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Parkovanie skvalitnilo život v meste
„Skvalitňujeme život vo Svid-

níku,“ aj takéto slová odzneli pri 
kolaudácii parkoviska pri Dome 
smútku 20. mája. 

Slávnostné otvorenie sprevá-
dzal príhovor primátora mesta Svid-
ník a tiež predsedu predstavenstva 
spoločnosti Inžinierske stavby a.s. 
Košice, ktorá stavbu realizovala.

Obyvatelia Svidníka i tí, ktorí prichádzajú na toto pietne 
miesto zaspomínať na svojich blízkych, môžu teraz pohodl-
ne parkovať. K dispozícii  je 48 miest pre osobné autá, dve 
miesta sú vyhradené pre invalidov a dve pre mikrobusy. 

Práce na vytvorení parkoviska sa začali v novembri 2012 
a stavba sa kvôli dlhej zime dokončila v máji 2013, kedy bolo 
parkovisko odovzdané, úspešne skolaudované a tiež požeh-
nané gréckokatolíckym kňazom Mgr. Marekom Pulščákom 
priamo na mieste.

Parkovacia plocha je z polovegetačných železobetóno-
vých tvárnic, pričom prístupová obchvatná komunikácia je 
s asfaltovým povrchom. Parkovacie miesta sú situované zr-
kadlovo k sebe s tým, že zadné parkovacie miesta sú s vý-
jazdom na jestvujúcu príjazdovú komunikáciu. Za účelom 
bezpečného prístupu chodcov do areálu Domu smútku bol 
zrealizovaný chodník, ktorý je napojený na jestvujúci chodník. 
Vybúral sa predchádzajúci asfaltový chodník, ktorý viedol na-
vrhovaným parkoviskom a uskutočnil sa výrub 18 kusov ihlič-
natých a listnatých drevín. V rámci parkoviska bola aj úprava 
verejného osvetlenia a osadilo sa trvalé dopravné značenie.

Takéto projekty nám všetkým prinášajú osoh a potešenie 
z bývania v našom meste, preto vieme, že určite sa v meste radi 
podujmeme k ďalším aktivitám a zlepšíme život pre nás všetkých.

ROZHLAS ONLINE 
Chceš byť informovaný a mať 

prehľad o každej akcii v meste?  Info o 
akciách, kultúrnych podujatiach, zme-
nách v meste, odstávkach a vyhláse-
niach, všetko môžeš mať jednoducho vo svojej elektronic-
kej pošte. Stačí, ak pošleš svoju e-mailovú adresu na 
skolstvo@svidnik.sk a máš to vybavené.

KULTÚRNE LETO
Leto je tu a všetci si budeme môcť vychutnať kultúrny 

program každú prázdninovú nedeľu. Hudba i zábava nás bude 
sprevádzať od 15:00 hodiny na pešej zóne. 

Kultúrne leto vo Svidníku Vás pozýva zabávať sa, oddycho-
vať a načerpávať energiu. Sme tu pre Vás a Vás budú zabávať 
muzikanti.

Mapa mesta z výšky
Mesto Svidník sa môže pochváliť spustením mapového 

informačného systému GISPLAN na svojej webovej stránke. 
Odborným partnerom mesta v rámci prevádzky informačného 
systému je spoločnosť GISTA s.r.o., ktorá sa špecializuje na 
využívanie digitálnych máp.

Vedenie mesta otvára obyvateľom ľahký a fl exibilný prístup 
k leteckým snímkam a ku kompletnej digitálnej katastrálnej 
mape mesta. Občania môžu v systéme už teraz jednoducho 
a rýchlo vyhľadávať pomocou leteckej snímky, identifi kovať 
pozemky, alebo merať vzdialenosti a plochy priamo v mape. 
Spustením programu 14. mája tohto roku mesto potvrdilo svoj 
cieľ priblížiť sa občanom a uľahčiť im dostupnosť informácií, 
ktoré doteraz museli namáhavo vyhľadávať. Vstup do systé-
mu je z ofi ciálnej webovej stránky mesta www.svidnik.sk a je 
bezplatný.
Rovnaký systém ako mesto Svidník úspešne využívajú aj 
ďalšie mestá v okolí. GISPLAN aktívne funguje v Snine, 
Bardejove, Sabinove i Vranove nad Topľou. Veríme, že aj nám, 
Svidníčanom, tento systém pomôže šetriť čas aj peniaze.

