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inzercia 

Spravodajstvo / Inzercia

   Región Svidníka a Stropkova, rovnako ako aj ďalších 23 okre-
sov má za sebou druhé kolo testovania na ochorenie COVID-19. 
Niektoré z nich, napríklad aj vrátane okresu Bardejov, dokonca 
tretie. 

Máme za sebou druhé kolo testovania na ochorenie COVID-19Máme za sebou druhé kolo testovania na ochorenie COVID-19
Jeden muž sa chcel testovať dvakrát - vo V. Orlíku a v N. Mirošove

   V našom regióne ľudí po druhýkrát 
testovali počas dvoch uplynulých 

víkendový dní, teda v sobotu 7. a 
v nedeľu 8. novembra. V okresoch 

Svidník a Stropkov bolo zriadených 
v sobotu 93 a v nedeľu 64 odberných 
miest. 
   V sobotu ich bolo viac preto, lebo vo 
viacerých obciach sa testovalo pred-
poludním a v iných zas popoludní. Aj 
preto je rozdiel v počtoch nasadených 
policajtov. V sobotu bolo v službe na 
jednotlivých odberných miestach 78 
policajtov a v nedeľu 64. V sobotu po 
rannom testovaní odberných tímov 
museli byť vymenení dvaja policajti, 
keďže výsledky ich antigénových 
testov boli pozitívne. 
   Celkovo počas druhého kola testo-
vania v okresoch Svidník a Stropkov 
polícia nezaznamenali žiadne vážne 
narušenia, no jeden prípad predsa len 
muži zákona dokumentovali. Podľa 
informácií, ktoré nám poskytol riaditeľ 
Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru vo Svidníku Jaroslav Suvák, 
policajti riešia jedno podozrenia z 
porušenia karantény. 
   „Zaevidovali sme prípad, keď istý 
muž sa dal najprv otestovať vo Vyš-
nom Orlíku a keď mal pozitívny test, 
druhýkrát sa chcel dať otestovať v 
Nižnom Mirošove. Preverujeme to a 
po zdokumentovaní bude v tejto veci 
riadne rozhodnuté,“ skonštatoval v 
rozhovore pre naše noviny okresný 

policajný riaditeľ Jaroslav Suvák. 
   Testovanie počas uplynulého ví-
kendu pripomínalo to spred dvoch 
týždňov. Najväčší nápor bol v sobotu, 
no a v nedeľu to už bolo všade po-
kojnejšie. Za sobotu v meste Svidník 

otestovali 3 413 ľudí a z nich bolo 18 
pozitívnych, čo znamená 0,57 %. Od-
berných miest bolo vo Svidníku deväť 
a otvorené boli od 8. do 20. hodiny. 

(ps)  

   V priebehu uplynulého týždňa Ozbrojené sily SR zverejnili ofi ciálne údaje 
za prvého kolo celoplošného testovania, ktoré sa konalo v sobotu 31. októbra 
a v nedeľu 1. novembra. 
   Podľa ofi ciálnych informácií od Ozbrojených síl SR bolo v okrese Svidník 
v sobotu 31. októbra na 57 odberných miestach otestovaných 13 130 ľudí a 
z nich bolo 165 pozitívnych, čo predstavuje 1,256 %. V nedeľu 1. novembra 
bolo na 40 odberných miestach v okrese Svidník otestovaných 3 501 ľudí a 
z nich bolo 55 pozitívnych čo znamená 1,570 %. 

 Celkovo teda v rámci 
prvého kola celoploš-
ného testovania bolo 
v okrese Svidník 
otestovaných 16 631 
ľudí a z nich bolo 220 
pozitívnych, čo zna-
mená 1,322 %. 
   V samotnom meste 
Svidník bolo v prvom 
kole otestovaných 4 
172 ľudí a z nich bolo 
52 pozitívnych. 

(ps)

Výsledky prvého kola testovania
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   Medzi pozitívne testovanými je aj primátorka Svidníka. Na so-
ciálnej sieti to Marcela Ivančová potvrdila v piatok. Zopakovala 
to aj v rozhovore pre naše noviny. 

   Nemocnica vo Svidníku, patriaca do siete nemocníc Svet zdravia, svojich 
pacientov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov testovala aj v rámci 
druhého kola plošného testovania. Urobili tak vo štvrtok a v piatok, no a podľa 
slov riaditeľa svidníckej nemocnice Slavka Rodáka sú výsledky takéto: „Cel-
kovo sme otestovali 1 180 ľudí 
(v prvom kole1 217), z toho bolo 
286 zamestnancov (v prvom kole 
283). Pozitívnych zamestnancov 
sme v druhom kole zachytili 14 
pozitívnych (v prvom kole 21), 
z ktorých bolo 6 zamestnancov, 
teda rovnako ako v prvom kole,“ 
informoval Slavko Rodák s tým, 
že kým v prvom kole mali 1,73 % 
pozitívne testovaných, v druhom 
kole to bolo 1,19 %.             (ps)

Primátorka Svidníka bola pozitívne testovaná na COVID-19

   „Bohužiaľ, nákaza sa nevyhla ani 
mne. Aj napriek tomu, že nosím rúško, 
dbám na dezinfekciu a dodržiavanie 
odstupu. Po kontakte s pozitívne 
testovanou osobou som bola na 
PCR teste a výsledok bol pozitívny. 
Nemám žiadne príznaky a verím, že 
to tak ostane. Zodpovedne ostávam 
v karanténe, budem pracovať z domu 
on-line,“ skonštatovala primátorka 
Svidníka Marcela Ivančová. 
   Pozitívny test na ochorenie CO-
VID-19 potvrdený primátorke Mar-
cele Ivančovej sa dotkol aj celého 
Mestského úradu. „Od pondelka 
je úrad pre verejnosť do odvolania 
uzavretý. Pracovať bude podateľňa 
a pre prípad dôležitých matričných 

úkonov  matrika. Prosím občanov, 
aby komunikovali najmä telefonicky a 
elektronicky, kontakty sú uverejnené 
na webovej stránke mesta,“ odporúča 
občanom primátorka, podľa ktorej 
všetky priestory úradu pravidelne 
dezinfi kujú. 
   „Naďalej budeme ráno pri príchode 
merať teplotu a tiež požadujeme 
preukázanie sa negatívnym testom. 
Verím, že celú situáciu zvládneme a 
po uplynutí potrebnej doby budeme 
pokračovať v práci v bežnom režime,“ 
uzavrela v rozhovore pre naše noviny 
Marcela Ivančová. (ps) 

Primátorka Svidníka Marcela Ivančová potvrdila, že bola 
PCR testom pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19

Ako testovali v nemocnici? 

Druhé kolo testovania Druhé kolo testovania 
vo fotografi áchvo fotografi ách

V Kružlovej mali v odbernej miestnosti 
na zástene aj drevený kríž Dobrá nálada vládla aj v Soboši
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   V uplynulých dňoch svetlo sveta uzrela nová kniha pod ná-
zvom „Napju sja vodyčky.“ Jej autorkou je Ľudmila Šandalová. 
Ide o v poradí štvrtú knihu Ľudmily Šandalovej, ktorú vydalo 
občianske združenie tota agentura, zameriavajúce sa na roz-
voj a zachovanie rusínskej kultúry na Slovensku. Kniha bola 
realizovaná s fi nančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

Svetlo sveta uzrela nová kniha Ľudmily Šandalovej pod názvom „Napju sja vodyčky“ 
Deti sú „džbánky bez hriechu“

PÍSANIU SA VENUJE 10 ROKOV  
 Ako je verejnosti známe, autorka sa venuje písaniu poézie i prózy približne 10 
rokov. Žánrovo jej tvorbu možno klasifi kovať ako literatúru pre deti a mládež, 
keďže oslovuje hlavne mladých čitateľov, ale jej diela čítajú aj dospelí.
Predstavme si bližšie autorku. Narodila sa v dedinke Zalesie na Ukrajine 
svojim rusínskym rodičom ako druhé dieťa. V roku 1966 ako dvojročná sa so 
svojou rodinou vrátila naspäť do vlasti - bývalého Československa. Vo Svid-
níku nastúpila na základnú školu a tu získala aj stredoškolské vzdelanie na 
gymnáziu. Pokračovala v štúdiu na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, 
odbor Prevádzka a ekonomika poľnohospodárstva, ktorú úspešne ukončila 
v roku 1986 titulom Ing.
  Pracovala na pozícii ekonómky v poľnohospodárstve, stavebníctve a náklad-
nej doprave. Od roku 1997 ako živnostníčka poskytuje služby účtovníctva, 
ekonomického a daňového poradenstva. Je 
vydatá a má tri deti. Ako stredoškoláčka aktívne 
prispievala do školského časopisu a bola členkou 
redakčnej rady.

