokov 2026 a 2027. Na tú 
našu časť Via Carpathia budú musieť 
čakať. „Aj keď si poľská strana želá, 

aby sme tiež v 27 roku ukončili, ale tie 
naše procesy sú trošku zdĺhavejšie, 
ako si my všetci želáme, preto som 
aj tak úsmevne povedal, že keď oni 
budú končiť, my budeme začínať,“ 
ozrejmil situáciu Vladimír Jacko. 
   330 miliónov eur z európskych zdro-
jov má Poliakom výraznejšie pomôcť 
a nás naštartovať. Aj preto, že za nimi 
vo výstavbe rýchlostnej cesty meš-
káme. 470-tisíc eur zo spoločného 
balíka má diaľničiarom vystačiť na 
prípravy. Podľa podpísanej dohody 
Poliaci postavia osemnásťkilomet-
rový úsek od mestečka Dukla až po 
hranicu so Slovenskom. Na našej 
strane zase v rámci toho istého 
projektu zaktualizujú štúdiu realizo-
vateľnosti celého 60 kilometrového 
úseku rýchlostnej cesty R4.  
   „Prostriedky poslúžia v rámci Slo-
venska na aktualizáciu štúdie reali-
zovateľnosti úseku R4 od Kapušian 
až po poľskú hranicu. Spolupráca tak 
napomôže k progresu pri dobudovaní 
tohto úseku, ktorý je súčasťou dôle-

žitej TEN-T siete a 
aj medzinárodného 
koridoru Via Car-
patia. Podpisovanie 
dohody je potvrde-
ním toho, že naozaj 
ideme na plné ob-
rátky. Urobíme všet-
ko preto, aby sme 
procesy urýchlili,“ 
povedal na stretnutí 
generálny riaditeľ a 
predseda predsta-
venstva NDS Vladi-
mír Jacko. 
   Cieľom štúdie je 
nastavenie ekono-
micky a technicky 
opt imálneho ve-
denia rýchlostnej 
cesty, ktorá bude vy-
hovovať súčasným 

a výhľadovým nárokom na dopravu v 
danom severojužnom prepojení tran-
seurópskeho TEN-T koridoru (Poľsko 
- Slovensko - Maďarsko - Balkán). 
Výstupom štúdie bude aktualizácia 
dopravného modelu, CBA analýzy, 

porovnanie variantov a štúdia taktiež 
určí časovú potrebu výstavby jednot-
livých úsekov. 
   „V roku 2025, v prvej polovici 
roku 2025, by sme mohli mať tieto 
dokumenty pripravené, tak naozaj v 
roku 2030 - 2031, keď všetko dobre 
pôjde, tak aj za slovenskej strany 
celý ten úsek od Kapušian po Vyš-
ný Komárnik, resp. 
Barwinek by mohol 
byť prejazdný,“ vy-
hlásil Vladimír Jacko 
s tým, že sa počíta s 
PPP projektom. Do-
budovanie poľského 
úseku Via Carpathie 
do necelých štyroch 
rokov pritom situáciu 
na slovenských ces-
tách od poľskej po 
maďarskú hranicu 
len zhorší. 
   „Ten lievik bude na 
slovenskej strane, 
preto je to záväzok Slovenskej repub-
liky, aby sme ten posledný úsek Via 
Carpathia naozaj dobudovali veľmi 
rýchlo, lebo to bude lievik celej tejto 
trasy,“ priznal šéf Národnej diaľničnej 
spoločnosti, a preto v uplynulý piatok 
Slováci sami sebe, ale i poľským part-
nerom sľubovali, že toto desaťročie 
bude prelomovým obdobím. 

   „Myslím, že ukončenie výstavby 
úseku na slovenskej strane v tomto 
desaťročí je reálne, budeme spolu-
pracovať a robiť všetko, čo môžeme, 
aby sa to tak podarilo,“ podotkol 
námestník poľského ministra infraš-

truktúry Rafal Weber a Vladimír Jacko 
ešte dodal: „Do konca tohto desaťro-
čia, budeme mať čo robiť, ale urobíme 
všetko pre to, aby sme to zvládli aj na 
našej slovenskej strane.“  
   A piatkové podpísanie dohody pria-
mo na mieste, kde sa raz dve cesty 
spoja, mal byť toho symbolickým 
dôkazom. 

   Úsek slovenskej rýchlostnej cesty 
R4 je súčasťou plánovaného koridoru 
európskeho významu Via Carpatia, 
ktorého zámerom je prepojiť Balt-
ské, Čierne a Egejské more pozdĺž 
východnej hranice Európskej únie. 
Celkovo ide o 9 úsekov v súhrnnej 
dĺžke takmer 60 kilometrov. 
                                                   (ps)

Nová dohoda s Poľskom má urýchliť procesy pri príprave a výstavby R4-ky

ÚSEK RÝCHLOSTNEJ CESTY 
                 ÚSEK                                   DĹŽKA v km
R4 štátna hranica SR/PR - Hunkovce 1,00 + 6,90 
R4 Hunkovce - Ladomirová  8,18
R4 Svidník - preložka cesty, 
rozšírenie na 4-pruh   4,50
R4 Svidník - Rakovčík  6,00
R4 Rakovčík - Radoma  7,00
R4 Radoma - Giraltovce  7,50
R4 Giraltovce - Kuková  6,50
R4 Kuková - Lipníky   8,00
R4 Lipníky - Kapušany  4,00

Podpisovanie najnovšej dohody súvisiacej s výstavbou koridoru Via 
Carpathia  vzbudilo záujem poľských i slovenských médií
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  Už tradične s Božou pomocou pravoslávna cirkevná obec v 
Pstrinej (okres Svidník) s jej správcom Michalom Rošičom or-
ganizovala spoločne s farnosťou sv. Jána Teológa v Białystoku 
(Poľsko) a jej správcom Marekom Wawreniukom púť po miestach 
svätej zeme od 29. januára do 5. februára. 

Putovali po miestach svätej zeme

  Tieto púte sa organizujú už od roku 2013 pravidelne koncom januára a 
začiatkom februára. Každá jedna púť je špecifi cká a náročná, nie je to dovo-
lenka alebo výlet a preto sme každý rok veľmi radi, že sa nájdu ľudia nielen z 
celého Slovenska, ale aj z nášho podduklianského regiónu, ktorí sa rozhodnú 
potrápiť, pokoriť a podľa slov evanjelia zobrať svoj kríž a nasledovať Christa. 
Našu tohtoročnú púť sme začali cestou z Budapešti do Tel Avivu, kde sme sa 
spojili s druhou polovičkou našej skupiny, ktorá priletela z Varšavy. 
  Hneď prvý deň pútnici navštívili v meste Lydda Chrám sv. Juraja pod ktorým 
sa nachádza aj hrob tohto veľkého svätého. Následne sme sa presunuli do 
Jaff y, historickej časti mesta Tel Aviv, na miesto, kde apoštol Peter vzkriesil 
Tavitu (Srnku) a v Jaff e sme pútnikov zobrali 
aj na vyhliadku panorámy tohto prístavného 
mesta, kde mali možnosť si oddýchnuť pri 
pobreží Stredozemného mora. 
  Ubytovanie máme v cirkevnom hoteli 
v Betleheme, len pár metrov od Baziliky 
Narodenia Isusa Christa. Počas ďalších 
dní sme spoločne navštívili všetky najdôle-
žitejšie miesta, ktoré majú pre nás kresťanov 
obrovský význam a ktoré by podľa mňa mal 
každý kresťan aspoň raz za život navštíviť. 
  Ďalší deň sme začali v katedrálnom chráme 
sv. Ducha (RDM) v Jeruzaleme odkiaľ sme 
sa presunuli na Olivovú horu, na vyhliadku 
na starý Jeruzalem. 
  Na Olivovej hore sa taktiež nachádza 
miesto odkiaľ sa vzniesol na nebo Isus 
Christus a miesto kde bola prvý aj druhýkrát 
nájdená hlava sv. Jána Krstiteľa. Obe tieto 
miesta sme s našimi pútnikmi navštívili a 
vydali sme sa do starého mesta. Cez Leviu 
bránu sme vošli do starého mesta Jeruza-
lem a začali sme po známej ulici Via Dolorosa krížovú cestu, ktorá začína 
domom Jáchyma a Anny rodičov Bohorodičky a je aj miestom narodenia 
Presvätej Bohorodičky. 
   Ďalšie zastávky sú lithostrotos (miesto kde bol súdený Christos), ďalej 
väzenie Christa potom dve zastávky jedna na mieste, kde Christos padol a 
odtlačok jeho ľavej ruky sa odtlačil do kameňa a na mieste kde stál dóm sv. 
Veroniky, ktorá podala Christovi uterák a vznikol nerukotvorený obraz. 
  Krížová cesta ďalej pokračuje k súdnej bráne, ktorá bola hranicou mesta 
a od nej sa presúvame už do Baziliky Božieho Hrobu, v ktorej sa nachádza 
hneď niekoľko významných miest. Okrem toho, že tam sídli 6 svetových cirkví 