Informácie o tom čo bolo, je i bude
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Koľko sa u nás platia dane
Pred niekoľkým týždňami sa veľa hovorilo o zmene 

sadzieb dane z nehnuteľností, a to vďaka negatívnej odozve 
niekoľkých podnikateľov. Návrh, ktorým sa zaoberalo mesto 
bol, aby zostali bežným občanom dane nižšie a naopak 
veľkým podnikateľským subjektom sa upravili.

Zmena sa dotkla 208 podnikateľských subjektov, pričom 
v meste Svidník je ich viac ako 1 500. U dotknutých subjek-
tov sa v 69 % daň znížila. Prekvapivo, aj títo podnikatelia sa 
vyjadrili odmietavo k zavedeniu nových sadzieb. K zvýšeniu 
dane došlo u niektorých podnikateľov, ale výraznejšie zmeny 
zasiahli len štyri podnikateľské subjekty. 
V porovnaní s najbližším mestom Stropkov je naša 
sadzba za priemyselné stavby nižšia o 22%:
Svidník 1,17 eur/m2 Stropkov 1,5 eur/m2
Porovnanie so Stropkovom za ostatné stavby na podni-
kanie je sadzba nižšia u nás o 11%:
Svidník 1,7 eur/m2 Stropkov 1,9 eur/m2
Porovnanie Svidníka s celoslovenským priemerom je:
Svidník o 48,4% menej v priemyselných stavbách
Svidník o 52,77% menej na ostatné podnikanie

Určite sa zaujímate aj o ostatné dane. Daň je v tomto 
prípade skoro o 53% nižšia ako priemerná sadzba 
v celoslovenskom meradle. Ak by sme však pri všetkých 
daniach písali ceny z najvyšších daní, naše čísla by ukázali, 
že sme medzi tými najnižšími, a to konkrétne na 15. mieste 
z najnižších daní na celom Slovensku.

Ihriská

V septembri minulého roka sa mesto Svidník zúčastnilo za-
ujímavej súťaže s firmou Oriflame. Množstvo Svidníčanov sa 
zapojilo do tejto podpisovej akcie s mediálnou podporou Pod-
duklianskych noviniek a týždenníka DUKLA. Spoločnými silami 
sa nám podarilo vyhrať pre naše deti novučičké ihrisko a teraz 
prišiel čas, kedy sa projekt ihriska spúšťa. V súťaži sme vyhrali 
prvé miesto medzi stredne veľkými mestami a v hodnote 6-tisíc 
eur nám dodávateľ postaví očakávané ihrisko. 

Deťúrence si budú môcť užívať zábavu v centre mesta pred 
VUB bankou, oproti rímskokatolíckemu kostolu. Za vyhranú 
sumu bude postavený multifunkčný domček, ktorý je doplnený 
o hojdacie zvieratká. Sme radi, že pre správnu vec sa vieme 
spojiť a tešíme sa na ďalšie projekty.

Ihrisko na pešej zóne však nie je jediné a radnica sa roz-
hodla pridať do parku pri pravoslávnej cerkvi jeden väčší kom-
ponent, ktorý pozostáva zo šmýkačky, hojdačiek, preliezok 
a lanového rebríka, a tak aj pri prechádzkach mestom môžu 
deti i rodičia aktívne oddychovať v parku. 

Súprava bola zaplatená z vlastných mestských zdrojov 
a sme radi, že Svidníčania si túto aktivitu cenia a využívajú 
multifunkčný komponent. Ten však nezostane sám, mesto sa 
chystá zakúpiť ďalší komponent a osadiť ho na Nižný Svidník. 

Vaše údaje...
Mesto Svidník eviduje údaje o občanoch, ktoré sa môžu 

časom meniť z rôznych dôvodov. V prípade, že máte záujem 
si doplniť alebo overiť svoje údaje, môžete navštíviť Odbor 
všeobecnej vnútornej správy Mestského úradu vo Svidníku, 
č.dv. 126, 1. poschodie v AB.
Údaje, ktoré mesto eviduje:
• Meno, priezvisko a rodné priezvisko občana, jeho dátum, 

miesto a okres narodenia, štát narodenia, ak sa občan na-
rodil v zahraničí.

• Máte možnosť overenia si údajov, ako rodné číslo, národ-
nosť a akademický titul, ak ich občan uvedie.

• Evidujeme tiež okres pobytu, obec pobytu, ulicu, súpisné 
a orientačné číslo domu a číslo bytu.