SVOJE EMÓCIE A SNY 
PRESTAVUJE DEŤOM 

  K písaniu sa vrátila po rokoch, aby svoje emócie 
a sny predstavila deťom, oslovuje ich v rusínskom 
materinskom jazyku. 
  „Prvé texty vznikali pred viac ako 5 rokmi ako 
krátke duchovné zamyslenia a modlitbičky pre 
deti. Aj keď vo svojej prirodzenosti som človek, 
ktorý sníva a fantazíruje, nikdy som sa neštylizo-
vala do hlbokých fi lozofi ckých úvah, ale snažila 
som sa hľadať jednoduchosť, ktorou sa deti pý-
tajú, objavujú a prijímajú svet. 
  Na prvý pohľad sa možno zdá, že jednotlivé 
veršíky, zrýmované aj písané voľným veršom, 
sú príliš detské, ale o nič viac mi ani nešlo. Na 
literárnej scéne, ja osobne sa cítim byť veľmi 
krátko, neustále hľadám svoje vyprofi lovanie, 
možno aj preto zasahujem do rôznych žánrov - od 
detskej poézie, textov k pesničkám, scenárom k 
divadelným hrám až k próze,“ povedala autorka 
Ľudmila Šandalová a dodala: 
  „Mám pocit, že som stále na začiatku. Napriek 

tomu, môžem s istotou povedať, že svoju tvorbu 
orientujem na detského čitateľa a to toho naj-
menšieho. Deti, ako uvádzam v jednej z mojich 
básní, sú „džbánky bez hriechu“. Pred nimi sa niet 
kde schovať, vystavia vám certifi kát okamžite. 
Milujem písať pre deti a pri tvorbe mám stále 
pred očami túžbu ako ich osloviť, aby som ich 
potešila.

ODPOVEDE NA OTÁZKY 
O ZMYSLE ŽIVOTA

  Keď som začala písať prvé veršíky zo zbierky 
„Napju sja vodičky“ sama som hľadala mnohé 
odpovede na otázky o zmysle života a kam 
dnešný svet speje. Hľadala som možnosti ako 
sa zastaviť v rútiacom sa kolotoči, z ktorého sa 
ťažko vystupuje. 
  Zanedlho od prvých pokusov duchovných 
úvah má oslovil redaktor mesačníka a básne 
boli pravidelne uverejňované v pravoslávnom 
časopise Istina.
  S každou ďalšou básničkou som sa posúvala aj 
ja na ceste hľadania. Nie všetky sú uverejnené 
v novej zbierke. Keďže sme boli obmedzení ur-
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Svetlo sveta uzrela nová kniha Ľudmily Šandalovej pod názvom „Napju sja vodyčky“ 
čitým počtom strán, svetlo sveta uzreli mne najmilšie, ale mnohé ešte ostali 
v šufl íku.“
  Ako vyplýva zo samotného názvu knihy „Napju sja vodičky“, autorka chcela, 
aby krátkymi duchovnými zamysleniami čitateľ našiel prameň, ktorý ho osvieži. 
Aby pri veľkom smäde načrel z čistej studničky a napil sa. Voda ako životo-
darný element je vždy niečo, čo nás povzbudí a je pre nás neodmysliteľný 
zdroj existencie.
„Sú to veršíky, podľa môjho skromného názoru, ktoré majú zanechať v čita-
teľovi dobrý pocit z veľkej Lásky. Majú ho naladiť na pokojnú vlnu. Dúfam,“ 
dodala autorka Ľudmila Šandalová.
  Knihu vydali s fi nančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných 
menšín. „Je ťažké v súčasnosti vydávať knihy, rovnako ako je ťažké osloviť 
čitateľov. Dnes, keď celý svet hľadá zábavu a informácie prostredníctvom 
elektronických médií, sme šťastní, že sa nám podarilo ponúknuť alternatívu 
v podobe knižôčky. Za každým vydaním mojej knihy je ešte ďalší člen našej 
rodiny, a to najstarší syn Branko, ktorý mi robí celú logistiku okolo jej vydania. 
Od počiatočného plánovania termínov, organizácie práce, oslovením všetkých 
zainteresovaných, sadzby, ilustrácií, návrhu obálky po objednanie v tlačiarni, 
propagáciu na webstránke a distribúciu. Som mu za to veľmi vďačná, rovnako 
ako pani Kvetoslave Koporovej z Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Pre-
šovskej univerzity v Prešove za korektúru v rusínskom jazyku, tiež ďakujem 
Martinovi Fekovi za typografi u a ilustrácie,“ doplnila Ľudmila Šandalová.
  V súčasnosti pracuje na prozaickom diele o psíkovi, ktorého si rodina zaobsta-
rala, s ktorým prežíva rôzne veselé i menej veselé príbehy, a ktorý zmení veľa 
v jej zaužívanom stereotype, aby vniesol nový pohľad na životné hodnoty.

 (pn)

Doterajšia literárna tvorba a kde dielo vyšlo:

- 2011; Karpaty, Karpaty; text rusínskej balady na CD; tota agentura,
- 2014; Poďte, dity, što vam povim; detská ilustrovaná kniha v rusínskom 
jazyku; tota agentura (knihe bola udelená medzinárodná cena za rusínsku 
literatúru: Prémia Alexandra Duchnoviča - prvýkrát za detskú literatúru),
- 2014; Prypovidka z ľisa; scenár detského divadelného predstavenia v 
rusínskom jazyku; tota agentura,
- 2015; Wi-fi ntená princezna; scenár detského divadelného predstavenia v 
rusínskom jazyku; tota agentura,
- 2016; Červenŷj bereh; zbierka poviedok; tota agentura (autorka získala 
Cenu Alexandra Pavloviča za pôvodné dielo v rusínskom jazyku a vydava-
teľstvu bolo udelené Uznanie literárneho fondu za vydanie diela),
- 2016; Ďivčatko i žebrak; scenár detského divadelného predstavenia v 
rusínskom jazyku; tota agentura,
- 2017; Čudesna lavočka; scenár detského divadelného predstavenia v 
rusínskom jazyku; tota agentura,
- 2018; Any bŷ s’te ne viryly; detská ilustrovaná kniha v rusínskom jazyku; 
tota agentura,
- 2018; Jurko a poklad; scenár detského divadelného predstavenia v rusín-
skom jazyku; tota agentura.
- 2020; Try sestryčkŷ i brat; scenár detského divadelného predstavenia v 
rusínskom jazyku.
- 2020; Napju sja vodyčkŷ, kniha detskej duchovnej poézie v rusínskom 
jazyku; tota agentura

  Podnikateľ Jozef Žák z Ladomirovej je už jedenásť mesiacov 
vo väzbe. Bol do nej vzatý 3. decembra minulého roku a hoci 
viackrát žiadal o prepustenie z väzby, súdy mu nevyhoveli. Pre 
naše noviny to potvrdila hovorkyňa súdov v Prešovskom kraji 
Ivana Petrufová.

Podnikateľ Jozef Žák je vo väzbe už jedenásť mesiacov

  Od poľnohospodárstva cez volejbal a futbal do väzby. Podnikateľa Jozefa 
Žáka z Ladomirovej odviedli policajti vlani na začiatku decembra s putami na 
rukách. Vraj sa vyhýbal súdnym pojednávaniam. A doplatil práve na to, že 
na jedno prišiel.
  Pripomeňme, že podnikateľ Jozef Žák, známy 
hlavne zo sponzorovania nielen svidníckeho vo-
lejbalu a neskôr aj futbalu, má podľa hovorkyne 
Krajského súdu v Prešove Ivany Petrufovej viac 
problémov. Ako sme už uviedli, podnikateľ je z obce 
Ladomirová a dlhé roky sa venoval podnikaniu v 
poľnohospodárstve. Či práve s týmto odvetvím 
súvisia jeho stíhania, však ofi ciálne nie je známe, 
no dá sa to viac než predpokladať. „Obžalovaný 
sa v konaniach vedených Okresným súdom 
Svidník vyhýba trestnému stíhaniu a v prípade 
jeho nevzatia do väzby hrozí dôvodná obava, 
že sa trestnému stíhaniu bude vyhýbať i na-
ďalej, a to z dôvodu hrozby vysokého trestu,“ 
upozornila hovorkyňa Krajského súdu v Prešove 
Ivana Petrufová vlani v decembri. 
  Na súdne pojednávanie v utorok 3. decembra 
2019 popoludní podnikateľ Jozef Žák prišiel. No a 
zo svidníckeho Okresného súdu ho policajti ešte 
v ten istý deň eskortovali rovno do väzby v Prešo-
ve. „V trestnej veci vedenej Okresným súdom 
Svidník pre pokračovací zločin subvenčného 
podvodu bol obžalovaný vzatý do takzvanej 
útekovej a preventívnej väzby,“ vysvetlila Ivana 
Petrufová s tým, že ho sudca vzal do väzby, aby 
neušiel, nevyhýbal sa súdnym pojednávaniam a 
prípadne nepokračoval v trestnej činnosti. Popri extraligovom a nielen svidníc-
kom volejbale, kde svoje dlhoročné sponzorstvo obmedzil, od leta 2019 Jozef 
Žák pôsobí ako prezident treťoligového futbalového klubu 1. FK Svidník. 