je to najdôležitejšie miesto pre kresťanov. Pod jednou strechou, sa 
tam nachádzajú kameň pomazania, Golgota (miesto ukrižovania), 
Boží Hrob (kuvuklia), miesto kde bol nájdený životodarný kríž svätou 
Helenou a množstvo zaujímavých kaplniek a ostatkov svätých. V 
tomto chráme sme sa počas našej púte zúčastnili aj nočnej liturgie. 
Počas ďalších dní sme navštívili ďalšie významné miesta ako Getse-
manskú záhradu, Hrob Bohorodičky, miesto poslednej Večere, hrob 
kráľa Davida, ale aj miesta mimo Jeruzalema ako Horu Pokušenia, 
dom Zakcheja v Jerichu, horu Tábor, Kánnu Galilejskú, Dub Mamre 
v Hebrone, Nazaret, Galileu a miesta okolo Galilejského jazera, 
kde Christos pôsobil, kázal a robil zázraky ako miesto Blaženstiev, 
alebo miesto rozmnoženia chlebov alebo aj hrob Lazára, ktorého 
vzkriesil na štvrtý deň.
  Samozrejmosťou bolo posväcovanie rieky Jordán, v ktorej svätých 

vodách sa potom pútnici mali možnosť 
ponoriť, ale aj návšteva a oddych pri 
mŕtvom mori, do ktorého sa rieka Jordán 
vlieva. Samozrejme, keďže sme bývali v 
Betleheme, že sme navštívili aj Baziliku 
narodenia, kde sme sa taktiež zúčastnili 
aj na svätej liturgii. 
  Nie všetky miesta, ktoré sme navštívili 
som tu aj vymenoval, a nedá sa ani celá 
atmosféra takejto púte opísať pár slovami 
a preto som vďačný, že aj tento rok sa 
našlo množstvo odhodlaných pútnikov. 
Bez ohľadu na vek, alebo sociálny sta-
tus zobrali svoj kríž, našli si voľný čas 

a aj financie, lebo je 
to trošku náročnejšia 
púť aj z tohto hľadiska 
a vydali sa po stopách 
nášho Spasiteľa Isusa 
Christa, aby sa poklonili 
jeho hrobu, aby sa dotkli 
miest, ktorých sa on 
dotýkal, aby sa ponorili 
do toho istého Jordánu, 
ku ktorému prišiel aj On za Jánom Krstiteľom.
  Verím preto, že aj na ďalšie roky sa znova otcom duchovným podarí zorga-
nizovať takúto púť a že aj ja osobne budem môcť znova previesť našich ľudí 
aj z nášho regiónu po týchto svätých miestach. 

Matúš Rošič
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  Hlavne o optimalizácii siete nemocníc a o zaradení svidníckej 
nemocnice medzi nemocnice najnižšej I. úrovne rokovala v pia-
tok 3. februára Dozorná rada Nemocnice arm. gen. L. Svobodu 
Svidník, a.s.

Dozorná rada svidníckej nemocnice zaujala jasný postoj, jej predseda Ján Vook 
je sklamaný z prístupu väčšiny ambulantných lekárov i vedenia Svidníka 

  Rokovanie Dozornej rady zvolal jej predseda a poslanec PSK za okres Svidník 
Ján Vook a okrem neho sa ho zúčastnili aj podpredseda Dozornej rady Ján 
Janovčík a členovia Dozornej rady Branislav Kočiš, Dana Kopčová, Ľubica 
Halčišinová, Martin Jakubov a Ján Božik. Z rokovania sa ospravedlnili dvaja 
členovia Dozornej rady Robert Hill a Peter Pilip.
  Ako nás informoval predseda Dozornej rady svidníckej nemocnice Ján 
Vook, jej členovia prerokovala hneď viacero dôležitých bodov. Prizvali si k 
nim aj viacerých hostí, medzi nimi generálneho riaditeľa siete 
ProCare a Svet zdravia a zároveň predsedu predstavenstva 
spoločnosti Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, a.s. 
Radoslava Čuhu, riaditeľa svidníckej nemocnice Mareka 
Pytliaka, predsedníčku Regionálnej lekárskej komory pri 
Nemocnici arm. gen. L. Svobodu Svidník, a.s. Evu Kucerovú, 
prednostu Okresného úradu vo Svidníku Michala Iľkanina, ale 
aj predsedov regionálnych združení miest a obcí okresov Svid-
ník, Stropkov a Medzilaborce Jána Rubisa, Jozefa Kačmára 
a Ladislava Višňovského a tiež strategickú manažérku siete 
ProCare a Svet zdravia Miriamu Letovanec.
  Prišli všetci prizvaní s výnimkou Jozefa Kačmára a Ladislava 
Višňovského, ktorí však zaslali podporné písomné stanoviská 
a Jána Rubisa zastúpil podpredseda Regionálneho združenia 
miest a obcí okresu Svidník Juraj Petný.
  Členovia Dozornej rady aj za účasti spomínaných prizvaných hostí preroko-
vali petíciu za zaradenie svidníckej nemocnice do siete nemocníc II. úrovne, 
ktorú podpísalo 292 zamestnancov nemocnice a predložili ju Eva Kucerová 
a Branislav Kočiš ako predseda odborovej organizácie v nemocnici. Rovnako 
prerokovali aj informatívnu správu o prijatom uznesení Bezpečnostnej rady 
kraja Prešov, ktorú predložil okresný prednosta Michal Iľkanin, prerokovali 
informatívnu správu o prijatom uznesení Komisie zdravotníctva PSK, o kto-
rom informoval jej podpredseda Martin Jakobov, a vyhodnotili aj otvorený list 
predsedu Dozornej rady Jána Vooka ambulantným súkromným lekárom v 
okresoch Svidník, Bardejov, Stropkov a Medzilaborce.
  Dozorná rada Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, a.s. v závere roko-
vania prijala uznesenie, ktoré predložil jej predseda Ján Vook.
  Dozorná rada svojim uznesením žiada, aby prevádzkovateľ Nemocnice arm. 
gen. L. Svobodu Svidník, a.s. rokoval s MZ SR o preradení Nemocnice arm. 
gen. L. Svobodu Svidník, a.s. do siete nemocníc 2. úrovne (regionálna úroveň) 
na základe zákona č. 540/2021, §8, ods. 8 zo dňa 14. decembra 2021 o ka-
tegorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, aby nebolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ochrany 
života a zdravia osôb okresov Svidník, Stropkov, Medzilaborce. 
  Zároveň v prechodnom období zaradenia Nemocnice Svidník do aktuálnej 
kategorizácie nemocníc, dozorná rada žiada  prevádzkovateľa Nemocnice 
arm. gen. L. Svobodu Svidník, a.s. o čo najrýchlejšie rokovanie s MZ SR o 
preradení doplnkového traumatologického  programu s povinnosťou medi-
cínskej služby z úrovne I. na úroveň II.
  Dozorná rada ďalej svojim uznesením odporúča predsedom regionálnych 

združení miest a obcí v okresoch Svidník, Stropkov a Medzilaborce prerokovať 
a schváliť návrh uznesenia v znení: „Žiadame prevádzkovateľa nemocnice 
Svet zdravia a.s., aby vyvinul potrebné kroky pre zaradenie Nemocnice 
arm. gen. L. Svobodu Svidník, a.s. do siete nemocníc 2. úrovne kate-
gorizácie nemocníc, aby nebolo ohrozené poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti, ochrany života a zdravia osôb okresov Svidník, Stropkov, 
Medzilaborce.“ 
  No a do tretice Dozorná rada žiada predsedu Dozornej rady Nemocnice arm. 
gen. L. Svobodu Svidník, a.s. Jána Vooka o predloženie prijatého uznese-
nia na najbližšom zasadnutí poslancov Zastupiteľstva PSK, ako aj zaslanie 
prijatého uznesenia dozornou radou nemocnice Bezpečnostnej rade kraja, 
Ministerstvu zdravotníctva SR, Lekárskej komore a p. Václavovi Jirku, ktorý 