Ľudia prechádzajú rôznymi životnými zmenami a k tomu 
patrí aj zmena údajov. Ak  sa Vaše údaje zmenili, neváhajte 
a príďte si ich zaregistrovať.

Kráčame s dobou – dochádzkový 
terminál na Mestskom úrade

Modernizácia a flexibilita neobchádza ani Mestský 
úrad. Radnica mesta Svidník sa podujala na zavedenie 
úradných hodín, podobne ako to je vo viacerých štátnych 
organizáciách. Na zlepšenie a skvalitnenie pracovného 
prostredia zaviedla pružný pracovný čas. 

Z iniciatívy primátora mesta a prednostu MsÚ sa od 
1. júla tohto roku (doteraz bol v skúšobnej prevádzke) 
zavádza dochádzkový systém FINGERA, ktorý, okrem 
iného, zamestnancom umožňuje jednoduchšiu evidenciu 
odpracovaného času, pretože začiatok a koniec pracovnej 
doby si zamestnanec volí sám. Zamestnávateľ stanovil 
časový úsek, v ktorom má zamestnanec vykonávať prácu 
a ten si môže zvoliť časový harmonogram podľa svojich 
pracovných a osobných potrieb. 

Dochádzkový systém FINGERA umožňuje priamu voľbu 
odchodov a príchodov, výpočet dĺžky pobytu na pracovisku, 
voľbu výnimiek pre špeciálne typy odchodu (napr. obed, od-
chod k lekárovi, ...), zobrazovanie aktuálneho odpracovaného 
času a porovnanie s pracovným fondom pre každú osobu, 
prehľad dochádzky každého zamestnanca za príslušný me-
siac, export do mzdového systému, výstup tlačových zostáv. 

Financovanie tohto systému je zabezpečené z 50% cez 
bártrové jednotky, ktoré mesto Svidník má od roku 2007. 
Postupne sa 
snažíme realizo-
vať za ne nákup 
tovaru, prác a 
služieb. Mesto 
investuje do pro-
jektu 1370,60 
eur a vráti sa 
nám to v podo-
be spokojných 
občanov a pra-
covnej flexibility 
zamestnancov.

Stránkové hodiny MsÚ vo Svidníku
 
Pondelok: 8.00 -11.00 12.00 -15.00
Utorok:  8.00 -11.00 12.00 -15.00
Streda:  9.00 -11.00 12.00 -17.00
Štvrtok: 8.00 -11.00 12.00 -15.00
Piatok:  8.00 -11.00 12.00 -14.00
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Majú psíky domov?
Možno ste práve Vy psíčkar 

alebo Váš sused, či známy, ale ne-
máte svojho psíka evidovaného. 
Pre mesto to znamená, že hoci 
Váš psík užíva priestory mesta, 
prechádzate sa s ním a vyprázd-
ňuje sa v priestoroch mesta, pe-
niaze za jeho chov neprispievajú 
k udržiavaniu poriadku v meste. 

Takýto psík nemá oficiálne domov a nažíva si v spoločnom 
prostredí nás všetkých, ale nepomáha k zveľaďovaniu, či 
ochrane čistoty nášho mesta. Množstvo psíčkarov využíva 
možnosť prihlásiť si svojho miláčika aj v inej obci, ale tento 
variant opäť ochudobňuje len nás, Svidníčanov. 

Mesto Svidník v zmysle zákona č. 282/2002, ktorým 
sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení ne-
skorších predpisov z dôvodu kompletizácie evidencie psov, 
spracovalo tabuľku údajov, ktorá je zverejnená na webovej 
stránke mesta http://www.svidnik.sk/transparentny-urad/evi-
dencia-psov-chovanych-v-meste/. 

Radi by sme doplnili údaje týkajúce sa plemena, farby 
a niekde aj čísla známky. Majiteľov psov prosíme o ná-
vštevu kancelárie 1. kontaktu za účelom doplnenia evi-
dencie v čase stránkových hodín.

 

Podporiť zamestnanosť?
Mať prostriedky na pokrytie vlastných výdavkov je v dneš-

nej dobe ešte namáhavejšie, ako to bolo pred pár generáci-
ami. V rámci zamestnanosti cez mestský úrad sa toho v po-
slednom čase veľa hovorilo a ešte viac písalo, a preto je na 
mieste ozrejmiť túto situáciu.

