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   V nemocnici vo Svidníku bolo v uplynulú nedeľu ráno na 
samostatnom COVID lôžkovom oddelení hospitalizovaných 
celkovo 18 pozitívnych pacientov. Informoval nás o tom riaditeľ 
svidníckej nemocnice Slavko Rodák s tým, že deväť z nich, mimo 
inej potrebnej liečby, vyžadovalo aj liečbu kyslíkom. 

V nemocnici majú 21 pozitívnych pacientov - osem z nich 
potrebuje liečbu kyslíkom a traja sú na umelej pľúcnej ventilácii 

   Pacientov s ocho-
rením COVID-19 
pritom vo svidníckej 
nemocnici majú aj 
na oddelení aneste-
ziológie a intenzív-
nej medicíny. „Áno, v 
samostatnej časti pre 
COVID pacientov na 
oddelení anestezioló-
gie a intenzívnej me-
dicíny boli v nedeľu 
ráno hospitalizovaní 
traja pacienti, ktorí 
zároveň vyžadovali aj 
umelú pľúcnu ventilá-
ciu,“ potvrdil Slavko 
Rodák a dodal, že 
že pozitivita na ocho-
renie COVID-19 sa 

nevyhýba ani 
samotným za-
mestnancom 
nemocnice. „K 
u p l y n u l é m u 
piatku platilo, 
že v karanténe 
sme mali 21 
pozitívne tes-
tovaných za-
mestnancov,“ 
doplnil riaditeľ 
Slavko Rodák. 
Podľa jeho ďal-
ších slov všet-
ky odbornosti 
n e m o c n i c e  
(mimo kardio-
logickej ambu-
lancie) naďa-
lej poskytujú 
svoje služby 
pre verejnosť. 
Všetky akútne, 
teda neodklad-
né stavy sú ošetrené bezodkladne po príchode do zdravotníckeho 

zariadenia. 
   „V prípade plánovaných kontrol-
ných vyšetrení, prosíme pacientov, 
resp. ich rodinných príslušníkov, aby 
telefonicky kontaktovali personál 
danej ambulancie, ktorí ich usmerní a 
naplánuje ošetrenie na presný dátum 
a čas. Každá ambulancia poskytuje 
svojim pacientom možnosť vypísania 
elektronického receptu na základe va-
šej telefonickej požiadavky. Prosíme 
vás, aby ste mali vopred pripravené 
vaše celé rodné číslo a zoznam 
liekov, ktoré potrebujete. V prípade 
príchodu do nemocnice Svidník vám 
triážní pracovníci poskytnú potrebné 
informácie. Prosíme o rešpektova-
nie ich usmernení a rešpektovanie 
označenia v priestoroch nemocnice. 
Robíme to v záujme zachovania 
zdravia nás všetkých a zachovania 
dostupnosti zdravotnej starostlivosti 
v regióne,“ nabáda pacientov riaditeľ 
nemocnice vo Svidníku Slavko Ro-
dák.                                            (ps) 

Pred dvoma týždňa si personál COVID oddelenia 
spríjemnil chvíľu pauzy aj sladkou dobrotou

   Mesto Svidník je v súvislosti s 
celoplošným testovaním obyvateľ-
stva pripravené fl exibilne reagovať. 
Vyhlásila to PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová v uplynulý 
piatok 23. októbra. Povedala, že 
mesto síce nemá doposiaľ presné 
informácie, „ale keďže vieme, že 
súčinnosť našej samosprávy bude 
potrebná, pripravujeme sa. Mesto 
Svidník má informácie z médií, z we-
bových sídiel ministerstiev, prípadne 
sa informujeme u iných samospráv. 
Predpokladáme, že v najbližších 
dňoch budeme vedieť viac o konkrét-

Čo vie mesto Svidník o celoplošnom testovaní? 
nych úlohách a náklade.“
  Podľa Kristíny Tchirovej mesto 
Svidník už v prvej vlne epidémie a 
pri riešení kritických situácii vedelo 
zmobilizovať sily z radov zamestnan-
cov úradu, mestskej polície, miestnej 
poriadkovej služby, terénnych soci-
álnych pracovníkov, dobrovoľných 
hasičov i ďalších dobrovoľníkov. „Ak 
to bude potrebné, všetky zložky opäť 
zapojíme,“ podotkla Kristína Tchirová, 
no žiadne detaily ešte v uplynulý 
piatok nevedela poskytnúť. Jasné tak 
zatiaľ nie je, kde presne sa budú môcť 
obyvatelia Svidníka testovať.    (ps)

   466 v okrese Svidník 
a 309 v okrese Stropkov. 
Takýto bol aktuálny počet 
pozitívne testovaných na 
ochorenie COVID-19 v 
našom regióne v nedeľu 
25. októbra. Bol to stav k 
sobote 24. októbru, kedy v 
okrese Svidník pribudlo 26 
a v okrese Svidník 20 pozi-
tívne testovaných ľudí. 
   Pred dvoma týždňami bol 
pritom stav takýto - v okre-
se Svidník 199 a v okrese 
Stropkov 155 pozitívne 
testovaných. Znamená to, 
že za dva týždne v okrese 
Svidník pribudlo 267 a 
v okrese Stropkov 154 
pozitívne testovaných na 
ochorenie COVID-19. 

Počet pozitívne testovaných v regióne stále stúpa
   V regióne Svidníka a 
Stropkova zamestnanci 
Regionálneho úradu ve-
rejného zdravotníctva so 
sídlom vo Svidníku stále 
intenzívne pracujú na 
dohľadávaní kontaktov 
s pozitívne testovaný-
mi osobami. Následne 
potvrdzujú termíny na 
testovanie certifi kovaný-
mi PCR testami. Testuje 
sa priamo pred areálom 
nemocnice vo Svidníku, 
ale aj na parkovisku 
za budovou Mestského 
úradu v Stropkove, kde 
mobilné odberné miesto 
zriadil svidnícky Územný 
spolok SČK. 

(ps)
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  Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra na celom Sloven-
sku platí zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do 
práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobyt v prírode v 
okrese bydliska. Premiér Igor Matovič (OĽANO) o tom informoval 
po štvrtkovom rokovaní ústredného krízového štábu a vlády.

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra platí zákaz vychádzania

  Zároveň sa od 26. októbra do 27. novembra zatvárajú školy okrem detských 
jaslí, materských škôl a prvého stupňa základných škôl. 
Platí aj obmedzenie v hromadnej doprave od pondelka 26. októbra 2020 do 
nedele 15. novembra 2020, ktorého cieľom je zníženie mobility. 
Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu:
- v čase od 1.00 do 5.00 h
- cesta na testovanie
- cesta do zamestnania, sprievod 
dieťaťa do školy
- najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, 
starostlivosť o blízku osobu, starostli-
vosť o vlastné hospodárske zvieratá, 
venčenie spoločenských zvierat do 
100 metrov od bydliska, pohreby, ces-
ta na poštu, do banky, do poisťovne, 
čistiarne, autoservisu, na čerpaciu 
stanicu pohonných hmôt
- pobyt v prírode (v okrese bydliska)
- dojazd do bydliska do 25. októbra 
2020
Čaká nás plošné testovanie na celom 
území Slovenska. 

KDE MÔŽEME ÍSŤ? 
NA ČO SA OBMEDZENIE NEVZŤAHUJE?  

1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo 
inej obdobnej činnosti, 
2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základ-
ných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, 
hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďal-
ších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie 

starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej 
maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť, 
3. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, ser-
visu telekomunikačných zariadení, cesty na poštu, do prevádzok poštových, 
bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice 
technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky, 
4. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb 
podľa bodu 2. pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť, 
5. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho 
vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu 
späť, 6. cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifi ko-
vanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť, 
7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť, 

8. cestu za účelom starostlivosti o 
blízku osobu alebo príbuzného, ktorý 
je na takú starostlivosť odkázaný a 
cestu späť, 
9. cestu osoby so psom alebo mačkou 
do 100 metrov od miesta pobytu a 
cestu za účelom starostlivosti o hos-
podárske zvieratá a cestu späť, 
10. pobyt v prírode v extraviláne obce 
v rámci okresu, v prípade hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
a Košíc v extraviláne v rámci územia 
mesta, 
11. cestu maloletého dieťaťa do a 
zo zariadenia starostlivosti o deti do 
troch rokov veku, materskej školy a 
základnej školy pre žiakov prvého až 

štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu 
späť, 
12. doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti 
o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov 
prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky 
a cestu späť, 
13. dojazd do bydliska do 25. októbra 2020                                           (pn)
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  Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 
30. októbra do 1. novembra 2020 a 6. až 8. novembra 2020, vždy 
od piatka do nedele. Celoplošné testovanie pomôže zachytiť 
skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu, vďaka čomu 
získajú naši lekári čas a priestor na to, aby sa postarali o cho-
rých. Tým, že sa prídeme otestovať, zistíme nielen svoj vlastný 
stav, ale teda pomôžeme ochrániť aj svojich blízkych a ľudí v 
širšom okolí.