  Po jedenástich mesiacoch sme sa na situáciu podnikateľa Jozefa Žáka 
pozreli bližšie. „Vo vzťahu k obžalovanému je Okresným súdom Svidník 
vedené trestné konanie na základe 16 obžalôb (z toho v jednej veci bolo 
právoplatne rozhodnuté),“ skonštatovala minulý týždeň hovorkyňa súdov v 
Prešovskom kraji Ivana Petrufová. Pripomenula, že obžalovaný bol v trestnej 
veci, vedenej pod sp.zn. 1T/32/2017, rozhodnutím zo dňa 3. decembra 2019 
vzatý do tzv. útekovej a preventívnej väzby. 
  Zároveň zopakovala dôvody, ktoré podľa nej platili pred takmer rokom a platia 
i dnes. „Dôvodom väzby v zmysle odôvodnenia predmetného rozhodnutia 
súdu je skutočnosť, že obžalovaný sa v trestných veciach, vedených 

Okresným súdom Svidník úmyselne vyhýbal 
trestnému stíhaniu a skutočnosť, že voči 
obžalovanému je Okresným súdom Svidník 
vedené trestné konanie na základe 13 obžalôb 
(v tom čase), podaných krajskou a okresnou 
prokuratúrou a je teda dôvodné predpokladať, 
že v prípade jeho ponechania na slobode, bude 
pokračovať v páchaní trestnej činnosti.“
  Podľa našich informácií jednotlivé súdne pojedná-
vania na svidníckom Okresnom súde prebiehali aj 
počas uplynulých mesiacoch a Jozefa Žáka takmer 
na všetky privážala eskorta Zboru väzenskej a 
justičnej stráže. Hovorkyňa súdov v Prešovskom 
kraji Ivana Petrufová v rozhovore pre naše novi-
ny potvrdila, že Jozef Žák sa počas uplynulých 
jedenástich mesiacov viackrát neúspešne snažil 
dostať z väzby na slobodu. „Obžalovaný v trest-
nej veci, vedenej Okresným súdom Svidník 
pod sp.zn. 1T/32/2017, opakovane žiadal o 
prepustenie z väzby a bol ponechaný vo väz-
be naposledy rozhodnutím okresného súdu 
zo dňa 4. novembra tohto roku, pričom proti 
tomuto rozhodnutiu Okresného súdu Svidník 
podal obžalovaný sťažnosť, o ktorej rozhodne 
krajský súd,“ uzavrela Ivana Petrufová a podľa 
dostupných informácií Jozef Žák podal sťažnosť 

aj proti predošlým rozhodnutiam o ponechaní vo väzbe a jeho sťažnosť pre-
šovský Krajský súd doteraz vždy zamietol. 

(ps)
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  Ulice a námestia poľských miest budú a vlastne už aj sú plné 
chryzantém. Ich pestovatelia dostali od štátu šancu. To, čo ne-
predali ľuďom, kúpila vláda.

V Poľsku chryzantémy od pestovateľov vykupoval štát i mestá, 
u nás ich pestovateľ z Mestiska daroval

  Nepredané chryzantémy môžu pre opatrenia proti pandémii položiť na kolená 
aj poľských pestovateľov. V celom Poľsku boli cintoríny od piatku do pondelka, 
teda počas tzv. dušičkového obdobia zatvorené a neprístupné pre verejnosť. 
Napriek tomu, že už v utorok minulý týždeň boli otvorené, štát i samospráva 
pomáhali pestovateľom chryzantém. „Chryzantémy štát vykupuje za tzv. co-
vidovské peniaze, teda za peniaze, ktoré sú určené na boj s pandémiou,“ 
potvrdila vojt, teda starostka mestečka Miejsce Piastowe Dorota Chilik. 
  Štát na to podľa nej vyčlenil nielen peniaze, ale i úrad, ktorý to má na sta-
rosti. Pridávajú sa i mnohé mestá a príkladom najbližšie k našim hraniciam 
je práve Miejsce Piastowe. „Vykupujeme chryzantémy za veľkoobchodné 
ceny od našich lokálnych pestovateľov, aby sme ich aspoň trochu pod-
porili,“ potvrdila minulý týždeň starostka tohto mestečka Dorota Chililk. V 
mestečku Miesce Piastowe neďaleko slovensko-poľskej hranice mali minulý 

týždeň jasno aj v tom, ako 
s kvetmi od pestovateľov 
naložia. „Teraz  nám ľu-
dia volajú, dohadujeme 
sa s nimi a postupne 
chryzantémy odkupu-
jeme. Pridajú sa nám 
na dozdobenie našich 
námestí a takto vlastne 
pomôžeme našim pes-
tovateľom.“  
  Na Slovensku bola minu-
lý týždeň situácia iná. Vy-
svetlil nám ju pestovateľ 
chryzantém Jaroslav Du-
choslav z Mestiska. „Keď 
sa nepredá tá chryzan-
téma, nie je možné roz-
biehať ďalšiu sezónu, 
lebo treba nakupovať 
ďalší materiál, substrá-
ty, črepníky, semená, 
sadbu, hnojivá a navyše 
začína sa v januári, kedy 

treba aj topiť,“ vysvetlil náklady na pestovanie chryzantém Jaroslav Ducho-
slav, ktorý takmer plný skleník chryzantém 3. novembra ešte nikdy nemal. 
„V takomto čase bol už vždy prázdny,“ podotkol Jaroslav Duchoslav, ktorý 
začiatkom minulého týždňa skúšal k poľskému modelu nabudiť slovenských 
úradníkov. „Volal som včera aj na ministerstvo, posúvali ma od Pavla do 
Šavla, ale to, čo je, je v podstate o ničom,“ povedal na margo slovenského 
spôsobu odškodnenia pestovateľov. 
  Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že v prípade chryzantém bol výpadok krát-
kodobý, na cintoríny už môžu ľudia s negatívnym testom chodiť od pondelka 
2. novembra bez obmedzení. „Rezort hospodárstva však pripravuje tzv. 
kompenzačný zákon, ktorý by mal byť právnym základom na efektívnu 
a spravodlivú kompenzáciu škôd spôsobených pandémiou. Týkať by sa 
mal všetkých, ktorí zaznamenali straty a budú ich vedieť vydokladovať,“ 
povedala hovorkyňa Ministerstva hospodárstva Katarína Matejková. 
  Pestovatelia tak štátu a ani mestám chryzantémy nepredajú. Poradiť si s 
nimi budú musieť sami. „Darujem im to. Má to skončiť na kompostovisku, 
darujem im to. Kon-
krétne, ak o to majú 
záujem mestá Svid-
ník, Stropkov, Giral-
tovce či prípadne aj 
Bardejov, ochotne im 
tie chryzantémy da-
ruje,“ dodal pestovateľ 
Jaroslav Duchoslav z 
Mestiska.
  Jeho ponuku využilo 
napríklad mesto Svid-
ník a pracovníci Tech-
nických služieb mesta 
v uplynulý štvrtok chry-
zanténmi dozdobili ve-
rejné miesta, napríklad 
aj vstupy do niektorých 
inštitúcií, kostola, či 
pamätníky na území 
mesta. Mesto Svidník 
darcovi chryzantém za 
nezištný skutok poďa-
kovalo. 

 (ps)

Pestovateľ chryzantém Jaroslav Duchoslav z Mestiska
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  Havárie kamiónov nie sú na našich cestách ojedinelé, no napriek 
tomu sa raz za čas pritrafí niečo, čo sa ani v našom regióne tak 
často nevidí. Príkladom je minulý týždeň, keď za dvanásť hodín 
sa na trojkilometrovom úseku medzinárodnej 
cesty medzi Giraltovcami a Svidník vyvrátili 
hneď dva kamióny. 

Na trojkilometrovom úseku hneď dva vyvrátené kamióny

  Obaja šoféri mali šťastie v nešťastí. Ani jednému 
sa za volantom havarovaného nákladiaka nič ne-
stalo. „Za doposiaľ presne nezistených príčin 
a okolností došlo v úseku medzinárodného 
cestného ťahu Šarišský Štiavnik - Giraltovce k 
dvom kolíziám. Jeden kamión sa vyvrátil v smere 
na Prešov, druhý v smere od Prešova,“ povedal 
riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu Okres-
ného riaditeľstva Policajného zboru SR vo Svidníku 
Peter Matkobiš. 
  Poľský kamión bol za Radomou v smere do Okrúh-
leho vyvrátený od utorkového popoludnia. Istý čas 
navyše ešte potrvalo, kým ho vytiahli na cestu. Bol 

totiž plne naložený tovarom, ktorý museli preložiť do náhradného kamióna. 
Rumunský kamión bol prázdny. Jeho šofér sa vraj jazdiac v smere od Giral-
toviec na Svidník vyhýbal oprotiidúcemu nákladiaku. 

  Skončil v priekope mimo cesty. 
„Je tam zaznamenaný malý únik 
nafty. Nevieme presne, v akom 
množstve, nakoľko nevieme, či 
nádrž zospodu je poškodená alebo 
nie, lebo nevieme sa k nej dostať,“ 
reagoval priamo na mieste dopravnej 
nehody veliteľ hasičského zásahu 
Slavomír Suchanič z hasičskej stani-
ce v Giraltovciach. 
  Ani jeden z dvojice šoférov pred 
jazdou a ani počas nej nepil. Policajti 
hovoria o zriedkavej situácii, keď na 
trojkilometrovom úseku musia riešiť 
hneď dva takto vyvrátené kamióny. 
„Ťažko povedať, čo to spôsobilo, 
ale možnože je za tým aj stav cest-
nej infraštruktúry a hustota cestnej 
premávky, vzhľadom na to, že je to 
medzinárodná cesta a je tu vysoká 
intenzita kamiónovej dopravy,“ 
upozornil šéf okresného dopravného 
inšpektorátu vo Svidníku Peter Mat-
kobiš. Prekážku v cestnej premávky 
vyvrátené nákladiaky netvorili.
   Na obmedzenia si vodiči museli 
dať pozor len počas ich vyťahovania 
na cestu. 