Všade počúvame o konsolidácii verejných financií. Čo to 
však v praxi znamená? Na konci mája bol primátor Svidní-
ka prítomný na zasadnutí Združenia miest a obcí Slovenska, 
kde sa okrem iného preberala aj táto téma. Na jednej strane 
sa hovorí o šetrení prostriedkov na zamestnancov, znižovaní 
nákladov, ale na druhej strane sa podporuje zamestnanosť 
cez aktivačné práce a chránené dielne. Práve tento spôsob 
sme vo Svidníku využili a k 30. aprílu bolo cez projekty u nás 
zamestnaných 18 ľudí, pričom v minulom volebnom období 
bolo takýchto ľudí len 8. V roku 2012 sme dostali na zamest-
nancov v rámci projektov zo štátneho rozpočtu 132 420 eur, 
ktoré sa následne objavili v príjmovej aj vydavkovej čast roz-
počtu. Prostriedky boli vyčlenené na mzdové prostriedky pre 
zamestnancov na úsekoch aktivačná práca, K1K, chránenej 
dielni  kamerového systému, chránenej dielni kultúrneho domu, 
chránenej dielni bazénu, chránenej dielni vrátnice mestskej 
ubytovne, ochrany proti povodniam, komunitných konzultan-
tov a komunitných pracovníkov. Radi by sme v našom malom 
meste podporovali zvýšenie životnej úrovne tým, že budeme 
ponúkať prácu a takáto možnosť je práve cez tieto projekty. No 
neprajníci vidia len zvyšovanie mzdových nákladov, nie to, že 
tie náklady sú hradené cez fondy, a to pre ľudí, ktorí pracujú 
v chránených dielňach. Ponúkame prácu našim a práve naši 
nás kritizujú, tí, ktorí nechcú rozumieť. Veríme, že aj malými 
projektami sa nám darí zlepšiť život vo Svidníku.

V ústrety občanom
Na e-mailovú adresu podnet@svidnik.sk môžu občania 

Svidníka zasielať svoje podnety, návrhy, postrehy, pripomien-
ky, oznamovať prípadné poruchy a nedostatky v meste.

Aj takýmto spôsobom chceme komunikovať s občanmi, 
ktorým záleží na dodržiavaní čistoty a poriadku v našom 
meste, na jeho ďalšom rozvoji a zveľaďovaní.

Veríme, že sa nám spoločne bude dariť riešiť problémy, 
ktoré Vás a nás znepokojujú. Tešíme sa na dobrú spoluprácu.

Nové kino – nová etapa – nové 
premietanie 

Príbeh digitalizácie nášho Kina Dukla sa začal na začiatku 
roka 2012, kedy sme požiadali o dotáciu z Audiovizuálne 
fondu. Náš projekt je pripravovaný na sumu 120-tisíc eur 
a z tohto fondu nám prisúdili pomoc 34-tisíc eur. Kino Dukla 
však bude digitalizované aj vďaka úspešnému projektu 
„Kino bez hraníc“, ktorý sme predkladali v rámci Operačného 
programu cezhraničnej spolupráce PL – SR v skupine 
mikroprojektov. Tento projekt bol pre naše kino tiež úspešný 
a získali sme pomoc v hodnote 40-tisíc eur.

Príbeh však pokračoval ďalej, a to postupom výberového 
konania, novelizáciou zákona i elektronickou aukciou uchád-
začov. Posledným krokom bude kontrola Prešovským samo-
správnym krajom a po úspešnom odobrení zostáva podpísať 
zmluvu a uchádzač môže nainštalovať techniku.

Sme radi, že naša účasť v Karpatskom Euroregióne 
dosiahla takýto finančný prospech a tieto dôležité spojenia 
budeme radi posilňovať, aby sme sa mohli čoskoro stať 
súčasťou ďalšieho prospešného projektu. Partnerom projek-
tu digitalizácie kina je Starostwo Powiatowe v Rzeszowie,  
s ktorým sme projekt pripravovali a budeme ho aj realizovať. 

V rámci tohto mikroprojetku bude zorganizovaná medzi-
národná prehliadka filmov o regióne. Mestské Kino Dukla 
vo Svidníku má za sebou už viac ako 50-ročnú históriu ne-
pretržitej prevádzky. V minulom roku bol úbytok návštevní-
kov, pretože doba priniesla moderné filmy, ktoré sa nepre-
mietajú na 35 mm kotúčoch. Veríme, že po spustení novej 
techniky sa priestory Kina Dukla budú zapĺňať.