je zodpovedný za zdravotníctve portfólio Penty, ktoré zahŕňa 
Penta Hospitals International, zdravotnú poisťovňu Dôvera a 
sieť lekární Dr. Max.
  Predseda Dozornej rady svidníckej nemocnice Ján Vook 
zdôraznil, že robí všetko pre to, aby ľudia žijúci v našom re-
gióne mali pocit istoty a bezpečia, že v prípade akéhokoľvek 
zdravotného problému, bude o nás včas a kvalitne postarané a 
dostane sa nám tá najlepšia dostupná zdravotná starostlivosť. 
„Verím, že to množstvo stretnutí, hodiny rozhovorov, te-
lefonátov a energie v rámci môjho voľného času nevyjdú 
nazmar, a nakoniec budeme úspešní v boji za zachovanie 
akútnej zdravotnej starostlivosti pre občanov nášho 
regiónu a zaradenie našej nemocnice do siete nemocníc 
2. úrovne.“ 
  Na každom fóre, či zasadnutí Bezpečnostnej rady kraja 

alebo Komisii zdravotníctva PSK Ján Vook podľa jeho slov okrem všeobecne 
známych faktov apeloval aj na to, aby kompetentní začali s oslovovaním súk-
romných ambulantných lekárov, potrebných pre nemocnicu v rámci splnenia 
podmienok pre zaradenie do 2. úrovne siete nemocníc. „Nakoniec som sa 
rozhodol vziať túto iniciatívu do vlastných rúk, s čím som následne 
oboznámil aj generálneho riaditeľa Svetu zdravia a.s. 21. januára som 
rozposlal otvorené listy ambulantným lekárom s potrebnou špeciali-
záciou v rámci okresov Svidník, Stropkov, Bardejov a Medzilaborce s 
prosbou o pomoc pri riešení personálnej otázky nemocnice. 
 Záujem pomôcť svidníckej nemocnici prejavilo minimum lekárov, čo mi 
je ľúto, no aj napriek tomu to nevzdávam a plánujem ich ešte telefonicky 
kontaktovať,“ podotkol krajský poslanec za okres Svidník, ktorý zopakoval 
všetky vyššie spomínané prijaté uznesenia či rôzne ďalšie podporné stano-
viská za svidnícku nemocnicu. 
  Zhrnul aj všetky rokovania, na ktorých sa zúčastnil. „Na základe všetkých 
spomínaných zasadnutí a na nich prijatých uznesení som od primátorky 
mesta Svidník Marcely Ivančovej či poslancov MsZ vo Svidníku oča-
kával, že 26. januára na mestskom zastupiteľstve predložia a schvália 
uznesenie o nesúhlasnom stanovisku mesta k zaradeniu svidníckej 
nemocnice do 1. úrovne. 
  O to viac ma to mrzí, že 25. januára, teda len deň pred zasadnutím 
zastupiteľstva, bola vedeniu mesta doručená aj petícia zamestnancov 
nemocnice, ktorú podpísalo 292 zamestnancov, no ani toto vedenie 
mesta neprimälo k tomu, aby na zastupiteľstve bolo uznesenie prijaté,“ 
netajil svoje sklamanie Ján Vook.                                                             (ps)

   Zimným štadiónom vo Svidníku sa v 
uplynulý piatok ozýval veselý krik detí 
a tiež povzbudzovanie rodičov. Po týž-
dňovom výcviku predškolákov z MŠ Ľ. 
Štúra vo Svidníku 20 detí ukončilo svoj 
prvý športový výcvik. Prvý z 8 týždňov 
sa na ľade vo Svidníku končil v eufórii 
so zdolania samých seba.
   Zimný štadión vo Svidníku je od začiat-
ku 22. 10. 2022 k dispozícii pre širokú 
verejnosť, pre hokejové tímy, pre náv-
števníkov s hokejkou a pukom a pridali 

sa k tomu aj možnosti krúžkov na ľade 
a od 6. 2. aj pre deti z materských škôl a 
základných škôl. Osem turnusov, tri škôl-
ky, 5 základných škôl a desiatky detí sa 
vystriedajú na ľade počas nasledujúcich 
týždňov. Každá škola absolvuje týždeň 
výcviku a v jej závere aj olympijsky deň. 
   Mesto Svidník získalo podporu na 
výstavbu Zimného štadióna vo Svidníku 
zo SZĽH vo výške 250 tisíc eur a aj tento 
výcvik je súčasťou spolupráce mesta a 
zväzu.                                                  (kt)

Prvý olympijský deň malých korčuliarov po týždňovom výcviku 
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  Národný týždeň manželstva (NTM) propaguje manželstvo 
ako vzácnu hodnotu, ktorá obohacuje jednotlivcov aj celú 
spoločnosť. Prináša párom inšpiratívne podnety pre ich vzťah, 
pripravuje a ponúka zaujímavé aktivity na národnej aj lokálnej 
úrovni s cieľom podnietiť dvojice venovať svojmu vzťahu ná-
ležitú pozornosť.

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA - stretnutie manželských párov

  Nosným motívom NTM je myšlienka, že „Dobré manželstvo nie je samozrej-
mosť, ale vzťah, o ktorý sa potrebujeme starať“. Vôbec nezáleží na tom, či v 
manželstve žijete menej ako dva roky alebo viac ako tridsať rokov.
  Život a tiež spôsob, ako ho žijeme, je plný odkazov. Pritom zďaleka nie všetky 
odkazy sú iba pozitívne či nasledovaniahodné. Mnohé patria do kategórie 
mýtov. Stojí za to trocha to preskúmať. A k tomu nás nabáda téma či heslo 
aktuálneho ročníka Národného týždňa manželstva, ktorý nesie jednoduchý, 
a tak trocha tajuplný názov „Odkaz ...“
  Podujatie je zamerané na posilnenie vzájomného vzťahu jednotlivých pá-
rov. Prinesie povzbudenie, rady aj praktické inšpirácie - ako občerstvenie na 
spoločnej ceste.

Termín: 19.2.2023, Čas: 14.00 - 16.00 hod., Miesto: Cernina. 

  Zo starej, chátrajúcej a aktuálne aj nebezpečnej budovy chcú 
mať moderné zdravotnícke zariadenie. V areáli svidníckej ne-
mocnice je to posledná rozpadávajúca sa budova. Potrebuje 
silnú investíciu a nemocnica vie, čo v nej chce mať.  

Z nebezpečnej rozpadávajúcej sa budovy chcú mať moderné zdravotnícke zariadenie  

  Svidnícka nemocnica sa márne snaží zabrániť vstupu neželaným návštev-
níkom. Vo vnútri i zvonku už vandali zničili všetko, čo mohli. Skutočne hrôzo-
strašne, priam ako po bombardovaní vyzerá spomínaná budova už dlhé roky.  
Už vlani sme sa pýtali Svidníčanov, čo hovoria na túto budovu. Viacerí sa 
zhodli, že potrebuje veľké stavebné úpravy. „Niečo by s tým mali robiť, 
nejaké stavebné úpravy a na niečo to využiť.“  „Zrejme asi peniaze nie 
sú na to.“ - zhodli sa Svidníčania.     
  „Momentálne presný plán nemáme, ale je vízia, že by sme ju vedeli 
využiť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ povedal vlani dnes už 
bývalý riaditeľ Nemocnice Sveta zdravia Svidník Slavko Rodák.  

