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Nájdete tu dámske obleče-
nie dánskych značiek ako VILA, 
VERO MODA, ICHI, DENIM 
HUNTER a iné. Oblečenie spo-
mínaných značiek je vyrábané 

z kvalitných materiálov. Na svoje 
si prídete všeky! Dostupné sú 
totiž rôzne veľkosti. Nemusíte 
sa báť, že si nakúpite oblečenie, 

Butik BARNATII v Stropkove ponúka kvalitné kúsky za rozumné ceny
Natália Kot: „Máme 2-3 kusy z každého modelu. 

Každý sa teda môže cítiť originálne“
Pre tie z vás, ktoré majú rady zaujímavé módne kúsky, no 

zároveň by neradi zaplatili príliš veľa, máme super ponuku. Butik 
BARNATII na Hlavnej ulici v Stropkove vedľa ZOO ponúka práve 
toto. 

ktoré uvidíte na ďalších desiatich 
ženách v meste. V butiku BAR-
NATII sú módne kúsky vyberané 
tak, že sú trendové, štýlové, vkus-
né a netuctové.  Viac sme sa po-

rozprávali s majiteľkou Natáliou 
Kot. „Tovar je distribuovaný 
z Dánska. Zameriavame sa na 
bežnú, ale aj elegantnú módu.“ 

Zaujímalo nás, keďže ide o butik, 
či si dámy musia pripraviť tučné 

peňaženky. „Určite nie. Snažili 
sme sa kvalitné značky cenovo 
sprístupniť. Naším mottom je 
mať v šatníku kvalitné veci, 

ale za rozumné ceny,“ vysvet-
lila Natália. Zároveň dodala, že 

nechýbajú ani zľavy. 
„Snažíme sa byť fle-
xibilní, ísť s trhom, 
no na druhej strane 
vždy vymyslieť 
niečo nové. Neraz 
zákazníčky potešíme 
malým darčekom či 
inou maličkosťou.“ 
Majiteľka sa tovar 
snaží často meniť. 
Nový tovar je drvivá 
väčšina z novej sezó-
ny. „Máme 2-3 kusy 
z každého modelu, 
niekedy dokonca len 
jeden. To je podľa 
mňa dobré. Každý má 
pocit, že je originál-
ny. V podstate práve 
toto je myšlienkou 
celého butiku. Verím, 

že si u nás každý nájde niečo 
špeciálne a zároveň vhodné 
práve pre seba,“ dodala na 
záver.                                    -pk-

 „14. januára informovali 
mesto a podnik Služba širokú 
verejnosť, že zimný štadión 
je pre túto sezónu predčasne 
odstavený z prevádzky. Stalo 
sa tak kvôli nepredvídaným 
technickým problémom systé-
mu chladenia ľadovej plochy. 
Vzhľadom na poveternostné 
podmienky na prelome rokov 
boli vyššie nároky na intenzitu 
chladenia a aj z tohto dôvodu 
sa prejavili nedostatky vyše 
20-ročných chladiacich rozvo-
dov.“ Zároveň dodal, že prioritou 
mesta je bezpečnosť prevádzky 
a v súčasnosti nemohli zaručiť 
jej bezproblémový priebeh a pre-

Otvoria sa brány zimného štadióna ešte túto sezónu?
Medzi občanmi Stropkova sa začala šíriť informácia, že klzisko v našom meste už tento rok ne-

bude otvorené vôbec. Obrátili sme sa priamo na mesto s otázkami, z akých konkrétnych technických 
príčin došlo k ukončeniu prevádzky, aké kroky sa plánujú urobiť k tomu, aby sa podobná situácia ne-
zopakovala a aké sú plány do budúcna s klziskom. Odpovedal nám primátor mesta Stropkov Ondrej 
Brendza.

to sezónu predčasne ukončili. 
„Je dôležité pripomenúť, že 
poruchu nebolo možné zistiť  

pred sezónou, v letných ani 
jesenných mesiacoch. Podnik 
Služba mal štandardne, ako aj 

v minulosti, k dispozícii všet-
ky revízne správy i povolenia 
nevyhnutné pre spustenie 
zimnej sezóny. Problémy s 
chladením plochy vyvstali 
po niekoľkých týždňoch od 
spustenia prevádzky.“  Mesto 
v tomto období spolu s odborne 
spôsobilými osobami detailne 
analyzuje rozsah opotrebovania 
technológie a hľadá možnosti 
riešenia. „V súčasnosti je 
predčasné vyslovovať závery 
týkajúce sa ďalšieho postupu. 
Na rozdiel od minulosti, kedy 
bol zimný štadión na okraji 
záujmu samosprávy a aj táto 
skutočnosť sa podpísala pod 
stav celého areálu, súčasné 
vedenie mesta má snahu toto 
športovisko zachovať a ďalej 
rozvíjať.“

-pk-



STROPKOVSKÉ ZVESTI 3

Tašky je potrebné pri predaji 
spoplatňovať, údaje musia pod-
nikatelia evidovať a ohlasovať, 
zaregistrovať na ministerstve, 
možno aj v Organizácii zod-
povednosti výrobcov a možno 
budete za ne musieť aj platiť 
do systému. Na svedomí to má 
Európska únia a tiež ministerstvo 
životného prostredia. Cieľom je 
znížiť množstvá plastových ta-
šiek. Týka sa do každej predajne 
na Slovensku – malých potravín, 
lekárne, galantérie, trhovníkov, 
predajcov zeleniny, reštaurácií, 
stankárov na jarmokoch. Nie 
všetky tašky pri predaji je však 

O čom je nový zákon o taškách pri nákupe?
Na svedomí ho ma EÚ a ministerstvo životného prostredia

Pri nákupe vo rôznych predajniach máte k nákupu možnosť 
dostať aj plastovú tašku. Od januára sú práve s nimi spojené nové 
povinnosti a poplatky. Viete však o tom, že spoplatnením to vôbec 
nekončí a že povinností je oveľa viac?  

potrebné spoplatňovať. To sa 
robí len pri tzv.ľahkých taškách. 
Zákon o odpadoch ich stanovil 
v rozmeroch steny tašky do 50 

mikrometrov. (t.j.bežná TESCO 
taška pri pokladni). Je tu však 
jedna výnimka pre prípad, že 
použijete tašku s hrúbkou steny 
do 15 mikrometrov (tenký mikro-
ténový sáčik), ale len ak sa taška 
použije z hygienických dôvodov. 
Teda napríklad pečivo či ovocie. 
V takom prípade ich nemusíte 

spoplatňovať. Ak si však niekto 
do takého sáčika zabalí horalku, 
to už nie je z hygienického dôvo-
du a teda predajca by ju mal ob-
čanovi spoplatniť. Iné tašky ako 
papierové, textilné, jutové, no ani 
plastové, ktoré sú hrubšie ako 50 
mikrometrov sa nemusia spoplat-
ňovať.  Spoplatnením plastovej 
tašky to však vôbec nekončí. Vie-
te, že musíte k ľahkým plastovým 
taškám (do 50  mikrometrov, ak 
to nie sú tie do 15 mikrometrov na 
hygienické účely) poskytnúť aj iný 
druh tašky? Teda, že k plastovej 
taške musíte mať na predajni aj 
alternatívu v podobe papierovej, 
textilnej či inej tašky? Podnika-
teľov okrem toho čakájú ohľadom 
tašiek ďalšie záležitosti ako ohla-
sovanie údajov a podobne.

-pk-

Za pomoci poslancov PSK 
a zástupcov jednotlivých miest 
sa verejnosť rozhodla proti tomu-
to rozhodnutiu bojovať, a to na-
príklad petíciami proti zrušeniu 
spomínaných oddelení. Nakoniec 
sa však situácia obrátila k lepšie-
mui a pôrodnícke i novorodenec-
ké oddelenie vo Svidníku ostáva. 
My sme oslovili primátorov miest 
Stropkova a Svidníka, stropkov-
ských poslancov, ktorí pôsobia aj 
v PSK, tí nám prezradili aj to, čo 
si myslia o zrušení, ktoré sa malo 
konať. Zároveň Vám v tomto 
článku poskytneme aj vyjadrenie 
hovorcu Sveta zdravia Tomáša 
Kráľa, ktorý nám okrem iného 
prezradil aj ďalšie plány do bu-
dúcna. „Svidnícka pôrodnica 
ostáva v prevádzke aj po 1. 
februári. Na svoje udržanie po-
trebuje aspoň 500 pôrodov. 

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie vo Svidníku nakoniec zostáva

Aké podmienky si ale určil Svet zdravia?
Svet zdravia 16.januára 2018 zverejnil informáciu o zrušení 

gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia vo Svidníku ku koncu 
januára. Ako dôvod ukončenia mal byť nedostatok atestovaných 
lekárov a málo pôrodov. Táto správa vyvolala nepokoj, strach 
a nespokojnosť verejnosti. 