Atmosféra sledovania filmu v tých veľkých priestoroch, 
množstvo ľudí a spoločné emócie sú nenahraditeľné, preto 
s radosťou očakávame novú etapu - nové premietanie.

Dukelský beh mieru
Budeme aj tento rok spolu behať 

pre zdravie a potešenie z vytrvalosti? 
Môžeme povedať zborové áno a už 
teraz sa tešíme na 54. ročník Dukel-
ského behu mieru 1. septembra 2013.

Tradičný beh z Dukly bude mať 
cieľ na pešej zóne, na ktorú všetkých 
pozývame. Príďte povzbudzovať, 
príďte si vychutnať atmosféru spoloč-
ného športového zážitku. 

Podporiť zdravý životný štýl mô-
žete aj pri Veľkom behu zdravia od 
skrížených tankov, deťúrence si zabehnú Malý beh zdravia 
na pešej zóne a mamičky i oteckovia, vy si „namažte“ kočia-
riky, budeme sa pretekať aj v behu kočiarov. Tento rok bude 
výnimočný, pretože pripravujeme ďalšie športové disciplíny. 
Všetko aktuálne bude na www.svidnik.sk, ale už teraz môže-
te trénovať, veď celé leto je pred nami.

Toto podujatie s dlhou históriou je pýchou nášho kraja 
a srdečne Vás preto pozývame v prvú septembrovú nedeľu 
zabehať si, povzbudiť športovcov, či užiť si príjemný deň.



Naši úspešní ...
Mladí ľudia sa ve-
dia nadchnúť pre 
mnoho krásnych 
a  kreatívnych vecí. 
Niektorí sa venujú 
umeniu, iní športujú 
a ďalší sa zaujímajú 
o vedu, či počítače. 
Pred pár týždňami 
nás začal ohurovať 
svojou tvorbou mla-
dý nádejný fotograf 
Jožko Kopča. Tento 

chlapec nám, Svidníčanom, sprostredkováva zábery z nášho mesta  
i zo svojho života a mnohým ľuďom robí svojou záľubou radosť. 
Práve preto sme ho oslovili.
Jožko, čo ťa pritiahlo k fotografovaniu?
Môj záujem o fotografovanie vznikol spontánne na podnet mojej 
mamky. Každý pozitívny ohlas na moju fotografiu je pre mňa veľ-
kou odmenou a posúva ma vpred.
Chlapci v tvojom veku majú veľa krúžkov a iných činností, 
zaujímaš sa aj o iné veci?
Áno, medzi moje záujmy patrí spev a hudba. Som žiakom ZUŠ 
vo Svidníku, študujem sólový spev a hru na gitare. 
Chcel by si byť profesionálnym fotografom alebo to berieš 
len ako koníček?
Dúfam, že sa mi podarí túto záľubu v budúcnosti povýšiť na pro-
fesionálnu úroveň.
Čo rád fotíš? Vyhľadávaš si príležitosti alebo máš foťák stále 
so sebou a fotíš to, čo práve uvidíš a čo práve zažívaš?
Fotím od momentiek až po príležitostné akcie a udalosti. No 
najviac ma vie uchvátiť dokonalosť detailu. Mojím mottom je, že 
„aj fotografia je umenie“.

Vo Svidníku nám rastie mladá generácia schopných a úspešných 
športovcov a potvrdili to aj úspechy našich žiakov volejbalistov, ale 
aj boxera Mariána Džupku. Tento žiak ZŠ Komenského sa vrátil 
z ruskej Anapy s bronzovou medailou. Uspel na Majstrovstvách 
Európy v boxe žiakov do 68 kg. Spýtali sme sa Mariána na jeho 
úspech i plány do života.
Marián, každý mladý človek má predstavy a ciele, ktoré by 
v živote chcel dosiahnuť. Ty si dosiahol veľký úspech už v ta-
komto mladom veku, aké ďalšie ambície ešte máš?
Kým mi bude slúžiť zdravie, určite by som sa chcel dostať na 
olympiádu. Slovensko nemalo na olympiáde už šestnásť rokov 
zastúpenie. Musím získať medzinárodné skúsenosti, preto verím 
môjmu trénerovi, uvidíme, ako to pôjde ďalej.
Prečo si si vybral práve box, čo ťa na tomto športe baví?         
Začínal som s futbalom, asi ako každý chla-
pec, ale to ma veľmi nebavilo. Celé dni som 
sedel za počítačom, tak ma brat zobral na 
tréning a mňa to veľmi chytilo.  
Ako tvoj úspech a venovanie sa tomuto 
športu vidia tvoji rodičia?
Rodina ma v tom podporuje. Moja mama sa 
teší z každého úspechu, hoci na začiatku ne-
bola nadšená, no teraz mi fandí. 