  S odstupom roka je situácia s chátrajúcou budovou o čosi jasnejšia. Plány 
nám ozrejmil súčasný riaditeľ nemocnice Marek Pytliak. „Máme psychiatrickú 
liečebňu, ale plánujeme ju presťahovať do moderných a humánnejších 
priestorov s väčším komfortom pre pacientov.“ 
  Jedno z mála špecializovaných pracovísk s dlhodobými psychiatrickými 
lôžkami na východe Slovensku sídli v priestoroch niekdajšej práčovne svid-
níckej nemocnice. Súčasné trendy však odporúčajú humánnejšie prostredie 
pre pacientov. „Aby pacienti boli dvaja maximálne na izbe, aby každá izba 

mala vlastné sociálne zariadenie,“ dodal riaditeľ Marek Pytliak. 
  Po siedmich rokoch prevádzkovania psychiatrickej liečebne vedia, že o 
pacientov núdza nebude. „Hlavne po Covide, po tej covidovej infekcii sa 
nám navýšil počet ľudí, ktorí vyhľadávajú psychiatrické ošetrenie a v 
našom prípade ide o chronické lôžka, ktorých je absolútne nedostatok,“ 
ozrejmil riaditeľ nemocnice Marek Pytliak.   
  Nuž a dostatočné priestory by liečebni mala poskytnúť 
práve táto, dnes rozpadávajúca sa budova. Žiadosť o 
fi nančnú dotáciu už nemocnica podala.  
  „Budova by sa mala kompletne rekonštruovať, aj 
čo sa týka zníženia energetickej náročnosti. Malo 
by tam vzniknúť oddelenie s väčším počtom lôžok, 
ako máme doteraz, čiže kapacita by sa mala navý-
šiť z 37 na 44,“ spomenul plány riaditeľ nemocnice 
Marek Pytliak.
  V závere dodajme, že o fi nancie sa nemocnica uchá-
dza z Plánu obnovy a odolnosti. 
  „Ministerstvo vyhovelo potenciálnym žiadateľom a 
predĺžilo termín na podávanie žiadostí v rámci dvoch výziev až do konca 
februára. Na vybudovanie psycho-sociálnych centier je alokovaná suma 
viac ako 7,8 milióna eur,“ informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva 
SR Petra Lániková.   
  Pripravený projekt hovorí o vyše dvojmiliónových nákladoch a či nemocnica 
uspeje by mohlo byť jasné o pár mesiacov. 

(pn)

O fi nancie na rekonštrukciu tejto budovy sa nemoc-
nica uchádza z Plánu obnovy a odolnosti. Informoval 
o tom súčasný riaditeľ nemocnice Marek Pytliak



14. február 2023Podduklianske novinky 7Spravodajstvo 

  Ďalších päť drevených chrámov v Prešovskom kraji získalo 
turistických audiosprievodcov. V Hervartove (UNESCO), Ko-
rejovciach, Fričke, Hrabovej Roztoke a v Topoli si turisti môžu 
vychutnať návštevu drevených chrámov v niekoľkých jazykoch. 

V drevených chrámoch pribudli audiosprievodcovia

  Drevené chrámy patria k jedinečnostiam Prešovského kraja. Na území 
kraja je ich vyše tridsať. Väčšina bola postavená bez použitia klincov, ktoré 
sa spájajú s ukrižovaním Krista. Výnimočná architektú-
ra, zručnosť dávnych majstrov a jedinečná atmosféra v 
spojitosti s okolitou prírodou lákajú turistov objavovať 
tieto nevšedné stavby.  
  Najviac drevených chrámov nájdeme v okresoch Bar-
dejov, Svidník a Snina. Viaceré objekty sa nachádzajú 
v malých obciach, kde je problém so zabezpečením 
sprievodcovskej služby. V záujme zlepšenia služieb a 
dostupnosti prehliadky týchto chrámov realizuje Krajská 
organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod 
Slovenska projekt Otvorené chrámy. Do drevených chrá-
mov postupne zabezpečuje audiosprievodcov vo forme 
nahrávok sprievodného slova. 
  „Projekt Otvorené chrámy zahŕňa tvorbu audiosprie-
vodcov, propagačných materiálov a celkovú podporu 
návštevnosti chrámov, ktoré sú právom nazývané 
drevenými perlami východu. V roku 2023 napríklad 
pribudnú sprievodné podujatia vo vybraných lo-
kalitách, ktoré majú potenciál upriamiť pozornosť 
verejnosti na túto oblasť cestovného ruchu,“ uviedol 
Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska. 
  V roku 2021 pribudli audiosprievodcovia do chrámov v 
Brežanoch, Jedlinke, vo Vyšnom Komárniku a v Jalovej. V roku 2022 boli vy-
tvorené audionahrávky do ďalších piatich chrámov. Ide o štyri gréckokatolícke 
objekty: Chrám sv. archanjela Michala vo Fričke, Chrám Ochrany Presvätej 
Bohorodičky v Korejovciach, Chrám sv. archanjela Michala v Topoli a Chrám 
sv. Bazila Veľkého v Hrabovej Roztoke. Všetky štyri sú národnými kultúrnymi 
pamiatkami. Piaty audiosprievodca pribudol v rímskokatolíckom Kostole sv. 
Františka z Assisi v Hervartove, ktorý je od roku 2008 zaradený v zozname 
pamiatok UNESCO. Tento drevený kostol v bardejovskom okrese bol posta-
vený koncom 15. storočia a je najstarším dreveným kostolíkom na Slovensku. 

  Návštevníci si môžu vypočuť nahrávky s pútavými informáciami v sloven-
skom, poľskom, nemeckom a anglickom jazyku. V spolupráci s Oblastnou 
organizáciou cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš pribudli k týmto 
nahrávkam aj dve nahrávky v rusínčine v chrámoch v rusínskych obciach To-
poli a Hrabovej Roztoke. „Veľmi nás teší, že sme mohli spolupracovať na 
projekte práve realizáciou nahrávok v rusínskom jazyku, ktorý v týchto 
obciach počuť dodnes. Veríme, že Rusíni nielen z Polonín, ale aj z iných 
oblastí Slovenska ocenia pri návšteve drevených chrámov tieto nahrávky 

v podaní talentovaných umelcov, ktorým sa aj touto 
cestou chceme poďakovať za vynikajúcu spoluprácu 
a profesionálny prístup. Zároveň ďakujeme Jozefovi 
Badidovi z občianskeho združenia Labirsky Rusyny 
za pomoc s prekladmi textov do rusínskeho jazyka,“ 
uviedla Michaela Zdražilová, výkonná riaditeľka OOCR 
Horný Zemplín a Horný Šariš.
  Texty do audiosprievodcov v slovenskom jazyku načítal 
herec a spevák Ladislav Ladomirjak. 
  Ako rodák z rusínskej oblasti sa zhostil aj nahrávky v 
rusínčine pre chrám v Hrabovej Roztoke. Druhú rusínsku 
nahrávku z Topole si verejnosť môže vypočuť v podaní 
speváka a moderátora Štefana Šteca.
Projekt Otvorené chrámy bol v minulom roku realizovaný 
s fi nančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky. KOCR Severovýchod Slovenska 
spolupracuje pri tvorbe audiosprievodcov s Gréckoka-
tolíckym arcibiskupstvom v Prešove.

Drevené chrámy v Prešovskom kraji
  Drevené chrámy sú unikátne po stránke architektonic-
kej i sakrálnej. Väčšina chrámov je gréckokatolíckeho 
obradu.  Sú typické rozdelením interiéru na tri základné 

časti, a to na predsieň (babinec), chrámovú loď a svätyňu. Dominantou kaž-
dého chrámu je ikonostas, ktorý oddeľuje svätyňu od lode. Medzi drevenými 
chrámami majú zastúpenie aj pravoslávne cerkvi, v menšej miere evanjelické 
a rímskokatolícke kostoly. Na území Slovenska sa nachádza viac ako 60 jedi-
nečných drevených sakrálnych stavieb, z ktorých osem najvzácnejších v roku 
2008 zapísali do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V Prešovskom kraji 
ide o rímsko-katolícky kostol v Hervartove, gréckokatolícke chrámy v Ladomi-
rovej a Bodružali (okres Svidník) a evanjelický artikulárny kostol v Kežmarku. 

Barbora Čechová, médiá/PR  

  Za účasti krajských poslancov Jána Vooka, Michala Iľkanina 
a ústredného riaditeľa kancelárie ZMOS Michala Kaliňáka sa v 
pondelok 6. februára konal snem Združenia miest a obcí pod 
Duklou. 

Novým predsedom ZMOD Pavol Tchurik

  Zástupcovia samosprávy, ktorí sú členmi združenia, si na tomto sneme volili 
nového predsedu a výbor združenia. Novým predsedom združenia ZMOD sa 
stal súčasný primátor Giraltoviec Pavol Tchurik. 
  Do výboru boli zvolení: Juraj Petný, starosta obce Nižný Orlík, Ivana Ivančová, 
starostka obce Soboš, Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník, Jana 
Tchuriková, starostka obce Fijaš a Ján Džupin, starosta obce Vyšný Orlík.
  Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie doterajšiemu predsedovi 
Jánovi Rubisovi a členom výboru za ich dlhoročnú činnosť a pracovné nasa-
denie pri výkone svojej funkcie. 