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční 
od 30. októbra do 1. novembra 2020 a 6. až 8. novembra 2020

ČO MUSÍTE VEDIEŤ?
- Testovanie bude dobrovoľné a budú 
sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 
desať rokov.
- Neodporúča sa len tým, ktorí majú 
nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo 
svojich domovoch, prípadne všetkým 
obyvateľom so zníženou mobilitou 
či zdravotnými obmedzeniami, ktorí 
sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu 
kontaktu.
- Na testovaní sa nezúčastnia klienti 
domovov sociálnych služieb a hospi-
talizovaní pacienti v nemocniciach, 
ktorým bude testovanie vykonané 
priamo vo svojich zariadeniach.
- Testovanie prebehne počas dvoch 
víkendov po sebe. Odporúča sa 
absolvovať obe testovania. Medzi 
testovaniami - rovnako ako teraz - sa 
odporúča eliminovať stretávanie na 
nevyhnutné minimum a dodržiavať 
schválené epidemiologické opat-
renia.
- Kde to bude možné, bude testovanie 
prebiehať vo vonkajšom prostredí. 
Postup odberov bude jednosmerný, 
aby sa znížil počet osôb na jednom 
mieste.
- Testovanie prebehne za prísnych 
epidemiologických opatrení, miest-

nosti budú dezinfi kované.
- Na poriadok a dodržiavanie pravidiel 
bude dohliadať prítomný príslušník 
Policajného zboru SR a Ozbrojených 
síl SR.
- Testujúci personál bude vopred 

testovaný.
- Vzorky potrebné pre testovanie bude 
odoberať len zdravotnícky personál.
Vzorky budú bezpečne zlikvidova-
né.
- Test môžete absolvovať na ľubovoľ-
nom odbernom mieste v čase 08:00 
- 12:00 h a 13:00 - 20:00 h, nemusíte 

sa vracať do miesta trvalého bydliska. 
Prosíme Vás však, aby ste prioritne 
využívali odberné miesta zriadené vo 
Vašom meste alebo obci.
- Testovať sa môžu aj cudzinci, ktorí 
sa dlhodobo zdržujú na Slovensku. 
V prípade pozitívneho výsledku testu 
nastupujete do domácej 10-dňovej 
karantény.
- V prípade, že nemôžete absolvovať 
karanténu v domácom prostredí, 
bude k dispozícii niekoľko hotelových 
ubytovacích zariadení s karanténnym 
režimom, v ktorých bude možnosť 
za odplatu absolvovať povinnú ka-
ranténu, s cieľom eliminácie rizika 

vzájomnej nákazy osôb žijúcich v 
jednej domácnosti.
- Slovákom, ktorí žijú v zahraničí, ne-
odporúčame cestovať na Slovensko 
kvôli plošnému testovaniu. Vzťahujú 
sa na nich podmienky platné od 1. 
októbra 2020 uverejnené na stránke 
Ministerstva zdravotníctva SR na ko-

rona.gov.sk, ktoré určujú podmienky 
pri návrate z bezpečných a menej 
bezpečných krajín.
  Ak máte záujem vypomôcť ako zdra-
votnícky personál alebo dobrovoľník, 
registrujte sa na portáli Ministerstva 
zdravotníctva SR nakorona.gov.sk.
V prípade, že viete odberné miesta 
podporiť materiálne (stany, ionizá-
tory, germicídne žiariče, ochranné a 
dezinfekčné prostriedky, vonkajšie 
ohrievače a ďalšie), kontaktujte pria-
mo lokálnu samosprávu.

POSTUP TESTOVANIA 
NA ODBERNOM MIESTE:

  Po vstupe do odberného miesta 
si vydezinfi kujte ruky. Dezinfekčné 
prostriedky budú na mieste k dis-
pozícii.

ADMINISTRATÍVA
- Následne Vás čakajú jednoduché 
administratívne úkony - určenému 
pracovníkovi sa preukážete občian-
skym preukazom, osoby od 10 do 
15 rokov sa preukážu preukazom 
poistenca,
- Vypíšete formulár potrebný na 
registráciu,
- Po registrácii dostanete pridelené 
číslo a vreckovku.

ODBER
- Zdravotníkovi odovzdáte pridelené 
číslo,
- Zdravotník Vám následne odo-
berie vzorku z nosohltana jemnou 
tyčinkou.

ČAKANIE NA VÝSLEDKY
  Na výsledky počkáte vo vyhrade-
nom, vydezinfi kovanom priestore.

ODOVZDANIE VÝSLEDKOV
- Zdravotník Vás privolá podľa pride-
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Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční 
od 30. októbra do 1. novembra 2020 a 6. až 8. novembra 2020

leného čísla k pracovisku,
- Opäť predložíte zdravotníkovi ob-
čiansky preukaz,
- Zdravotník vypíše certifikát, kde 
vyznačí výsledok Vášho testu,
- Zdravotník Vám odovzdá certifi kát v 
zatvorenej obálke, kde bude pouče-
nie, čo robiť v prípade negatívneho a 
pozitívneho výsledku,
- Odchádzate z odberného miesta, 
v prípade pozitívneho výsledku do 
domácej 10-dňovej karantény.
- Odporúčame zúčastniť sa aj na dru-
hom kole celoplošného testovania.

MÁM VÝSLEDKY, ČO ĎALEJ?

SOM NEGATÍVNY
  Odporúčame vám opätovne sa 
zúčastniť na celoplošnom testovaní 
o 7 dní, nakoľko môžete byť v štádiu 
ochorenia, kedy sa infekcia ešte 
neprejavila. Budeme sa tešiť vašu 
účasť.

SOM POZITÍVNY
1. Čo najskôr po získaní výsledku 
sa presuňte do domácej 10-dňovej 
karantény. Tí, ktorí nechcú absolvo-

vať karanténu v domácom prostredí, 
budú môcť absolvovať karanténu v 
súkromnom hotelovom zariadení, 
ktoré bude prispôsobené na režim 
karantény. Viac informácií o zariade-
niach poskytne minister dopravy.
2. O výsledku testu informujte svojho 
všeobecného lekára (v prípade die-
ťaťa všeobecného lekára pre deti a 
dorast) telefonicky, mailom, SMS.  
3. O výsledku testu informujte aj 
všetky osoby, s ktorými ste boli v 
úzkom kontakte a to v období 2 
dní pred odberom. Požiadajte ich, 
aby rovnako absolvovali celoplošné 
testovanie alebo sa prihlásili na 
testovanie prostredníctvom stránky 
korona.gov.sk. 
  Pre tieto osoby rovnako platí povin-
nosť domácej 10-dňovej karantény až 
do výsledku negatívneho testu.
4. Denne sledujte vlastné príznaky 
typické pre ochorenie spôsobené CO-
VID-19 (aspoň jedného z príznakov: 
kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata 
chuti alebo čuchu), merajte a zazna-
menávajte si denne teplotu.
5. V prípade objavenia sa niektorého 
z vyššie uvedených príznakov telefo-
nicky kontaktujte svojho ošetrujúceho 
lekára alebo územne príslušný Regio-
nálny úrad verejného zdravotníctva a 

následne sa riaďte ich pokynmi.
6. Dodržujte prísnu hygienu rúk a 
nosenie rúška (v prípade spoločnej 
domácnosti sa držte ďalej od ostat-
ných, pokiaľ je to možné, buďte v 
samostatnej izbe, používajte kúpeľňu 
oddelene od ostatných osôb v do-
mácnosti, používajte vyčlenený riad, 
bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a 
dezinfi kujte spoločné priestory..).
7. Nestretávajte sa s inými osobami, 
okrem osôb v spoločnej domác-
nosti.
8. Nikam necestujte.
9. Neprijímajte návštevy v bydlisku 
alebo v mieste vašej karantény.
10. Karanténu môžete opustiť po 
10 dňoch za podmienky, že ste po-
sledné 3 dni nemali klinické príznaky 
alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s 
chorou alebo pozitívnou osobou na 
COVID-19. Na ukončenie izolácie sa 
nevyžaduje negatívny test. U mno-
hých osôb pretrváva pozitivita testu, 
ale samotný vírus po uvedenom časo-
vom limite už nie je schopný prenosu 
z človeka na človeka, teda osoba sa 
nepovažuje za infekčnú.

Viac info na 
korona.gov.sk. 

  V prípade hospitalizácie pacienta na COVID pracovisku svidníc-
kej nemocnice sa príbuzní môžu informovať o jeho zdravotnom 
stave na telefónnom čísle 054 7860 231, a to každý pracovný deň 
v čase medzi 14.00 a 15.00 h. 

Kedy a ako sa informovať o zdravotnom stave hospitalizovaného?

  V prípade hospitalizácie pacienta na OAIM (intenzívne lôžka) sa môžu 
príbuzní informovať o zdravotnom stave pacienta na telefónnom čísle 054 
7860 563 alebo 054 7860 431, a to tiež v každý pracovný deň medzi 14.00 
a 15.00 h. 
  K poskytnutiu informácií od lekára je potrebné uviesť meno a priezvisko, 
dátum narodenia pacienta a príbuzenský vzťah. V záujme dodržiavania dia-
gnosticko-terapeutického režimu na danom lôžkovom oddelení mimo uvedenú 
dobu personál nebude poskytovať tieto služby.

V KONTAKTE CEZ VIDEOHOVORY
  Do pozornosti opätovne dávame aj službu, ktorú svidnícka nemocnica v 
spolupráci s telekomunikačným operátorom Orange Slovensko začala posky-
tovať ešte počas prvej vlny pandémie. Ide o spájanie pacientov s ich rodinami 
cez videohovory. Tablet môžu pacienti využiť kedykoľvek, keď sa dohodnú s 
rodinou na videohovore, pričom starším pacientom pri hovore asistuje sestra 
alebo iný zdravotník. 

