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Od kronikára 

 

Váţený čitateľ, 

 

 Som PhDr. Zoltán Šafran, narodený 13. apríla 1954 v Čiernej nad Tisou okres 

Trebišov. Vo Svidníku trvale bývam od roku 1978 a pracujem na Okresnej manţelskej 

a predmanţelskej poradni Okresného národného výboru vo Svidníku ako vedúci poradne. 

 Pochádzam z početnej 8-šlennej rodiny. V roku 1978 som ukončil štúdium na vysokej 

škole – Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, katedre psychológie 

v Košiciach, odbor psychológia. Hneď po ukončení vysokoškolských štúdii som začal 

pracovať vo Svidníku ako vedúci Okresnej manţelskej a predmanţelskej poradne. V tejto 

funkcii pracujem dodnes. Som ţenatý, mám jedno dieťa. 

 Nakoľko doterajší kronikár Juraj Voloch pre zmenu zamestnania, ale hlavne zmenu 

svojho pôsobiska (ZSSR) nemohol súčasne vykonávať túto náročnú úlohu, bol som 

uznesením Rady Mestského národného výboru vo Svidníku, číslo 105/1988 zo dňa 6. októbra 

1988 menovaný a schválený za kronikára mesta Svidník dňom 1. novembra 1988. 

 Vzhľadom k tomu, ţe v kronike chýbajú zápisy za roky 1985, 1986 a 1987 pokúsim sa 

o ich spätné doplnenie. 

 Moje menovanie za kronikára mesta povaţujem za veľkú česť, osobne si to veľmi 

váţim a pokúsim sa, aby som dôveru vo mňa vkladanú nesklamal. 

 Čitateľovi kroniky predloţím v chronologickom slede významné udalosti, ktoré sa 

udejú v našom meste tak, aby vznikol dokument, ktorý podá čitateľovi prehľadný obraz 

o hospodárskom, politickom a spoločenskom rozvoji mesta. 

         Zoltán Šafrán 

 

Hospodárstvo 

 

Športvýroba splnila úlohy 

 

 Pracujúci svidníckej prevádzkarne športvýroby výrobné druţstvo splnili ročné úlohy 

vo výške 12 520 000 Kčs uţ 5.12.1984. Šijú sa tu volejbalové, futbalové lopty a zvršky 

športovej obuvi. Aţ 99,2 percenta všetkých výrobkov spĺňa normové parametre, ktoré ich 

oprávňujú zaradiť do 1. akostnej skupiny.  

 

Nová trafika MHD 

 

 Dňom 1. januára 1985 vstúpila do platnosti nová Tarifa mestskej hromadnej dopravy – 

ČSAD, n. p. Košice. Zároveň sa zmenili niektoré tarifné podmienky. 

Patria medzi ne tieto zmeny: 

- stanovenie prepravy zdarma pre deti do 10 rokov, pre vojakov základnej sluţby do 

hodnosti čatára, pre občanov starších ako 70 rokov a pre kočiar s dieťaťom, 
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- umoţňuje 50% zľavy dôchodcom s nízkymi príjmami a účastníkom odboja, 

- rozšírenie platnosti časových lístkov na jeden deň pred a tri dni po uvedenom období. 

- stanovenie jednotnej ceny cestovného – 1 Kčs, 

- stanovenie nových cien časových lístkov (30 Kčs mes.) 

- zjednotenie tarifných podmienok pre všetkých MHD vo Východoslovenskom kraji. 

Na nové časové lístky je potrebné vyplniť vo výdajni cestovných lístkov ţiadanku a predloţiť 

fotografiu o rozmere 3,5 x 3,5 cm. 

 

OZKN za rok 1984 

 

 OZKN vo Svidníku splnili svoje celoročné úlohy za rok 1984 uţ 22. decembra, 

exportné úlohy uţ 20. decembra. Do konca minulého roka vyprodukovali vo výrobe tovaru 

navyše 1 167 000 korún. Úlohy na tento rok sú ešte  náročnejšie. Majú vyrobiť tovar 

v hodnote 23 000 000 korún a na export do socialistických krajín za 57 a do nesocialistických 

za 7 a pol milióna korún. Zisk majú zvýšiť o 10 000 000 korún. Úlohy budú zabezpečovať 

s priemerným  ročným stavom pracovníkov v počte 1 330. 

 

Rok 1984 v SPP 

 

 V SPP Svidník bilancovali svoju činnosť za minulý rok. Za povšimnutie stoja 

nasledujúce skutočnosti ako o nich hovoril riaditeľ SPP Ing. Anton Koţík: v SPP vyrobili 

tovar v hodnote skoro 130 000 000 korún, exportné úlohy zvýšili aţ o 50% priemerné zárobky 

vzrástli o 2,4%. 

 

Práce v Lesnom závode 

 

 Lesný závod vo Svidníku hospodári na vyše 41 tisíc hektárov poľnohospodárskej 

pôdy. Jeho pracujúci úspešne plnia úlohy plánu. Úlohy pestebnej činnosti splnili na 102 

percent a obnovu lesa urobili na 530 ha lesnej a nelesnej pôdy. V tomto roku musia 

v pestebnej činnosti obnoviť 630 ha lesa a uskutočniť výchovné zásahy (prerezáky) na 745 

hektároch z prebierky na 1 200 ha. Plán im ukladá vyťaţiť a dodať 155 tisíc m
3
 drevnej 

hmoty. 

 

Úspešný január v OSP Svidník 

 

 Aj napriek tuhej zime sa Okresný stavebný podnik vo Svidníku úspešne vyrovnal 

s úlohami januára. Upravené vlastné výkony dosiahol na úrovni plánu 1 650 000 korún, ktorý 

je o 3,8 percenta vyšší ako bol v januári 1984. Plánovaný objem stavebných prác prekročil. 

Základnú stavebnú výrobu v OSP zabezpečovalo 440 pracovníkov. 

 

Agrochemický podnik Svidník 

 

 Dňa 1. marca 1985 sa zišlo 70 pracovníkov ACHP vo Svidníku na hodnotiacej 

schôdzi, kde si vypočuli správu o výsledkoch hospodárenia v roku 1984. V správe sa 
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konštatovalo, ţe ACHP medzi poľnohospodárskymi podnikmi má špecifické miesto. 

Poskytuje poľnohospodárstvu sluţby spojené s výţivou a chemickou obnovou rastlín proti 

chorobám, burinám a škodcom. Agrochemici splnili túto úlohu v spolupráci so Slovairom na 

102,8 percenta. 