Nemocnica Svet zdravia Svid-
ník vyvinie maximálne úsilie, 
aby od 1. februára 2018 pokra-
čovala v poskytovaní komplex-
nej zdravotnej starostlivosti na 

gynekologicko-pôrodníckom 
oddelení. Toto dočasné roz-
hodnutie je výsledkom  roko-
vania s Ministerstvom zdravot-

níctva SR, s vedením Prešov-
ského samosprávneho kraja, 
ako aj s predstaviteľmi miest-
nej samosprávy. Dlhodobé  za-
chovanie plne funkčného gy-
nekologicko-pôrodníckeho od-
delenia svidníckej nemocnice 
si však vyžaduje splnenie 
dvoch zásadných predpokla-
dov: počet pôrodov v nemocni-
ci dosiahne minimálnu hranicu 

500 pôrodov ročne. Je to krité-
rium, ktoré je zásadné pre bez-
pečnosť pacienta a kvalitu 
zdravotnej starostlivosti. V tej-

to súvislosti vnímame, že ve-
rejnosť vyslala jasný signál na 
záchranu pôrodnice. Teraz 
očakávame, že tento signál 
bude pretavený do jednoznač-
nej preferencie svidníckeho 
pracoviska zo strany všetkých 
obyvateľov regiónu. V spolu-
práci so samosprávou sme 
pripravení rokovať s regionál-
nymi gynekologickými ambu-
lanciami, aby sme minimalizo-
vali odchody rodičiek do iných 
regiónov.  Kritérium o počte 
pôrodov bude priebežne vy-
hodnocované.“ A ako to bude 
so zaradením svidníckej nemoc-
nice do siete urgentných príjmov 
prvej kategórie? „ V tomto sme-
re budú rokovania s minister-
stvom pokračovať naďalej, 
pretože potvrdenie strategickej 
regionálnej funkcie nemocnice 
je zásadné aj pre počet pôro-
dov, chirurgické a ostatné 
akútne výkony.“ Zároveň dodal, 
že  priznanie tohto štatútu by vy-
tvorilo pre prevádzku nemocnice 

(Pokračovanie na str. 4)
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ďaleko lepšie predpoklady. Zvýši-
li by sa aj možnosti zabezpečenia 
odborného personálu v rozsahu, 
ktorý je nevyhnutný pre bezpeč-
né a kvalitné poskytovanie zdra-
votnej starostlivosti.  Generálny 
riaditeľ siete polikliník ProCare 
a siete nemocníc Svet zdravia 
doplnil, že spolu s ministerstvom 
zdravotníctva a s vedením samo-
správneho kraja  dospeli k zhode, 
že  rozhodnutie o zachovaní gy-
nekologicko-pôrodníckeho odde-
lenia svidníckej nemocnice bude 
opätovne vyhodnotené do konca 
roka 2018. Ak by sa svidnícka 
nemocnica stala súčasťou ur-
gentnej siete prvej kategórie a 
potvrdí sa, že svidnícky región 
má potenciál na minimálne 500 
pôrodov ročne, oddelenie bude 
mať predpoklad na bezpečné a 
udržateľné fungovanie do budúc-
nosti. „Ak nie, budeme nútení 
pristúpiť k pôvodnému záme-
ru,“ zdôraznil. Primátor Stropko-
va O. Brendza je rád, že plány sa 
nenaplnili a pôrodnica vo Svidní-
ku ostáva. Víta rozhodnutia akci-
onára nemocnice, spoločnosti 
Svet zdravia a verí, že rozsah 
poskytovanej zdravotnej starostli-
vosti v rámci pôrodnice i ostat-
ných oddelení ostane zachovaný 
a pacientom bude poskytovaný 
ako doteraz.  Pre náš dvojtýžden-
ník sa ale vrátil k situácii pred pár 
týždňami. V tom čase to pre svid-
nícku nemocnicu nevyzeralo prí-
liš ružovo. „Podobne ako mnohí 
Stropkovčania, aj ja som s veľ-
kým znepokojením prijal neprí-
jemnú správu o rušení svidníc-
kej pôrodnice. Situácia sa by-
tostne týka aj obyvateľov 
nášho mesta a okresu. V sep-
tembri minulého roka prijalo 
stropkovské mestské zastupi-
teľstvo uznesenie, ktorým vy-
jadruje nesúhlas s nezarade-
ním Nemocnice arm. generála 
L. Svobodu Svidník, a.s., do 
pevnej siete poskytovateľov 
ústavnej starostlivosti posky-
tujúcich ústavnú pohotovost-
nú službu na urgentnom príjme 
typu 1 a zároveň toto nesúhlas-
né uznesenie adresovalo Úra-
du PSK a Ministerstvu zdravot-

Aké podmienky si ale určil Svet zdravia?
(Dokončenie zo str. 3) níctva SR. V októbri som ab-

solvoval rokovanie na Minis-
terstve zdravotníctva SR na 
tému budúcnosti svidníckej 
nemocnice. Okrem toho som v 
uplynulých mesiacoch mal 
možnosť zúčastniť sa via-
cerých oficiálnych aj neoficiál-
nych rozhovorov k tejto prob-
lematike. Situáciu som opako-
vane rozoberal aj s predstavi-
teľmi Vranovskej nemocnice, 
resp. Svetu zdravia, pod ktorý 
Nemocnica Svidník patrí, so 
súčasným aj bývalým predse-
dom PSK. Hovoril som o tom 

vtedy a zopakujem to aj teraz - 
ide o vyslovene odbornú tému 
so širokým kontextom, v ktorej 
som sa musel zorientovať.  V 
jeseni 2017 som skonštatoval, 
že napriek záverom jednotli-
vých rokovaní, ktoré podľa vy-
jadrení zainteresovaých boli 
jednoznačné a ubezpečili nás, 
že rozsah poskytovania zdra-
votníckej starostlivosti vo 
svidníckej nemocnici sa neme-
ní, veľmi citlivo vnímam všetky 
obavy verejnosti o budúcnosť 
nemocnice a rozsahu poskyto-
vania zdravotníckej starostli-
vosti v nej. Nedovolil som si 
vyslovovať akékoľvek závery a 
preto som aj po absolvovaní 
všetkých uvedených rokovaní 
vyjadril jednoznačnú podporu 
všetkým aktivitám odbornej i 
laickej verejnosti v oboch okre-
soch smerujúcim k zachovaniu 
svidníckej nemocnice v režime, 
v akom fungovala. Zároveň 
som vyjadril presvedčenie, že 
spoločná iniciatíva všetkých 
zainteresovaných zástupcov 
oboch okresov prinesie vý-

sledky a za rokovacím stolom 
sa podarí presadiť oprávnené 
požiadavky obyvateľov nášho 
regiónu.  Táto situácia však 
nevznikla zo dňa na deň a urči-
té informácie o pripravovaných 
krokoch týkajúcich sa redukcie 
niektorých oddelení nemocni-
ce prenikli na verejnosť už v 
jari minulého roka. Medializo-
vať sa začali až v októbri 2017. 
Neviem, do akej miery sa dali 
plány akcionára nemocnice, 
Svetu zdravia, ovplyvniť a koľ-
ko rokovaní zainteresovaných 
v uplynulom roku prebehlo. 

Predpokladám, že problemati-
ka sa v priebehu uplynulého 
roka preberala aj na zasadnu-
tiach orgánov spoločnosti, 
keďže napríklad v Dozornej 
rade nemocnice majú zastúpe-
nie zamestnanci i poslanci 
PSK.“  Stropkovský primátor vo 
všeobecnosti zastáva názor, že 
cesta k riešeniam akýchkoľvek 
problémov nevedie cez statusy 
na sociálnych sieťach, ale za ro-
kovacím stolom. Verí v úprimný 
záujem všetkých aktivistov za 
zachovanie svidníckej pôrodnice 
a vyjadruje im svoju jednoznačnú 
podporu. Ako primátor mesta, 
ktoré patrí do spádovej oblasti 
svidníckej nemocnice,  bol v mi-
nulosti i teraz kedykoľvek ochot-
ný pomôcť pri rokovaniach, spojiť 
sa pre dobrú vec.  „V tejto súvis-
losti dávam do pozornosti aj 
výstup zo spoločného rokova-
nia zástupcov miestnej a kraj-
skej samosprávy v kancelárii 
primátora mesta Svidník, ktoré 
sa uskutočnilo 19. januára. 
Jeho cieľom bolo zadefinovať 
postupy predstaviteľov regió-

nu vo vzťahu k zverejneniu in-
formácie o zrušení gynekolo-
gicko-pôrodníckeho oddelenia 
vo Svidníku. Pracovného stret-
nutia za zúčastnili primátori 
miest Svidník Ján Holodňák a 
Stropkov Ondrej Brendza, po-
slanec NR SR Mikuláš Krajko-
vič, poslanci PSK za Svidník 
Ján Hirčko, Ján Vook, Peter Pi-
lip a poslanec PSK za Stropkov 
Dušan Lukáč. Podporu stret-
nutiu vyjadril aj primátor Giral-
toviec Ján Rubis a poslanec 
PSK Martin Jakubov, ktorí sa 
nemohli stretnutia zúčastniť.“ 
Naša redakcia oslovila M. Jaku-
bova a J.Rubisa s otázkou, prečo 
sa nemohli zúčastniť. Dozvedeli 
sme sa, že M.Jakubov bol v tom 
čase na rokovaní v BA spolu so 
županom Majerským ohľadom 
svidníckej nemocnice. J. Rubis 
sa stretnutia chcel zúčastniť, 
ale... „Osoba, ktorá sa mi mala 
ozvať ohľadom tohto stretnu-
tia, sa mi neozvala. Teda som 
sa nemohol zúčastniť, aj keď 
som chcel. Konkretizovať ju 
však nebudem.“  Prítomní sa 
jednotne zhodli na presadzovaní 
ponechania dotknutého oddele-
nia. Všetci deklarovali maximálne 
úsilie a vlastnú angažovanosť za 
udržanie oddelenia a tým aj fun-
govania celej nemocnice v takom 
rozsahu ako doteraz a tiež sa 
zhodli na zjednotení krokov, ktoré 
môžu k spoločnému cieľu po-
môcť. Aktívna bola aj petícia za 
ponechanie gynekologicko-pô-
rodníckeho oddelenia vo Svidní-
ku. Občania ju mohli podpisovať 
od konca januára na určených 
miestach v oboch okresoch. Prí-
tomní potvrdili veľkú ochotu byť 
nápomocní v riešení personál-
nych otázok a dohodli sa na spo-
ločnom apeli na vládnych činite-
ľov. V tomto zmysle pozitívne 
ocenili mimoriadnu snahu minis-
tra vnútra SR Róberta Kaliňáka a 
ministra zdravotníctva SR Tomá-
ša Druckera o pomoc pri zacho-
vaní oddelenia vo Svidníku. Zho-
da sa našla aj pri jednotnom ko-
munikovaní so spoločnosťou 
Penta a s vrcholovými predstavi-
teľmi Svetu zdravia. „Výsledkom 