AKO ODOVZDAŤ PACIENTOVI OSOBNÉ VECI?
  Osobné veci môžu rodinní príslušníci doniesť pacientom do nemocnice na 
triážne pracovisko, kde ich odovzdajú pracovníkovi triáže. Prosíme príbuz-
ných, aby taška s osobnými vecami bola označená menom a priezviskom 
pacienta. Pracovník triáže kontaktuje vedúcu sestru, resp. personál oddelenia. 
Poverený personál prevezme osobné veci a odovzdá ich pacientovi. Prosíme 
príbuzných, aby do nemocnice neposielali potraviny, cenné veci či fi nančnú 
hotovosť a iba nevyhnutné veci.
  Osobné veci zasielané domov personál COVID pracoviska po dohovore s 
pacientom zabalí do igelitového vreca označeného menom a priezviskom 
pacienta a dátumom zabalenia. Tieto veci transportuje do tzv. karanténnej 

miestnosti, z ktorej sú dané zbalené veci vydané po uplynutí stanovej doby.   
O termíne prevzatia týchto vecí bude rodinných príslušníkov telefonicky infor-
movať vedúca sestra, resp. poverený zamestnanec pre dané oddelenie.
Nemocnica prosí v záujme bezpečnosti pacientov i personálu o dodržiavanie 
postupu nastavených služieb. Neustále sa snažíme, aj v tomto mimoriadnom 
období, o zabezpečenie komfortu pre hospitalizovaných pacientov. Len 
vzájomnou komunikáciou a dodržiavaním nastavených opatrení to spoločne 
zvládneme.

 Jana Fedáková, komunikačný špecialista
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  Hotová paseka na lúke za domami. De-
siatky stromov, prevažne orechov, padlo 
k zemi. Nočnému vyčíňanie neznámeho 
pilčíka ľudia na Dlhej ulici vo Svidníku 
nerozumejú. Desiatky rokov rastúce 
stromy boli minulý týždeň v noci zo 
stredy na štvrtok, teda z večera na ráno 
minulosťou.  

Za domami pod svidníckym obchvatom niekto 
v noci zrezal takmer štyridsať stromov

  „To čo za diabol mohol toto urobiť?“ pýtal sa 
Svidníčan, ktorého sme zastihli, keď si paseku aj 
za svojim domom na lúke pod obchvatom mesta 
prezeral. To, čo na pozemku pod svidníckym 
obchvatom a za svojimi rodinnými domami našli 
ich majitelia, nečakali ani v tom najhoršom sne. 
„Som v šoku. Je to katastrofa,“ povedal jeden 
z obyvateľov Dlhej ulice a pridal sa aj ďalší. „To 
je bez citu, bez všetkého, bez hanby, to je drzý 
človek, kto toto urobil.“ 

  Keď v uplynulý štvrtok ráno Svidní-
čania bývajúci na Dlhej ulici vyšli do 
záhrad, za plotom videli popadané 
stromy, prevažne orechy, ale napríklad 
aj jedle či smreky. „Sú takto vyrezané 
po celej dĺžke až tam k potoku,“ 
vysvetlil nám jeden z obyvateľov. „A 
ešte v noci ako neľudia. A pritom 
tu žijeme štyridsať rokov a nikto 
nikdy nič nemal ani len najmenší 
problém,“ poznamenala Svidníčanka, 
ktorej bolo pri pohľade na zrezané 
stromy priam do plaču. 
  Majitelia domov priznali, že pozemok 
síce nepatrí im, no dlhé roky sa oň 
poctivo starali. Tvrdia, že nad tým, 
ak niekto v noci vyrezal štyri desiatky 
stromov, ostáva rozum stáť. 
  Svidníčania z Dlhej ulice a istotne 
nielen oni nerozumejú, komu mohli 
stromy vadiť. Tlmili aj hluk z obchvatu. 
Možno aj práve pre autá v noci nikto 
nič nepočul. „Niekto to musel zrezať 
s pílou, možno s nejakou elektric-
kou, ktorá predsa len je tichšia,“ 
rozmýšľal muž z Dlhej ulice, ktorý 
spolu so susedmi mnohé zo zrezaných 
stromov zasadil. Svorne nám tvrdili, 
že z desiatok majiteľov pozemkov im 

Vyrezané stromy si obzrel aj odborník z Odboru životného 
prostredia Okresného úradu vo Svidníku a spolu s ním aj policajti 
z Obvodného oddelenia Policajného zboru SR vo Svidníku

Svidníčania neveriacky krútili hlavou s otázkami, 
že kto to vlastne urobil...
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Za domami pod svidníckym obchvatom niekto 
v noci zrezal takmer štyridsať stromov
nikto nikdy nič nepovedal. „My sme 
sa tu o to starali štyridsať rokov. 
Kosili sme tu, zveľaďovali. Nebolo 
to naše, no, ale za tých štyridsať 
rokov nikto neprišiel, aby sme to 
nerobili.“ 
  Vyrezané stromy si obzrel aj odborník 
z Odboru životného prostredia Okres-
ného úradu vo Svidníku a spolu s ním 
aj policajti z Obvodného oddelenia 
Policajného zboru SR vo Svidníku. 
  Tí však zatiaľ veľa toho nevedeli 
povedať. „Policajný zbor oznámenie 
preveruje, v súčasnej dobe vykoná-
va procesné úkony, zabezpečuje 
vyčíslenie spoločenskej škody a až 

na základe týchto skutočností bude 
vo veci rozhodnuté,“ skonštatoval 
riaditeľ Okresného riaditeľstva Poli-
cajného zboru vo Svidníku Jaroslav 
Suvák. 
   „Išlo o pozemky v katastrálnom 
území Svidníka, na ktorých podľa 
zákona platí 1. stupeň ochrany.  
Predbežne stanovená spoločen-
ská hodnota vyrúbaných drevín je 
takmer 21-tisíc eur. Zákon pri tomto 
trestnom čine stanovuje pre pácha-
teľa trestnú sadzbu odňatia slobody 
až na tri roky,“ informovala krajská 
policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.                                                                                                                                       
                                                     (ps)

  V týchto jesenných dňoch prebieha rekonštrukcia 
chodníkov na cintoríne pri Dome smútku vo Svidníku. 
Plocha cca 730 metrov štvorcových bude do konca 
októbra s novým asfaltovým povrchom. 

Nové chodníky na hlavnom cintoríne

  Čas blížiaceho sa sviatku Všetkých svätých je vo Svidníku 
rušnejší. Pracuje sa na oprave chodníkov, tak aby bolo sviatoč-
né obdobie na tomto cintoríne dôstojnejšie. Postupne prebieha 
vyberanie starého asfaltu a následne pokládka nového. V pláne 
je opraviť celý stredový hlavný chodník, ktorý ide k centrálnemu 
krížu a tiež bočné kratšie chodníky. 
  Práce vykonávajú Technické služby mesta Svidník v celkovom 
náklade cca 17 tisíc eur. Tempo prác úzko súvisí s počasím, 
ale odhadovaný termín ukončenia je v poslednom októbrovom 
týždni. Svidnícky cintorín bol uvedený do prevádzky v roku 
1982. Umiestnený je na severozápadnom okraji mesta a na 
pochovávanie sa využívala parcela s výmerou 6 000 metrov 
štvorcových, kde je zhruba 2 500 hrobov. Takto pred rokom sa 
rozširoval cintorín o plochu 1 850 metrov štvorcových, čiže 209 
hrobových miest. Cintorín bol spolu s rozšírením aj osvetlený, 
čo výrazne dopomohlo ku skvalitneniu služieb poskytovaných 
na tomto mieste.

Kristína Tchirová, PR manažérka mesta Svidník
Práce vykonávali Technické služby mesta Svidník 
v celkovom náklade cca 17 tisíc eur 
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  V piatok 23. októbra sa v centre 
Svidníka začali vysádzať prvé z 500 
sadeničiek narcisov. Pribudlo aj 7 
okrasných čerešní na hlavnom cin-
toríne a ďalších skoro 20 okrasných 
čerešní a sliviek sa vysadí v naj-
bližších dňoch v rôznych lokalitách, 
tak aby skrášlili prechod mestom. 
2 vždyzelené kríky zdobia aj okolie 
Pamätníka nenarodeným deťom na 
cintoríne a ďalšie 3 budú vysadené 
ešte v týchto jesenných dňoch. 

 (msú)

Vysadili narcisy aj čerešne 

   Situácia s pozitívne testovanými na ochorenie COVID-19 ovplyv-
nila aj chod jednotlivých základných škôl na území mesta. Hoci už 
aktuálne platí, že druhý stupeň základných škôl je zatvorený a žiaci 
majú dištančné vzdelávanie, určité opatrenia museli riaditeľky 
prijímať aj pred týmto celoslovenským rozhodnutím. 