Majstrovstvá Slovenska vo volejbale žiakov 
priniesli pre svidnícky volejbal veľký a hod-
notný triumf. Zverenci trénera Mariána Vitka 
dosiahli fantastický úspech, a to majstrovský 
titul. Na cestu za týmto úspechom sme sa 
spýtali trénera i úspešných jednotlivcov.
Pán Vitko, verili ste svojim chlapcom už pri 
pohľade na zloženie vašej základnej skupiny?                                                                                                                        
V základnej skupine sme sa stretli s druž-
stvami, s ktorými sme sa v priebehu roka 
nestretli. Boli to pre nás neznámi súperi, ale 
vedel som, čo máme natrénované a čoho sú 
chlapci schopní. 

Podľa výsledkov, ktoré dosahuje svidnícky volejbal, je to 
šport, ktorý má u nás veľký potenciál a žiaci to potvrdili. Ako 
vidíte vývoj volejbalu vo Svidníku?        
Verím, že volejbal vo Svidníku bude napredovať, že mladé talenty, 
ktorých je na také malé mesto dostatok, dostanú šancu ukázať, 
čo v nich je.
Aké pocity má tréner s takýmto významným úspechom na ce-
loslovenskej úrovni?             
Sú to pocity šťastia, radosti, zadosťučinenia, že sa oplatí robiť túto 
prácu a venovať sa deťom. Teší ma, keď vidím od šťastia uplakané 
tváre rodičov a detí, vtedy si poviem, že to stálo za to. 
Oslovili sme aj dvoch hráčov, ktorí dosiahli v rámci hodnotenia jed-
notlivcov významné ocenenie, Tomáša Gobana a Dávida Hnáta.
Tomáš, ty si bol ocenený ako najlepší hráč turnaja. Na tak 
významnom turnaji, ako je celoslovenská súťaž, to musí byť 
vzrušujúce. Ako tento úspech vnímaš a čo na to rodičia?
Je to úžasný pocit , zároveň som rád, že som ukončil žiacku ka-
tegóriu s takýmto ocenením a získali sme titul. Rodičia sú hrdí 
a sú radi, že sa venujem športu, akým je volejbal a nevysedávam 
za počítačom.

Vieš si predsta-
viť venovať sa 
tomuto športu aj 
ako profesionál 
v mužskej kate-
górii? 
Nerozmýšľal som 
ešte nad tým, za-
tiaľ študujem na 
bilingválnom gym-
náziu a čo bude 
ďalej, ukáže čas.

Volejbal je tímová hra, inak by mužstvo nemohlo pomýšľať na 
úspech, ty si však získal ocenenie najlepšieho hráča. Pociťu-
ješ svoju výnimočnosť?
Nie, vôbec to tak nevnímam. Volejbal je tímová hra, v ktorej každý 
hráč tímu musí ťahať za jeden koniec.
Ocenený bol aj Dávid Hnát, a to ako najlepší hráč na poste libera.
Každý úspech, či kolektívny alebo individuálny, má za sebou 
veľa driny. Dávid, ako vnímaš túto sezónu?
Hoci to bola moja prvá sezóna, bola veľmi úspešná. Stálo nás to 
spoločne, ako tím, veľa driny na tréningoch. 
Je pre teba tvoje ocenenie najlepšieho hráča na poste libera 
motiváciou do profesionálnej budúcnosti, vieš si predstaviť 
živiť sa volejbalom?
Určite by som si to vedel predstaviť, no je to všetko ešte predo mnou.
Volejbal je o delení sa z úspechov a spoločnej ľútosti z neúspe-
chu. Dávid, ty si práve zažil  tú krajšiu časť tímovej hry. Čo na 
volejbale máš najradšej, prečo práve volejbal a nie iný šport?
Je to šport, v ktorom je vidno každý detail. Najradšej mám, ako sa do-
kážeme nabudiť na každý zápas tak, ako na finále Majstrovstiev SR. 