(ps)
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  V uplynulom vydaní sme priniesli smutnú správu, že nás navždy 
opustil lekár, pediater, primár a riaditeľ MUDr. Aladár Šalata. Keď 
sa vo februári 2016 dožil 85. narodenín napísal o ňom lekár a 
profesor Milan Kuchta z Košíc veľmi zaujímavý článok. Priná-
šame Vám o v plnom znení. 

Za lekárom, pediatrom a riaditeľom Aladárom Šalatom 

NAJMLADŠÍ PRIMÁR V ČESKOSLOVENSKU 
  Vždy dobre naladený a optimistický pán, i keď je už mimo aktívnej medicínskej 
služby, bol ešte donedávna činný v oblasti histórie medicíny, v spolupráci s 
periodikami či médiami, kde využíval svoje literárne danosti a dodnes dokáže 
recitovať skvosty slovenskej, českej i ruskej poézia, ba i zahrať na husliach... 
a stále sa živo zaujíma o problematiku pediatrie a jej života o nás. 
MUDr. Aladár Šalata sa narodil 8.2.1931 v Dobrej nad Ondavou, ktorú neskôr 
zaliali vody Ondavy a vznikla priehrada nádrž Domaša. Po maturite na Gym-
náziu v Prešove ho v roku 1950 prijali na Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach a 
po treťom ročníku prestúpil na Fakultu detského lekárstva Karlovej univerzity 
v Prahe, kde bol v roku 1956 s vyznamenaním promovaný. 
  Na základe umiestenky nastúpil pracovať do Prešovského kraja a rozhodol 
sa pracovať v okrese Svidník, kde v tom čase nebolo žiaden pediater, ale exis-
tovalo tam len malé detské oddelenie pri internom oddelení i novorodenecký 
úsek. Jeho zásluhou bolo novovytvorené 
detské oddelenie. Tu sa už ako 25-ročný 
stal najmladším primárom v Českoslo-
vensku. Po troch mesiacoch pôsobenia 
vo Svidníku sa stal vedúcim odboru zdra-
votníctva okresného národného výboru. V 
roku 1958 ho „prevelili do Starej Ľubovne, 
kde pôsobil necelé 3 roky, taktiež ako 
primár detského oddelenia. Svidníčania si 
ho však vyžiadali naspäť, a tak tam pôso-
bil až do roku 1982, a to napriek viacerým 
zaujímavým a lukratívnym ponukám. Ako 
výzvu pre svoju aktívnu činnosť (často 
bez pracovného času), vnímal následky 
vojny, ktoré sužovali občanov tohto kraja, 
trápila ich bieda, utrpenie a nebezpečné 
choroby s vysokou úmrtnosťou detí. 

VÝCHOVA A OSVETA NIELEN 
MEDZI MAMIČKAMI 

  Činnosti, ktoré MUDr. Aladár Šalata 
vykonával v tejto oblasti na poli zdra-
votnej výchovy a osvety nielen medzi 
mamičkami, ale aj medzi ostatným 
obyvateľstvom, sa môžu z dnešného 
pohľadu zdať jednoduché. Začínal 
však takmer od nuly, zaviedol detskú 
zdravotnú službu, na dedinách boli 
poradne pre deti, na ktoré mamičky so 
svojimi ratolesťami veľmi rady chodili, 
sledoval rast a vývoj detí, hodnoty 
krvného obrazu, ktoré porovnával s 
úrovňou v Česku. Očkoval deti na ško-
lách, čoho výsledkom bolo významné 
zníženie úmrtnosti. Tieto činnosti si 
vyžadovali entuziazmus a osobný 
vklad bez ohľadu na pracovný čas. 
Dôležitým faktorom bolo tiež podpora 
najbližšej rodiny. 
  Ako neskorší riaditeľ Okresného 
ústavu národného zdravia mal veľké 
zásluhy na výstavbe novej nemocnice. 
V roku 1964 navyše zriaďuje v Šariš-
skom Štiavniku detskú ozdravovňu s 
kapacitou 50 postelí.
   V tomto období sa podieľa na založe-
ní a činnosti samostatného Spolku le-
károv vo Svidníku. Organizuje celoslo-
venské konferencie so zameraním na 
pediatrickú problematiku vo vidieckom 
prostredí. Významným podujatím bola 
napríklad IV. konferencia pediatrov 
ČSSR a NDR.

PRIMÁROM V KOŠICIACH 
  V roku 1982 odišiel zo Svidníka do 
Košíc, kde pôsobil ako primár na no-
vovznikajúcom oddelení Detskej kliniky 
FNsP na Triede SNP č. 1 (nová ne-
mocnica). Odtiaľ nastupuje do funkcie 
riaditeľa Bardejovských kúpeľov. Aj tu 
sa snaží skvalitniť kúpeľnú starostlivosť 
o deti a už v roku 1984 je jeho aktivitou 
zriadená liečebňa pre choroby obličiek 
a močových ciest detí s kapacitou 30 
lôžok, čo malo veľký význam pre deti 
s týmito chorobami, keďže dovtedy 

MUDr. Aladár Šalata na prijatí u vtedajšieho primátora 
Svidníka Jána Holodňáka. Na fotografi i s bývalou šéfkou 
svidníckej nemocnice Emíliou Kosťovou  

Cenu mesta Svidník si prevzal na Dňoch Svidníka
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Za lekárom, pediatrom a riaditeľom Aladárom Šalatom 
takáto liečebňa na Slovensku nebola. So spolupracovníkmi rozšíril možnosti 
kúpeľnej liečby detí o nový objekt s kapacitou 50 postelí, s učebňami priamo v 
objekte. Liečebňa Zornička bola zameraná najmä na problematiku chronických 
gastrointestinálnych ochorení.  
  Počas pôsobenia v Bardejovských kúpeľoch sa naďalej podieľal na organi-
zovaní vedeckých konferencií. Boli to konferencie odborných pediatrických 
sekcií, napríklad celoštátne konferencie detskej nefrológie, detskej neurológie, 
celoslovenské konferencie mladých pediatrov, ale i odborné konferencie iných 
spoločností, napríklad gastroenterologickej a pneumologickej. Najvýznamnej-
ším medzinárodným podujatím v tomto období bola konferencia Európskej 
spoločnosti sociálnej pediatrie (ESSOP).

RIADITEĽOM BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOV 
  Dňa 1. februára 1990 skončil vo funkcii riaditeľa kúpeľov a ako 61-ročný odišiel 
do dôchodku, ale nie oddychovať. Pracoval ešte v pediatrickej ambulancii v 
Gaboltove, potom sa vrátil tam, kde začínal - do Svidníka, kde pôsobil ako 
revízny lekár v zdravotnej poisťovni. 

  Počas bohatej aktívnej pro-
fesionálnej činnosti si našiel 
čas aj na odborný rast a v roku 
1958 získal atestáciu I. stupňa 
z pediatrie, v roku 1963 ates-
táciu II. stupňa. V roku 1972 
nadobudol titul kandidáta vied 
(CSc.) na LF UPJŠ v Košiciach 
(ako jeden z prvých „terénnych“ 
zdravotníckych pracovníkov). 
V roku 1972 sa stáva členom 
výboru Slovenskej pediatrickej 
spoločnosti, kde pôsobil viac 
funkčných období. V polovici 
70. rokov sa stáva členom a 
koordinátorom celosloven-
ských epidemiologických štúdií 
(HPK), napríklad v oblasti soci-
álnej pediatrie. Jeho významné 
práce z tohto obdobia boli o 
výskyte akútnych respiračných 
ochorení u detí na Slovensku či 
o používaní alkoholu školopo-

vinnými deťmi, o farmakoekonomike antibiotickej liečby v pediatrii, o sledovaní 
vývoja krvného obrazu v závislosti od stravovania dojčiat. 

VITRÍNY ZDOBIA MNOHÉ VYZNAMENANIA A OCENENIA 
  Vitríny jubilanta právom zdobia mnohé vyznamenania a ocenenia. Jeho 

Vo svidníckom archíve do knižného života uviedol svoju knihu pod 
názvom Príbehy spod Ondavskej vrchoviny 

bohatá činnosť bola ohodnotená napríklad zlatou medailou Slovenskej le-
kárskej spoločnosti v roku 1991. Za rozvoj pediatrie na severovýchodnom 
Slovensku mu vláda SR v roku 1981 udelila titul zaslúžilý lekár, v roku 1982 
vyznamenanie Za vynikajúcu prácu. Bol ocenený aj množstvom regionálnych 
vyznamenaní, napríklad Cenou primátora mesta Bardejov a Cenou primátora 
mesta Svidník.
  Určite však tieto ocenenia nedokážu zhodnotiť jeho profesionálny, ľudský a 
organizátorsky vklad do pediatrie severovýchodného Slovenska, kde najmä 
detská populácia aj jeho významnou zásluhou získala štandardnú modernú 
pediatrickú starostlivosť, o čom svedčí (okrem iného) i jedna z najnižších doj-
čeneckých úmrtnosti na východe Slovenska či viacero odborníkov v regióne a 
neskôr už primárov v iných oblastiach Slovenska i za jeho hranicami, pokraču-
júcich v práci, ktorú začal. Svojím rozhľadom a skúsenosťami bol aj induktorom 
rozhodnutí niektorých mladých lekárov v smerovaní k akademickej sfére a 
výskumu.                                                                                                  (pn)

  Na smutnú správu o odchode lekára Aladára Šalatu reagovali na sociálnej 
sieti viacerí ľudia.  