(Pokračovanie na str. 5)
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tohto pracovného stretnutia 
bola dohoda o spoločnom ko-
ordinovaní ďalších krokov a 
intenzívnej spolupráci pre po-
nechanie gynekologicko-pô-
rodníckeho oddelenia vo Svid-
níku. Som rád, že aj táto inicia-
tíva pomohla prehodnotiť roz-
hodnutie akcionára.“ Svidnícky 
primátor Ján Holodňák je rád, že 
snaha mnohých zainteresova-
ných ľudí z mesta Svidník padla 
na úrodnú pôdu a vrcholoví pred-
stavitelia Sveta zdravia a tiež 
vlády SR sa dohodli na ponecha-
ní gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia vo Svidníku. „Táto 
správa je podmienená dvoma 
podmienkami, ale ako primátor 
mesta verím, že pre dobro ob-
čanov celého regiónu sa tieto 
podmienky podarí dodržať. Je 
nesmierne dôležité pre celý 
kraj, aby oddelenie bolo plne 
funkčné a mesto bolo i bude 
nápomocné pri jeho ďalšom 
udržaní.“ Zároveň vyslovil poďa-

Aké podmienky si ale určil Svet zdravia?
(Dokončenie zo str. 4) kovanie poslancom PSK za okre-

sy Stropkov a Svidník, primáto-
rom oboch miest ako i Giralto-
viec, tiež širokej verejnosti, ktorá 
dala jasne najavo nesúhlas so 
zrušením. „Mimoriadne dôležitú 
úlohu zohrali médiá, ktoré do-
kázali včas a promptne reago-
vať na prijaté rozhodnutie. 
Ukazuje sa, že v zložitých situ-
áciách  sa ľudia v našich okre-
soch vedia spoločne spojiť za 
správnu vec. Urobíme maxi-
mum preto, aby sme presved-
čili lekárov a budúce mamičky, 
že vo Svidníku sa oplatí pri-
viesť na svet dieťa a že im tu 
bude poskytnutá tá najlepšia 
zdravotná starostlivosť. Bude 
potrebné otvoriť diskusiu 
s predstaviteľmi štátu ako za-
chovať koncové nemocnice 
v regiónoch SP a SK a to tak, 
aby nebola ohrozená dostupná 
zdravotná starostlivosť, keďže 
tieto nemocnice nie sú veľa-
krát ziskové a prevádzkuje ich 
súkromný investor. Tiež bude 

potrebné vyvinúť úsilie a byť 
nápomocný Svetu zdravia, aby 
nemocnica získala urgentný 
príjem prvého stupňa a tým sa 
ešte viac stabilizovala. Spolu 
to dokážeme!“ Mestský posla-
nec a zároveň za PSK Martin Ja-
kubov povedal, že v tejto chvíli 
nie je dôležité, kto s kým rokoval 
a kto sa s kým stretával. Momen-
tálne je oveľa dôležitejšie to, že 
sa podarilo vyrokovať priaznivý 
výsledok pre ľudí z nášho regió-
nu. „Dúfam a verím, že si všetci 
uvedomíme význam a jedineč-
nosť tejto situácie a do budúc-
na spoločne podporíme per-
spektívu svidníckej nemocnice 

s cieľom ďalšieho rozvoja po-
skytovanej zdravotnej starost-
livosti.“ Dušan Lukáč, ktorý je 
zástupcom primátora Stropkova 
a tiež poslancom za PSK i poslan-
com mestkého zastupiteľstva sa 
tejto radostnej správe taktiež po-
tešil. „Budeme sa snažiť, aby sa 
podobná situácia nezopakovala 
o rok. Tiež, aby sme splnili všet-
ky podmienky Sveta zdravia pre 
zachovanie spomínaného od-
delenia.“ Dúfajme teda, že v bu-
dúcnosti sa už nič podobné opa-
kovať nebude a spolu splníme 
všetko pre to, aby zástupcovia 
Sveta zdravia o podobnej mož-
nosti už nikdy neuvažovali.    -pk-

Vo svidníckej nemocnici vznikla nová ambulancia, konkrétne 
v priestoroch bývalej urologickej ambulancie. Minulý rok pre-
šla kompletnou rekonštrukciou a dnes má ambíciu poskytovať 
zdravotnú starostlivosť minimálne 500 pacientom ročne. Reč je 
o diabetologickej ambulancii.                                                    -pk-

Svidnícka nemocnica má novú 
diabetologickú ambulanciu

Prvý ročník tejto akcie sa 
konali priamo v priestoroch futba-
lového štadióna, no pre nevyho-
vujúce podmienky sa druhý a  tretí 
ročník uskutočnili  už v „kulturáku“. 
Organizátorom Futbalovej kvapky 
krvi bol futbalový klu MŠK Tesla 
Stropkov. Prioritou bolo spraviť 
dobrý skutok a možno zachrániť 
niekomu život. Darovalo sa takmer  
dvadsať litrov krvi, čo organizátorov  
nesmierne teší a motivuje do ďalšej 
práce.  Viac sme sa porozprávali so 
športovým riaditeľom mládeže Do-
minikom Terazom. „Futbal samot-
ný sa snažíme dostať do polohy 
celospoločenského fenoménu, 
nielen vnímania ako jednodu-
chého naháňania lopty. Aj preto 
je Futbalová kvapka určená špor-

Tretí ročník Futbalovej kvapky krvi zatiaľ rekordný!
Zo 41 záujemcov o darovanie bol iba jeden prípad, keď nebolo možné odobrať krv
Ak môžem, pomôžem, ak nie, aspoň neublížim – práve touto 

vetou sa určite riadia všetci darcovia krvi. V našom meste sa 
nedávno uskutočnil už tretí ročník Futbalovej kvapky krvi. V báb-
kovej sále v kultúrnom stredisku prišli darovať krv všetci tí, ktorým 
nie sú ľahostajní ostatní.

tovcom, fanúšikom a širokému 
okoliu,“ vysvetlil v úvode. Primár-
nym cieľom nebolo prepojiť názov 
s nutnou účasťou futbalistov na 
tejto akcii. Názov bol predovšetkým 
spätý s tým, že organizátorom 
bol futbalový klub. Po minulé roky 

sa do kvapky krvi zapojili predo-
všetkým funkcionári klubu. Tento 
ročník darovala krv pätica hráčov 
zo súčasného kádra. Oslovení boli 
všetci chlapci, no pri darovaní krvi 
existuje množstvo prekážok, ktoré 
niektorým nedovolili prísť a museli 
sa ospravedlniť.  „Tretí ročník 
bol zatiaľ z hľadiska účasti re-
kordným. Pochvalné slová nám 
vyslovil aj hlavný lekár, ktorý bol 
nadšený z účasti a úspešnosti 
darcov. Zo 41 darcov bol totiž 
iba jeden prípad, ktorému nebolo 
možné krv odobrať,“ prezradil D. 
Teraz.  Zároveň dodal, že očaká-
vania z tohto ročníka by naplnil aj 
jeden darca, takže s výsledkom 
tohtoročnej akcie sú maximálne 
spokojní. Tento rok obohatili celú 
akciu o malý darček pre všetkých 
darcov, ktorý vyvolal u mnohých 
úsmev na tvári. „Stále sú rezervy 
v prezentácii celej akcie, preto 
veríme, že ďalší ročník bude ešte 
úspešnejší ako ten posledný.“  

Počas prvého ročníka darovalo krv 
25 darcov, minulý rok stúpol počet 
na 34. Tento rok krv darovalo 40 
ľudí. Zaznamenali sa darcovia, ktorí 
absolvovali všetky odbery len na 
Futbalovej kvapke krvi. Oslovili sme 
aj samotných darcov, dvoch futbalis-
tov z MŠK Tesla Stropkov. Frederik 
Varga nám prezradil, že krv daroval 
už niekoľkokrát. „Mojím cieľom je 
získať aspoň jednu z plakiet. Aj to 
je pre mňa motiváciou. Prehnane 
sa však za tým neženiem, keďže 
mi darovať krv nie vždy vychá-
dza. Hlavným dôvodom je však, 
že chcem pomôcť tým, ktorí to 
potrebujú. Nikdy neviem, kedy 
to budem potrebovať ja sám,“ 
vysvetlil.  Futbalista Peter Jakubčo 
daroval krv po prvýkrát. „Mal som 
z toho dobrý pocit. Som rád, že 
som mohol niekomu pomôcť.“  
Organizátorov taktiež teší, že at-
mosféra počas samotnej akcie sa 
stáva čoraz príjemnejšou. Znova 
teda o rok!                                 -pk-
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* V Južnej Amerike si strá-
vil mesiac a pol. Predsa len, 
nie je to niečo, na čo sa odho-
dlá každý. Prečo práve tento 
kontinent?