ZŠ KOMENSKÉHO SVIDNÍK
   „Po zistení príznakov u učiteľa 
jednej triedy sme situáciu hlásili hneď 
RÚVZ vo Svidníku. Ďalej sme postu-
povali podľa ich usmernenia. Bolo 
nám oznámené, že máme zatvoriť 
iba triedu a nahlásiť kontakty učiteľov, 
s ktorými prišiel dotyčný učiteľ do 
kontaktu. Keďže sa jedná o učiteľa I. 
stupňa, ten je stále v triede a do kon-
taktu prišiel len s kolegami na obede 
a chodbe. Týkalo sa to 5 pedagógov. 
Všetci boli nahlásení na RÚVZ. Boli 
už otestovaní s výsledkom - negatívni. 
Ostali v karanténe 10 dní. Nástup po 
karanténe do školy je pre žiakov a uči-
teľov 26.10.2020. Na základe dohody 
zo zasadnutia Krízového štábu mesta 

Svidník informáciu o zatvorení jednej 
triedy sme oznámili zriaďovateľovi. 
Informovaní boli bezprostredne aj 
rodičia žiakov danej triedy a verejnosť 
prostredníctvom webovej stránky 
školy,“ vysvetlila situáciu v najväčšej 
škole v meste, riaditeľka Základnej 
školy na Komenského ulici vo Svid-
níku Helena Lacová. 

ZŠ 8. MÁJA SVIDNÍK
   „Na konci predošlého týždňa sme 
dostali informáciu o tom, že máme 
pozitívne testovaného žiaka z II. 
stupňa. Hneď po kontaktovaní RÚVZ 
vo Svidníku sme prijali potrebné 
opatrenia. Blízke kontakty žiaka 
(jeho spolužiaci a pedagogickí za-
mestnanci, ktorí s ním prišli posledné 

dni do kontaktu) odišli do karantény. 
Vzhľadom k faktu, že z vyučovacieho 
procesu vypadlo značné množstvo 
pedagogických zamestnancov, keďže 
ide o druhý stupeň, zvolili sme na 
týždeň od 19.10.2020 do 23.10.2020 
dištančné vzdelávanie. Následne 
prešli všetky priestory školy dôsled-
nou dezinfekciou. Toto oparenie má 
aj určitý preventívny charakter. Žiaci 
II. stupňa ostali v domácej izolácií, 
čím sa predíde prípadnému šíreniu 
nákazy. Nebolo nutné uzatvárať I. 
stupeň. Z organizačných dôvodov 
súvisiacich s prevenciou šírenia 
ochorenia COVID-19 a z dôvodu po-
tvrdeného prípadu ochorenia COVID 
19 pedagogického zamestnanca na 
našej škole a v súlade s usmernenia-
mi RÚVZ vo Svidníku a preventívnymi 
opatreniami, pokračujú žiaci na I. 
stupni od 26. októbra 2020 do 29. ok-
tóbra 2020 v dištančnom vzdelávaní. 
Nástup do školy pre žiakov I. stupňa 

je stanovený na 3. novembra 2020. 
Stravovanie v školskej jedálni sa ne-
bude poskytovať, všetci žiaci školy a 
zamestnanci sú z obedov odhlásení,“ 
informovala riaditeľka Základnej školy 
na Ulici 8. mája vo Svidníku Jarmila 
Petnuchová. 

ZŠ KARPATSKÁ SVIDNÍK
   „Vzhľadom k zhoršujúcej sa epide-
miologickej situácii na našej škole, 
v súlade s usmerneniami RÚVZ vo 
Svidníku a preventívnymi opatre-
niami, sa prerušuje vyučovanie na 
I. stupni od 26. októbra 2020 do 29. 
októbra 2020. Nástup do školy pre 
žiakov I. stupňa je stanovený na 3. 
novembra 2020. Stravovanie v škol-
skej jedálni sa nebude poskytovať, 
všetci žiaci školy a zamestnanci sú 
z obedov odhlásení,“ konštatoval 
poverený riaditeľ Základnej školy 
karpatská Marián Vitko. 

(ps)

   Z prostredia ministerstva 
zdravotníctva, ako aj krízového 
štábu vo viacerých médiách 
zaznela správa, podľa ktorej 
štátny tajomník Ministerstva 
zdravotníctva SR Peter Sta-
chura nemal byť pustený vo 
štvrtok 22. októbra na návštevu 
svidníckej nemocnice. 

   „Nevieme o plánovanej návšteve 
štátneho tajomníka,“ vyhlásil v reakcii 
hovorca siete nemocníc Svet zdravia 
Tomáš Kráľ. 
   Naopak, za Ministerstvo zdravot-
níctva SR v uplynulý štvrtok ofi ciálne 
nemocnicu navštívili Alena Koščálová 
a Adela Fiľarská. „Vedenie nemocnice 
ich previedlo reprofi lizovaným Covid 
oddelením, odpovedalo na všetky 
odborné otázky a nakoniec si spravili 
aj spoločnú fotografi u. Podľa riaditeľa 
Slavka Rodáka prebehla v ten deň 
ohlásená návšteva v konštruktívnej 
a príjemnej atmosfére. Nemocnice 
Svet zdravia privítajú radi zástupcov 
ministerstva vo všetkých svojich 17 
nemocniciach,“ vyhlásil Tomáš Kráľ 
a dôkazom návštevy zástupcov mi-
nisterstva v nemocnici je fotografi i, 
na ktorej sú (zľava): Slavko Rodák, 
riaditeľ nemocnice Svet zdravia Svid-
ník, Adela Fiľarská, odbor duševného 
zdravia MZ SR, Alena Koščálová, 
členka intervenčného tímu MZ SR a 
primárka Kliniky infektológie Univer-
zitnej nemocnice v Bratislave a Marek 
Pytliak, námestník pre liečebno-
preventívnu starostlivosť nemocnice 
Svet zdravia Svidník. 
   Aj v kontexte s informáciami o 
nevpustení štátneho tajomníka do 

svidníckej nemocnice zarezo-
noval rozhovor s predsedom 
Lekárskeho odborového združe-

nia Petra Visolajským, ktorý bol 
publikovaný na webe denníka 
Sme. Peter Visolajský, ktorý je 

členom Ústredného krízového štábu v roz-
hovore hovoril o svidníckej  nemocnici ako o 
malej a bezvýznamnej nemocnici. Tieto slová 
sa mimoriadne dotkli nielen zamestnancov 
nemocnice vo Svidníku, ale i mnohých ďal-
ších. Na sociálnej sieti tieto slová predsedu 
Lekárskeho odborového združenia odsúdil 
dlhoročný svidnícky chirurg Igor Leško, ale aj 
už spomínaný námestník riaditeľa nemocnice 
Marek Pytliak a ďalší. Podľa našich informácií 
to celé vedenie nemocnice, ale i vedenie siete 
nemocníc Svet zdravia len tak nenechá. Do 
úvahy prichádza dokonca podanie trestného 
oznámenia na Petra Visolajského a podľa 
našich informácií chce vedenie nemocnice 
vyjadrenia predsedu Lekárskeho odborového 
združenia riešiť aj so samotným vedením 
Ministerstva zdravotníctva SR. Dôvodovom 
je to, že Peter Visolajský je členom Ústred-
ného krízového štábu, ktorému nielen podľa 
vedenia nemocnice vo Svidníku neprináleží 
publikovať takéto vyjadrenia. Situáciu, samo-
zrejme, budeme podrobne sledovať a na na-
šich stránkach vás o podrobnostiach budeme 
informovať.                                             (ps)     

Situácia s nárastom pozitívne testovaných ochromila aj chod svidníckych škôl

Slová šéfa Lekárskeho odborového združenia o malej a bezvýznamnej 
nemocnici budú mať dohru!  nemocnici budú mať dohru!  
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  V okrese Svidník došlo v dobe od 31. augusta do 2. septembra k 
trom prípadom pokusu krádeže, no vo všetkých troch prípadoch 
to páchateľom niekto alebo niečo prekazilo. 

  Veľký záťah kriminalistov v susednom okrese, len pár kilomet-
rov od hranice s okresom Svidník. Kriminalisti z Kriminálneho 
úradu Finančnej správy SR odhalili nelegálnu výrobňu cigariet 
v obci Nižná Polianka v okrese Bardejov. 

  Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru 
v Stropkove rieši prípad podvodu, ku ktorému došlo začiatkom 
júna tohto roku. 

Kriminalisti Finančnej správy objavili v neďalekej 
Nižnej Polianke nelegálnu výrobňu cigariet

  V jednej z budov v areáli bývalého družstva zaistili minulý týždeň viac ako 
2,3 milióna kusov nezákonne vyrobených cigariet. Kriminálny úrad fi nančnej 
správy (KÚFS) vyčíslil únik na spotrebnej dani na približne 714-tisíc eur. Priamo 
pri nelegálnej výrobe zadržali desať osôb - cudzích štátnych príslušníkov.
  Hovorkyňa Finančnej správy Drahomíra Adamčíková potvrdila, že v býva-
lom areáli Poľnohospodárskeho družstva v Nižnej Polianke v bardejovskom 
okrese odhalili kriminalisti fi nančnej správy v pondelok 19. októbra nelegálnu 
výrobňu cigariet. „Pri kontrole priestorov objektu a priľahlých pozemkov 
našli zariadenie s príslušenstvom na rezanie, fermentovanie, sušenie 
tabaku, komponenty slúžiace na výrobu cigariet, ako aj linku na ich 
výrobu. Pri akcii zaistili tri osobné motorové vozidlá, vysokozdvižný 
vozík a kamión. Predpokladaná hodnota týchto zariadení a komponentov 
predstavuje sumu 1, 2 milióna eur,“ skonštatoval Drahomíra Adamčíková s 
tým, že prvotný zásah kriminalistov trval viac ako 24 hodín, pričom v ďalších 

Opatrnosti pri internetových 
nákupoch nikdy nie je dosť!