Soňa Zacharovská 
„R.I.P. Môj prvý a najlepší a najmúdrejší a najľudskejší šéf... pán primár, pán 
doktor, drahý kolega... odpočívajte v pokoji, nech Vám je zem slovenská ľahká. 
S úctou spomínam a vždy budem.“    
Janka Demjanovičová Lešková
„Vyjadrujem rodine úprimnú sústrasť. Odišiel vzácny človek, ktorý pre Svidník 
urobil kus poctivej práce.“ 
Viera Titková
„Úprimnú sústrasť. Pán doktor bol ste úžasný a dobrý revízny lekár, ktorý súcítil 

s ľuďmi. Ďakujem za spoluprácu na VšZP vo Svidníku. Stále budem na Vás v 
dobrom spomínať. Bol dobrý kolega a moja ľavá ruka. Odpočinutie večne daj 
mu pane a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.“ 
Alena Janeková Magerová
„Mala som česť poznať ho, charizmatický človek s veľkým srdcom, úprimnú 
sústrasť rodine.“  
Helena Macková-Gajdošová
„Ako dieťa som bola jeho pacientka, bola som často chorá. Bol to veľmi milý 
človek a sestra som sa stále chválila, ku akému peknému a dobrému doktorovi 
chodím. Česť jeho pamiatke.“ 
Viera Nemcová
„Úprimnú sústrasť . Moju dcéru zachránil od invalidného vozíka. Spomínam 
si naňho ako na pána doktora.“ 
Mária Nicová
„V roku 1973 som začala pracovať na mojom prvom pracovisku, vtedy OÚNZ. 
Bol tam vtedy riaditeľ. Zotrvala som tam 5 rokov, rada na to spomínam.“
Naďa Rusinaková
„Spomínam si naňho len v dobrom. Aj mne zachránil život. Nech odpočíva 
v pokoji.“ 
Mária Halecká
„Môjmu synovi zachránil život. Vždy budem na pána doktora myslieť s úctou 
a vďakou. Úprimnú sústrasť rodine.“   



10. november 2020Podduklianske novinky 12Spravodajstvo 

  Ako sme už informovali v okrese Svidník došlo v dobe od 31. 
augusta do 2. septembra 2020 k trom prípadom pokusu kráde-
že, no vo všetkých troch prípadoch to páchateľom niekto alebo 
niečo prekazilo. 

Svidnícky vyšetrovateľ mladíkov obvinil z trestného činu krádeže

   Išlo o prípad v obci Breznica, kde páchatelia neoprávnene vošli do objektu 
miestnych potravín s cieľom odniesť si odtiaľ rôzne veci. K samotnej krádeži 
ale nedošlo, spustil sa alarm a ten páchateľov vyplašil natoľko, že z miesta 
ušli preč. 
   K druhému prípadu krádeže v meste Stropkov na Ul. Hrnčiarskej. Páchatelia 
pri pokuse vlámať sa do budovy predajne potravín boli vyrušení policajnou 
hliadkou, ktorá v rámci hliadkovej činnosti prechádzala okolo. I tu páchatelia 
stratili odvahu a  utiekli z miesta preč. 

   Tretím prípadom bol pokus vlámania sa do objektu poštového novinového 
stánku na  Ul. Hlavnej v Stropkove. Páchateľom sa tu už vôbec nedarilo, 
nepodarilo sa im ani len prekonať samotnú petlicu zámku na dverách.   
   Vo všetkých týchto prípadoch svidnícky vyšetrovateľ začal trestné stíhanie 
vo veci trestných činov krádeže. Na základe vynikajúcej práce svidníckych po-
licajtov boli krátko po činoch zistené a vypátrané osoby podozrivé zo spáchania 
uvedených skutkov. Dôkazná situácia preukázala, že skutkov sa ich dopustili 
15 ročný mladík zo Stropkova, 14 ročný chlapec zo Stropkova i teraz už 14 
ročný chlapec zo Svidníka, ktorý mal ale v čase spáchania skutku len 13 rokov 
a teda nie je možné ho trestne stíhať vzhľadom na jeho vek. Pri poslednom 
pokuse krádeže túto skupinku posilnil aj ďalší 14 ročný chlapec zo Stropkova. 
Svidnícky vyšetrovateľ mladíkov obvinil z trestného činu krádeže spáchaného 
formou spolupáchateľstva.                                                                    (krpz)

  O tom, že najkrajšie sviatky roka sa blížia, svedčí aj to, že po-
čas uplynulého týždňa pracovníci Technických služieb mesta 
Svidník oprášili vianočnú výzdobu. Aj samotné mesto Svidník 
sa pripravuje na Vianoce. 

Mesto Svidník sa pripravuje na Vianoce 

  „Všetci si prajeme, aby Vianoce 2020 mohli byť podľa možností „nor-
málne“, ale uvedomujeme si, že aj dobrý vývoj celej pandemickej situácie 
nám pravdepodobne neumožní uskutočniť všetky podujatia tak, ako 
bolo zvykom vo vianočnom období. Chceli by sme preto spojiť vianoč-
né magické obdobie s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19.  

Všetky aktivity budeme propagovať a zapájať verejnosť individuálne,“ 
informovala hovorkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová.
  Jednou z takých „čarovných“ aktivít je „Malá krabička - veľká radosť“. Do 18. 
decembra môže každý s dobrým srdcom nabaliť vianočný balíček akejkoľvek 
veľkosti, krabičku zabaliť vianočne a priniesť na Mestský úrad vo Svidníku 
na referát kultúry na II. poschodie. „Darčeky potom prerozdelíme medzi 
zariadenia pre seniorov, prípadne medzi seniorov, ktorí sú v starostlivosti 
mestských opatrovateliek, všetko podľa množstva balíčkov a na základe 
poznania sociálnych pomerov jednotlivých starkých. Balíček prosíme od 
darcu označiť, či je vhodný pre muža alebo pre ženu, či univerzálne. Milí 
Svidníčania, je na Vašej tvorivosti, láske k blížnemu - hoci anonymne, 
či na možnostiach niečo pekné kúpiť, čo darujete. Veríme, že aj malou 
krabičkou urobíme našim starkým obrovskú radosť, najmä teraz, keď 
sa ľudia cítia o čosi viac sami,“ ozrejmila Kristína Tchirová.   
  Ako sme už spomínali Technické služby mesta Svidník začali s inštaláciou 
vianočných ozdôb. Podľa hovorkyňa sú tak pripravení na prípadný výpadok 
zamestnancov z dôvodu karantény a tiež z dôvodu blížiaceho sa mrazivej-
šieho počasia. 
  Počas tohto kalendárneho roka sa v meste nekonalo viacero naplánovaných 
kultúrnych akcii. Mesto preto svojim spôsobom ušetrilo na ich organizovaní. 
Zaujímalo nás preto, že ušetrené fi nancie neinvestuje na zakúpenia novej 
vianočnej výzdoby. „Pandémia nám zobrala mnoho podujatí a teda aj 
možnosť príjmov z predaja vstupeniek. Na základe šetrení v rôznych 
položkách rozpočtu ešte v prvej vlne pandémie a obozretného hospodá-
renia nebudeme investovať do kupovanej výzdoby, naopak pripravujeme 
aktivitu s občanmi na dotvorenie vianočnej výzdoby. 