- Paulo Coelho raz povedal: 
„Ak si myslíte, že dobrodruž-
stvo je nebezpečné, skúste 
rutinu, tá je smrtiaca!” Tento 
kontinet ma vždy fascinoval,  či 
už z pohľadu prírody (nájdete 
tam prakticky všetko, od majes-
tátnych Ánd, cez púšte, sopky, 
jazerá, lagúny až po nádherne 
pláže plné uškatcov, pelikánov a 
čajok),  ale aj z pohľadu kultúry, 
ktorú po sebe zanechali Inkovia 
a v určitých zvykoch prežíva 
dodnes. Vždy bolo mojím snom 
vidieť Machu Pichu, Patagóniu 
a Rio de Janeiro, bohužiaľ,  
Rio sa mi počas tohto obdobia 
nepodarilo navštíviť, ale aspoň 
mám dôvod sa tam znova vrátiť 
.  Taktiež  najkrajšie dievčatá sú 
práve tam.

* Plánoval si tam stráviť tak 
dlhú dobu?

- Áno. Bohužiaľ som si zakúpil 
spiatočnú letenku, čo som aj ľu-
toval a stále trošku ľutujem. Keď 
som bol tam, skúšal som si let 
späť aj prebookovať na neskorší 
termín, ale maminu by asi trafil 
šľak, ak by som napísal, že ostá-
vam ešte ďalší mesiac-dva a teda 
neprídem domov na Vianoce.

* S kým si cestoval? 
- Cestoval som sám, ale v ko-

Dal výpoveď a splnil si cestovateľský sen
Stropokvčan František Jenčo strávil v Južnej Amerike viac ako mesiac

Cestovanie je snom mnohých ľudí. Sú takí, ktorí sa vyžívajú v teple a v sladkom oddychu, iní si zas radšej vychutnávajú náročnejšie 
túry. Aj v našom meste sa nájdu nadšenci, ktorí radi spoznajú nové kultúry, zaujímavé miesta a z každého si odnesú nezabudnuteľné 
zážitky. Jedným z nich je aj 26-ročný Stropkovčan František Jenčo, ktorý nedávno v Južnej Amerike strávil mesiac a pol. Pre naše noviny 
vyrozprával svoje zážitky, no prezradil i to, prečo sa rozhodol práve pre tento kontinent.

nečnom dôsledku som sám nikdy 
nebol. Takýto typ cestovania som 
si vyskúšal prvýkrát, ale určite nie 
posledný. Stretol som desiatky 
skvelých ľudí, ktorí prispeli k 

úžasnému celkovému zážitku z 
môjho výletu.  Veľkou výhodou 
je aj to, že človek nemôže dostať 
ponorku z toho, že trávi veľa času 
sám so sebou.

* Skús opísať svoje prvot-
né zážitky z Južnej Ameriky.

- To je veľmi ťažká otázka. 
Prvotné pocity? Som chlap, takže 
môj prvotný pocit bol pocit hladu. 
Ale nie, určite som mal aj trochu 
strach, no bol som zároveň plný 
očakávania a odhodlania vyťažiť 
z toho krátkeho obdobia maxi-
mum.

*  Čo všetko si v rámci Južnej 
Ameriky navštívil? Skús podrob-
nejšie popísať svoju cestu. 

- Bolo toho veľa, ale nie dosť.  
Priletel som do hlavného mesta 
Chile (Santiaga), kďe som mal 
booknuté ubytovanie na tri noci. 
Bolo to asi jediné miesto,  kde 
som si ubytovanie zabezpečil 
dopredu. Obrovská metropola 
s viac ako 5 miliómmi obyvateľov 
v sebe ukrýva množstvo krás-
nych parkov, historických budov,  
múzeí, moderných mrakodrapov,  
ale  aj veľmi veľa chudoby, najmä 
v okrajových častiach. Takou 
dominantou je park Cerro San 
Cristobal, ktorý ponúka nádherný 
výhľad na takmer celé mesto,  

ktoré však siaha až do „nevidím“. 
Nádherný a určite hodný návšte-
vy je aj park Cerro Santa Lucia, 
veľmi romantický park v centre 
mesta ako oáza pokoja medzi 
betónom, sklom a železom. 
V rámci Santiaga som si spravil 
jednodňový výlet k Embalso el 
Yeso, čo  je laguna v horách 
s dokonale modrou vodou. 

Zo  Santiaga som sa presu-
nul do neďalekého pobrežného 
mesta Valparaiso, ktoré je záro-
veň druhým najväčším mestom 
Chile. Mesto hrá všetkými mož-
nými, keďže vďaka pouličným 
umelcom je takmer každá budo-
va ozdobená grafitmi.  Ďalšou za-
stávkou pre mňa bola Patagónia, 
kde som mal naplánovaný jeden 
z najkrajších trekov na svete (W-
-trek v parku Torres del Paine). 
5-dňový trek plný nádhernej 
prírody, ľadovcov, jazier, vodo-

pádov, v obklopení majestátnych 
hôr. Trek som absolvoval s pár 
ľuďmi, ktorých som spoznal na 
hosteli, takže sme mohli zdieľať  
zážitky, náklady na stravu a stan,  
ale aj negatívne pocity z neuti-
chajúce trojdňového  dažďa. 

Po Torres del Paine som 
sa presunul na sever Chile do 
mestečka San Pedro de Ataca-
ma, kde som strávil asi tri dni. 
Všetci na tomto mieste žijú len 
a výhradne z turistov. Nájdete tu 
presne štyri druhy biznisu (hoste-
ly, reštaurácie, agentúry posky-

tujúce zájazdy a predajne so 
suvenírmi). Je to ideálne miesto 
na pozorvanie nočnej oblohy, 
návštevu múzea meteoritov, kde 
som sa dotkol pravého milióny 
rokov starého meteoritu,  ktorý 
putoval na zem tisíce a tisíce 
kilometrov.  Skúsil som si sand-
boarding, ktorý mi až tak nešiel,  
ale aspoň bola sranda,  keď som 
zjedol viac piesku ako za celé 
detstvo pri hrách na pieskovisku. 
Pozoroval som západ slnka nad 
mesačným údolím, kde to priam 
vlieva do mysle človeka pokoj 
a zbaví  vás to aspoň na chvíľu 
všetkých starostí. 

V San Pedre som si zere-
zervoval aj trojdňový zájazd do 
Uyuni v Bolívií. Cesta zahŕňala 
presun jeepom s množstvom za-
stávok v strede púšte, pri rôznych 
skalnatých útvaroch, údoliach, či 
lagúnach. Asi najkrašia je Lagúna 

Colorada s až ohnivo-červenou 
vodou, ktorá ponúka neuveriteľný 
pohľad na tisíce plameniakov. Na 
tretí deň sme dorazili do Uyuni. 
Východ slnka nad toutou soľnou 
púšťou s rozlohou viac ako 10 
000 km štvorcových radím me-
dzí top zážitky v mojom živote. 
Nekončiaca biela pustatina, kďe 
je vidno až horizont,  poskytuje 
vynikajúce  podmienky na zá-
bavne fotenie,  čo sme s veľkou 
radosťou využili. 

(Pokračovanie rozhovoru v 
budúcom čísle.)
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Desať obrazov od rôznych 
autorov z Poľska, Ukrajiny, Ru-
munska, Ekvádoru a zo Sloven-
ska vzniklo počas umeleckého 
sympózia v júni 2017 ako plá-
novaná aktivita medzinárodného 
projektu Svätomariánska púť 
,,Svetlo z východu“. Vernisáž 
bola obohatená hudobným do-
provodom súkromnej umeleckej 
školy v Stropkove. Medzinárodné 
umelecké sympózium Ja, pútnik, 
na ktorom sa zúčastnilo 10 malia-
rov zo siedmich krajín, sa konalo 

Putovná výstava ,, Ja pútnik“ Kaštieľ Stropkov
Predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja, riaditeľ 

úradu PSK Jozef Cvoliga, Hlavný kontrolór PSK Jozef Hudák, 
vedúca odboru kultúry PSK a koordinátorka projektu Svätoma-
riánska púť – cesta z východu Veronika Fitzeková (viď. foto 2), 
riaditeľka Krajského múzea v Prešove Mária Kotorová, primátor 
mesta Stropkov Ondrej Brendza, poslanci mestského a krajského 
zastupiteľstva otvorili v piatok 12. januára 2018 v reprezentač-
ných priestoroch kaštiela v Stropkove, putovnú výstavu diel s 
religióznou tématikou pod názvom ,,Ja, pútnik“. 

v Prešove. Umelci tvorili diela na 
tému Ja, pútnik. Konkrétny cieľ 
a miesto boli zvolené v zmysle 
odkazu pápeža Jána Pavla II., 
ktorý pred viac ako 20-timi rokmi, 
počas svojej druhej apoštolskej 
návštevy Slovenska, navštívil 
mesto Prešov. Počas návštevy sa 
pápež zastavil v gréckokatolíckej 
Katedrále sv. Jána Krstiteľa, kde 
sa modlil pri telesných ostatkoch 
biskupa-mučeníka P. P. Gojdiča. 
Ján Pavol II. sa tiež neočakávane 
a na osobnú žiadosť zastavil pri 

pamätníku 24 obetí evanjelických 
veriacich, zavraždených v Prešo-
ve za Caraffovho krvavého súdu 
v roku 1687. Túto chvíľu Prešov-
čanom i obyvateľom mesta dnes 
pripomína socha Jána Pavla II. 
Počal leta bol tento priestor mies-
tom umeleckej tvorby maliarov. 
,,Vzácne diela, sú základom 
pre stálu expozíciu. Kým bude 
definitívne určené, kde bude 
výstava umiestnená, postupne 
sa bude prezentovať v jednot-
livých okresoch Prešovského 
samosprávneho kraja dokonca 
aj v poľských regiónoch. Zo 
Starej Ľubovne sa v januári 
2018 výstava presunula do 
Stropkova. Následne bude 
inštalovaná vo Vranove nad 
Topľou a neskôr v Bardejove. 
K desiatke obrazov zo sym-
pózia ,,Ja, pútnik“, pribudne 
v budúcnosti ďalších desať 
diel, ktoré vzniknú na ďalšom 
ročníku sympózia“, dodala 
koordinátorka projektu Veronika 
Fitzeková.