  Osoba uverejnila inzerát na jednej z internetových stránok, ktorý ponúkal 
predaj osobného motorového vozidla zn. AUDI A6, požadoval zaň 4 999 eur. 
Na tento inzerát reagoval konateľ jednej stropkovskej spoločnosti. S predá-
vajúcim sa telefonický dohodol na kúpe vozidla a zálohu vo výške 1 000 eur 
hneď aj uhradil a to prevodom na účet predávajúceho. Vtedy a ani doposiaľ 
ale k predaju a ani k vráteniu zálohy nedošlo.  Na základe získanej dôkaznej 
situácie poverený príslušník vzniesol obvinenie 42 ročnému mužovi z okresu 
Trnava za prečin podvodu, kde mu v prípade preukázania viny hrozí trest 
odňatia slobody až na dva roky.  
  Polícia opätovne apeluje na občanov, aby v prípade takýchto obchodov boli 
obzvlášť opatrní a obozretní.

 (krpz)

Tri zmarené pokusy krádeže

  K prvému prípadu došlo 31. augusta v obci Breznica. Hodinu po polnoci 
páchatelia neoprávnene vošli do objektu miestnych potravín. Napriek plánu 
odniesť si odtiaľ rôzne veci k tomu nedošlo, spustil sa alarm čo zlodejov 
vyplašilo a z miesta ušli preč. Škoda vznikla len poškodením objektu a to vo 
výške 180 eur. Vyšetrovateľ vo Svidníku v prípade vedie trestné stíhanie vo 
veci prečinu krádeže.
  K druhému prípadu krádeže došlo 2. septembra asi 10 minút pred polnocou v 
meste Stropkov na Hrnčiarskej ulici. Páchatelia sa pokúšali na budove predajne 
potravín v jej zadnej časti vypáčiť drevené dvere, no boli vyrušení policajnou 
hliadkou, ktorá  v rámci hliadkovej činnosti prechádzala okolo. Páchatelia 
stratili nazberanú odvahu a  utiekli z miesta preč. Škoda na dverách vznikla 
len vo výške asi 20 eur.   
  V rovnaký deň, v rovnakom meste a takmer v identickom čase došlo k po-
kusu vlámania sa do objektu poštového novinového stánku. Na Ul. Hlavnej si 
páchatelia vyhliadli svoj objekt záujmu a pokúšali sa dostať dnu do stánku. S 
čím ale nepočítali je to, že sa im nepodarí ani len vypáčiť petlicu, na ktorej sa 
nachádzal zámok. Po  márnej snahe z miesta odišli. Aj v týchto prípadoch svid-
nícky vyšetrovateľ vedie trestné stíhanie vo veci trestných činov krádeže. 

 (krpz)

hodinách z areálu bývalého družstva v Nižnej Polianke odvážali zaistené vec, 
vrátane áut. „Kriminalisti fi nančnej správy objavili viac ako 2,3 milióna 
kusov nelegálnych cigariet a asi 6-tisíc kg tabaku. Únik na spotrebnej 
dani vypočítali približne na 714-tisíc eur. Priamo pri nelegálnej výrobe 
zadržali 10 osôb - štátnych príslušníkov z Lotyšska, Poľska, Bieloruska 
a Ukrajiny. 
  Vyšetrovateľ fi nančnej správy ich obvinil zo spáchania zločinu poruše-
nia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru 
v súbehu s prečinom nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových 
výrobkov formou spolupáchateľstva podľa Trestného zákona. V prípade 
dokázania viny páchateľom hrozí trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov,“ 
dodala hovorkyňa Finančnej správy SR Drahomíra Adamčíková.           (ps) 
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  Od začiatku tohto týždňa je Prešovský samosprávny kraj pri-
pravený poskytnúť ubytovanie pre zdravotníkov, záchranárov  
či príslušníkov armády. Konštatoval to krízový štáb PSK, ktorý 
uplynulý týždeň zasadal na Úrade PSK. 

Župa pripravuje karanténne ubytovania pre zdravotníkov
Prípady ochorenia evidujú v desiatich sociálnych zariadeniach, jedno je v karanténe 

  Pre karanténne ubytovanie kraj vytipoval internát  SOŠ ekonomiky, hotelier-
stva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove a v ubytovňu na SOŠ technickej na 
Kukučínovej ulici v Poprade. V prípade požiadavky budú vyčlenené kapacity 
aj v ubytovni Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou a 
na internáte SOŠ polytechnickej a služieb vo Svidníku. Centrá budú slúžiť 
pre ľudí v prvej línii - lekárov, zdravotné sestry, príslušníkov integrovaného 
záchranného systému alebo príslušníkov armády, ktorí prišli do kontaktu s 
pozitívne testovanými pacientmi a nechcú ohroziť svojich príbuzných. 
„Naším zámerom je vytvoriť takéto centrá v každom okrese,  v ktorom 
pôsobí nemocnica a kde kraj vie ponúknuť vlastné kapacity a internáty  
vo svojej zriaďovateľskej  pôsobnosti. V tomto smere potrebujeme po-
moc štátnej správy - okresných úradov, ktoré musia určiť naše internátne 
zariadenia za subjekty hospodárskej mobilizácie, takže veríme proces 
prebehne bez problémov a hlavne rýchlo, aby sme mohli ubytovanie 
poskytnúť bez zbytočných prieťahov,“ informoval predseda Prešovského 
samosprávneho kraja Milan Majerský. Ako dodal, zo strany krajskej samo-
správy boli urobené všetky potrebné procesné úkony smerom k ministerstvu 
vnútra i rezortu zdravotníctva.  
  Krízový štáb PSK sa zaoberal aj aktuálnou epidemiologickou situáciou vo 
svojich organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, najmä v zariade-
niach sociálnych služieb. K dnešnému dňu kraj eviduje ochorenia Covid- 19 
v desiatich  zariadeniach, z ktorých je v červenom semafore šesť ZSS- iek. 
Konkrétne ide o Domov pre seniorov v Starej Ľubovni, DSS Stropkov, ZSS 
Egídius v Bardejove, CSS Dúbrava, DSS Spišské Podhradie a Domov soci-
álnych služieb v Sabinove, kde je situácia najvypuklejšia. 
  V sabinovskom DSS zaznamenali dvoch na Covid-19 pozitívnych zamestnan-
cov  a po pretestovaní kontaktov antigénovými testami bola zistená pozitivita u 
väčšiny prijímateľov sociálnych služieb a u 15-tich zamestnancov zariadenia. 
Regionálnych úrad verejného zdravotníctva rozhodol preventívne  o karanténe 
celého zariadenia. „Vo štvrtok 22. októbra prebehne presnejšie PCR tes-
tovanie všetkých prijímateľov i zamestnancov domova. Situáciu spolu s 
hygienikmi monitorujeme. U dvanástich  klientov sú mierne symptómy 

ochorenia, ostatní sú bezpríznakoví,“  informoval na krízovom štábe PSK 
vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Pavel Slaninka. Ako ďalej uviedol, v 
karanténe je 91 prijímateľov sociálnych služieb a 33 zamestnancov.  
  V zariadení platí  sprísnený epidemiologický  režim a dôsledne sa dodržiava 
pandemický plán s vyčlenenými zónami. Zabezpečené sú aj ochranné pra-
covné prostriedky vrátane antigénových testov, ktoré kraj v uplynulých dňoch 
prerozdelil a distribuoval pre verejných i neverejných poskytovateľov zo zásob 
Štátnych hmotných rezerv v objeme 10 500 kusov.  
  Zabezpečením ochranných pracovných prostriedkov sa štáb  PSK zaoberal 
aj v súvislosti s ambulanciami prvého kontaktu a špecialistov, ktorých je 1750 
na území Prešovského kraja. Samospráva už adresovala Ministerstvu zdravot-
níctva SR požiadavku o dodanie chirurgických masiek, ochranných rukavíc, 
odevov, okuliarov, štítov, respirátorov a skríningových testov na Covid-19 
pre neštátnych poskytovateľov na vytvorenie zásob na dobu tridsať dní.  V 
súvislosti s fungovaním ambulancií na území kraja odbor zdravotníctva PSK 
informoval, že zdravotná starostlivosť je zabezpečená v súlade s platnými 
epidemiologickými nariadeniami vlády a hlavného hygienika. Aktuálne kraj 
eviduje z dôvodu karantény uzatvorenie ambulancií u dvoch všeobecných 
lekárov pre dospelých, jedného všeobecného lekára pre deti a dorast a u 
štyroch špecialistov. 

Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

  Týždeň zostáva daňovníkom na to, aby si splnili svoju povin-
nosť - podali daňové priznanie a zaplatili daň z príjmu za uplynulý 
rok. Do týchto dní si ju už splnilo viac ako 1,1 milióna daňovní-
kov. Na zvýšený nápor sú pripravené daňové úrady a rozšírené 
úradné hodiny bude mať aj call centrum fi nančnej správy.