  Zároveň chceme poďakovať Jánovi Rubisovi za obetavosť a zanietenosť pri 
presadzovaní rozvoja a výstavby okresu Svidník. 
Poďakovanie za ZMOD patrí aj bývalým starostom, ktorí ukončili svoju činnosť 
v tejto funkcii a prajeme im pevné zdravie a veľa síl v ďalšom životnom období. 

(jp)

  Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografi ckej tvorby AMFO 
je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň  vrcholným podujatím tohto  
druhu na Slovensku. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. Súťaž nie 
je tematicky zameraná, ani vymedzená.
  Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a 
umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie 
a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti  amatérskej fotografi ckej tvorby.
Na súťaži sa môže zúčastniť každý tvorca fotoamatér, občan Slovenskej re-
publiky alebo s trvalým pobytom na Slovensku. Do regionálneho kola súťaže 

Prihláste sa do regionálnej súťaže pre amatérsku fotografi ckú tvorbu AMFO 2023
AMFO 2023 sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska alebo pôso-
benia. Ak sa v mieste jeho bydliska/pôsobenia neuskutoční regionálne kolo, 
môže sa prihlásiť do regionálneho kola v inom regióne daného kraja, ak s tým 
budú súhlasiť organizátori. Súťažiaci sa prihlasuje len do jedného základného 
kola. Nie je možné súťažiť súčasne v dvoch alebo vo viacerých regiónoch. 
  Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke 
Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit do 17. 
marca 2023 (okresy Svidník a Stropkov).  

Katarína Grúsová, POS vo Svidníku 
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  V sobotu 4. februára 2023 sa vo Svidníku plesalo a jasalo na 
Fašiangovom plese spoločenstva Dvaja-Traja.

Z Fašiangového plesu spoločenstva Dvaja-Traja

  Ples moderátorsky sprevádzali manželia Miháľovci. Moderovanie okorenili 
aj krátkym svedectvom o tom, ako sa Boh dotkol ich manželstva a pozvali 
prítomných aj na tomto plese jasať a radovať sa v Bohu, ktorý aj dnes pre-
mieňa ľudské životy.
  Otvorenie plesu sa teda nieslo v duchu modlieb chvál. Modlitbu za požehnanie 
pokrmov predniesol o. Dávid Šturák, svidnícky kaplán.
   112 hostí sa bavilo až do skorého rána pod taktovkou hudobnej skupiny 
Problem.
  O zábavu sa postarali aj manželia Legiňovci, ktorí si pre plesajúcich pripravili 
vstup so súťažnými aktivitami.
  Zvláštnou pridanou hodnotou tohto plesu bola nepochybne nefalšovaná, 
kresťanská radosť, ktorá presakovala každú časť programu. Vyvrcholením 

bola tombola s mnohými hodnotnými cenami, za ktoré štedrým darcom ďa-
kujeme a vyprosujeme Božie požehnanie. Prvú cenu, ručne vyrobený obraz 
Kristovej tváre, zložený z 11 700 drevených hranolčekov venoval mladý 
umelec z Vyšného Orlíka.
  Úspešnosť plesu bola vo veľkej miere ovocím nenápadnej usporiadateľskej 
služby úzkeho tímu spoločenstva, za čo im ďakujeme.

(fs)

  Dlhoročný spolupracovník Prešovskej univerzity s Podduklianskym osve-
tovým strediskom vo Svidníku, prof. Jaroslav Vencálek sa rozhodol priblížiť 
celoeurópskej verejnosti na príklade 75 vybraných umeleckých artefaktov 
akademického maliara Františka Veselého jeho vnímanie premien životného 
prostredia prostredníctvom publikácie „Spoločensko-environmentálne výzvy 
umeleckej tvorby Františka Veselého”.
  To isté realizuje taktiež aj na príklade náhodne vybraných výtvarných arte-
faktov tohto umelca formou putovnej výstavy v rôznych miestach Slovenskej 
republiky, Českej republiky a Poľska. Literárne a populárno-vedné interpretácie 
umeleckej tvorby Františka Veselého boli realizované na základe jeho vlastnej 
45 rokov trvajúcej vysokoškolskej vedecko-pedagogickej praxe v odboroch 
geografi a, demografi a a politológia. 
  Výstavu fotografi í v POS vo Svidníku si záujemcovia môžu pozrieť od 
17.2.2023 do 13.3.2023.

Pozvánka na výstavu fotografi í 
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  Vďaka sponzorom sa v obci Šarišský Štiavnik v nedeľu 5. feb-
ruára konal v poradí už 7. ročník súťaže o najlepšiu cukrárku 
či cukrára.  

Už po siedmykrát súťažili o titul najlepší cukrár  

  Súťažiacim dievčatám, mamkám, tetám, babkám, chlapcom a mužom doma 
pripravenú cukrovinku hodnotila šesťčlenná porota. V porote boli: Richard 
Eliáš, krajský predseda strany HLAS sociálna demokracia a poslanec Pre-
šovského samosprávneho kraja, Alena Nováková, krajská podpredsedníčka a 
okresná predsedníčka vo Svidníku strany HLAS sociálna demokracia, Dávid 
Richard Obročník, krajský tajomník a okresný predseda v Prešove strany HLAS 
sociálna demokracia, Michal Kaliňák, riaditeľ kancelárie ZMOS a poslanec 
Prešovského samosprávneho kraja, Ladislav Šotik, starosta obce Beňadikovce 

a František Barkóci, duchovný otec a správca farnosti v obci Šarišský Štiavnik.
Najlepším cukrárom v roku 2023 v obci Šarišský Štiavnik ceny odovzdal 
starosta obce Michal Kimák s porotou. 
  A ako sa jednotliví súťažiaci so svojimi cukrárskymi dielami napokon umiestni-
li: 1. miesto: Jaroslav Ksenič, 2. miesto: Adela Adamečková a 3. miesto: Lenka 
Zeherová. V kategórií deti sa na prvom mieste umiestnila Adelka Adamečková.

(pn)

   V uplynulú sobotu 11. februára pokračovala 2. liga družstiev 8. kolom. V 
Stropkove sme privítali silného súpera z Popradu. Do konca sezóny nás 
čakajú ešte 3 náročné zápasy s kvalitnými súpermi. Záver súťaže bude teda 
zaujímavý do posledného kola.
   Víťazstvá vo svojich partiách dosiahli: 2. Daniel Kopczyk, 3. Marek Ihnát, 
4. Radoslav Paňko, 5. Marcel Presalovič a 7. Juraj Lažo. Remízy pridali: 1. 
Patryk Mrozowski, 6. Eduard Paňko ml. a 8.Eduard Paňko st.
Najbližšie akcie: 17.2.2023, Majstrovstvá okresu Stropkov, 4. kolo, 18.2.2023, 
Cezhraničná liga, ŠK SP+SK juniori - BŠK Bardejov, 19.2.2023, Tretia liga, 
Reinter Humenné - ŠK SP+SK „B.“ 
   Kompletné výsledky, informácie o termínoch a kalendár súťaží nájdete na 
webovej stránke šachového klubu: https://www.stropkov-svidnik.chess.sk.    
   Foto z akcií si môžete pozrieť na našej sociálnej sieti: https://www.facebook.
com/sachstropkovsvidnik                                                                          (ep)

   V dohrávanom zápase 16. kola Niké Extraligy mužov medzi Svidníkom a 
Prievidzou, ktorý odložili kvôli nepriaznivému počasiu z minulého týždňa, sa 
lepšie darilo domácim volejbalistom.
   Svidníčania zdolali Prievidzu hladko 3:0 a súperovi nedovolili hráči Slávie 
zaznamenať v žiadnom zo setov viac ako 18 bodov.
   Zostava TJ Slávia Svidník: R. Vitko 3, B. Skasko 7, T. Skasko 7, Bognár 
4, M. Sopko ml. 9, Šellong 9, liberá M. Vitko a B. Paňko (Horňák 9, Ľ. Skasko 
0, Vikhliaiev 0, Genco 2). Tréner: R. Paňko. Hráči zápasu: Radovan Vitko 
(TJ Slávia Svidník) - Pavol Kurej (VolleyTeam Prievidza)
   Domáci tréner Rastislav Paňko po víťaznom zápase povedal: „Po zlom 
zápase, ktorý sme odohrali v utorok proti Projektu RD SVF, sme si v šatni 
povedali viacero vecí a myslím si, že mali svoj účinok. Prejavilo sa to v dueli 

ŠK Stropkov+Svidník - ŠK TJ VD LŠ Poprad 6,5:1,5

EXTRALIGA / TJ Slávia Svidník - Volleyteam Prievidza 3:0 (12, 13, 18)
proti Prievidzi. To, čo sme si povedali, to chlapci aj splnili a tým pádom som 
s výsledkom spokojný. Gratulujem chlapcom k víťazstvu.“
   Najbližšiu sobotu 18. februára hrajú svidnícki volejbalisti opäť na domácej 
pôde. Od 17. hodiny nastúpia proti VKP Bratislava.                         (svf, pn)
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    SPOMIENKA
Sú bolesti, na ktoré nie je liek.