Projekt je spoločným pro-
jektom 13 partnerov (7 na slo-
venskej a 6 na poľskej strane). 
Hlavným cieľom je dobudovať in-
fraštruktúru na vybraných pútnic-
kých miestach (Levoča, Ľutina, 
Litmanová, Gaboltov, Stara Wies, 
Kalwaria Paclawska, Krosno a 
Debowiec) a ponúknuť tak nový 
produkt cestovného ruchu, inšpi-
rovaný najznámejšou pútnickou 
trasou Santiago de Compostela. 
Vlajkový projekt s rozpočtom 4 
milióny eur je spolufinancovaný 
Európskou úniou z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Programu ce-
zhraničnej spolupráce Interreg 
V-A Poľsko – Slovensko 2014-
2020.

-psk-, foto: A. Hričan
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Používateľom Mestskej 
knižnice v Stropkove pribudlo do 
ponuky knižného fondu 350 ks 
nových titulov. Podľa tematických 
skupín bola do fondu doplnená 

krásna literatúra pre dospelých 
v sume 1 484,21 € (144 ks), 
odborná literatúra pre dospelých 
v sume 315,79 € (29 ks), litera-

Dotácia pomohla rozšíriť ponuku v mestskej knižnici
Mestská knižnica v Stropkove sa v roku 2017 zapojila do pro-

jektovej výzvy Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Minister-
stva kultúry slovenskej republiky. Získala tak finančné prostriedky 
na nákup knižného fondu v hodnote 3 157,90 €. Fond na podporu 
umenia prispel dotáciou 3 000 €, mesto Stropkov v rámci spolufi-
nancovania projektu prispelo 5 % z rozpočtu projektu, t.j. sumou 
157,90 €.

túra pre deti a mládež v sume 1 
042,11 € (138 ks) a odborná lite-
ratúra pre deti a mládež v sume 
315,79 € (39 ks). 

Hlavným zámerom projektu 
Akvizícia knižnice bola obnova 
zastaraného knižničného fondu 
a zabezpečenie služieb obyvate-
ľom mesta. Projekt bol zameraný 

na širokú verejnosť. Cieľom bolo 
doplniť do fondu knižnice hlavne 
tie tituly a žánre, ktoré sú najviac 
žiadané a požičiavané. Zohľad-

ňovala sa široká škála používa-
teľov knižnice, pričom sme sa 
snažili vyhovieť ich požiadavkám. 
Nevyberali sme len najnovšiu li-
teratúru. Vzhľadom na doterajšie 
obmedzené finančné podmienky 
sme dokupovali literatúru, ktorá 
nám vo fonde chýbala, podľa 
požiadaviek a potreby používa-
teľov. 

Pre cieľovú skupinu deti a 
mládež sa nakúpila literatúra, 
ktorou chceme zvýšiť záujem o 
čítanie a formou zaujímavých 
podujatí, besied a súťaží zvýšiť 
návštevnosť knižnice. Preto 
sme pre nich zakúpili knihy rôz-
nych žánrov, ktoré sme vyberali 
podľa záujmov a potreby nášho 
detského čitateľa. Pre mladší 
školský vek pribudli klasické 
aj autorské rozprávky, príbehy 
zo súčasnosti, povesti, báje, 
leporelá a básne. Zamerali sme 
sa aj na nákup mimočítankovej 
literatúry, ktorej je stále veľmi 
žiadaná. Na rok 2018 máme pre 
školy pripravené rôzne podujatia, 
pri ktorých budeme pracovať so 
zakúpenou literatúrou. Jedná 
sa o akcie: Povesti o liečivých 
prameňoch, Povesti o hradoch, 
Bájky pre malých i veľkých, 
Dopravné rozprávky, Rozprávky 
o princeznách, Dobšinského 
rozprávky, súťaže v prednese 
prózy a poézie a mnoho iných. 

Pre starší školský vek a mládež 
sme zabezpečili detektívne a 
dobrodružné príbehy, fantasy, 
dievčenské romány a príbehy zo 
súčasnosti. Z odbornej literatúry 
pre deti a mládež sme vybrali his-
torické knihy, knihy o zvieratách, 
dinosauroch, prírode, nápady pre 
šikovné ruky. Záujem bude určite 
aj o knihy zo série Hrôzostrašná 
veda, história a príroda.

Dospelým používateľom 
knižnice sme sa snažili zakúpiť 
krásnu literatúru, ktorá by najviac 
vyhovovala ich záujmom a záro-
veň by ich obohatila o čitateľské 
zážitky a udržovala ich intelek-
tuálnu úroveň. Vybrali sme preto 
knihy od slovenských a zahra-
ničných autoriek, detektívky, th-
rillery, historické romány, fantasy 
literatúru, príbehy s náboženskou 
tematikou. Už teraz môžeme 
konštatovať, že knihy sú veľmi 
žiadané. Len za prvé dva týždne, 
od kedy bola literatúra dostupná, 
sa požičalo približne 80 % belet-
rie zakúpených s podporou FPU. 
Z odbornej literatúry sme zakú-
pili knihy o histórii a kultúrnych 
krásach Slovenska, všeobecnú 
odbornú literatúru, literatúru o 
remeslách a tradičnej kultúre 
na Slovensku. Všetky knihy pre 
dospelých nám budú nápomocné 
pri organizovaní besied so spi-
sovateľmi, podujatí pre seniorov, 
literárnymi večierkami, súťaží v 
prednese prózy a podujatí za-
meraných na folklórne a kultúrne 
tradície na Slovensku.

Dúfame, že nová literatúra 
k nám priláka nových aj stálych 
používateľov. Našou snahou je 
neustále zlepšovanie služieb a 
v tomto trende chceme aj naďalej 
pokračovať.

-msú-
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Výkvet top hráčov  najvyššej 
regionálnej súťaže určili samotní 
tréneri šestnástich mužstiev tre-
tej ligy.  Slávnostné vyhlasovanie 
výsledkov sa konalo v Košiciach 
v hoteli  Gloria Palác. Program 
začal vystúpením skupiny  Ščam-
ba, ktorá sa o zábavu postarala 
počas celého večera. K slovu 
sa dostali aj ľudia z futbalového 
prostredia, ako napríklad Richard 
Havrila, ktorý je viceprezidentom 
slovenského futbalového zvä-
zu. Nasledovalo ocenenie tých 
najlepších z 3.ligy, rôzne indivi-
duálne ocenenia, ako napríklad 
najlepší hráč ligy podľa hlasov 
jednotlivého trénera z každého 
klubu, ocenenie najlepšieho 
tipera, kde zvíťazil Vladimír Rus-
naák, stropkovský terajší tréner. 
Išlo o ocenenie trénera, ktorý 
z pomedzi všetkých trénerov ligy 

Medzi top  jedenástkou VsFZ 2017 bol aj Stropkovčan Oliver Špilár

„Mojím snom je, aby Stropkov hral 2.celoslovenskú súťaž“
Futbal mal začiatkom roka známe podujatie. Na slávnostnom 

oceňovaní tradičnej ankety Východoslovenského futbalového 
zväzu -  Jedenástky roka  VsFZ 2017 vyhlásili menovite laureátov. 
Medzi nimi bol aj hráč MŠK Tesla Stropkov Oliver Špilár. 

uhádadol najviac hráčov, ktorí sa 
ocitli v jedenástke roka.  Oliver 
Špilár sa s nami podelil o svoje 
dojmy, prezradil plány do budúc-
na i to, prečo sa rozhodol ostať 
hrať v Stropkove.

* Očakával si, že sa dosta-
neš do 11-tky ? 

- Ťažko povedať. Očakával 
som skôr, že sa tam dostane viac 
hráčov z MŠK Tesla Stropkov, 
ktorí by si to zaslúžili, minimálne 
taký Frederik Varga, ktorý bol 
podľa mňa najlepším hráčom 
jesennej časti súťaže. 

* Prečo si myslíš, že si 
bol medzi vybranými hráčmi 
aj ty ?

- To, že som bol vybraný 
medzi najlepšiu jedenástsku nie 
je len moja zásluha, ale zásluha 
celého kolektívu, ktorý mi k tomu 
dopomohol. Viac ako nominácia 

do 11-tky ma potešilo, že vedie-
me súťaž o šesť  bodov pred naj-
bližším prenasledovateľom a že 
sme sa stali jesennými majstrami 
súťaže. 

* Aký je to pocit? 
- Nebudem klamať, určite je 

príjemné byť medzi jedenástimi 
najlepšími.

 * Aké máš futbalové plány 
do budúcna ? 