Finančná správa očakáva ešte 120 000 daňových priznaní

  Termín pre podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2019 sa blíži. 
Daňové priznanie musia daňovníci podať a daň aj zaplatiť do 2. novembra 
2020 (vrátane). Finančná správa očakáva do tohto termínu takmer 120 000 
daňových priznaní. Z toho daňové priznanie k dani z 
príjmov fyzických osôb by (DPFO) malo podať ešte 61 
300 daňovníkov a daňové priznanie k dani z príjmov 
právnických osôb (DPPO) 58 000 subjektov.
  Najvyšší počet podaných daňových priznaní k DPFO 
očakávame v Bratislavskom kraji (10 500), najnižší v 
Trnavskom kraji (5 400). Hoci fyzické osoby nemajú 
povinnosť komunikovať s fi nančnou správou elektro-
nicky, vyzývame ich v čase pandémie koronavírusu, 
aby uprednostnili takúto formu podania. Elektronická 
komunikácia šetrí čas a svoje daňové povinnosti si 
klienti vybavia z pohodlia domova, bez potreby fyzicky navštíviť náš úrad.
  Finančná správa tiež podá pomocnú ruku daňovníkom, ktorí z dôvodu 
nepriaznivej fi nančnej situácie nebudú môcť zaplatiť daň v lehote splatnosti. 
Odporúčame im, aby kontaktovali svojho správcu dane čo najskôr. Povoliť 
odklad platenia dane, resp. splátky môže správca dane len na základe doru-

čenej žiadosti. Daňový subjekt, ktorý má povinnosť komunikovať s fi nančnou 
správou elektronicky podáva takúto žiadosť cez všeobecné podanie na portáli 
FS. Text žiadosti uvedie priamo vo všeobecnom podaní. Prílohou tohto podania 
musí byť analýza jeho fi nančnej a ekonomickej situácie. Predložiť ju nemusí 
fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie.
Finančná správa žiadosti vyhovie, ak sú splnené podmienky upravené v da-
ňovom poriadku, t. j. dlžná suma bude zabezpečená záložným právom alebo 
spôsobom zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka, ak výška 
dane alebo nedoplatku presiahne 3 000 eur. 

  Za dobu povoleného odkladu alebo povoleného pla-
tenia v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok zo sumy 
odkladu dane alebo z povolenej splátky; výška úroku 
z odkladu alebo splátok je v súčasnosti 10% ročne. 
Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach 
môže správca dane povoliť najviac na 24 mesiacov odo 
dňa splatnosti dane, teda od 2. novembra 2020.
  Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti 
daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní 
a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu 
SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj 

proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice 
viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky 
orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac 
informácií nájdete na www.fi nancnasprava.sk

 Drahomíra Adamčíková 
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  Zdravotníci prednedávnom prišli do práce s ružovými ponož-
kami, ozdobami vo vlasoch či v ružovom tričku a nasadili si 
ružové rúška. Na riaditeľstvách si zase ženy na ružovo nalako-
vali nechty a muži si obliekli ružové kravaty. V sieti nemocníc 
Svet zdravia a polikliník ProCare vrátane svidníckej nemocnice 
vo štvrtok 15. októbra oslavovali Medzinárodný deň za zdravé 
prsia. Chceli takto upozorniť na potrebu prevencie, ktorá je pri 
rakovine prsníka taká dôležitá. 

Zamestnanci svidníckej nemocnice chceli upozorniť na dôležitosť 
prevencie pri rakovine prsníka, do práce prišli v ružovom

  „Okrem medzinárodného dňa 15. októbra je navyše celý mesiac október 
venovaný boju proti rakovine prsníka. Najmä v tomto náročnom pandemickom 
čase je potrebné hovoriť aj o ochoreniach, ktoré ostali v tieni koronavírusu, 
hoci ich závažnosť nie je o nič menšia. Rozhodli sme sa preto pripraviť 
edukačnú kampaň pre našich pacientov, ktorá je zameraná na prevenciu 
ochorení prsníkov. Verím, že sa nám včera spoločne v našich nemocniciach 
a poliklinikách i na verejnosti podarilo upriamiť pozornosť na túto vážnu 
diagnózu a zároveň sa pre nás a našich pacientov tento medzinárodný deň 
stal o niečo krajším, ružovejším,“ vysvetľuje generálny riaditeľ siete ProCare 
a Svet zdravia Vladimír Dvorový.

Odkáž to všetkým ženám: Taký krátky akt pre taký dlhý život!
  Kampaňou sa sieť snaží poukázať najmä na dôležitosť samodiagnostiky  a 

preto  nesie názov 3 (prsty) za zdravé prsia. Prečo trojka? Pri samovyšetrení 
sa používajú brušká troch prostredných prstov, vyšetrovať sa je potrebné 
aspoň raz za tri mesiace, ideálne tretí deň po menštruácii a v troch polohách. 
Tvárami kampane sa stali tri riaditeľky - Simona Frisová, prevádzková riadi-
teľka siete, Andrea Borguľová, HR riaditeľka siete a Mária Hronská, riaditeľka 
Mammacentra sv. Agáty v Banskej Bystrici. Nechali sa profesionálne nafotiť 
v pózach, v ktorých sa má žena vyšetriť.
„My, ženy, máme tendenciu zabúdať na seba a svoje zdravie. Myslíme vždy 
na všetkých okolo. Na deti, na prácu, na blízkych, manžela. Staráme sa, 
aby bolo o nich dobre postarané a až niekde na konci prídeme na rad aj my. 
Ak vôbec. Aspoň počas tohto mesiaca to na chvíľu otočme a myslime viac 
na seba, je to dôležité,“ hovorí HR riaditeľka siete ProCare a Svet zdravia 
Andrea Borguľová.
  „Rakovina prsníka je na Slovensku najčastejším zhubným nádorom u žien. 
Práve táto edukačná kampaň, ktorá je zameraná na prevenciu ochorení prs-
níkov, nás môže naučiť ako včasnou diagnostikou identifi kovať potencionálny 
problém a odkonzultovať ho s lekárom. Aj preto som sa s radosťou rozhodla 
do nej zapojiť a podporiť najmä všetky ženy, aby sme sa skúsili správať viac 
zodpovedne voči nášmu zdraviu a nepodceňovali prevenciu,“ vysvetľuje 
prevádzková riaditeľka ProCare a Svet zdravia Simona Frisová. 
  „Moja blízka osoba, ktorá sa aktuálne lieči z rakoviny prsníka, ma raz popro-
sila: ́ Povedz to, prosím, všetkým kamarátkam, všetkým ženám, ktoré stretneš, 
starším aj veľmi mladým, ale aj mužom, aby to povedali svojim manželkám a 
partnerkám. Samovyšetrenie prsníkov trvá pár sekúnd a treba ho urobiť iba 
raz za mesiac. Taký krátky akt pre záchranu takého dlhého života. 

  Povedz im, že ide o veľa.´ Svojou 
osobnou účasťou v kampani chcem 
jej odkaz šíriť ďalej,“ hovorí riaditeľka 
Mammacentra sv. Agáty v Banskej 
Bystrici Mária Hronská. 

#trizazdraveprsia 
  Do kampane Tri za zdravé prsia sa 
zapojilo 17 nemocníc Svet zdravia 
a 12 polikliník ProCare aj dve ad-
ministratívne centrály v Bratislave a 
v Košiciach. Stovky zamestnancov 
sa počas celého dňa fotili s ružovým 
oblečením či rúškami a svoje fotky 
zdieľali aj na sociálnych sieťach s 
popisom #trizazdraveprsia. Kampaň 
podporila aj olympijská víťazka Nasťa 
Kuzminová.
  Ku kampani sieť vytvorila aj webovú 
stránku venovanú prevencii rakoviny 
prsníka www.mojaprevencia.sk.

 (pn)
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    SPOMIENKA 
Odišiel si od nás, 

no vždy budeš v srdciach tých, 
ktorí ťa milovali. 

27. októbra 2020 uplynulo 
8 smutných rokov, 

čo nás navždy opustil nás milovaný 
syn a brat 

MICHAL ŠTECO zo Svidníka 

S úctou a láskou spomínajú rodičia, 
brat s rodinou a ostatní príbuzní 

  Žiaci CZŠ sv. Juraja vo Svidníku sa zapojili do modlitebnej 
iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Spojili sa tak s deťmi na 
celom svete a spoločne sa modlili za pokoj a jednotu vo svete.

Milión detí sa modlí ruženec ONLINE

  Do tejto iniciatívy sa zapájame už niekoľko rokov. Vznikla v roku 2005 vo 
venezuelskom Caracase a odvoláva sa na slová sv. Pia o sile modlitby: „Keď 
sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení“. Hlavným úmyslom je 
ukázať, že detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v 
našich rodinách, v našej krajine i vo svete.
  Tohto roku to však bolo iné. Obmedzenia spojené s pandémiou nás prinútili 
rozmýšľať iným spôsobom. Cez facebookovú stránku školy sme vysielali 

  Jeseň zavítala nielen do prírody, ale aj do Materskej školy Ľ. 
Štúra vo Svidníku. Ponúkla nám bohatý pestrofarebný materiál 
vo forme  jesennej výzdoby. Plody jesene, svojou  podmanivou 
krásou prebudili našu fantáziu a tvorivosť. 

online. Modlitbu ruženca v kaplnke sv. 
Juraja viedlo 5 dievčat z 8. ročníka. 
Týmto spôsobom sme sa napriek 
obmedzeniam mohli všetci spojiť, 
žiaci vo svojich triedach, rodičia, naši 
„facebookoví sledovatelia“. Pre diev-
čatá to bola nová skúsenosť.   
  Živý vstup, ktorý nebol len pre žiakov 
našej školy priniesol trochu napätia. 
Veríme, že sme týmto malým dielom 
prispeli k spoločnému úmyslu jednoty 
a pokoja vo svete. Videozáznam je 
uverejnený na webovej stránke školy 
vo videogalérií.