 Útvar výţivy a ochrany rastlín uskutočňoval v priebehu a počas celého roka prognózy 

a signalizáciu podľa metodických pokynov nadriadených orgánov. Jeho pracovníci odoberali 

pôdne vzorky, vzorky úrod a ţivočíšnych produktov, spracovali a odosielali do centrálnych 

skúšobní. 

 Stredisko riadenej výţivy preţúvavcov sa zameralo na dodrţiavanie plôch osevu 

jednoročných a dvojročných krmovín. ACHP vysoko prekročil všetky základné ukazovatele 

plánu. Plán výkonov vo výške 8 160 000 korún prekročil o 17,2 percenta. 

 V tomto roku má výška plánovaných výkonov dosiahnuť 9 870 000 korún. 

 

Vs. štátne lesy sa činia 

 

 Pracovníci Vs. štátnych lesov vo Svidníku a ich jednotlivých lesných správ zalesnenia 

v tomto roku 620 ha lesnej a nelesnej pôdy. Na kaţdom hektári chcú vysadiť vyše 6 200 

sadeníc jedle, borovice, duba a buka. Okrem toho zasadia aj smreky a smrekovce, douglasky 

(semená boli dovezené z USA), javory, jasene a lipy. 

 

Polrok v OZKN 

 

 Na základe polročného bilancovania úloh v OZKN vo Svidníku sa konštatovalo, ţe 

plnenie úloh vytvára reálne predpoklady pre splnenie celoročných úloh i celej päťročnice 

v závode. Z ročného plánu splnili v OZKN úlohy na 51 percent. Do konca roka i päťročnice 

chcú ešte vyrobiť tovar za vyše 1 miliardu 84 000 000 korún. Na vyše plánu chcú vyrobiť 

o 113 tisíc kusov detskej konfekcie viac. 

 

Integra Svidník 

 

 Výrobné druţstvo invalidov Integra tohto roku oslavuje 3. výročie svojho zaloţenia. 

Presne 21. novembra začínali ako siedmi. V súčasnosti pracuje vo výrobe 29 ľudí a traja 

pomocní pracovníci – skladník, vodič a upratovačka. V spolupráci s k. p. Tesla Stropkov 

vyrábajú telefónne šnúry, zástrčky a konektory. Vedúcim druţstva je toho času Stanislav 

Mikita. 

 

25 rokov OZKN 

 

 Pri príleţitosti 25. výročia vzniku OZKN vo Svidníku sa 11. októbra 1985 konala 

slávnostná celozávodná konferencia ROH. Zúčastnili sa na nej námestník ministra priemyslu 

SSR Ing. Alexa Csc, technický riaditeľ Slovakotexu Ing. Bratko a podnikový riaditeľ Dr. 

Kravčák. Delegáciu OV KSS viedol vedúci tajomník Dr. Jozef Bilas a za VK KV KSS sa na 

slávnostnom zhromaţdení zúčastnil jeho tajomník Michal Balvirčák. 
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 V OZKN pracuje 1 500 členný kolektív, v súčasnosti tu pracuje 35 Brigád 

socialistickej práce, 25 rokov v závode odpracovalo 136 pracovníkov a 311 zamestnancov tu 

pracuje viac ako 20 rokov. V robotníckych profesiách v závode pracuje 590 vyučených 

pracovníkov a 84 s vyššou kvalifikáciou, čo predstavuje 56% všetkých robotníkov. 

Z technicko-hospodárskych pracovníkov má 75% vysokoškolské vzdelanie a 82% 

stredoškolské vzdelanie. 

 

Budovanie mesta 

 

Okresné mesto 

 

 Svidník sa rozkladá na ploche 1992 ha, k decembru 1984 v ňom ţilo 9 558 

obyvateľov. Mesto leţí medzi sútokmi riek Ondava a Ladomirka v nadmorskej výške 220 

metrov. Z celkového katastrálneho územia mesta je 167 ha zastavanej plochy. Na jedného 

obyvateľa v meste pripadá 299 m
2
 celkovej udrţiavanej zelene. Na jej údrţbu sa v roku 1984 

vyčerpalo 3 429 000 korún z toho na investičné výdavky 1 191 000. 

 

Prístavba MŠ 

 

 Vzhľadom na nepriaznivú situáciu v moţnostiach zaškoľovania detí predškolského 

veku v okresnom meste schválila Rada ONV projektovú úlohu na prístavbu materskej školy č. 

III. v okrsku H ( za administratívnou budovou). Stavba by sa mala financovať zo zdruţených 

prostriedkov podnikov a organizácii: Zdroj, Jednota, Okresná správa spojov, ŠBČs, Drobný 

tovar, MsNV. Stavať budú stavbári OSP vo Svidníku nákladom 3 000 000 korún. 

 Súčasná kapacita III. MŠ by sa takto zvýšila o 60 detí. 

 

40 mierových rokov 

 

 Dňa 19. januára 1945 bol oslobodený Svidník. Za 4 desaťročia, ktoré odvtedy uplynuli 

vzrástol počet obyvateľov skoro desaťnásobne a s prechodne bývajúcimi ich uţ je desaťtisíc. 

Svidník získal štatút mesta ešte 10.6.1964 na základe uznesenia KNV v Košiciach číslo 

206/64. V roku 1968 sa uţ po tretíkrát vo svojej novodobej histórii stal okresným sídlom 

(predtým v rokoch 1942-1944 a 1945-1960). Z predvojnového Svidníka stojí uţ iba 10 

pôvodných objektov nepočítajúc do toho kostoly. 

 Pribudlo 2 025 bytov v hromadnej bytovej výstavbe z 740 bytov v 420 rodinných 

domoch. Od vojny tu vyrástlo 121 účelových objektov. 

 Vybudovali sa nové vodné zdroje, celá vodovodná a kanalizačná sieť a zreguloval sa 

tok Ladomirky. Kým pred vojnou existovala vo Svidníku 1 základná škola a jedna 

,,meštianka“ dnes máme 9 materských škôl a detských jaslí pre 925 detí predškolského veku, 

3 základné školy, gymnázium stredná priemyselná škola odevná, 2 stredné odborné učilištia. 

Okre toho pedagogický proces prebieha aj v detskom domove, osobitnej internátnej škole, 

ľudovej škole umenia a v Dome pionierov a mládeţe.  

 Obrovský skok urobilo zdravotníctvo. Na mieste pôvodnej drevenej ,,nemocnice“ 

vyrástol nový impozantný zdravotnícky areál s kapacitou 425 lôţok. 
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 V meste ţije 720 dôchodcov, ďalších 120 je v ústave sociálnej starostlivosti. 