- Počas zimnej prestávky 
som mal ponuku hrať vyššiu 
ligu. Tiež som mal možnosť 
hrať terajšiu ligu v inom klube za 
slušné peniaze. Tiež som mohol 
využiť šancu pôsobiť v zahraničí 
v nižšej lige tiež za dobrý plat, no 
rozhodol som sa ostať v Stropko-
ve z dôvodu, že sme sa tu stretli 
partia dobrých chlapcov, v šatni 
vládne vždy úžasná atmosféra, 
klub má ambície . Je rozdiel hrať 
futbal ako žoldnier alebo hrať 
doma za svoje mesto, za kolek-
tív a celkovo za klub, v ktorom 
som vyrastal. A možno vyhráme 
ligu, čo je v rukách a v nohách 

Oliver s taktiež oceneným J. Skvašikom, hráčom zo Sniny.

chlapcov. Možno postúpime do 
2.celoslovenskej súťaže, čo je 
už v rukách kompetentných ľudí. 
Určite by ale bolo mojím malým 
splneným snom, ak by Stropkov 
hral 2.celoslovenskú súťaž. 

* Máš nejaký futbalový 
vzor?

- Keď som vo futbale pôsobil 
ako žiak či dorastenec, v prvých 
rokoch to bol Thierry Henry, kto-
rý už, bohužiaľ, ukončil kariéru. 
Momentálne je to Zlátan Ibrahi-
movič. 

* Máš recept na úspech ? 
- Ťažká otázka. Základom 

každého úspechu je určite pra-
videlne na sebe makať. Nezane-
dbávať tréningy a snažiť sa po-
čas nich. Tiež futbalu sa venovať 
aj v rámci voľného času. Tento 
šport sa odohráva v hlave, hrá 
sa nohami, takže ak ste v pohode 
a cítite sa dobre, poctivo trénu-
jete, určite sa dostavia výkony 
a s nimi výsledky.                  

-pk-
foto: archív O. Špilára
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 „Kvalita mestskej ligy stú-
pa každým rokom nahor, ví-
ťazstvom si teda nemôže byť 
nikto istý.“  Zaujímalo nás, kto-
rý z tímov považovali za najväč-
šieho súpera. „ Podľa prvých 
výsledkov a kvality mužstiev 
sme považovali za najväčších 
súperov hráčov z mužstva 
Rumpeľ , teda minuloročných 
víťazov. Ďalšími najväčšími 
súpermi pre nás boli chlapci 
z tímu Acta a tiež tím Strop-
koviani.“  Viktor dodal, že ho 
prekvapil a zároveň sklamal 
jediný zápas, v ktorom prehrali 
proti mužstvu Siberia. „Súper 
bol v tomto prípade nad naše 
sily a zároveň to bol jeho prvý 
víťazný zápas v tohtoročnej 
mestskej lige.“  Na druhej stra-
ne za najkrajší zážitok považujú 
celkové víťazstvo v mestskej 
lige a posledný zápas,v ktorom 
sa rozhodlo o ich víťazstve 
v penáltovom rozstrele.  A kto 
bol najväčším fanúšikom tímu 

Víťazom mestskej halovej ligy sa stal tím Hollywood
V. Bochin: „Za najväčšieho súpera sme považovali mužstvo Rumpeľ“

Športová súťaž v Stropkove pod názvom Mestská halová liga 
Stropkov skončila. Jej víťazom sa stalo mužstvo Hollywood, ktoré 
bolo zložené prevažne z hráčov, ktorí kedysi pôsobili v Stropkove. 
Oslovili sme jedného z hráčov tohto tímu, Viktora Bochina.  V úvo-
de nám prezradil, že ako každý rok, ani tentoraz nemali víťazné 
ambície.

Hollywood? „Určite kolektív 
a majitelia kaviarne Hollywo-
od cafe. Týmto by sme sa im 

chceli poďakovať za podporu 
a pevné nervy počas celej sú-
ťaže. Naša veľká vďaka patrí 
tiež organizátorom mestskej 
ligy a rozhodcovi p. Špakovi 
za to, že celú súťaž odpískal 
sám bez akýchkoľvek problé-
mov.“ Opýtali sme sa tiež, či by 
s odstupom času niečo vo svojej 
hre zmenili. „Keďže sa nám 

nakoniec podarilo zvíťaziť, ne-
menili by sme zrejme nič. Mož-
no akurát taktiku v niektorých 
zápasoch,“ prezradil Viktor. 
Chlapci z tohto tímu sú hrdí tiež 
na to, že poskladali tak úžasnú 
partiu, ktorá išla poctivým prí-
stupom od zápasu k zápasu za 
dobrými výsledkami a celkovým 
víťazstvom.                          -pk-

Finále A strany pavúka: 
Vlado Kokinda - Dušan Rusin 
- 0:2. Finále B strany pavúka: 
Vlado Kokinda - Vlado Labik - 0:
2. Celkové finále: Vlado Labik - 
Dušan Rusin - 0:3. Celkový počet 
účastníkov 10.

Prvýkrát v histórii MATRIX 
LIGY sa stalo, aby celkový víťaz 
vyhral všetky zápasy bez straty 
legu. 

Všetkým zúčastneným ďaku-
jem. Srdečne všetkých pozývam 
na druhé kolo MATRIX LIGY, 
ktorá sa uskutoční 3. 2. 2018 
o 17.30 hod. Registrácia do tur-
naja sa uzatvára 17.15 hod.

Všetky informácie sú na 
stránke www.blackdart.page-
ride.sk

Výsledkový servis prvého kola MATRIX LIGY / 2018
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TIP na výlet!

18. januára 2018 sme sa zapojili 
do projektu Povedzme ÁNO čistej pitnej 
vode, ktorého cieľom je najmä u detí na-
hradiť pitie ochutených sladkých limonád 
čistou pitnou vodou z vodovodu.  Počas 
prestávok sme žiakom a učiteľom ponú-
kali vodu a rozprávali o jej výhodách pre 
zdravie človeka. Na chodbách sme mali 
3 stanovištia. Na každom stanovišti na 
lavici sme mali džbány naplnené vodou 
a na plastových táckach rozložené 
plastové poháre. Voda bola priezračná 
a osviežujúca. Svojim spolužiakom 

Povedzme ÁNO čistej pitnej vode
sme sa snažili vysvetliť, prečo je dôle-
žité dodržiavať pitný režim počas dňa. 
Využili sme pritom vedomosti z biológie 
a chémie. Čistá voda z vodovodu je 
zdravá. Neobsahuje žiadne farbivá, 
čistí pleť, obsahuje minerály, podporuje 
spaľovanie tukov a chudnutie. Voda 
dodáva telu energiu. Z tejto aktivity boli 
žiaci nadšení. Voda im chutila a popri 
jej pití sa aj dobre zabávali.  Väčšine 
spolužiakom ponúkaná voda chutila, 
ale našli sa aj takí, ktorí mali voči vode 
z vodovodu výhrady. Najviac sa táto 

aktivita páčila žiakom z prvého stupňa, 
kde sme počas dňa rozdali 10 džbánov 

čistej pitnej vody.
siedmaci, ZŠ s MŠ Havaj

Obecný úrad Vyšná Olšava okres 
Stropkov, protifašistický bojovníci( ZO 
SZPB Vyšná Olšava) , Klub Českého 
pohraničia , občania obce , v nedeľu 21. 
1. 2018  o 11.30 sa stretli pri pamätnej 
tabuli, z príležitosti 73. výročia oslobode-
nia obce Červenou armádou. 

Sprievod priviedol otec duchovný 
Vansáč po ukončení služby božej. Po 
štátnej hymne, položení venca k pa-
mätnej tabuli osloboditeľom, prítomných 
privítal starosta obce Juraj Kasarda: 
podpredsedu Oblastného výboru SZPB 
Svidník Ing. Uhríka, tajomníka Obl. 
výboru Vranov p. Čumu, predsedov ZO 
SZPB Svidník, Stropkov, Giraltovce, Pet-
rovce okres Vranov, historika Bomera, 
predsedu VZDOR – Strana práce Ing. 
Martina Zeleňaka, predsedu Okresného 
výboru Matice slovenskej p. Kaščáka, 
miestnej organizácie MS p. Škurlovu, 
predsedu  Únie žien Andreu Kasardovu.. 
Kladenie vencov, čestnú stráž zabezpe-
čili Mladí matičiari z Vranova pod vede-
ním Mgr. Miroslava Gešpera v dobových 
uniformách.

Za prítomnosti asi 100 účastníkov 
spomienky, otec duchovný odslúžil pa-
nachydu za padlých v druhej svetovej 
vojne. 

Spoločná báseň žiačok ZŠ Timey 
Martinčekovej   a Elenky Bartkovičovej  
s témou utrpenia počas vojny dojala prí-
tomných. Ing. Uhrík vo svojom vystúpení 
popísal priebeh oslobodenia obce, pred-
seda ZO SZPB gen Kukorelliho Vyšná 
Olšava Mgr. Kasarda zoznámil prítom-
ných s charakterom vojny, ktorá vždy 
postihuje nevinných, spôsobuje veľa 
tragédií, stále platí, že vojna je pokračo-
vanie ekonomiky násilnými prostriedka-
mi a je v záujme najbohatších.

