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Významné politické akcie v meste 

 

 Z významných a spoločenských akcii v roku 1982 už tradične treba poznamenať tieto 

akcie, ktoré usporiadava naše mesto. 

 8. divadelný svidnícky festival, pri príležitosti osláv oslobodenia mesta. Toto podujatie 

sa začalo 18. januára položením vencov k pamätníku vo Svidníku a na Dukle. Večer sa 

uskutočnila slávnostná akadémia, na ktorej vystúpil podpredseda Mestského výboru strany 

Ivan Hončár. Po akadémii vystúpilo Štátne divadlo z Košíc s hrou ,,Slovenské tango“. 

V priebehu divadelného festivalu vystúpili umelci ďalších štyroch umeleckých divadelných 

súborov. 

 

Oslavy Februárového víťazstva 

 

 Dňa 25.2.1982 pri príležitosti 34. výročia Februárového víťazstva sa uskutočnila 

slávnostná akadémia v Dome osvety. Za naše mesto pri tejto celookresnej akcii v delegácii 

predseda mestského výboru strany Emil Timko a predseda národného výboru Jozef Baslár. 

 

Oslavy 1. mája 

 

 Prológom osláv boli lampionové sprievody. Dňa 1. mája presne o 9:00 hodine na 

autobusovom nástupišti, kde sa zhromaždilo viac ako 10 000 občanov, vystúpili na tribúnu 

predstavitelia okresu a mesta Manifestáciu otvoril predseda ONV Ing. Jozef Grus, 

a slávnostný prejav mal vedúci tajomník OV KSS Michal Balvirčák. 

 Po sprievode, ktorej prešiel mestom a prehliadková tribúna bola umiestnená pred 

domom osvety na amfiteátri bol kultúrny program, na ktorom vystúpili súbory Makovica, 

Karpaty, ktoré sú pri dome osvety a školské súbory. 

 

Slávnosti kultúry ukrajinských pracujúcich ČSSR 

 

 17.6. až 20.6.1982 sa ukončili XXVIII. slávnosti piesní a tancov. Do rámca týchto 

slávnosti mimo hlavného kultúrneho programu v nedeľu odpoludnia boli tieto akcie: 

Otvorenie súťažnej výstavy detských výtvarných prác na tému ,,Mier očami detí“. 

Sprístupnenie výstavy ľudových kraslíc v ukrajinskom múzeu. Slávnostný míting pracujúcich 

na amfiteátri. Na tohtoročných slávnostiach mal veľký úspech sovietsky súbor ,,Lotos“ 

 

Výstavba mesta 

 

 Výstavba mesta pokračuje rýchlym tempom. Na sídlisku Utra pribudli ďalšie bytovky, 

v ktorých bývajú prevažne zamestnanci Strojárni potravinárskeho priemyslu. Tieto byty sú 

stavané formou družstevnej bytovej výstavby. Na tomto sídlisku sa započalo s výstavbou 

občianskej vybavenosti a to: Obchodné stredisko detských jaslí a škôlky, domu služieb 

a osvetového strediska. V štádiu odovzdania do užívania je prvá časť obchodného centra, kde 

má byť samoobsluha, mäsiareň, zelenina a reštauračná časť. Všetky tieto akcie realizujú 
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Pozemné stavby, stredisko Svidník. Pripravuje sa projektová dokumentácia na výstavbu 

sídliska Dukla, ktoré bude v areáli za riekou Ladomirka. 

 Ukrajinské múzeum vo Svidníku dokončuje skanzen, ktorý je nad amfiteátrom a jeho 

prvá časť má byť sprístupnená v roku 1983. Doposiaľ je tam postavených 15 objektov 

ľudovej architektúry a to rodinné domy, mlyn, hospodárske stavenia, ktoré názorne ukazujú 

život našich predkov. 

 Dňa 15. júna 1982 bola slávnostne odovzdaná do užívania budova Okresnej odborovej 

rady vo Svidníku. Na tejto slávnosti sa zúčastnil člen predsedníctva ÚV KSS predseda 

Slovenskej odborovej rady Ladislav Abrahám. Stavbu realizovali pracovníci Okresného 

stavebného podniku v rozpočtovom náklade 5 miliónov korún. 