  Jednou z aktivít, ktorou by sme chceli oslovovať občanov, je zdobenie 
pešej zóny vianočnými ozdobami vlastnej výroby. 
  Mesto Svidník pripravuje ešte zaujímavý projekt VIANOČNÝCH PRIANÍ 
v mestskom rozhlase. Vo vybranom čase tesne pred Vianocami by sme 
chceli umožniť občanom, aby zaslali pozdrav pre svojho blízkeho do 
mestského rozhlasu, v ktorom budú prečítané. Vianočné melódie budú 
tieto pozdravy ešte umocňovať. 
  Všetky aktivity budeme postupne zverejňovať a budeme sa tešiť zo spät-
nej väzby aspoň na diaľku cez fotografi e, siete i pozdravy. V období, kedy 
ľudia musia dodržiavať odstupy, by sme chceli tvoriť aspoň pomyselné 
spojenia, prenášať si dobrú energiu a byť súdržnejší,“ uzavrela Kristína 
Tchirová.                                                                                                   (pn)

  V rámci grantového programu „Projekty zamestnancov“ nám bolo oznámené, 
že Nadácia Volkswagen Slovakia podporí náš projekt „Fitko hravo zdravo“ a 
to sumou krásnych 1 000 eur. 
  „29. októbra 2020 zasadala hodnotiaca komisia rozhodujúca o podpore 
žiadostí o grant na projekty v rámci grantového programu „Projekty zamestnan-
cov“ v spolupráci so zamestnancom Štefan Kočiš-Kovaľ. V zmysle rozhodnutia 
Komisie vám s radosťou oznamujem, že Nadácia Volkswagen Slovakia Váš 
projekt podporí,“ prišla takáto pozitívna správa.  
  Hlavnou myšlienkou projektu je s podporou Nadácia Volkswagen vybudovať 
oázu environmentálnych a pohybových aktivít. Chceme obohatiť a skvalitniť 
výchovno-vzdelávací proces v predprimárnej výchove zážitkovým učením 
hlavne vonku zábavnou formou a formou pokus - omyl s edukatívnymi pomôc-
kami. Vzdelávanie v environmentálnej oblasti - recyklácia odpadu, ochrana a 
tvorba životného prostredia, sadenie stromčekov, pocitový zdravotný chodník, 
edukačné prvky, kompostér, výukový ECOpanel, výukové herné steny a prvky. 
Vzdelávanie vonku je zvlášť v tejto dobe potrebné a pre deti zábavné, zdravé 
a udržuje ich motivované po celý deň.

 Anna Kurečková, riaditeľka MŠ Ul. Gen. Svobodu vo Svidníku  

Úspešný projekt 
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MANŽELSTVO UZAVRELI  
  Mgr. Róbert Goc (Svidník) a Mgr. Michaela Adamečková (Svidník), Radoslav 
Roskoš (Svidník) a Mgr. Miroslava Bačišinová (Svidník), Jaroslav Cina (Svid-
ník) a Ingrida Siváková (Svidník), Ján Šima (Svidník) a Ing. Martina Ľachová 
(Svidník), Peter Andrejčák (Stropkov) a Miroslava Kontúrová (Svidník), Mgr. 
Ivan Baláži (Stropkov) a Katarína Chalachanová (Svidník). 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI 
  Michal Keselica (1941, Nižný Mirošov), Peter Soroka (1961, Svidník), Pavel 
Breniš (1934, Giraltovce), Ján Rodák (1929, Vyšná Pisaná), Ján Papež (1961, 
Radatice), Helena Jurečková (1927, Mlynárovce), Anna Jurčišinová (1950, 
Nižný Komárnik),  Gabriela Hurná (1955, Stropkov), Mária Holubová (1933, 
Gribov), Štefan Sejka (1953, Ruská Poruba), Michal Bindas (1945, Vechec), 
Oľga Brušková (1935, Lisková), Mária Haburčáková (1941, Medzilaborce), 
Mária Mitaľová (1943, Mičakovce), Ing. Pavol Kráľ (1942, Svidník), Martina 
Bonková (1979, Košice - Barca), Anna Toropilová (1929, Mestisko), Mária 
Fedorová (1927, Okrúhle), Ján Mergeščík (1954, Svidník), Anna Leščišinová 
(1932, Svidník), Mária Rusinková (1934, Svidník), Ján Gundza (1944, Svid-
ník), Pavel Pirnik (1949, Stropkov), Anna Haburčáková (1947, Medzilaborce), 
Anna Čulová (1932, Radoma – Hradisko), Andrej Čalfa (1942, Maškovce), 
Anastázia Rešetárová (1932, Stebník), Jozef Jacko (1963, Giraltovce), Mária 
Kertysová (1946, Lascov), Vladimír Peržeľ (1953, Železník), Eva Mochnacká 
(1938, Volica), Cyril Mihok (1941, Prešov), Jozef Jurč (1956, Giraltovce), Jozef 
Basarik (1937, Mokroluh), Andrej Drotár (1935, Krušinec),  Anna Pisančíková 
(1930, Šemetkovce). 

  V stredu 4. novembra prišlo v rámci Študentskej kvapky krvi na Hemato-
logicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 42 bezprí-
spevkových darcov: 
  Dávid Ušala (20), Milan Lehocký (15), Vladislav Čisár (66), Michal Marcišin 
(41), Štefan Šafranko (11), Radoslav Šafranko (34), Sofi a Horochoničová (3), 
Kristína Jacková (2), Veronika Chripáková (3), Tomáš Kniš (12), Tomáš Podaný 
(10), Tomáš Mošanský (prvodarca), Pavol Burda (37), Slavomír Prokopovič 
(19), Alexandra Zápotocká (prvodarca), Róbert Zapotocký (2),  Monika Biče-
jová (13), Mária Demjanová (3), Ján Macko (47), Ján Fedák (6), Martin Doruľa 
(34), Michal Vanca (16), Adrián Slivovič (4), Emília Geciová  (5), Dominika 
Jaklubová (4), Katarína Bačová (prvodarca), Katarína Mikulová (7), Marek 
Hic (3), Katarína Krovická (prvodarca), Ján Palij (25), Ladislav Golenovský 
(12), Michal Čisár (28), Alexandra Hutňanová (31), Miroslava Sochovičová 
(2), Ivana Varjanová (prvodarca), Barbora Jadvišová (18), Nikola Papierníková 
(prvodarca), Mariana Pašeňová (10), Peter Pašeň  (7), Viktor Bochin (prvo-
darca), Martin Kačur (10), Patrik Sujeta (3). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku  

Kto daroval krv?   

  Seniorom nad 60 rokov, ktorí patria do kategórie zákonom 
chránených osôb, sa ministerstvo vnútra venuje celoročne. Táto 
skupina obyvateľov je totiž častým terčom závažnej trestnej čin-
nosti. Jej dôsledkom je v „lepšom“ prípade strata celoživotných 
úspor, častokrát však majú takéto prípady tragickejší koniec.

Prevencia kriminality: seniori, nebojte sa kontaktovať informačné kancelárie

  Najúčinnejším prostriedkom prevencie, ktorú vykonávajú  pracovníci odboru 
prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR,  sú priame stretnutia a 
rôzne druhy aktivít, či prednášky a informačné kampane. Seniori sú po ta-
kýchto stretnutiach odvážnejší a v mnohých prípadoch sa odhodlajú nahlásiť 
trestný čin. Lepšia informovanosť starších generácií pomáha znižovať latenciu 
podvodov - riziko nenahlásenia trestného hrozí najmä u osamelo žijúcich 
starkých bez príbuzných, ktorí sa nestretávajú s inými ľuďmi napríklad ani v  
seniorských organizáciách.
  Na besedách či zážitkových workshopoch sa často dozvedáme, že seniori 
na základe ministerstvom vnútra šírených informácií dokázali čeliť podvodní-
kom a nenechali sa nachytať. Neboja sa tiež priznať, že v minulosti sa im už 
niečo podobné stalo a že sa z toho poučili, pričom zároveň  vyzývajú iných 
k opatrnosti.
  Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality udr-
žiava intenzívnu komunikáciu so seniorskými organizáciami či združeniami 

pre občanov so zdravotným postihnutím 
a spolupracuje na rôznych aktivitách. 
„Teší ma, že naši odborníci sa starajú 
aj o túto zraniteľnú skupinu občanov. 
Som vďačný každému, kto sa svojou 
prácou podieľa na lepšom živote star-
ších ľudí a nie sú mu ľahostajné ich 
problémy,“ povedal minister vnútra SR 
Roman Mikulec.
  Ministerstvo vnútra SR má aj pre seniorov 
k dispozícii po celom Slovensku informač-
né kancelárie pre obete trestných činov, 
ktoré sú zriadené v každom kraji,  a seniori 
ich služby aj využívajú:
667 - celkový počet klientov, ktorí vyhľadali 
služby kancelárií, 314 - počet klientov nad 
60 rokov, ktorí vyhľadali služby kancelárií 
(prevládajú ženy), 131 - počet klientov 
nad 60 rokov, ktorí ako prvú inštitúciu vyhľadali služby kancelárií, 715 - počet 
preventívnych aktivít pre seniorov (besedy/zážitkové workshopy).
Ministerstvo vnútra SR preto vyzýva seniorov, aby neváhali ohlásiť každý 
trestný čin a nemali strach rozprávať o tom, čo ich trápi.                     (minv) 

  Občania môžu beztrestne odovzdať do úschovy nelegálne držané strelné 
zbrane a strelivo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru, ktorý im o prevzatí 
vydá potvrdenie. Štvrté kolo zbraňovej amnestie schválila Národná rada SR 
na obdobie od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021.
Odovzdané strelné zbrane a strelivo bude skúmať Kriminalistický a expertízny 
ústav Policajného zboru. Občania budú mať možnosť si túto zbraň zaevidovať 
pod podmienkou, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky 
na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne budú môcť previesť vlastníctvo 
zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, zbraň sa stane 
vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive.
  Predchádzajúce tri zbraňové amnestie boli vyhlásené na území Slovenskej 
republiky v rokoch 2005/2006, 2009/2010 a 2014/2015. Odovzdaných bolo 
celkom 10 865 ks zbraní a 82 010 ks streliva.
zbraňová amnestia: 14. 4 2005 - 14. 4. 2006 - odovzdalo sa 3463 kusov zbraní, 
strelivo nebolo súčasťou amnestie, zbraňová amnestia: 1. 11 - 2009 - 31. 5. 
2010 - odovzdalo sa 4367 kusov zbraní a 45684 kusov streliva, zbraňová 
amnestia: 1. 12. 2014 - 31. 5. 2015 - odovzdalo sa 3035 kusov zbraní a 
36326 kusov streliva.
Zbraňové amnestie splnili svoj účel,  teda zníženie počtu nelegálne držaných 
zbraní a streliva, a tým zníženie rizika, že sa týmito strelnými zbraňami bude 
páchať trestná činnosť. Bol to aj prostriedok na prípadnú identifi káciu zbraní, 