Jediná celoročne 
sprístupnená jaskyňa v 
regióne Liptov je otvore-
ná každý deň pre každé-
ho, kto sa chce kochať jej 
jedinečným podzemím. 
S čelovkou na hlave a 
za prievodu jaskyniarov 
sa veľa dozvieš o jej 
hĺbke, šírke aj rôznych 
zaujímavých nápisoch, 
ktoré zdobia tamojšie 
steny. Dokonca si môžeš 
po predošlej dohode a 
rezervácii skúsiť prechod 
Malou Stanišovskou jas-
kyňou so skúsenými jaskyniarmi.                                             -pk-

Dôstojná spomienka na oslobodenie našej obce
Predseda VZDOR – Strana práce 

Ing. Zeleňak poukázal na zlu ekono-
mickú situáciu najmä pre mladých, 

katastrofálnu morálku spoločnosti, ko-
rupciu, kriminalitu, vyľudňovanie najmä 
nášho kraja.

Protifašistický bojovníci ocenili 
pamätníkov 2. svetovej vojny ,Obecný 
úrad, Základnú školu, FS Olšavan. Veľmi 
si vážime dobrú spoluprácu z Farským 
úradom vo Vyšnej Olšave na čele s ot-
com duchovným Vansáčom a Cirkevný 
spevácky zbor. Počas spomienky mimo 
vlajkovej výzdoby, vynímali sa cirkevné 
zástavy z krížom. Tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu.

Spomienka pokračovala kultúrnym 
programom. Úvodné pesničky sestier 
Lívie a Tamarky Maťašových pod vede-
ním ich otca, v sprievode harmonikára 
zožali úspech, čo potvrdil dlhotrvajúci 
potlesk. Najšťastnejšia bola ich babka p. 
Ferencová členka SZPB.

Zaujal akt povyšovania mladých 
matičiarov v dobových uniformách, 
dramatické pásom z posledných dní 

partizánskeho Zväzku Čapájev – koniec 
novembra 1944 pred prechodom frontu 
medzi Borovom a Haburou. Tri pásma, 

sústredenie zväzku nad Závadou, pre-
sun na Kamianu pri Borove, samotné 
prelomenie frontu vyvolalo zmiešané 
pocity. Radosť z úspechu, smútok za  
500 padlými partizánmi aj civilmi, medzi 
nimi našiel svoju smrť aj náčelník štábu 
zväzku a poverený velením nadporučík 
Kukorellim.

Vojna prináša veľké obete v jej 
priebehu , v posledných dňoch, dokonca 
po jej ukončení . Munícia aj  po ukončení 
vojny zabíja, prináša  tragédie (výbuch 
granátu usmrtil dvoch chlapcov, 1 zranil 
v obci Bžany v šesťdesiatich rokoch).

Nikdy nechceme  žiadnu vojnu. 
NECH ŽIJE SVETOVÝ TRVALÝ MIER. 

Mgr. Peter Kasarda
Predseda ZO SZPB gen. Kukorelliho
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Je to textovo – obrázková 
publikácia o profile tohto blahosla-
veného, dlhoročného nezaslúžene 
väzneného a mučeného väzňa 
(v rokoch 195O – 1964). Mimo-
chodom, istý čas bol v spoločnej 
cele väznený s JUDr. Gustávom 
Husákom, neskôr CSc. a ge-
nerálnym tajomníkom ÚV KSČ.  
Manželka neskoršieho predsedu 

Vyšla  kniha o blahoslavenom (blaženom) 
hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi

Minulý rok k 70. výročiu biskupskej vysviacky blahoslavené-
ho (blaženého)  mučeníka (presnejšie hieromučedníka)  Vasiľa 
Hopka (bol vysvätený na biskupa 11. mája 1947  v Prešove) vyšla 
v BYZANT Košice s.r.o., Vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila a Meto-
da v Michalovciach kniha známeho cirkevného autora Miroslava  
GAVALU, gréckokatolíckeho kňaza, pod jednoduchým názvom 
Blahoslavený Vasiľ Hopko. 

slovenskej vlády Petra Colotku 
JUDr. Zdena Colotková (už zo-
mrela) tiež väznenému V. Hopkovi 
vytrvalo odmietala jeho žiadosti ku 
konaniu o udelenie milosti...   Sám 
V. Hopko mi pred rokmi rozprával, 
že jeho, a tiež blahoslaveného 
hieromučeníka gréckokatolíckeho 
biskupa P. P. Gojdiča dosadený cir-
kevný splnomocnenec, M. Rodák 

z Havranca neraz bil a vždy mal 
pištoľ na stole... Pred uväznením. 
Autor knihy na strane 39 uverej-
ňuje aj farebnú fotografiu Chrámu 
blahoslaveného mučeníka V. 
Hopka v Stropkove. Nezabudol ani 
na znotované piesne k úcte nášho 
blaženého. Nesporným kladom 
tu stručne anotovanej publikácie 
sú  prvýkrát uverejnené dobové 
fotografie, ktoré M. Gavala získal 
z rôznych aj súkromných zdrojov. 
Podotýkam, že v rodisku V. Hopka 
sa každoročne konajú  k 11.máju 
ako dňu Hopkovej biskupskej 
vysviacky odpustové slávnosti, na 
druhú mjovú nedeľu  aj za účasti 
veriacich zo Stropkova a okresu 

Program bohoslužieb a prehľad sviatkov 
pravoslávnych a gréckokatolíckych veriacich

Pravoslávni veriaci
V Pravoslávnom chráme v Stropkove sa slúžia bohoslužby 

každý deň:
- bežný deň: sv. liturgia 5.50 hod., večerňa 16.00 hod.
- sviatky a nedele: utreňa 6.30 hod., sv. liturgia 8.20 hod., večer-

ňa 16.00 hod.
Klebeta
V lese bol prameň s veľmi čistou a dobrou vodou. Všetci obyva-

telia okolitých dedín k nemu chodili, vodu pili, vodu si niesli domov a 
chránili ju, pretože voda z tohto prameňa bola dobrá. Raz v jednej z
týchto dedín vodárenská spoločnosť spravila vrt na vodu, a 
za poplatok sa táto voda zavádzala do domov obyvaleľov. No 
táto voda bola zlá a hodila sa iba ako úžitková voda, a preto 
túto vodu ľudia odmietali piť. Preto ľudia zo spoločnosti roz-
šírili, že voda v prameni je otrávená, že sa nedá piť, a voda 
od nich je preverená a vyhovuje všetkým normám. Veľmi veľa 
ľudí uverilo v toto klamstvo a prestalo piť vodu z prameňa. A 
iba tí, ktorí tomu neuverili a neprestali piť vodu z toho prameňa

vedeli, že je to klamstvo, obyčajná klebeta. A voda v ňom ostala 
čistá a dobrá... Klebeta nemôže ublížiť pravde, no maloverných 
poškodzuje. Láska a pravda s Bohom žijú, a klebeta a bieda za 
ľuďmi utekajú.

Gréckokatolícki veriaci
pondelok – piatok: 6.30 hod., 18.00 hod.
sobota: 7.00 hod., 18.00 hod.
nedeľa:7.30 hod. (slovenská), 9.30 hod. (staroslovienska), 11.00 

hod. (slovenská – zameraná pre rodiny s deťmi), 17.20 hod. večiereň 
a 18.00 hod. (slovenská) sv. liturgie. V nedeľu popoludní o 14.00 hod. 
mame stretnutia s deťmi.

Sviatky v týždni: 8.00 hod., 18.00 hod.
Každý štvrtok po večernej sv. liturgii je Moleben k bl. Dominikovi 

Metodovi Trčkovi.
Každý piatok večerná sv. liturgia o 18.00 hod. je zameraná pre 

mládež a po večernej sv. liturgii je Adorácia Najsvätejšej sviatosti. V 
piatky o 17.00 hod. sa mládež stretáva na nácviku spevu.

Stropkov. Som presvedčený, že tu 
citovaná publikácia Blahoslavený 
Vasiľ Hopko bude cenným kniž-
ným prameňom aj k jeho svätore-
čeniu.                           A. Kaputa                                                                                           
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HISTORIA MUNDI / SLÁVNE LISTY – Albert Einstein Franklinovi D. Rooseveltovi

Jeho kolega maďarského 
pôvodu Leo Szillard pracujúci 
v Spojených štátoch napísal 
v roku 1939 list, ktorý bol adre-
sovaný americkému prezidentovi 
Franklinovi D. Rooseveltovi. Leo 
Szillard v liste vyjadril obavy 
z možného objavu atómových 

Albert Einstein sa narodil 14. marca 1879 v  meste Ulm vo 
vtedajšom Nemeckom cisárstve. Bol teoretickým fyzikom, ktorý 
výrazne prispel k rozvoju fyziky. Stal sa najvýznamnejším vedcom 
20. storočia. 

zbraní Nemcami. Keďže sa 
blížila nemecká hrozba, Szillard 
odporúčal prezidentovi, aby sa 
začalo s výskumom a výrobou 
týchto zbraní v Spojených štá-

toch. List bol napísaný 2. augusta 
1939 a podpísal ho práve Albert 
Einstein, ktorý nemal zásluhy 
na vytvorení novej atómovej 
bomby, ale súhlasil so Sach-
som. Ekonóm Alexander Sachs, 
blízky priateľ Szillarda, ktorý mal 
prezidentovu priazeň odovzdal 
prezidentovi tento list 11. októbra 
1939. Po následnej komunikácii 
medzi Rooseveltom a Sachsom 
prezident ustanovil Briggsov vý-
bor, ktorý mal na starosti budúci 
americký jadrový program. Ein-
stein sa v roku 1940 stal americ-
kým občanom a v tomto období 
napísal list Sachsovi, že záujem 
Nemecka o urán bol čoraz väčší. 
Po laboratórnej práci sa v roku 

1942 začalo s priemyselným vy-
užitím. Bol spustený tajný projekt 
Manhattan zameraný na výrobu 
novej bomby. Albert Einstein 
síce obhajoval výrobu bomby 
zo strachu pred nacistami, no 
nemal na výrobe žiaden podiel. 
Prvá atómová bomba bola pou-
žitá a vyskúšaná 16. júla 1945 
v Novom Mexiku. Spojené štáty 
sa rozhodli, že bombu vyskúšajú 
na Japonsku, no sám Einstein 
bol proti tomuto rozhodnutiu. 
Celý vývoj dospel k tomu, že 
6. augusta 1945 Spojené štáty 

zhodili novú atómovú bombu na 
japonské mestá Hirošima (bom-
ba mala názov Little Boy) a 9. 
augusta 1945 na Nagasaki (bom-
ba mala názov Fatman). Vtedy 

zomrelo približne 130 000 ľudí 
a následky boli katastrofálne. Po 
týchto udalostiach Einstein viedol 
rozsiahle kampane za primeranú 
kontrolu atómovej bomby a jej 
pokračovateľky, vodíkej bomby, 
pretože aj on a celý svet videli, čo 
takáto bomba dokáže. 