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

20. februára 2023 uplynie 11 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný 

manžel, otec a dedko
Jozef ZELIZŇAK z Vyšnej Jedľovej

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

    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. 
12. februára 2023 uplynulo 10 rokov, odkedy nás navždy 

opustil náš milovaný manžel a brat
JÁN ČERVEŇÁK ZO SVIDNÍKA

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
  S láskou a úctou spomínajú manželka Agáta, súro-
denci a ostatná rodina 

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Ako ticho žila, tak ticho odišla,

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

S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme, 
že nás 1. februára 2023 vo veku 81 rokov nás navždy 

opustila naša milovaná 
mamka, babka, prababka a sestra

HELENA VANÁTOVÁ Z VYŠNEJ PISANEJ
  Ďakujeme všetkým, ktorí ju sprevádzali na jej poslednej 
ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
  Zároveň, ďakujeme za dôkladnú starostlivosť pracov-
níkom zariadenia Atrium vo Svidníku.
  S láskou a úctou spomínajú dcéra Emília s rodinou, syn Ján s rodinou, 
nevesta Iveta s rodinou, bratia a sestry 

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

Odišla si od nás, my ostali sme v žiali, 
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa milovali. 

11. februára 2023 sme si pripomenuli desať rokov, 
odkedy nás navždy opustila naša milovaná dcérka 

ANKA HANÁKOVÁ ZO SVIDNÍKA
  Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.
  S láskou a úctou spomínajú rodičia a ostatná rodina

Kto daroval krv? 
  V pondelok 6. a v stredu 8. februára 2023 prišlo na Hematologicko-transfúzne 
oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 37 bezpríspevkových darcov: 
Mária Podolaková (prvodarca), Damián Matkobiš (prvodarca), Antom Vaškanin 
(105), Juraj Zajaroš (103), Marek Matkobiš (16), Ladislav Jasík (38), Silvia 
Hicová (17), Oľga Troščáková (6), Viliam Hic (4), Michal Štochmaľ (6), Kris-
tína Gonosová (10), Jaroslav Teraz (21), Patrik Pališin (13), Milan Lehocký 
(23), Vladislav Čisár (74), Marián Čurilla (15), Ľuboš Sahajda (16), Slávka 
Simčáková (16), Peter Demjanovič (5), Ján Polončák (17), Miloš Grega (72), 
Gabriel Džalaj (11), Slávka Pilipová (49), Tatiana Kostilníková (11), Mária 
Pinková (21), Jana Milá (12), Martina Zelizňáková (12), Štefan Cichý (4), 
Martina Bochmačová (12), Tomáš Hačník (29), Lucia Kokindová (5), Jozef 
Kurty (19), Ľudmila Gajdošová (17), Martin Štefanisko (15), Michal Giba (61), 
Martin Slivka (37), Róbert Zapotocký (10). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

SOM TVOJ TYP? 
  Na prvý pohľad „zoznamková“ otázka, ktorá v tomto prípade za sebou skrýva viac. 
Zdravotníci na hematologicko-transfúziologických oddeleniach sa častokrát stretávajú s tým, že darcovia 
nevedia, akú majú krvnú skupinu. 
  V prípade vážnej autonehody, náhlej straty množstva krvi či rôznych iných zdravotných komplikáciách 
a nepredvídateľných situáciách je však podstatné, aby človek poznal svoju krvnú skupinu. Rovnako 
dôležité je poznať aj jej Rh faktor. Práve to môže totiž pomôcť v rozhodujúcich situáciách zachrániť život 
nám aj našim blízkym. 
  Blíži sa Valentín a pri tejto príležitosti môžu študenti vo svidníckej nemocnici zažiť netradičný odber krvi, 
počas ktorého sa dozvedia v rámci akcie Som tvoj typ? viac aj o krvných skupinách. Okrem toho nebude 
chýbať tematická výzdoba, valentínske občerstvenie, drobný darček, zámok lásky, sladká pozornosť či 
valentínsky prieskum. 
  Pozývame Vás stať sa súčasťou tohto špeciálneho odberového v pondelok, 
13. februára, od 7.00 do 8.30 hod. v priestoroch hematologicko-transfúzio-
logického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Svidník. (MUDr. Pribulu 412/4, 
089 01 Svidník)
  Príďte zaznamenať a užiť si spolu s nami netradičný valentínsky zážitok, po-
čas ktorého darcovia nezištne pomôžu pacientom, ktorí to najviac potrebujú a 
sami si pomôcť nevedia. Svoju účasť, prosím, potvrďte do piatka, 10. februára. 

Tešíme sa na Vás! 
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SEKRETARIÁT:                 
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, 
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

ŠTK OOFZ:
   Vyžrebovanie 1. kola Zimného pohára predsedu OOFZ: Sitníky - voľno, 
Chotča - V. Orlík: 26.2.2023 o 14.00 hod. UT Stropkov, Lúčka - Stročín: 
26.2.2023 o 16.00 hod. UT Stropkov, Kuková - Radoma: 4.3.2023 o 12.00 
hod. UT Stropkov, Rovné - voľno, Tisinec - Miňovce: 4.3.2023 o 14.00 hod. 
UT Stropkov, Breznica - voľno, Kalnište - Mestisko: 5.3.2023 o 12.00 hod. 
UT Stropkov.
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je 
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalo-
vekluby.sk                                                                                OOFZ Svidník

Krajské súťaže

Úradná správa č. 19 zo dňa 1. februára 2023        

   Tretie kolo nadstavbovej časti odohrali svidnícke družstvá u svojich súperov. 
Druholigisti sa predstavili v Kežmarku bez svojej jednotky Dária Magdziaka a na  
výsledku sa to hneď prejavilo, keď dokázali uhrať iba štyri body. Štvrtoligisti uhrali 
remízu v Pečovskej Novej Vsi.

II. LIGA
PPC Fortuna Kežmarok B - ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník 13:5

B.: Vodila 2 ; Kmiť, Močilenko, Kurej po 1.
IV. LIGA

OZ „Orol“ Pečovská Nová Ves - ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník B 9:9
B.: Antoš, Kurečko po 2,5; Kosár, Štefanco po 2.                                            (ku)

   Po problémoch s covidom, ktoré nám nedovolili odohrať kompletne ostatné dva 
ročníky, tento aj napriek tentoraz ekonomickým problémom, ktoré sa týkajú hlavne 
priestorov, zatiaľ napreduje.
   Po aktíve vedúcich stolnotenisových družstiev, ktorý sa konal 30. septembra 
2022 v Radome, kde sa do súťaže prihlásilo desať družstiev, sa začalo hrať 14. 
októbra 2022. Ešte do začiatku prvého kola sa zo súťaže odhlásili dve mužstvá pre 
už spomínané ekonomické a priestorové problémy. Rozlosovanie sa už nemenilo 
a tak väčšinou v každom kole majú dve mužstvá voľno. Po jesennej časti bolo 
lídrom súťaže mužstvo Staškovce A o bod pred mužstvom Radomy a o dva body 
pred mužstvom JMC Lužany pri Topli C. 
   V uplynulý piatok 10. februára 2023 sa odohralo už štrnáste kolo s týmito vý-
sledkami: JMC Lužany pri Topli C - Centrál Svidník D 12:6, B.: Michalko Maroš, 
Rozkoš Pavol 3,5; Tomko Ľuboš 3; Gdovin Slavomír 2; Štefanco Peter 4,5; Dudáš 
Andrej 1; Vasilenko Viliam 0,5, STO Brusnica - Centrál Svidník C 9:9, B.: Antoš 
Ľubomír 4; Macko Matúš, Macko Samuel 2; Antoš Ján 1, Kosár Ján 3,5; Kostelník 
Michal 2,5; Petrík Milan, Olijár Stanislav 1,5, TJ Radoma - JMC Lužany pri Topli D 
7:11, B.: Baran Matej 2,5; Pavlišin Ľubomír 2; Šafranko Jozef 1,5; Dančišin Ján 1.
   V ďalšom kole v piatok 17. februára 2023 sa stretnú: TJ Radoma - STO Brusnica, 
TJ ŠM Staškovce B - TJ ŠM Staškovce A a ŠŠK Centrál Svidník C - ŠŠK Centrál 
Svidník D.                                    Ľubomír Pavlišin, predseda OO STZ Svidník