 V obchodnom systéme slúţi obyvateľstvu 38 predajní a 11 závodov verejného 

stravovania s kapacitou 1 862 stoličiek. 

 Socialistický záväzok, ktorý prijali občania na počesť významných politických výročí, 

bol splnený na 200 percent v 4. roku 7. päťročnice.   

 V investičnej časti akcie Z vytvorili občania dielo za 12 miliónov korún, zatiaľ čo plán 

rátal so 6 800 000 Kčs. 

 

Odovzdali MŠ 

 

 V piatok 18. januára 1985 odovzdali slávnostne do uţívania druhu MŠ a DJ na 

sídlisku Utra vo Svidníku. Na otváracom akte strihania pásky, ktorý sa niesol v znamení 40. 

Výročia oslobodenia mesta sa zúčastnil člen predsedníctva a predseda ONV Jozef Bilas, člen 

predsedníctva a tajomník OV KSS J. Cahajla a ďalší. Nové predškolské zariadenie bude 

navštevovať 125 detí (90/35). Objekt postavili stavbári 04 a 07 Pozemných stavieb Prešov 

nákladom 8 a pol milióna korún. 

 

Detský bazén 

 

 Rada ONV schválila projektovú úlohu na stavbu detského bazénu vo Svidníku. 

Postaviť by ho mal MsNV vo Svidníku v akcii Z nákladom 2 000 000 korún v blízkosti 

plaveckého bazénu. Bude pozostávať z dvoch častí – bazénu pre neplavcov s rozmermi 25 x 

12,5 metra a s hĺbkou 0,6 do 1,2 metra a detského bazénu nepravidelného tvaru s hĺbkou vody 

do 0,4 metra. 

 

Aplikačné stredisko ACHP 

 

 Agrochemický podnik vo Svidníku uţ niekoľko rokov zabezpečuje výstavbu nového 

aplikačného strediska. Toho času sú stavebné práce pozastavené, lebo na stavenisku došlo 

k zosunu pôdy. Na základe opätovného geologického prieskumu vypracúva 

Poľnohospodársky projektový ústav v Prešove projekt sanačných prác, ktoré sa budú 

uskutočňovať v dvoch etapách. V prvej sa urobia subhorizontálne vrty, v druhej postavia 

oporný múr hĺbke 10 a dĺţke 80 metrov. Po sanácii staveniska bude hlavný dodávateľ 

Agrostav Stropkov pokračovať vo výstavbe skladov, sociálnej budovy a ďalších objektov 

aplikačného strediska v celkovom náklade 15 000 000 korún. 

 

Rada riaditeľov zasadala 

 

 V polovici apríla 1985 sa zišla rada riaditeľov mesta, aby prerokovala stav príprav 

celokrajskú pracovnú zmenu, ktorá je stanovená na sobotu 20. apríla a tieţ aby prerokovala aj 

stav a výsledky svojpomocného investičného hnutia v meste. Okrem iného má mesto v roku 

1985 v pláne realizovať 11 investičných celkov hodnote diela za viac ako 5 a pol milióna 

korún. Novými akciami sú detský bazén, opravovňa vody v miestnom kúpalisku, inţinierske 

siete pre telocvičňu T-18 a úprava terénu a oplotenie CSP. Riaditeľ OÚNZ MUDr. František 
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Marcinko uviedol, ţe do ukončenia stavebných prác na dvoch hlavných objektoch práčovňa – 

kuchyňa a detská poliklinika ostáva preinvestovať ešte 20 000 000 Kčs. V tejto súvislosti sa 

navrhlo, aby pri dostavbe nemocnice pomohli aj brigádnici. S brigádnickou pomocou sa začne 

od 2. mája 1985. 

 

OSBN vo Svidníku v novom 

 

 11. júla 1985 sa poloţil základný kameň údrţbárskeho a administratívneho strediska 

okresného stavebného bytového druţstva vo Svidníku. Celý objekt budú stavať pracujúci 

závodu 04 prešovských Pozemných stavieb nákladom 3 700 000 korún. Stavba by mala byť 

hotová v januári 1987. Po dokončení bude stredisko OSBD pozostávať v dielni pre 12 

údrţbárskych profesií, skladov, garáţi pre nákladné a montáţne vozidlá, ako aj z miestností 

pre administratívnych a prevádzkových pracovníkov OSBD. 

 

Nové objekty 

 

 Hlavným dodávateľom stavebných prác vo Svidníku je bardejovský závod 04 

Pozemných stavieb Prešov, ktorý nedávno oslávil 25. výročie svojho vzniku. V súčasnosti sú 

vo Svidníku rozostavané Reštaurácie na sídlisku UTRA, detská poliklinika OÚNZ 

a prevádzková budova OZKN. Ďalej sú započaté práce aj na budove osvety na sídlisku UTRA 

a telovýchovného pavilónu – t. j. krytej plavárni pri III. ZŠ. 

 Tohto roku pracovníci závodu 04 dokončili nákupne stredisko v centre mesta (Dom 

sluţieb), cukráreň a posledné byty na sídlisku UTRA (Úsvit) a prevádzkovú budovu OZKN. 

Krytú plaváreň chcú dokončiť v októbri 1987. 

 

Otvorili Rozkvet 

 

 Vo štvrtok 29. augusta 1985 prestrihol predseda ONV Ing. Pavol Korády pásku pred 

vchodom do budovy nového strediska obchodných a komunálnych sluţieb vo Svidníku. 

Občanom takto pribudli nové priestory kaderníctva, kvetinárstva, predajne s ovocím 

a zeleninou a očnej optiky. Odovzdať ešte majú novú lekáreň 54 11 03, predajňu 

kozmetických potrieb, cukráreň a cestovnú kanceláriu Čedok. 

 Pôvodný termín určenia bol jún 1981. 

 

Nová cukráreň 

 

 Nová cukráreň na sídlisku UTRA bola odovzdaná do uţívania 7. júna 1985. 

 

Nová autobusová stanica 

 

 V predvečer vyvrcholenia osláv 41. výročia karpátsko-dukelskej operácie sa na 

nástupišti ČSAD vo Svidníku konal slávnostný akt začatia výstavby novej autobusovej 

stanice , zúčastnili sa na ňom okrem iného RSDr. Jozef Bilas, vedúci tajomník OV KSS vo 

Svidníku., predseda MsNV Jozef Baslár, vedúci odboru dopravy VS KNV Ing. Jozef Telepák, 
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podnikový riaditeľ ČSAD v Košiciach Ing. Jozef Mráţik. Prítomní boli aj riaditeľ útvaru 

hlavného architekta Vs KNV Ing. arch. Ladislav Horák CSc., autorka projektu budúcej 

stanice Ing. arch. Anita Mudrochová z Dopravoprojektu v Bratislave a ďalší hostia. 