Einstein povedal: „Veda vy-
tvorila toto nebezpečenstvo, ale 
skutočný problém je v srdciach 
a mysliach ľudí“. V novembri 
1954 vyslovil Einstein v rozhovo-
re s Linusom Paulignom ľútosť: 
„Urobil som v živote jednu veľkú 
chybu, keď som podpísal list 
prezidentovi Rooseveltovi a od-
porúčal výrobu atómových bômb. 
Bolo tu však jedno ospravedlne-
nie, nebezpečenstvo, že by ich 
vyrobili Nemci“. Eisntein zomrel 
18. apríla 1955 v meste Prince-
town, New Jersey.

Zdroj: McLYNN, Frank: 
Slávne listy alebo pohľady do zá-
kulisia dejín. Bratislava: Slovart, 
1994, ISBN 80-7145-151-7, str. 
46 – 49.

Mgr. Ľuboslav Šmajda,
Mestský úrad v Stropkove

Tvar a materiál keramiky - zmes 
hliny, piesku, sľudy a ostriva boli pre 
celé  Slovanstvo typické. Misky alebo 
hrubé fľaškovité tvary boli ojedinelé, 
džbánovité predmety sa nepoužívali. 
Na dne nádob sa nachádzali v ran-
nejších obdobiach plytké jamky, od 8. 
Storočia značky. Sú to značky rôzne, 
jedná sa najmä o delené kolo, alebo 
svastiku.

Vo vnútri nádob sú jemné ryhy, 
ktoré vznikli otáčaním kruhu. Odtlačky 
na dne alebo plastické značky vznikali 
pri výrobe na kruhu sčasti samovoľne, 
sčasti boli úmyselne vyryté výrobcom. 

Značky sa vyvíjali, delili, nadobú-
dali na zložitosti, snáď  z toho dôvo-
du, ako dedič rozvíjal pôvodnú značku 
svojho predchodcu. Ale, to sú všetko 

ZO ŽIVOTA NAŠICH PREDKOV / REMESLÁ / HRNČIARSTVO
Ich tvar a vyhotovenie sa v podstate nezmenilo, a to až do 12. 

storočia. Ide o jednoduché hrnce, najviac vyduté v dvoch tretinách 
výšky, zdobené na pleciach a bruchu vlnovkami vrytými viaczu-
bým rydlom (hrebeňom). Neskôr prišla na rad výzdoba za pomoci 
jednohrotého rydla a aplikáciou vlnovky, kombinovanou s vpichmi, 
šikmými krížmi, kazetami apod. 

len dohady, ktoré sú naďalej podrobo-
vané výskumu. Zaujímavosťou je, že 
vďaka značkám a identifikácii rovna-
kého pôvodu nádob z určitých dielní 
sa podarili objasniť aspom čiastočne 
otázku, do akej možnej vzdialenosti 
sa kusy z jednej dielne vyvážali. Bolo 
to až do okruhu 40 km!

Aby sme si predstavili lepšie, pre-
čo sa vyskytujú tak často črepy, či celé 
keramické kusy nádob v nálezoch, je 
nutné uvedomiť si veľmi jednoduchý 
fakt  - Keramická nádoba bola okrem 
krátkodobým skladovacím obalom 
v domácom prostredí i obalom na 
prevážaný a vymieňaný tovar.  

Pokrievky na hrncoch sa začali 
používať až v prvých storočiach 
druhého tisícročia, dovtedy sa varilo 

bez nich. Pre jednoduchšiu manipu-
láciu s nádobou, ktorá sa pri varení 
silne ohriala a zašpinila, slúžili zahnu-
té okraje. Zachytávali sa o drevené 
vidlice, palice, kliešte... 

Lepšia keramika z jemne plave-
nej hliny bola v podstate pre slovan-
skú civilizáciu cudzia. Boli to amfory s 
dvoma ušami, džbány a fľaše určené 
na víno. Známe sú zo Slovansko-
-avarského prostredia, z Balkánu a 

Veľkej Moravy. Niekedy sa dovážali 
s vínom, niekedy sa na slovanskom 
území vyrábali. Na Balkáne, v Ru-
munsku, Bulharsku a v Kyjevskej Rusi 
zhotovovali už od 10. storočia nádoby 
s vnútornou glazúrou, ovplyvnené 
byzantským remeslom.

-tep-
Použitá literatúra: Beranová M.: 

Slované, Praha 2000
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V dopoludňajších hodinách 
sa koncertu tešili žiaci všetkých 
základných a materských škôl 
v meste. Malí aj väčší diváci 
pozorovali so zatajeným dychom 
na Perinbabu, Zubatú, Jakubka 
či Alžbetku a s radosťou privítali 
vyvrcholenie deja, ktorým bola 
svadba Alžbetky a Jakuba. Javis-
ko sa zmenilo na tanečnú sálu, 
na ktorej sa konala svadobná 
veselica. Všetci účinkujúci si vy-

chutnávali túto záverečnú bodku 
programu, pretože sa stali hosťa-
mi tejto svadobnej hostiny.

Koncert pre verejnosť, ktorý 
bol popoludní, sa tiež stretol 
s preplnenou sálou kultúrneho 
strediska. Diváci s nadšením 
tlieskali presvedčivým hereckým 
výkonom žiakov literárno-drama-
tického odboru, ako aj malým aj 
veľkým tanečníkom či hudobní-
kom. 

Počas koncertu sa predstavil 

ZIMNÝ KONCERT „PERINBABA“
Súkromná základná umelecká škola uskutočnila  12. 1. 2018 

v divadelnej sále kultúrneho strediska v Stropkove zimný koncert 
s názvom „Perinbaba“, v ktorom sa prelínali rozprávkové vstupy 
literárno-dramatického odboru s tanečnými a hudobnými vstupmi 
žiakov a učiteľov SZUŠ. 

strunový orchester SZUŠ pod 
vedením uč. Martina Kanaloša, 
DiS.art a Mgr. Jozefa Knézla, 
DiS.art, akordeónové trio pod ve-
dením uč. Bc. Jozefa Chovanca, 
DiS.art. a rad ďalších zaujíma-
vých hudobných vstupov pod 
vedením uč. Bc. Michala Kana-
loša, DiS.art., Antona Lamanca 
a Martina Gibeja, DiS.art.

Po prvýkrát sa predstavil 
aj spevácky zbor SZUŠ pod 

vedením zbormajstra Jaroslava 
Baláža, Dis.art, ktorý je zároveň 
sólistom    PUĽS-u v Prešove.

Tanečná choreografia pod 
vedením uč. Tatiany Švačovej, 
DiS.art premenila malé tanečníč-
ky na snehové vločky a staršie 
žiačky predstavili náročnú chore-
ografiu s názvom „Zima, zima“ v 
rýchlom a dynamickom tempe.

Za  scenár celého programu 
patrí veľká vďaka obetavým uči-
teľkám - Mgr. Marte Štofirovej 

a Tatiane Švačovej, DiS.art.
Koncert SZUŠ bol výsledkom 

náročnej a systematickej polroč-
nej práce pedagógov a stretol 
sa s pozitívnym ohlasom zúčast-

nených divákov. Ukázalo sa na 
ňom, že náročná tvorivá práca 
prináša svoje ovocie hlavne vte-
dy, keď sa robí srdcom. 

   Zuzana Baluďanská



Občianska inzercia
q Riadková inzercia 0,10 € za slovo
q Zvýraznená, resp. v rámčeku 0,2 € za slovo
Plošná inzercia
q Počíta sa v závislosti od šírky a výšky 
    (šírka 4,5 cm, 9 cm, 13,5 cm, 18 cm, max. výška 26 cm)
q Na titulnej strane 0,30/cm2
q Na inzertnej strane 0,20/cm2
q Reklamný článok – cena dohodou
q Pri inzerovaní na štyri vydania, 
 štvrté vydanie zadarmo
Vkladanie
q Inzertný leták dodaný - 0,20 €
q Inzertný leták tlačený u nás - 0,10 €
q Politická reklama dodaná - 0,30 €/cm2
q Politická reklama tlačená u nás - 0,20 €
q Inzeráty posielajte vo formáte: jpg, pdf, doc, cdr
q E-mailom na petra.kapova@centrum.sk
q Tel.: 0907 023 278
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