Od novembra platí zbraňová amnestia
ktoré mohli byť použité v súvislosti s páchaním trestnej činnosti. /Z odovzda-
ných zbraní  v predchádzajúcich troch amnestiách nebolo zistené spáchanie 
trestného činu ani s jednou z nich./

UPOZORNENIE V SÚVISLOSTI SO ZÁKAZOM VYCHÁDZANIA
Zbraň bude prevzatá do úschovy od každého občana. A to bez ohľadu na 
to, či sa naňho vzťahujú výnimky z uznesenia vlády o zákaze vychádzania. 
Konanie občana, ktorý poruší uznesenie o zákaze vychádzania, však bude 
následne riešené pre podozrenie porušenia predpisov na úseku verejného 
zdravotníctva. Zbraň bude od neho prevzatá za dodržania prísnych hygienic-
kých opatrení.                                                                                       (minv)
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ĎAKUJEME ODBERNÝM TÍMOM!  

TÍM ZÁKLADNÁ ŠKOLA KARPATSKÁ 

TÍM GYMNÁZIA DH

TÍM AMFITEÁTER 

TÍM ZÁKLADNÁ ŠKOLA 8. MÁJA

TÍM TECHNICKÉ SLUŽBY

TÍM ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA

TÍM ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA

  Deväť testovacích tímov na deviatich odberných miestach. 
Takto to vyzeralo v prvom kole celoplošného testovania vo 
Svidníku. 

  V prvej línii boli nasadení vojaci, policajti, administratívni pracovníci, dob-
rovoľníci, ale predovšetkým zdravotníci. „Ďakujem deviatim testovacím 
tímom z deviatich odberných miest vo Svidníku - za pracovitosť, trpez-
livosť, ochotu, nadšenie - všetkým zdravotníkom, vojakom, policajtom 
i administrátorom. 
  Stali sa z vám na niekoľko hodín výborné kolektívy, zohraté a schopné 
aj v tejto  situácii mať úsmev za rúškom či neustále sa rosiacim štítok,“ 
poďakovala primátorka Svidníka Marcela Ivančová.   
  Na sociálnej sieti ďakovali aj samotní občania. „Všetkým jedno obrovské 
zo srdiečka “ĎAKUJEME! Pri mapovaní odberných miest nielen vo 
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TÍM DOM KULTÚRY 

TÍM PODDUKLIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO

ĎAKUJEME ODBERNÝM TÍMOM!  
Svidníku, ale aj na našich obec-
ných samosprávach, kde ľudia pri-
chádzali z rôznych miest (Prešov, 
Poprad, Vranov ,Bojnice...) som 
stretával v tejto neľahkej dobe, tím 
odborný, profesionálny a ľudský. 
A to dodalo veľa aj čakajúcim na 
testovanie. Zdravotnícky, admi-
nistratívny personál a ozbrojené 
zložky ukázali spoločnú súhru. Aj 
v neľahkom ochrannom oblečení. 
Aj večer už v chladnejšom počasí, 
vždy vyčarili úsmev aj spoza rúška 
a ochranných štítov, čo bolo veľ-
kým povzbudením pre testujúceho. 
Samospráva tak ukázala, že je tu, 
že je potrebná v meste a v každej 
obcí. 
  POĎAKOVANIE patrí aj primáto-
rom a starostom, a ich tímu, lebo 
bez samosprávy by to sám štát ne-
zvládol. A nakoniec poďakovanie 
všetkým tým, čo sa "dobrovoľne" 
zúčastnili testovania, lebo sme 
tak dokázali, že ZDRAVIE je to 
najcennejšie, čo človek má, bez 
pohľadu, kto už aký názor na to 
všetko máme...,“ napísal Tomáš 
Michal Babjak.  
  Koľko nás stálo prvé kolo testovania? 
„Náklady na prvé kolo testovania 
na COVID-19 za mesto Svidník boli 
približne 6 000 eur. Mesto za túto 
sumu zabezpečilo pre jednotlivé 
odberové skupiny stravu, zaplatilo 
administratívnych pracovníkov a 
zabezpečilo ochranné pracovné 
pomôcky (overaly, štíty, dezinfek-
ciu, rozprašovače).
  Zúčtovanie nákladov za mesto 
Svidník je spracované za účelom 
preplatenia nákladov. Rovnako 
ako ostatné samosprávy čakáme 
na ďalšie informácie a usmernenia, 
aby vynaložené fi nančné prostried-
ky nám boli refundované.
 Do dnešných dní nie sú refundova-
né fi nančné náklady ani z prvej vlny 
COVID-19,“ informoval prednosta 
Mestského úradu Miroslav Novák. 

A KTO PRACOVAL 
V JEDNOTLIVÝCH TÍMOCH? 

Tím Základná škola Karpatská
Veliteľ : p. Tutoky 
Administrátori.: Olívia Siňar, Tatiana 
Kseničová
Zdravotníci: Dávid Sabanoš, Eva 
Šupšaková 

Tím Podduklianske osvetové 
stredisko

Veliteľ: p. Bašista 
Administrátori: Katarína Ždiňáková, 
Adam Hríb
Zdravotníci: Patrik Gmitter, Viktória 
Jenčová
Dobrovoľníci: Magdaléna Rodáková, 
Valér Šimko

Tím Cirkevná stredná škola
Veliteľ: p. Kaňuščin 
Administrátori: Alexandra Grocká, 
Anna Mária Keselicová
Zdravotníci: Ivana Siňar, Soňa Ju-
rišová, 
Dobrovoľníci: Andrea Krajňaková 

Tím Technické služby 
mesta Svidník

Veliteľ: Marek Mockovčiak 
Administrátori: Katarína Velčiková, 
Natália Jaselská, 
Zdravotníci: Sofi a Vorobeľová, Erik 
Jaškanič, p. Frenová
Dobrovoľníci: Matúš Bilančík

Tím Základná škola 8. mája
Veliteľ: p. Pištej 
Administrátori: Radka Klučárová, 

Pavel Lihocký, 
Zdravotníci: Erika Lombartová, Kata-
rína Mikulová 
Dobrovoľníci: Ingrida Baranová 

Tím Gymnázium DH
Veliteľ: p. Germuška
Administrátori: Šimon Gerek, Kristína 
Jacková, 
Zdravotníci: Michaela Ždiňaková, 
Ingrida Jurečková, Jaroslav Derco 
Dobrovoľníci: Jozefína Kudlová, An-
drej Harmada 

Tím SAD
Veliteľ: p. Hlavinka 
Administrátori: Jaroslav Vasička, 
Damián Cuprišin
Zdravotníci: Marián Husár, Eva Kuce-
rová, Samuel Vanát 

Dobrovoľníci: Fedorkovič, Eva Voj-
techovská

Tím Dom Kultúry
Veliteľ: p. Štefan Mydlár 
Administrátori: Leo Hriseňko, Bianka 
Guzyová 
Zdravotníci: MUDr. Janošíková, Ri-
chard Kožík, MUDr. Nikola Petrová

Tím Amfi teáter
Veliteľ: p. Ovčáčik 
Administrátori: Bc. Peter Sivák, Jana 
Drimáková
Zdravotníci: Erika Kseničová, Peter 
Masica

 Všetkým Vám patrí jedno veľké 
ĎAKUJEM!                                    

                                                   (pn)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

LEKÁRNE
NOVEMBER: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Po-
hotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
14. a 15. novembra: MUDr. Ľ. Girašek - Letná 1946/3 v Stropkove. 
Kontakt: 054/742 41 97.
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. 

CHOLEWIŃSKÁ-SZKOLIKOVÁ, Aniela: 
Miška a jej malí pacienti 4. Rozkošný utečenec. 
Bratislava, Ikar 2020. 46 s.
  Zoznámte sa so sympatickou Miškou, ktorá 
má v korune košatej lipy veterinárnu kliniku. 
Tentoraz jej pomoc potrebujú malý hýľ a zo-
slabnutá sýkorka. Mišku poprosí kamarát, aby 
sa mu postarala o zajačika. Zvieratko však 
dievčatku utečie. Kto je vlastne rozkošný ute-
čenec? Aké zatúlané zviera nájdu kamarátky 
v lese? A čo je to Poradca malého veterinára? 
Všetko sa dozviete v nových príbehoch z 
Lipovej kliniky.