 Celá investičná akcia si vyţiada rozpočtový náklad  

30,5 milióna korún. Začnú ho stavať v akcii Z a hlavným dodávateľom stavebných prác má 

byť okresný stavebný podnik. Predpokladaný termín ukončenia je koncom 8. päťročnice. 

 

Bytová výstavba 

 

 V roku 1985 pribudlo v bytovej výstavbe 38 bytových jednotiek z toho 6 bytových 

jednotiek v komunálnej výstavbe a 32 bytových jednotiek v druţstevnej výstavbe na sídlisku 

UTRA. 

 

Obyvateľstvo 

 

Cestovný občan mesta 

 

 V týchto dňoch, keď si pripomenieme 40. výročie oslobodenia Svidníka, rozhodnutím 

straníckych a štátnych orgánov bolo generálovi Oldřichovi Kvapilovi, komunistovi, ktorý sa 

zaslúţil o oslobodenie nášho mesta, udelené čestné občianstvo mesta Svidník. Je to v poradí 

druhý čestný titul po nezabudnuteľnom armádnom generálovi a neskôr prezidentovi ČSSR 

Ludvíkovi Svobodovi. 

 

Jubilant MUDr. Lukeš 

 

 Zástupca primátora chirurgického oddelenia NsP vo Svidníku sa 19.1.1985 doţil 

v plnom zdraví a svieţosti 50. narodenín. 

 Študoval vo Vítkovciach, maturoval v Ostrave v roku 1983 začal študovať na LF 

UJEP v Brne. Po škole sa v roku 1963 stal chirurgom. Krátko na to sa stal zástupcom primára 

chirurgického oddelenia NsP vo Svidníku, kde pracuje aţ dodnes.  

 Je treba pripomenúť, ţe MUDr. Lukeš zasiahol aj do dejín pôrodníctva v našom okrese 

– ako prvý a doposiaľ jediný pomáhal pri narodení trojčiat. 

 

Ţivotné jubileum 

 

 Pri príleţitosti 60. ročného jubilea, ktorého sa doţil začiatkom februára riaditeľ 

Okresnej správy spojov vo Svidníku Ing. Ján Mikitka odovzdal jubilantovi vedúci tajomník 

OVKSS Michal Balvirčák vysoké štátne vyznamenanie za zásluhy o výstavbe. 

 

Zväz invalidov 

 

 Základná organizácia Zväzu invalidov vo Svidníku, ktorá má 1.3.1985 117 členov ţije 

bohatým ţivotom. Veľkú pozornosť  venujú záujmovým krúţkom (rybársky, ručných prác, 

aranţovanie kvetov, filatelistický), pomoci národnému hospodárstvu ( nazbierali 9 997 kg 
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druhotných surovín, 5800 kg sena, 41 kg liečivých rastlín, ovocia a lesných plodov 5854 kg). 

Na úseku sociálno-opatrovateľskej sluţby vykonávajú osobné návštevy u odkázaných členov. 

 

Ocenenie práce 

 

 Začiatkom apríla 1985 sa doţil 50 rokov riaditeľ OZKN vo Svidníku JUDr. Štefan 

Jendruš. Pri tejto príleţitosti ho na pôde OV KSS prijal jeho vedúci tajomník Michal 

Balvirčák. Odovzdal mu medailu k 40. výročiu vyvrcholenia národnooslobodzovacích bojov, 

medailu Za rozvoj okresu a vysoké vyznamenanie Ústredného výboru KSS čestný odznak za 

prácu v ľudových milíciách. Pri príleţitosti 40. výročia oslobodenia Československa boli 

pamätnou medailou ocenení vedúci tajomník OV KSS Michal Balvirčák, predseda ONV 

Jozef Bilas. 

 Štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu prepoţičal prezident Československej 

socialistickej republiky kolektívom pracujúcich n. p. OZKN Svidník, Oľge Uramovej, 

učiteľke II. ZŠ Svidník a Jánovi Kizovi, tajomníkovi OV KSS. 

 Medailu Za zásluhy a rozvoj Vs. kraja udelilo predsedníctvo Vs. KV KSS a rada Vs. 

KNV robotníčke zo SPP vo Svidníku Márii Piptovej. 

 Vedúci tajomník OV KSS Michal Balvirčák prijal náčelníka oddelenia hospodárskej 

kriminality OS ZNB Petra Galajdu, ktorý sa 11. júla 1985 doţil 55 rokov. Tridsaťročnú prácu 

jubilanta v sluţbách Ministerstva vnútra SSR ocenil medailou Za obetavú prácu pre 

socializmus a pozdravným listom predsedníctva OV KSS. Pre súdruha Galajdu, drţiteľa 

vyznamenaní Za sluţbu vlasti, Za Zásluhy o obranu vlasti, Medaily a čestné odznaky ZNB, to 

bola súčasne rozlúčka pred odchodom do dôchodku.  

 

Ţivotné jubileum 

 

 V týchto dňoch začiatkom augusta 1985 uprostred činorodej práce oslávili svoje 

päťdesiatiny dvaja čelní predstavitelia nášho okresu. Člen predsedníctva a tajomník OV KSS 

Štefan Farkaš a člen predsedníctva OV KSS a riaditeľ OPS Ján Harviš. 

 

Trojčatá 

 

 25. augusta 1985 sa narodili vo svidníckej nemocnici trojčatá. Tento nie kaţdodenný 

jav sa vo Svidníku zopakoval aţ po 14 rokoch (podľa štatistiky trojčatá pripadajú asi na 8 000 

pôrodov).Šťastná mamička sa volá Emília Špaková, 27 ročná šička z OZKN. Trojčatá Michal, 

Marek a Marianna sa prihlásili na svet 25. augusta v skorých ranných hodinách. Prvý 

chlapček sa narodil o 4:35 hod. s hmotnosťou 2 470 kg a dĺţkou 48 cm, druhý o 4:50 hod. – 

2 580g, 49 cm a o 5 minút teda 4:55 hod. dievčatko – 2 400g a 49 cm. Doma na malých 

súrodencov i mamičku čaká uţ 6 ročná sestrička Gabika a šťastný otec, zamestnanec SPP. 