 (czš)

Jesenné tvorenie v Materskej škole Ľ. Štúra

  V materskej škole sa už tradične stretávajú šikovné ruky učiteliek a našich 
detí v jesenných tvorivých dielňach, ktoré sa tohto roku  niesli pod názvom: 
„Jesenné tvorenie v tekvicovom kráľovstve.“ 
Kreatívnosťou sa tekvice  postupne menili na rôzne rozprávkové postavičky, 

domčeky či zvieratká. 
Pani učiteľky priebež-
ne aranžovali zhotove-
né výrobky do rôznych 
priestorov na školskom 
dvore za pomoci detí. 
Výstavka je prínosom  
nielen pre rozvoj pozna-
nia a vedomostí detí o 
jesenných  plodoch, ale 
rozvíja u detí aj estetické 
cítenie, zmysel pre krásu 
a kompozíciu. 
  V tomto období je pre 
nás  najkrajším darom a 
odmenou radosť a detský 
úsmev na tvárach našich 
detí zo spoločných prác.

 Kolektív MŠ
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   V stretnutí 5. kola mužskej volej-
balovej extraligy sa hráči TJ Slávia 
Svidník v uplynulú sobotu predstavili 
v Prievidzi. Po prehre s Prešovom 
chceli zabodovať. 
   Prievidza aj s navrátilcom Marekom 
Ludhom v zostave viedla nad Svid-
níkom 2:1, ale napokon si z prvého 
domáceho duelu sezóny odniesla 
len bod. Svidník vyrovnal, zvládol aj 
tajbrejk a tešil sa z prvého víťazstva v 
sezóne. Pre oba tímy to bol len druhý 
duel v aktuálnom ročníku. Svidník 
prerušil desaťzápasovú sériu extrali-
gových prehier na palubovke Prievi-
dze, na pôde Kohútov vyhral prvýkrát 
od 25. februára 2016. Za Svidníčanov 
bodoval najviac smečiar Šimon Kozák 
(29 bodov), o tri menej si pripísal 
poľský univerzál Lukasz Pietrzak. 

Zápas pre zranenie nedohral smečiar 
Svidníka Michal Petráš. 
   Zostava Svidníka: R. Vitko 0, M. 
Petráš 7, Matušovský 7, Pietrzak 26, 
Kozák 29, Šellong 2, libero M. Vitko 
(Jurko 2, Gula 14, Marjov 1). 
   Tréner Peter Tholt po zápase v Prie-
vidzi povedal: „Víťazstvo si vážime, 
ale vieme, že máme pred sebou ešte 
veľa práce a smerom k najbližšiemu 
zápasu s Myjavou musíme hru spres-
niť. Som rád, že sme otočili nepriazni-
vý stav z 1:2, za bojovnosť si chalani 
zaslúžia pochvalu. Mišo Petráš sa 
zranil v prvom sete a preto som ho 
musel striedať, na jeho miesto prišiel 
Šimon Gula a poradil si s tým celkom 
dobre. Triumf v Prievidzi je cenný, 
pretože sme tu naposledy vyhrali pred 
viac ako štyrmi rokmi.“

V najbližšiu sobotu 31. októbra Svid-
ník privíta na domácej palubovke, 

samozrejme, bez divákov, Myjavu.  
                                            (svf, pn)

VK OSMOS PRIEVIDZA - TJ SLÁVIA SVIDNÍK2:3 (-23, 23, 22, -21, -12)

   Ani sme sa nenazdali a je tu opäť jeseň. Jeseň je jedným z najkrajších ročných 
období, plná farieb a jesenných plodov. Ponúka nám množstvo prírodného  
materiálu - farebné listy, plody, tekvice.... A to všetko nám dáva príležitosť 
preveriť aj  šikovnosť našich rúk. Tak tomu bolo aj počas jesenných tvorivých 
dielni, ktoré uskutočnila Materská škola na Ul. 8. mája vo Svidníku v týždni 
od 12. - 19. októbra 2020. 
   Hlavným zámerom bolo tvorivo využiť prírodný materiál na rozvoj manuál-
nych zručností detí a aktívnou tvorivou činnosťou zlepšiť vzájomnú spoluprácu 
rodiny a školy. Deti spolu s pani učiteľkami zbierali rôzny prírodný materiál a 
v triedach si spoločne vyrobili krásnych strašiakov a iné výtvory. A keďže v 

Jesenné tvorivé dielne v škôlke na Ulici 8. mája vo Svidníku 
tomto roku sa nemôžeme stretávať s rodičmi na spoločných akciách v triedach, 
tak ako tomu bolo po iné roky, rodičia spolu s deťmi vyrezávali tekvice doma. 
Spoločne vytvorili krásne jesenné dekorácie. Hotové výrobky teraz zdobia 
priestory našej MŠ a sú dôkazom šikovnosti a tvorivosti malých aj veľkých 
autorov. Tieto krásne jesenné dekorácie sú súčasťou „fotoateliéru“, ktorý je 
zriadený na školskom dvore a rodičia tak majú možnosť urobiť si pekné fotky 
svojich detí.
   Ďakujeme všetkým rodičom za spoluprácu, ako aj za prinesený materiál a 
tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia už bez obmedzení. 

Božena Remetová
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

KŇAZE, Ivan: Idem na srnca. 
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2020. 157 s.
  Srnčia zver patrí medzi najhojnejších obyvateľov našich lesov, prinajmenšom 
spomedzi raticovej zveri. Stretnutia s týmito plachými, nádherne štíhlymi a 
neobyčajne bystrými tvormi nie sú vôbec zriedkavé, ale vždy patria k výni-
močným zážitkom, ktoré si z prírody radi 
odnášame. Kniha skúseného znalca a 
pozorovateľa prírody nám tieto krehké 
a pritom neobyčajne inteligentné a 
životaschopné tvory približuje z úplne 
iných zorných uhlov, než aké dokážeme 
registrovať pri letmom stretnutí na lúke. 
Z pestrej mozaiky fascinujúcich zážitkov 
z desaťročí pozorovania a fotografovania 
srnčej zveri skladá strhujúco živý a detail-
ný obraz tejto nevšednej živej bytosti, jej 
životného cyklu, zvykov, radostí a strastí. 
Poľovníkom pomáha lepšie pochopiť 
najčastejšie lovenú zver a jej správanie v 
rôznych poľovných revíroch, nám ostat-
ným príjemne rozširuje obzory poznania a 
chápania živého sveta okolo nás. Pútavý, 
informačne bohatý text obohacuje vyše 
300 farebných fotografi í.

ĎURICA, Adam
  Adam Ďurica je úspešný slovenský interpret a spevák pôvodom z Hlohovca. 
Do povedomia sa dostal vďaka úspešnej účasti na prvom ročníku speváckej 
súťaže Slovensko hľadá Superstar, kde sa zaradil do prvej 50-tky. Neskôr 
oňho prejavilo záujem renomované hudobné vydavateľstvo Universal Music, 
ktoré v roku 2006 vydalo jeho debutový album Cukor a soľ. Obrovský úspech 
zaznamenal v roku 2014, kedy si Slovensko zamilovalo pieseň Neľutujem, 
ktorá sa okamžite stala najhranejšou skladbou v slovenských rádiách. Adam 
Ďurica patrí medzi najúspešnejších slovenských spevákov, čo dokazuje taktiež 
zisk prestížneho ocenenia OTO v kategórii Spevák roka (2015, 2016, 2017) 
a takisto zisk ceny SOZA za najhranejšiu skladbu roka 2015, za skladbu 
Neľutujem.

HOWELLS, Roscoe (27.10.1919-13.1.2014)
  Waleský spisovateľ, historik a novinár. Písal romány, poviedky aj novinové 
stĺpce. Narodil sa na juhozápade Walesu. Venoval sa farmárčeniu a koncom 
päťdesiatych rokov začal písať pre noviny Welsh Farm News. Svoju prvú 
knihu Cliffs of Freedom, ktorá rozpráva príbeh farmárskej rodiny na ostrove 
Skomer, vydal v roku 1961. Neskôr vydal rad ďalších románov. Svoju poslednú 
knihu There Tis Then vydal vo svojich deväťdesiatich rokoch. Zomrel v januári 
2014 vo veku 94 rokov. Bol zakladateľom, viceprezidentom a predsedom 
Pembrokeshireského historického spolku a pôsobil v niekoľkých ďalších 
organizáciách. 

Nápis v telefónnej ústredni:
„Nepíšte listy, telefonujte. 

To vám umožňuje vyhnúť sa
pravopisným chybám.“ 

LEKÁRNE
Od 27. októbra do 1. novembra 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 
463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
31. októbra a 1. novembra: MDDr. K. Čuhová - Sov. Hrdinov 160/74 vo Svid-
níku. Kontakt: 054/752 38 26. 
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00 
do 12.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR: 
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 
054/786 05 38. 