KOLENÍK, Ján
  Narodil sa 11. novembra 1979 v Banskej Bystrici. Ján Koleník je slovenský 
herec. Po skončení VŠMU v roku 2004 sa stal členom Činohry SND. A v tom 
istom roku získal Cenu za najlepší herecký výkon na festivale Istropolitana 
projekt. Bol nominovaný na cenu Objav roka v rámci Divadelných ocenení 
sezóny 2003. V roku 2008 mu bola udelená Výročná cena literárneho fondu 
za postavu Kráľa Františka. Účinkoval v televíznych seriáloch ako napríklad 
Medzi nami, Panelák, Keby bolo keby alebo Kriminálka Staré mesto. 

KERTÉSZ, Imre (9.11.1929-31.3.2016)
  Maďarský spisovateľ, prekladateľ židovského pôvodu. Nositeľ Nobelovej 
ceny za literatúru. 
Jeho prvý a najznámejší román Bezosudovosť (Sorstalanság)  bol uverejnený 
v roku 1975. Jeho ďalší román Kaddiš za nenarodené dieťa (Kaddis a meg 
nem született gyermekért) je pokračovaním aj odpoveďou na jeho prvý román. 
Vo svojich ďalších dielach podáva analýzu osudu jedinca, ktorý je zatlačený 
do tragických a ponižujúcich pascí východoeurópskych dejín a spoločnosti. 
Istý čas žil v Berlíne. Zomrel v roku 2016 na následky Parkinsonovej choroby 
v Budapešti. 

- No ako? pýtajú sa naraz rodičia
syna, ktorý sa vráti domov zo skúšky.

- Vždy je najhlavnejšie zdravie, - vyhlási syn.

Zimný režim Zberného dvora 
  V nadchádzajúcom období bude Zberný dvor vo Svidníku fungovať 

v upravenom zimnom režime.

Od 9. novembra 2020 dochádza k zmene otváracích hodín:

 PONDELOK:     6:00 -14:00

 UTOROK:         6:00 -14:00

 STREDA:        6:00 - 16:00

 ŠTVRTOK:      6:00 -14:00

 PIATOK:         6:00 -14:00

 SOBOTA:        12:00 - 16:00 

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 10.11.: 6.30 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 * Dana, 18.00 + Michal, 
Mária, Streda 11.11.: 6.30 + Imrich Bateško, 18.00 + Martin, Štvrtok 12.11.: 
6.30 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 * Anna (70 rokov života), 18.00 + Ma-
túš (uzdravenie), Piatok 13.11. - Zdržanlivosť od mäsa a prísny pôst, Svätý 
Ján Zlatoústy: 6.30 * Vladimíra, 18.00 + Ladislav s rodinou, Eucharistická 
pobožnosť, Sobota 14.11.: 8.00 Poďakovanie za 25 rokov modlitieb matiek, 
Nedeľa 15.11. - začiatok Filipovky: 8.00 * Za farnosť, 10.30 * Zuzana (85 
rokov) csl., 18.00 * rod. Bokšanská (ZBA a odpustenie hriechov).
   Od nedele 15.11 budeme počas Filipovky realizovať prenos sv. liturgií v 
nedele a sviatky z nášho chrámu. Na farskej stránke bude uvedený link. 
Sledujte, prosím, aj oznamy v súvislosti s možnosťou otvorenia chrámu 
pre verejné bohoslužby. Zatiaľ je to 5 osôb a kňaz. Spovedanie nemôžeme 
realizovať ako zvyčajne v uvedenom čase, ale spoveď je možná po tel. 
dohovore a koná sa v chráme.   

GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 10.11.: 17:00 + Helena, Jozef a ostatní z rod. Kapcalovej, Streda 
11.11.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Helenu, Štvrtok 
12.11.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra Frančáka s rod. a Júliu, 
Piatok 13.11.: 17:00 + Peter, Ján, Sobota 14.11.: 7:00 + Andrej, Melánia, 
Ján, Nedeľa 15.11.: 9:00 Za farnosť. 

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. Sú tam tiež zaujímavé videá o ľuďoch, ktorí pochádzajú z rôzneho 
prostredia a ktorí našli pravé šťastie. Niektorí z nich sú vysoko kvalifi kovaní 
odborníci a vedci, iní boli predtým závislí od drog alebo boli vo väzení, ale 
zmenili svoj život.
   Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie 
údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.
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 Infoservis

  Projekt Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021) 
sa začal svojou prvou fázou 1. júna 2020 sčítaním domov a 
bytov. Sčítanie domov a bytov trvá do 12. 2. 2021 a plynule naň 
nadväzuje sčítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 do 30. 3. 2021. 

Príprava na sčítanie obyvateľov v roku 2021 sa začala

  V mesiaci október spustil Štatistický úrad SR školenia obcí k sčítaniu oby-
vateľov a zároveň sa začala informačná kampaň k sčítaniu obyvateľov, ktorá 
má prispieť k edukácii obyvateľov, ako sa správne sčítať. Sčítanie obyvate-
ľov, domov a bytov  prvýkrát vo svojej viac ako storočnej histórii bude  plne 
elektronické. Sčítavať sa obyvatelia budú z  pohodlia domova a vyplnenie 
elektronického formuláru  nezaberie viac ako 10 minút. Na sčítanie postačí 
mobil, tablet či notebook alebo PC. Obyvatelia budú mať  okrem webovej 
aplikácie k dispozícii aj aj mobilnú aplikáciu. 
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou blízkych,  
má možnosť využiť službu asistovaného sčítania. 

Plne elektronické a integrované sčítanie obyvateľov 2021
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. mar-
ca 2021, t. j. počas 6 kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa sčíta sám alebo s 
pomocou blízkej osoby  kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počí-
tača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na 
webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu, 
ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS. 
  Samosčítanie je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie 
sčítacieho formulára, bez narušenia súkromia. 

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať  
k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 
2020 na piatok 1. januára 2021. 
  Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a de-
mografi e: „Novinkou nie je len plná elektronizácia, ale aj integrácia údajov. 
Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto 
tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska 
použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založe-
né na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných 
od obyvateľov. Administratívne zdroje údajov sú databázy, ktoré spravujú 
ministerstvá alebo ostatné orgány štátnej správy (napr. centrálny register 
poistencov zdravotného poistenia, ktorého správcom je Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou).“

Sčítanie je povinné 
  Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektro-
nického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, 
kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je 
povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý po-

byt.  Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný 
zástupca. To isté platí aj pri obyvateľoch, ktorí nie sú schopní sčítať sa sami. 
V tom prípade môžu využiť službu asistovaného sčítania.

Pomoc obyvateľom pri sčítaní 
  Sčítanie obyvateľov realizujú samosprávy. Ak sa obyvateľ nemôže alebo 
nevie sčítať sám, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania. 
Jasmína Stauder, hovorkyňa SODB 2021: „V každej obci bude zriadené 
kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na 
území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť 
obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility), 
tým, že  zavolá na obec alebo call centrum. V takomto prípade navštívi mobilný 
asistent obyvateľa doma a sčíta ho.“

Koľko otázok treba vyplniť 
  Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a de-
mografi e: „Po autentifi kácii čaká obyvateľa sčítací formulár, ktorý obsahuje 
14 otázok. Všetky otázky sú doplnené o krátke a výstižné vysvetlivky a preto 
by vypĺňanie malo byť jednoduché a rýchle.“ 

Ochrana osobných údajov je priorita
  Pri projekte Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 je prioritou ochrana 
osobných údajov obyvateľov a bezpečnosť zberu a spracovania  údajov je 
základnou podmienkou realizácie sčítania.  Štatistický úrad SR spolupracuje 
s Úradom na ochranu osobných údajov SR.  Všetky údaje poskytnuté Šta-
tistickému úradu SR sú spracovávané výlučne pre potreby sčítania. Všetky 
získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou. Na účely 
ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný 
projekt. Ochrana osobných údajov sa realizuje aj prostredníctvom hašovania, 
pseudoanonymizácie a anonymizácie. Každý zamestnanec, ktorý pracuje na 
projekte sčítania, je poučený o ochrane osobných údajov. Všetky osoby, ktoré 
pri výkone funkcií v rámci sčítania pracujú s osobnými údajmi, sú zaškolení 
a poučení.

Prečo je sčítanie potrebné
  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie 
všetkých obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na 
to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za uplynulé obdobie  zmenili. 
Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demo-
grafi ckých, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach 
obyvateľov a ich bývaní. 
  Výsledky zo sčítania prezentujú: Demografi ckú, sociálnu, národnostnú, 
náboženskú štruktúru obyvateľstva na danom území; informácie o bývaní 
obyvateľov, o štruktúre bytov a domov; možnosť formovať rozhodnutia autorít 
regionálnej a lokálnej úrovne; údaje, ktoré  slúžia ako podklad pre územné plá-
novanie obcí; výsledky SODB, ktoré  prispievajú k  riešeniu systému dopravy,  
budovaniu parkovísk parkovacích miest, parkov a zelene, oddychových zón 
a detských ihrísk; zistenie reálneho počtu dochádzajúcich a odchádzajúcich 
obyvateľov za prácou alebo do školy má výrazný vplyv na kvalitu dopravy. 
SODB poskytne  dôležité informácie pre budovanie rôznych sietí : záchran-
ných služieb; nemocníc; škôl; centier voľného času; obchodov; kultúrnych 
ustanovizní; služieb. 

Jasmína Stauder, hovorkyňa pre SODB 2021 