 

Uvítali trojčatá 

 

 V nedeľu 20. októbra Zbor pre občianske záleţitosti pri MsNV vo Svidníku po prvý 

raz vo svojej histórii uvítal individuálnym aktom trojčatá: Michala, Mareka a Mariannu 
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Špakovcov. Na slávnostnom akte sa zúčastnili aj predseda ONV Ján Harviš, podpredsedníčka 

ONV Helena Husárová a predsedníčka ROH pri ONV Anna Laţová – všetci ako uvítací 

rodičia. Šťastný mladí manţelia okrem gratulácii k bohatému prírastku do rodiny prijali aj 

finančnú pomoc od ONV – odbor sociálnych vecí vo výške 5 000 Kčs, od Ministerstva práce 

a sociálnych vecí SSR – odboru rodiny a sociálnej starostlivosti vo výške 6 000 Kčs a pre 

kaţdé z trojčiat vkladnú kniţku s 1 000 korunovým vkladom. Odbor sociálnych vecí pri ONV 

vo Svidníku zabezpečil mamičke pomoc pri starostlivosti o deti prostredníctvom bezplatnej 

opatrovateľskej sluţby, ktorú po dobu 2 rokov bude vykonávať dobrovoľná opatrovateľka 

Mária Čajníková. V spolupráci s MsNV zabezpečil pre mladú rodinu tieţ tri detské postieľky. 

 

Priestupky 

 

 V roku 1985 dostal MsNV Svidník 579 oznámení o priestupkoch. Najpočetnejšiu 

skupinu tvorili priestupky narušujúce socialistické spolunaţívanie občanov (350). Ďalšie dve 

,,medailové“ miesta patria priestupkom na úseku boja proti alkoholizmu (52). 

 

Pohľad do matriky 

 

 V roku 1985 sa narodilo celkom 180 detí, z toho 85 chlapcov a 95 dievčat. 

Zomrelo 43 ľudí z toho 31 muţov a 12 ţien v Domove dôchodcov vo Svidníku pribudlo 

celkom 36 obyvateľov, 23 obyvateľov zomrelo, 4 odišli. V meste sa uskutočnilo 48 sobášov. 

 

Politický a verejný ţivot 

 

Štefan Gima, tajomník OV KSS 

 

 Koncom roka 1984 bol do funkcie tajomníka OV KSS na mimoriadnom zasadnutí 

pléna OV KSS zvolený Štefan Gima. Stal sa novým tajomníkom pre politicko-organizačnú 

prácu. Súdruh Gima sa narodil 12.6.1946 v Chotči. Do radov strany vstúpil v roku 1969. 

Najskôr pracoval ako učiteľ, neskôr ako tajomník OV SZM vo Svidníku. Od roku 1977 

pracoval v aparáte OV KSS. Je absolventom fakulty VŠP ÚV KSS. Plénum OV KSS za 

tajomníka pre stranícku prácu v priemysle zvolilo s. Jána Kizu. 

 Za pomocníka vedúceho pracovníka OV KSS bol prostredníctvom OV KSS schválený 

Ján Harvilko, ktorý odteraz pracoval ako politický pracovník oddelenia pre stranícku prácu 

v poľnohospodárstve. 

 

Oslavy 40. výročia oslobodenia mesta 

 

 V piatok 18. januára 1985 vyvrcholili oslavy 40. výročia oslobodenia mesta slávnou 

sovietskou armádou a 1. čs. arm. zborom v ZSSR. Po pietnych aktoch kladenia vencov na 

Dukle a vo Svidníku prijal predseda MsNV Jozef Baslár za účasti vedúceho tajomníka OV 

KSS Michala Balvirčáka a predsedu ONV Jozefa Bilasa ako aj členov rady MsNV v obradnej 

miestnosti mestského zboru pre občianske záleţitosti generálmajora doc. Ing. Oldřicha 

Kvapila, CSc. Za jeho zásluhy o priame oslobodenie nášho mesta mu odovzdal dekrét 
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o čestnom občianstve. Šesťdesiatsedemročný generálmajor v zálohe. O. Kvapil súčasne 

prevzal aj pamätnú plaketu Za zásluhy o výstavbu mesta, pamätnú medailu ZPOZ-u a zapísal 

sa tieţ do pamätnej knihy. Slávnosti vyvrcholili slávnostným otvorením 11. svidníckeho 

divadelného festivalu. 

 

Pomoc Etiópii 

 

 Od 1.2. do 15.3. 1985 sa organizovala materiálna pomoc pre ľud hladujúcej Etiópie. 

Jej organizovaním v našom meste bola poverená okresná organizácia SZŢ vo Svidníku. 

 

Ocenenie práce 

 

 Pri príleţitosti okrúhleho jubilea dostalo sa učiteľke Oľge Uramovej z II. ZŠ vo 

Svidníku zväzového ocenenia za dlhoročnú aktivitu a spoločensky aranţovanú prácu. 

 

Voľby poslancov 

 

 Začiatkom februára sa vo volebnom obvode č. 40 konali doplňujúce voľby do MsNV. 

Občania obytného bloku 493 na ulici 9. mája vo Svidníku zvolili za poslankyňu svojho 

volebného obvodu PhDr. Máriu Rosochovú. 

 

Druţobná návšteva 

 

 Na druţobnú návštevu do nášho mesta zavítala delegácia z druţobného okresu 

Ukrajiny Rachovo, ktorú viedol predseda Rachovského nájomného spotrebiteľského 

obščestva J. I. Kovšč. 

 

Kytičky za ochotu  

 

 OV SZŢ v spolupráci s odborom obchodu a cestovného ruchu ONV vo Svidníku 

vyhlásili v roku 1984 súťaţ s názvom Kytička za vľúdnosť, úsmev a ochotu, ako súťaţ 

v najlepšiu predavačku, predavača. 

 Prvé miesto v prvej kategórii získala predavačka Kosťová. V druhej kategórii, do 

ktorej boli zaradené predajne mäsa a zeleniny najviac hlasov dostala vedúca predajne zeleniny 

číslo 241 Mária Fedorková. 