   Exhibičným zápasom HK Lion Svidník s hráčmi košického HK Silné strely, ktorý 
odohrali v nedeľu 5. februára, sa vo Svidníku možno začala akási hokejová tradícia. 
Herne kvalitný zápas, s víťazným koncom pre naše domáce svidnícke mužstvo, bol 
tým najlepším štartom. Fantastický výsledok 10:3 hovorí za všetko. 
   Malým spestrením tohto podujatia bola aj divácka súťaž v strele na bránku, 
účastníci ktorej si odniesli hodnotné vecné ceny od sponzora MARTEX SK, ktorému 
krajský poslanec za okres Svidník a organizátor zápasu a novej hokejovej tradície 
Ján Vook aj touto cestou ďakuje. 
   „Som rád, že aj takýmto spôsobom môžeme zvýšiť atraktivitu a návštevnosť 
nového zimného štadióna, na ktorý prispievame a budeme prispievať veľa rokov 
my všetci občania. Ďakujem celému tímu ľudí podieľajúcich sa na prípravách a 

priebehu akcie, osobitne zamestnancom TS mesta Svidník a jeho riaditeľovi Lu-
kášovi Dubcovi za výborné herné podmienky, Slavovi Sakalíkovi a Slovenskému 
Červenému krížu za zabezpečenie zdravotníckeho dozoru a teplý čaj, skvelému 
moderátorovi Patrikovi Palkovi, Marekovi Biskupovi za zhotovenie videozáznamu, 
Paľovi Sivákovi a Podduklianskym novinkám za mediálnu podporu, reštaurácii Lo-
kal, fi rme Metalimpex, Mestu Svidník a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu pri tejto, 
myslím, úspešnej športovej akcii. Najväčšie poďakovanie patrí všetkým hráčom 
za ich účasť a veľké nasadenie. Verím, že spoločne vytvoríme skvelý tím hráčov, 
ktorý bude reprezentovať mesto Svidník na ďalších takýchto zápasoch, či turnaj-
och,“ skonštatoval Ján Vook a širokú verejnosť pozýva na ďalší zápas, tentoraz 
proti hráčom HK Partizán Bardejov.                                                                    (pn)

Úspešná hokejová exhibícia má svoje pokračovanie 

Medziokresná súťaž

   Treťoligoví svidnícki futbalisti pokra-
čujú v príprave na jarnú časť sezóny. V 
ďalšom prípravnom zápase na umelom 
trávniku v poľskej Dukle porazili domáci 
tím 6:3. Po dvoch hrubých chybách v 
obrannej činnosti Svidníčania najprv 
prehrávali 0:2. Do prestávky znížili gó-
lom Sabolčíka. Po prestávke zverenci 
trénera Vladislava Palšu prevzali hru 
do svojich rúk a aj napriek dosť surovým 
faulom zo strany súpera zápas otočili a 
dotiahli do víťazného konca s výsledkom 
6:3. Góly: Sabolčík 2, Sova 2, Tokár, Du-
cár. Zostava: Jánošík - Ducár, Grejtak, 
Gajdoš, Makara, Ivanecký, Sabolčík, 
Kľučár, Sova, Tokár, Guman, striedal: 
Luščik.                                             (fk)

   Sobota 11. februára v 
Levoči patrila nohejba-
lu. Kvalitne obsadený 
turnaj 10 družstiev z 
Levoče, Svitu, Prešova, 
Jakubian a Svidníka roz-
delených do dvoch zák-
ladných skupín priniesol 
výborné zápasy. 

Svidníčania v príprave

Svidnícki nohejbalisti tretí na turnaji v Levoči 

   Výsledná tabuľka po zák-
ladnej časti znamenala po-
stup respektíve nepostup do 
vyraďovacej časti na základe 
jednej lopty. Naši nohejbalisti 

predvádzali kvalitné výkony počas 
celého turnaja a len o vlások im ušlo 
fi nále, keď v semifi nále podľahli Levoči 
dvakrát 10:11. V súboji o tretie miesto 
sme porazili Svit 2:0 na sety a obsadili 
celkové 3. miesto. 
 Naše mesto na turnaji v Levoči repre-
zentovali títo nohejbalisti: Ambi Čobej, 
Peter Kidala, Stano Magera, Igor Sagan, 

Matúš Tarcala a Milan Tchir.
 Celkové poradie: 1. Prešov, 2. Levoča, 
3. Svidník, 4. Svit. 

(is)
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Čo premieta Kino Dukla?

SRDCOVÁ ZÁLEŽITOSŤ
UTOROK 14. FEBRUÁRA 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 netradič-
ného tvaru. Tak sa začína jeho zoznámenie
Réžia: Anika Decker  •  Hrajú: Elyas M’Barek, Lucie 
Heinze, Peri Baumeister, Linda Pöppel, Maren Kroy-
mann, Alexandra Maria Lara
  Červený koberec, žiariace refl ektory, kričiaci fanúši-
kovia, 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 naživo 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, Nemecko, 100 minút, komédia, český dabing, vstup-
né: 4 eurá  

AKO SPRAVIŤ ŽENU ŠŤASTNOU
STREDA 15. FEBRUÁRA O 19. HODINE 
Komédia o ženách a pre ženy, ktoré sa 

(ne)boja vyjadriť svoje želania. Či už doma, v práci alebo v spálni.
Réžia: Renée Webster  •  Hrajú: Sally Phillips, Erik 
Thomson
  Gina (Sally Phillips - Denník Bridget Jonesovej) 
sa nepovažuje za veľmi príťažlivú. Práve dovŕšila 
päťdesiatku, prepustili ju z práce a jej manžel sa jej 
veľmi nevenuje. Aby toho nebolo málo, kamarátky 
si k nej domov na narodeniny objednajú striptéra. 
Je ochotný splniť jej akékoľvek želanie. Ale asi 
nepočítal s upratovaním! Keď ho Gina pozoruje 
pri práci, dostane nápad. Čo ženy skutočne chcú? 
Mať upratané a ..... orgasmus!
Keď zistí, že striptér v skutočnosti pracuje pre sťa-
hovaciu spoločnosť na pokraji bankrotu, rozhodne 
sa zamestnať chlapcov vo svojej novej fi rme. Bude 
partia neohrabaných sťahovákov schopná uspokojiť ženské túžby?
  Rok výroby: 2022, Austrália, 107 minút, české titulky, vstupné: 3 eurá 

ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA
PIATOK 17. FEBRUÁRA O 19. HODINE 

  Vo fi lme Ant-Man a Wasp: Quantumania, ktorý ofi ciálne odštartuje piatu 
fázu fi lmového vesmíru Marvel, čaká titulnú dvojicu superhrdinov nové dob-

rodružstvo.
Réžia: Peyton Reed  •  Podľa predlohy: Jack 
Kirby (komiks)  
•  Scenár: Jeff  Loveness  •  Hrajú: Paul Rudd, 
Evangeline Lilly, Michael Douglas, Jonathan Ma-
jors, Kathryn Newton, Michelle Pfeiff er, Michael 
Peña, Corey Stoll a ďalší
  Spolu s Hopeinými rodičmi Hankom Pymom 
a Janet Van Dyneovou sa ocitnú na prieskume 
Quantum Realm, v kontakte s novými podivnými 
tvormi a vydávajú sa na dobrodružstvo, ktoré 
ich posunie za hranice toho, čo si mysleli, že 
je možné. Režisérom fi lmu je Peyton Reed a 
producentmi Kevin Feige a Stephen Broussard.
  Rok výroby: 2023, USA, sci-fi , akcia, dob-
rodružný, 125 minút, slovenský dabing, 
vstupné: 6 eur  