 V priebehu roka 1982 pracovníci ČSAD vo Svidníku dostali do užívania nové 

opravárenské dielne pre autobusy a nákladné vozidla. I túto stavbu realizovali pracovníci 

Okresného stavebného podniku, ktorý svojím podielom značne pomáhajú Pozemným stavbám 

pri výstavbe menej náročných stavieb. 

 

Významné návštevy 

 

 Dňa 22. apríla 1982 zavítal do Svidníka vicekonzul Generálneho konzulátu ZSSR 

Michail Vasilijevič Kuckin. Bol privítaný okresnými predstaviteľmi mesta, ktorí ho 

informovali o rozvoji mesta a okresu. 

 26. mája 1982 navštívil náš okres 28 členná skupina ideologických pracovníkov 

z krosnianskeho vojvodstva. Pri svojom pobyte delegácia sa zaujímala o aspekty masovej 

ideologickej práce. Túto delegáciu viedol tajomník vojvodského výboru PZRS v Krosne 

Wiačeslav Kautský. 

 14.júna 1982 navštívil náš okres veľvyslanec Nemeckej demokratickej republiky 

v ČSSR Helmut Ziebart v sprievode konzula konzulátu NDR Gunreta Neida pôde OV KSS 

tohto vzácneho hosťa privítal ved. tajomník OV KSS Michal Balvirčák. 

 Pri príležitosti osláv dňa Československej ľudovej armády už tradične naše mesto 

a ostatné pamätné miesta navštevuje minister národnej obrany Martin Dzur. Tak aj toho roku 

sa zúčastnil týchto osláv. Prítomné boli aj ďalšie delegácie a síce: delegácia Strednej skupiny 

sovietskych vojsk, ktoré viedol A. Rudenko, delegácia hlavného velenia ozbrojených síl 

Varšavskej zmluvy, ktorú viedol J. M. Vološin a predstavitelia našich straníckych orgánov. 

 

Plynofikácia Svidníka 

 

 Plynofikácia Svidníka pokračuje vysokým tempom. Dňa 13. septembra 1982 v dome 

osvety bola veľmi milá slávnosť. Bol slávnostný akt zapálenia plynu na území mesta Svidník. 

Potrubie plynovodu z Bardejova do Svidníka bolo naplnené plynom a pri koncovom uzávere, 

ktorý je pri Štátnych lesoch vo Svidníku bol slávnostne zapálený plyn, ktorý prešiel týmto 

plynovodom do Svidníka. Celá trasa z Bardejova do Svidníka bola vykonaná za 44 mesiace 

a vytvorená hodnota v sume 25 a pol milióna korún. 

 V súčasnom období pokračuje výstavba plynovodu ďalej na území mesta Svidník tak, 

že od Štátnych lesov cez mesto smerom na Strojárne potravinárskeho priemyslu je vedená 

hlavná tepna plynovodu. Plynové potrubie je zakopané do zeme a v súvislosti s tým sa 



4 
 

 
 

prevádza aj rozširovanie chodníkov okolo hlavnej cesty smerom na Duklu. I táto akcia 

prispela k skrášleniu nášho mesta. 

 

Rozvoj školstva 

 

 Rozvoj školstva v našom meste čim ďalej tým viac naberá na intenzite. V meste 

pôsobia 3 základné školy, dve priemyselné školy a to Stredná priemyselná škola odevná 

a Stredná priemyselná škola strojnícka pri SPP, Gymnázium, dve odborné učilištia.  

 V predškolskej výchove viac ako na 90% sú deti, ktoré nastupujú do prvého ročníka 

zaškolení.  

 V školskom roku 1981/82 na základných školách sa postupne prechádza na 

desaťročnú povinnú školskú dochádzku. V tomto sa odzrkadľuje aj to, že zvyšuje sa počet 

stredných škôl v meste. 

 

Pohľad do matriky 

 

 Za rok 1982 je stav obyvateľstva v meste nasledovný: 

Počet obyvateľov v meste: 8 732 

  Z toho muži: 4 317 

   ženy: 4 415 

Sobáše:    39 

Rozvody:    10 

Narodený celkom: 238 

      chlapci: 121 

     dievčatá:  117 

Zomreli celkom:   61 

       muži:   28 

       ženy:   33 

 Z počtu zomrelých v Domove dôchodcov zomrelo 27 osôb. 

 