 

Oslavy Februára 

 

 V piatok dňa 22.2.1985 sa v sále MsKS vo Svidníku uskutočnila slávnostná akadémia 

pracujúcich a mládeţe, ktorá bola venovaná 37. výročiu Víťazného februára. Pred tým vence 

vďaky k pamätníku sov. armády vo Svidníku a k pamätníku ČSĽA na Dukle poloţila okresná 

stranícka a štátna delegácia vedená vedúcim tajomníkom okresného výboru strany Michalom 

Balvirčákom. 
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Akadémia k výročiu V. I. Lenina 

 

 Pri príleţitosti 115. narodenín sa zišli pracujúci a mládeţ mesta na slávnostnej 

akadémii dňa 22.1.1985, na ktorej si pripomenuli nesmrteľnosť odkazu veľkolepého 

Leninovho diela. 

 

40 rokov ZNB 

 

 Koncom apríla sa príslušníci Zboru národnej bezpečnosti zišli na slávnostnom 

zhromaţdení pri príleţitosti 40. výročia vzniku ZNB. Delegáciu okresných straníckych 

a štátnych orgánov viedol vedúci tajomník OV KSS Michal Balvirčák. Slávnostný príhovor 

predniesol náčelník OS ZNB vo Svidníku mjr. Eliáš Čukalovský. 

 

Oslavy 1. mája 

 

 Do netradičných prvomájových osláv sa zobudili obyvatelia mesta. Ráno bolo všetko 

biele od novo napadnutého snehu a teplomer ukazoval nula stupňov Celzia. To však nikoho 

neodradilo a oslavy 1. mája mali dôstojný priebeh. 

 

40 slávnych rokov 

 

 V stredu 8. mája začali v kinosále MsKS vo Svidníku okresné oslavy 40. výročia 

oslobodenia našej vlasti slávnou sovietskou armádou. Delegáciu okresných straníckych 

a štátnych orgánov viedol vedúci tajomník OV KSS Michal Balvirčák. Osláv sa zúčastnili aj 

hostia príslušníci Sovietskej armády z druţobnej posádky v Jelšave major Vadim Alexejevič 

Švecov a kapitán Olečkevič Vadim Švovič. Na čele poľskej delegácie bol prvý sekretár 

komitetu KMGPZPR Vladyslav Tarbasz. S úvodným príhovorom vystúpil predseda ONV 

Jozef Bilas. Prejav prečítal vedúci tajomník OV KSS Michal Balvirčák. 

 V druhej časti osláv vystúpil s programom učiteľský spevácky zbor, súbor Makovica 

a ţiačky II. ZŠ Svidník. 

 

Nové občianske preukazy 

 

 S účinnosťou od 1. júla 1985 nadobudla platnosť Vyhláška Federálneho ministerstva 

vnútra o zmene občianskych preukazov. Od tohto dňa sa začali vydávať nové občianske 

preukazy, ktoré sa od doterajších líšia nielen vzhľadom, ale aj obsahom. 

 

20 rokov Dukelského múzea 

 

 2. júna 1985 uplynie 20 rokov od zriadenia Dukelského múzea vo Svidníku. Bolo 

zriadené ako trvalý symbol internacionálnej druţby československého ľudu v boji za slobodu 

a socializmus. 

 Jeho základný kameň bol poloţený 1.9.1967. Širokej verejnosti bolo slávnostne 

sprístupnené 4.10.1969 pri príleţitosti 25. výročia Karpatsko-dukelskej operácie. 
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XXXI. slávnosti ukrajinských pracujúcich 

 

 V sobotu a nedeľu 22. a 23. júna 1985 vyvrcholili XXXI. slávnosti ukrajinských 

pracujúcich, ktoré sa niesli v znamení 40. výročia oslobodenia Československa sovietskou 

armádou. Tohtoročné slávnosti sa začali uţ 18. júna otvorením výstavy T. H. Ševčenka 

v tvorbe Mikulu Černiša. V sobotu 22. júna poloţila delegácia Ministerstva kultúry SSR, 

straníckych a štátnych orgánov nášho kraja, okresu a mesta, ÚV KZUP ČSSR, vence 

k pamätníku čs. armády na Dukle. Delegáciu ÚV KSS a vlády SSR viedol súdruh Miroslav 

Válek. Prvá časť programového bloku sa niesla v duchu priateľstva a internacionálnej druţby 

medzi národmi. Vystúpili v ňom štátny zaslúţilý ľudový súbor z Uţhorodu, Hanáček z Brna, 

Detva z Detvy, Poddukelský ukrajinský ľudový súbor, Prešovčatá. V programe Kvety 

domova mohlo viac ako 15 000 návštevníkov slávnosti vidieť domáce i zahraničné súbory: 

Makovica, Karpaty zo Svidníka, Bukovina z Radvane nad Laborcom, folklórny súbor Detva 

z Detvy a záver uţ tradične patril PUĽS-u z Prešova. 

 Boli to slávnosti veľmi úspešné a vydarili sa umelecky i organizačne. 

 

35 rokov ŠBČS 

 

 21. júna sa pracovníci okresnej pobočky štátnej banky československej vo Svidníku na 

slávnostnej schôdzi ROH pripomenuli 35. výročie jej vzniku. Oslavy sa zúčastnila aj 

delegácia vedená Jánom Kizom, tajomníkom OV KSS. V kultúrnom programe vystúpili ţiaci 

III. ZŠ vo Svidníku. 

 

41. výročie SNP 

 

 29. augusta 1985 vyvrcholili vo Svidníku oslavy 41. Výročia Slovenského národného 

povstania, ţivého odkazu bojovníkov za šťastný dnešok. Pietnym aktom kladenia vencov 

k Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku a Pamätníku ČSĽA na Dukle si občania mesta 

uctili pamiatku padlých. V popoludňajších hodinách sa pracujúci a mládeţ stretli na 

slávnostnom zhromaţdení, na ktorom si pripomenuli odkaz SNP pre socialistický dnešok. 

 

Nový tajomník OV KSS a predseda ONV 

 

 V pondelok 7. októbra 1985 sa zišiel OV KSS vo Svidníku na mimoriadnom 

zasadnutí, aby prerokoval otázky kádrovej politiky. Na rokovaní sa zúčastnil člen ÚV KSČ 

a prvý tajomník Vs. KSČ Ján Pirč. Súdruh Pirč predloţil návrh na odvolanie vedúceho 

tajomníka OV KSS vo Svidníku Michala Balvirčáka v súvislosti s jeho poverením inými 

funkciami. Novo zvoleným tajomníkom sa stal doterajší predseda ONV RSDr. Jozef Bilas. 

 Na mimoriadnom plenárnom zasadnutí ONV bol za účasti predsedu Vs. KNV Ivana 

Goňku zvolený za nového predsedu ONV Ing. Ján Harviš, doterajší riaditeľ Okresnej 

poľnohospodárskej správy. 