DRUHÝ DYCH
SOBOTA 18. FEBRUÁRA O 19. HODINE 

  Réžia: Thomas Gilou  •  Hrajú: Kev Adams, 
Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Mylène De-
mongeot, Jean-Luc Bideau
  Keď bol Milan Rousseau malý chlapec, prišiel pri 
automobilovej nehode o oboch rodičov a vyrastal 
v detskom domove. Mal šťastie aspoň v tom, že 
tam medzi ďalšími sirotami našiel ozajstného 
priateľa. Ten sa oňho staral vtedy a stará sa aj 
teraz o 20 rokov neskôr. Zatiaľ ale Sami vyštu-
doval a stal sa advokátom, Milann ani nedokončil 
9. ročník a akurát celé dni pije pivo a je chipsy a 
hrá hry na playstatione v ich "spoločnom" byte. 
Iba jeden jediný krát zaplatil Samimu svoju časť 
nájmu, ale nanešťastie bez zamestnania peniaze 

zohnal iba od miestneho úžerníka.
  Rok výroby: 2022, Francúzsko, komédia, 97 minút, české titulky, 
vstupné: 6 eur 

Infoservis 
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA

GROSS, Alma: Pretože si výnimočná. 
Bratislava, Tatran 2022. 55 s.
  Zaskočenú a smutnú Máriu zázračne povzbudí 
dôverný rozhovor s mamičkou, keď začala chodiť 
do školy. Noví spolužiaci, na ktorých sa tak veľmi 
tešila, ju ignorujú a vylúčia zo svojho stredu. Mária 
je iná, nemá značkové oblečenie a telefón, no 
učitelia si ju nevedia vynachváliť. Mamička Márii 
vysvetlí, v čom je výnimočná, aká je na ňu veľmi 
hrdá a vleje jej sebadôveru, ktorú začala strácať. 
Celý príbeh je inšpirujúca kniha o tvorivosti, odvahe 
a sile, ktorá nás v útlom veku nasmeruje k tomu, 
aby sme si neskôr splnili svoje detské sny. Pretože 
si výnimočná... je povzbudením a príkladom aj pre 
rodičov, aby svojim deťom podali pomocnú ruku v 
pravej chvíli a všímali si ich detské problémy, ktoré 
nie sú o nič menšie ako tie naše.

HANÁK, Ján (17.2.1931-29.8.2015)
  Slovenský výtvarník a scénograf Ján Hanák sa narodil 17. februára 1931 
v Bánovciach nad Bebravou. Základnú školu a roky svojho dospievania 
absolvoval v Bratislave. Rodinné prostredie, ktoré bolo plné výtvarných a 
umeleckých podnetov, ho spoločne s jeho súrodencami ovplyvnilo natoľko, 
že sa zaujímal nielen o výtvarné umenie, ale aj o divadlo a hudbu. V roku 
1946 ako pätnásťročný bez vedomia a súhlasu rodičov absolvoval prijímacie 
talentové skúšky na odbor kreslenia a maľovania pri Slovenskej vysokej škole 
technickej v Bratislave. Bol prijatý pre svoj talent. V období rokov 1946-1948 
študoval ďalej v ateliéri profesora Gustáva Mallého a Kolomana Sokola na 
Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Spolupracoval tiež 
s Československou televíziou a televíznym štúdiom v Košiciach. Ján Hanák 
zomrel 29. augusta 2015 v Košiciach vo veku 84 rokov. V rodinnej tradícii 
pokračuje jeho dcéra Danica Hanáková - kostýmová výtvarníčka.

JILEMNICKÁ, Ružena (15.2.1897-19.8.1947)
  Bola slovenská spisovateľka a pedagogička. Manželka spisovateľa Petra 
Jilemnického. Študovala na Učiteľskom ústave v Brne. Pôsobila ako učiteľka 
na viacerých miestach v Česku a na Slovensku. Bola predstaviteľkou ženské-
ho hnutia na Slovensku. Svoje postrehy, črty, príbehy zo života a besednice 
publikovala na stránkach periodík Proletárka, Spartakus a iné. Je autorkou 
brožúry o prírodných javoch, zemepisných zaujímavostiach a prírodovede. 

- Už majú toho chlapa, čo mi ukradol
auto. Musím ho ísť navštíviť do basy.

- Prečo?
- Chcem sa ho opýtať, ako sa mu podarilo naštartovať ho.

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 

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK 
   Utorok 14. februára: 18.00 + Vincent, Streda 15. februára: 6.30 ZBP Zuzana 
a Lenka s rod., 18.00 + Michal, Mária, Štvrtok 16. februára: 6.30 + Vasiľ, Anna, 
Michal, Ján, 18.00 + Ivan, Piatok 17. februára: 6.30 + Ján, Veronika, 18.00 ZBP 
Peter, Sobota 18. februára: 8.00 + Štefan, Peter, Helena, Ondrej, 15.30 v Domove 
dôchodcov + Anton, Nedeľa 19. februára: 8.00 ZBP Žaneta s rod., 10.30 + Jana, 
18.00 ZBP rod. Arvovej.   

Oznamy
   V piatok bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare o 17.00. O 18.00 bude 
sv. omša za účasti detí. 
   Ponúkame pre snúbencov predsobášne stretnutia na farskom úrade v Stropkove 
v termínoch 24. - 25. február, 31. marca - 1. apríla. Prihlasovanie je spustené na 
stránke farnosti Stropkov. Všetky údaje nájdete na výveske.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 14. februára: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Marcela a 
Kristínu, Streda 15. februára: 17:00 + Štefan, Štvrtok 16. februára: 7:00 + Peter 
Kuderjavý, Piatok 17. februára: 17:00 + Michal, Peter, Anna, Mária, Juraj, Ján, 
Sobota 18. februára: 7:00 + Juraj, Nedeľa 19. februára: 9:00 Za farnosť.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 14. februára: 12.00 + Ján Červeňák (panychída), 17.00 Kláštor sestier 
Baziliánok, 18.00 * Anton (70 rokov života), Daniel (18 rokov), Streda 15. feb-
ruára: 6.30 * Filip, Robert, 18.00 * Mária, Iveta, Lenka, Jana, Zdeno, Viktória, 
Simona, Adriáín, Jozef, Terézia a rod. Haninčíková, Štvrtok 16. februára: 12.00 
+ Michal Ducár, 17.00 Kláštor sestier Baziliánok, 17.15 Ruženec za závislých 
s komunitou Cenacolo, 18.00 + Mikuláš, Anna, Irena Kmiťoví, 19.00 Biblická 
škola - Umenie duchovného života, Piatok 17. februára: 6.30 + Anna Ivančová, 
18.00 * Jozef, Katarína, Klára, Terézia, Jozef, Božena, Sobota 18. februára - 
Svätopôstna sobota: 8.00 + Juraj / + Michal Kostík (panychída), 18.00 Modlitby 
chvál s katechézou pred pôstom, Nedeľa 19. februára - Syropôstna nedeľa: 7.00 
Ruženec a Modlitba 1. Času, 8.00 * Michal, Jaroslav, Nataša, 10.30 * Za farnosť 
/ * Helena (90 rokov), 18.00 * Rod. Berezná a Azemová.   

Oznamy:
   V sobotu 18.2. budú od 18:00 Modlitby chvál so Spoločenstvom Dvaja-Traja 
v Kristovi s katechézou pred pôstom.
   V nedeľu pokračujeme v stretnutiach s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi po 
liturgii od 9:00.
   V nedeľu 19.2. sa na CZŠ sv. Juraja uskutoční Deň otvorených dverí so za-
čiatkom od 14:00 divadelným predstavením, plagát s pozvánkou je na nástenke. 
Srdečne pozývame v mene kolektívu a žiakov našej školy. 

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. Festi-
valovej, č. 2042. Štvrtok 16. februára od 18.00 hod.: Z príbehu zapísaného v 1. 
Kroník 13. kapitole vidíme, že Bohu záleží nie len na tom či máme dobré úmysly, 
ale tiež akým spôsobom dosiahneme týchto vecí. Kráľ Dávid chcel, aby sa truhla 
zmluvy vrátila do Jeruzalema, ale pri preprave sa neriadil pokynmi a následok bol 
katastrofálny. Dávidovi sa to podarilo až vtedy, keď sa držal aj pokynov od Boha. 
Ako môžeme dať najavo, že nám podobne ako Dávidovi záleží na postupoch pri 
dosahovaní cieľov? a Nedeľa 19. februára od 9.30 hod.: Zaznie verejná prednáška 
na tému: Život má zmysel. V druhej časti zhromaždenia budeme rozoberať Boží 
sľub o pokoju. Aký je to pokoj a ako ho môžeme získať? Ako nám „Boží pokoj“ 
pomôže, keď vypukne epidémia, vojna alebo nastane prírodná katastrofa?