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
   Svidník: Pondelok: 18.00 hod., Utorok: 18.00 hod., Streda: 6.30, 18.00 hod.,      
Štvrtok: 6.30, 18.00 hod. (po sv. omši adorácia), Piatok: 6.30, 18.00 (za účasti 
detí), Sobota: 8.00 hod., Domov dôchodcov 15.30 hod., Nemocnica 16.30 
hod.,  Nedeľa: 8.00, 10.30, 18.00 hod., Mestisko: Streda: 16.30 hod., Piatok: 
16.30 hod.,  Nedeľa: 9.15 hod. Rozpis sv. omší nájdete aj na internetovej 
stránke www.svidnik.rimkat.sk 

PRAVOSLÁVNY CHRÁM 
   Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má  liturgiu o 10.00 hod. Počas 
týždňa:  pondelok, utorok - 6.00 liturgia prot. Ján Pajkoš, 17.00 večerňa - slúži  
prot. Pajkoš, streda, štvrtok, piatok, sobota - 6.00 liturgia, 17.00 hod. - ve-
čerňa - slúži prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň: 6.00 liturgia - prot. Ján 
Pajkoš, 8.00 - utreňa, 9.30 liturgia - prot. Ján Sovič. Poznámka: V prípade 
pohrebov, sobášov, týždenných, ročných a iných bohoslužieb sa duchovní 
vzájomne dohodnú.

GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
Utorok 27. október:  6.30 hod.: kláštor sestier Bazilánok, 12.00 hod.: † Imrich 
Kvaska, 18.00 hod.: * Nataša, Katka, Jaroslav, akatist k Bohorodičke 5.- 9. ikos; 
Streda 28. október: 6.30 hod.: † Júlia a Ján, 18.00 hod.: † z rod. Simčákovej, 
Sabatovej a Peľovej, akatist k Bohorodičke 10.- 13. ikos; Štvrtok 29. október: 
6.30 hod.: kláštor sestier Bazilánok, 12.00 hod.: † Michal, Michal, Paraska, 
tichá adorácia, 17.15 hod.: ruženec za závislých - Komunita Cenacolo, 18.00 
hod.: † Jozef, Anna, Terézia, Mária, Vasiľ, † Michal Bejda (40 dňová lit.), tichá 
adorácia s požehnaním; Piatok 30. október: 6.30 hod.: * Milan, Anna, Maroš, 
Daniela, Eliška, Anna, Ruben, Frederika, 18.00 hod.: * Lenka, Róbert; Sobota 
31. október: Bl. hieromučeník Teodor Romža, 8.00 hod.: * Anna (odpustenie 
hriechov a zbp), 18.00 hod.: večiereň a slov. sv. lit.; 22. nedeľa po päťdesiatnici, 
HLAS 5, 1. november: Sv. Divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián, 7.00 
hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Martina s rod., 9.15 hod.: slov. sv. lit., 10.30 
hod.: * za farnosť csl. lit., 14.00 hod.: panychídy na cintoríne pri krížoch, 18.00 
hod.: * Martin Timan. V nedeľu 1. novembra budú v rámci celospoločenskej 
spomienky na našich zosnulých panychídy na cintoríne pri Krížoch. Začiatok 
je od 14:00. V pondelok, 2. novembra je spomienka na zosnulých; ranná a 
večerná liturgia bude za našich zosnulých s panychídou.

GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 27.10.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Lenku, Streda 
28.10.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Juraja, Petra, Jána a Igora 
s rod., Štvrtok 29.10.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Vieru s rod., 
Piatok 30.10.: 17:00 + Ján (40 dňová), Sobota 31.10.: 7:00 + Peter Kuderjavý, 
Nedeľa 1.11.: 9:00 Za farnosť.
   Liturgie sú podľa aktuálnych opatrení slávené bez účasti verejnosti. Úmysly 
na panychídu za zosnulých si môžete obnoviť na tel. čísle 0911 711 179 - o. 
Pavol

SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 
   Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa nekonajú 
zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, č. 
2042, ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý štvrtok o 18.00 
a nedeľu 9.30 hod. Na týchto zhromaždeniach sa môžete dozvedieť akým 
spôsobom sa Boh spolu s Ježišom o nás starajú aj v dnešnej dobe. Môžete si 
pozrieť aj webovou stránku www.jw.org, kde je možné si on-line čítať Bibliu a 
nájsť veľa užitočných rád čo sa týka rodiny aj iných životných situácií. Pokiaľ 
budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie údaje získate 
na tel. čísle 0918 178 485.
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Kto daroval krv?   

 Infoservis

  V polovici októbra sa k nám na online vyučovanie pripojila pani 
primátorka mesta Svidník, Marcela Ivančová, ktorá nám spestrila 
našu dvojhodinovku občianskej náuky a poskytla informácie o 
samospráve „z prvej ruky“.

Primátorka online o fungovaní samosprávy  

  Počas prvej hodiny nám vysvetlila, čo je samospráva a ako funguje, vyme-
novala jej rôzne funkcie, členov a všetkým priblížila rozpočet mesta Svidník. 
Druhá hodina sa niesla v znamení diskusie. My, študenti Gymnázia DH vo 
Svidníku, sme na pani primátorku  mali veľa otázok, na ktoré sme dostali od-
poveď. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácií o našom meste, 
o jeho súčasnosti a víziách do budúcnosti. Taktiež nám pani primátorka po-
rozprávala o rôznych projektoch, ktoré sa v meste nielen plánujú, ale aj ktoré 
sa budú realizovať v blízkej dobe, aby sa naše mesto stalo atraktívnejším 
nielen pre mladých, ale aj pre starších ľudí. 
  Naše otázky, prirodzene, boli rôzne. Zaujímalo nás aj to, ako sa stať po-

slancom, alebo aká je vízia budúcnosti mesta , aby 
mladí ľudia neodchádzali do zahraničia. Okrem 
toho nám porozprávala aj o najnovšom projekte, 
ktorý sa plánuje v našom meste, a to o zastrešení 
klziska, ale aj o prípadnom znovuzavedení mládež-
níckeho klubu. Rozprávali sme sa o rekonštrukcii 
Európskeho domu kultúry, ktorý sa nachádza na 
pešej zóne a jeho využití pre mladé rodiny s deťmi. 
Zaspomínala si s nami aj na jej prvý deň v práci ako 
primátorky mesta Svidník. Tiež nám porozprávala 
mnoho svojich zážitkov z doterajšieho pôsobenia 
na poste primátorky (stretla sa dokonca aj s Miro-
slavom Šatanom). 
  Všetci sme radi, že aj napriek tomuto náročnému 
obdobiu, si pani primátorka našla pre nás čas, „pri-
pojila sa“ a zaujímavým spôsobom nám všetkým 
vysvetlila fungovanie samosprávy. Veríme, že 
týchto hodín bude oveľa viac, pretože pre nás, 
študentov, sú veľkým prínosom. Pani primátorke, 
Marcele Ivančovej, držíme palce pri ďalšom rozvoji 
mesta Svidník. 

 (gdh)

V stredu 21. októbra prišlo v rámci Študentskej kvapky krvi na 
Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice 
darovať krv 36 bezpríspevkových darcov: 
  Marek Bochmač (15), Jaroslav Fedoročko (42), Viktor Cipka 
(5), Martin Jurčenko (42), Viera Harčariková (4), Peter Barila 
(22), Tobiáš Kosť (prvodarca), Ľuboš Kosť (4), Rastislav Kun-
drat (4), Alojz Servansky (36), Jana Korbová (9), Erik Vrabeľ 
(44), Róbert Kočiš (16), Martin Ragan (28), Peter Vook (10), 
Ján Kimák (8), Patrik Halaj (40), Ján Lipák (4), Adam Šraga 
(prvodarca), Dana Jaroščáková (31), Marek Iľkanin (12), To-
máš Hrinko (11), Kevin Kurej (13), Jana Milá (25), Kamil Ripper 
(16), Katarína Padová (29), Michal Biľ (7), Martina Demjanová 
(13), Peter Juško (80), Tadeáš Vansač (6), Barborka Zakovi-
čová (3), Viliam Rusinko (6), Tobiáš Tkáč (4), Peter Masica 
(5), Ján Franko (5), Dávid Kurej (5). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 

  Rád sa miešaš druhým do života? Väčšina z nás sa občas mieša do života druhých ľudí 
- niekedy radou, inokedy pomocou. Slogan tohtoročnej Študentskej kvapky krvi chce pripo-
menúť, že každý, kto daruje krv, výrazne mení a zlepšuje zdravie a život druhého človeka. 
Zamiešajte sa aj vy, pridajte sa k tohtoročnej kampani a darujte krv!
26. ročník kampane potrvá päť týždňov - začína 19. októbra a končí 20. novembra 2020. 
Študentská kvapka krvi prebieha v čase, keď sa kvôli pandémii COVID-19 sprísňujú opatrenia 
v celej krajine. V tejto situácii sú však pravidelní darcovia krvi ešte dôležitejší.
Mobilné odbery krvi boli síce v celej krajine zrušené, krv je však stále možné darovať na 
odberových pracoviskách Národnej transfúznej služby SR a na hematologicko-transfúznych 
oddeleniach nemocníc. 