 

Zdravotníctvo 
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Slávnostná schôdzka spolku lekárov 

 

 Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov vo Svidníku a riaditeľstvo OÚNZ 

usporiadávajú v piatok 21. júna slávnostnú vedeckú schôdzku venovanú vedúcemu lekárovi 

poliklinického oddelenia posudkového lekárstva MUDr. Nikolajovi Vergunovi, pri príleţitosti 

jeho 60. narodenín. Po príhovoroch a pozdravoch hostí odznejú odborné prednášky 

bratislavských lekárov Doc. MUDr. Karola Virzika, DrSc. Doc. MUDr. Evţena Hostýna, 

CSc. a primára pľúcneho oddelenia OUNZ Svidník MUDr. Jaroslava Gubu. 

 

Pojazdná ambulancia ARA 

 

 Začiatkom roka 1985 vznikla pri anesteziologicko-resuscitačnom oddelení NsP vo 

Svidníku Stanica rýchlej zdravotníckej pomoci (SRZP), aby v prípade váţneho ohrozenia 

ţivota človeka mohli jej pracovníci úspešne a účinne zasiahnuť. Jedná sa vlastne o sanitné 

vozidlo s lekárom – to je tzv. pojazdná ambulancia. Funguje počas pracovných dní od 7:30 

hod. do 16 hodiny. 

 Vozidlo je vybavené automatickým hasiacim  prístrojom, umoţňujúcim odsávanie 

z dýchacích ciest pacienta, inhalácia kyslíka a umelú pľúcnu ventiláciu, batérioví defibrilátor, 

kardioskop na nepretrţité sledovanie EKG – záznamu, zariadenie na podávanie náhradných 

roztokov pri vyšších stratách krvi, liekový kufor, kufor s pomôckami a iné. 

 

Nový predseda ČSČK 

 

 Za účasti tajomníka OV KSS J. Kizu, tajomníka OV NF SSR M. Chomu a zástupcov 

FV a SÚV ČSČK MUDr. Hatalu, MUDr. M. Pančulu a M. Dorušincovej sa 25. septembra 

1985 uskutočnilo 7. plenárne zasadnutie OV ČSČK, na ktorom schválili do funkcie predsedu 

OV ČSČK MUDr. Frantička Marcinka, riaditeľa OÚNZ vo Svidníku. 

 

Lekárske dni 

 

 Vo štvrtok 17. októbra 1985 sa konal v respíriu hotela Dukla vo Svidníku Druhý 

poddukelský deň, sympózium zorganizovali Spolok lekárov vo Svidníku v spolupráci so 

Slovenskou kardiologickou spoločnosťou pod záštitou predsedu ONV. 

 Lekársky deň otvorili riaditeľ OÚNZ MUDr. František Marcinko, z ďalších hostí 

spomenieme: 

Ing. Jána Harviša, predsedu ONV, odborníkov odboru kardiológia prof. MUDr. Vladimíra 

Dufeka CSc., predsedu Českej kardiologickej spoločnosti, prof. MUDr. Juraja Fabiána, 

vedúceho sekretára tejto spoločnosti, MUDr. V. Čorňaka CSc., riaditeľa ústavu koronárnych 

chorôb v Bratislave, MUDr. Júliusa Kaspera, primátora koronárnej jednotky ústavu a prof. 

MUDr. Mikuláša Takáča DrSc., krajského internistu pre východoslovenský kraj. Na 

sympóziu sa zúčastnili aj MUDr. Juraj Štec, riaditeľ KÚNZ v Košiciach. 

 

Kultúra 
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Melódia priateľstva 

 

 OV KČSSP zorganizoval súťaţ melódie priateľstva v sále MsKS vo Svidníku. 

Súťaţilo sa v dvoch kategóriách a podľa vekových skupín. Víťazi jednotlivých skupín boli: 

Kamila Matlákova – SPŠO Svidník 

Milka Guttová –  II. ZŠ Svidník 

Silvia Olčáková -  I. ZŠ Svidník 

V kategórií B sólová hra na hudobný nástroj: 

Jozef Michalič -  III. ZŠ Svidník 

Kamila Čiţmárová, Renáta Jurašiová, Janetta Macková – všetci II. ZŠ Svidník. 

 

Puškinov pamätník 

 

 OV ZČSSP zorganizoval 12. februára okresné kolo 27. ročníka Puškinovho 

pamätníka. V prvej kategórii v jednotlivých skupinách víťazkami boli Renáta Jurašiová 

a Emília Guttová z II. ZŠ. V druhej kategórii sa medzi víťazky zaradili Vlasta Balogová 

z Gymnázia DH Svidník, Valéria Vojčeková z SPŠO a Svetlana Husárová z III. MŠ vo 

Svidníku. 

 

Puškinov pamätník v kraji 

 

 Na krajskej súťaţi Puškinovho pamätníka v Košiciach nás úspešne reprezentovali 

Renáta Jurašiová a Emília Guttová. V kategórii A 1. miesto obsadila Renáta Jurašiová, 

v kategórii C 3. miesto patrilo Emílii Guttovej. Obe postúpili do celoslovenského kola 

a Renáta Jurašiová sa zúčastnila aj celoštátnej prehliadky najlepších recitátorov v ruskom 

jazyku, ktorá sa uskutoční v Prahe. 

 

XI. SDF 

 

 V dňoch 18.-22. januára 1985 sa uskutočnil v podaní uţ jedenásty svidnícky divadelný 

festival, venovaný 40. výročia oslobodenia mesta slávnou sovietskou armádou. 

 Program XI. SDF bol nasledovný: 

Piatok, 18.1.1985 

Divadlo J. G. Tajovského, Zvolen – E. Vetermaa: Ruţový sad; 

Sobota, 19.1.1985 

PS Nová Scéna, Bratislava – V Šikula: Vlka; 

Nedeľa, 20.1.1985 

Ukrajinské národné divadlo, Prešov – J. Kakoš: Som pre najmladšieho syna; 

Pondelok, 21.1.1985 

Krajové bábkové divadlo, B. Bystrica – Ľ. Podjavorinská: Čin, čin; 

Štátne divadlo, Košice – O. Záhradník: Prelúdium v mol; 

Utorok, 22.1.1985 

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov – J. Hubáč: Stará dobrá kapela. 
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FFP ,,zima‘85“ 

 

FFP ,,zima‘85“ sa uskutočnil v priestoroch MsKS v kine Dukla v dňoch 28. januára aţ 2. 

februára. Diváci videli 6 premiérových filmov. Najväčší úspech mali americký film Štyria 

priatelia a juhoslovanský film Ešte raz. Ďalšími festivalovými filmami boli: 

Lev Tolstoj (ZSSR); 

Jarná symfónia (NSR); 

Uhol pohľadu (SSR); 

Zánik samoty Berhof (ČSR) 

Šesť festivalových filmov videlo viac ako 1 500 divákov. 

 

IX. svidnícka hudobná jar 

 

Začiatkom apríla sa stretli milovníci váţnej hudby na zahájení deviatej svidníckej hudobnej 

jari. V prvom koncerte vystúpilo Filharmonické kvarteto, ktorého členmi sú Jozef Skoţepa, 

Anton Lehocký, Juraj Petrovič a Peter Šodman. 

 Cyklus pokračoval v utorok 16. apríla violončelovým recitálom Jozefa 

Podhoranského. 

 V programe Pro arte musica sa poslucháčom predstavil v stredu 24. apríla známy 

slovenský huslista Alexander Jablokov a spolu s ním ďalší interpreti – Antonín Savicz – 

zobcová flauta, fagot, Viktor Vávra – priečna flauta, Juraj Klatt – hoboj, Eva Čermaniová – 

violončelo, Alojz Menšík – gitara a Zlatica Puolová – klavír, spinet. 

 Záverečným koncertom cyklu bola Hudba starých majstrov v podaní huslistu K. 

Petrocziho, čembalistky A. Ličkovej, flautistu P. Pukla a sólistky M. Adamcovej.  

 

Filmový festival pracujúcich ’85 

 

 Sovietskym filmom Európskej príbeh začal sa v pondelok 17.6.1985 Filmový festival 

pracujúcich, leto 1985. Krátky otvárací prejav predniesla predsedníčka MsNV Mária 

Rosochová. Ďalší program festivalu je nasledovný: 

18.6.1985 – Krupier Fredy (Španielsky film) 

19.6.1985 – Sexmisia (Poľsko) 

20.6.1985 – Preteky so smrťou (Anglicko) 

23.6.1985 – Láska z pasáţe (ČSSR) 

24.6.1985 – Afričan (Francúzsko) 

25.6.1985 – Obeť (Maďarsko) 

26.6.1985 – V bludisku pamäti (ČSSR) 

27.6.1985 – Harry a syn (USA) 

28.6.1985 – Ring (Rumunsko) 

 

Sezóna v múzeu 
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 Počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny navštívili expozíciu Dukelského múzea vo 

Svidníku okolo 40 tisíc návštevníkov. K najčastejším patrili turisti z Českej socialistickej 

republiky. Prišli k nám aj hostia z PĽR, MĽR, NDR. 

 

Školstvo 

 

Oslavy dňa učiteľov 

 

 V okresnom meste sa tak ako i po iné roky opäť konali oslavy dňa učiteľov. Na 

stretnutí pedagogických kolektívoch v salóne hotela Dukla vo Svidníka boli v piatok 29. 

marca prítomní vedúci tajomník OV KSS Michal Balvirčák, člen predsedníctva OV KSS 

a predseda ONV Jozef Bilas a ďalší hostia. 

 S úvodným referátom vystúpil vedúci odboru školstva ONV s. Ján Kapa. Slávnostný 

prejav predniesla s. Helena Husárová, podpredsedníčka ONV pre nadstavbu. Na záver 

odovzdali súdruhovia M. Balvirčák a J. Bilas 20 prítomným učiteľom čestné uznania POV 

KSS a rady ONV za dobré výchovno-vzdelávacie výsledky a angaţovanú verejnoprospešnú 

prácu. 

 

Súťaţ Zenit v SPŠO 

 

 18. apríla sa uskutočnilo na Strednej priemyselnej škole odevnej vo Svidníku školské 

kolo súťaţe Zenit Mladý módny tvorca . Súťaţilo 180 ţiakov v súťaţných kategóriách : 

vychádzkové oblečenie letné a zimné, športové odevy a spoločenské oblečenie na slávnostné 

príleţitosti. Najlepšie modely postúpili do okresného kola, ktoré bolo v priestoroch hotela 

Dukla 24. apríla. Súťaţilo sa v odboroch: odevy na celodenné pouţitie, športové oblečenie, 

spoločenské odevy. 

 Najviac zaujali modely na celodenné pouţitie, ktoré zhotovili ţiačky SPŠO: Štefánia 

Šmilňáková, Ivana Bindasová, Mariana Kuchtová, Jana Boţuková a Katarína Červeňáková. 

Víťazné modelky budú súťaţiť v celoštátnej súťaţi Zenit MMT ’85 v dňoch 15.-18. mája 

v Liberci. 

 

25 rokov ĽŠU 

 

 Vo štvrtok 23. mája si ţiaci hudobného odboru Ľudovej školy umenia vo Svidníku 

pripomenul 25. výročie zaloţenia školy koncertom, v ktorom odzneli skladby majstrov. 

 

Skúška vedomosti 

 

 Okresný výbor SZM vo Svidníku usporiadal 4. júna v klube mladých XIV. ročník 

súťaţe ,,Po stopách robotníckych revolučných a bojových tradícii robotníckej triedy, KSČ 

a našich osloboditeľov“ 

 Prvenstvo si vybojovalo druţstvo SPŠO v zloţení Anna Bebková, Slavomíra 

Buzáková, Emília Bajzecerová, Ivana Bindasová. Na druhom mieste skončilo druţstvo SOUE 

zo Stropkova, na treťom mieste druţstvo Gymnázium DH vo Svidníku. 
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 Víťazky postúpili do krajského kola. 

 

Šport 

 

Úspešná šachistka 

 

 V prvých dňoch roka 1985 štartovala na medzinárodnom šachovom turnaji 

v Pardubiciach členka TJ Slávia Svidník Ruslana Rudíková. V konkurencii 40 šachistov 

a šachistiek majstrovskej a 1. výkonnostnej triedy obsadila pekné 12. Miesto. Len jediný bod 

ju delil od splnenia limitu kandidáta majstra. 

 

TJ ČH a turistika 

 

 Na počesť 40. Výročia oslobodenia mesta Svidníka zorganizovala TJ ČH Svidník 

lyţiarsko-turistický pochod na trase Svidník – V. Jedľová – Svidník. 

 

Majstri Slovenska 

 

 Stolní tenisti SOUS vo Svidníku úspešne reprezentovali svoju školu na majstrovstvách 

republiky. Stali sa majstrami Slovenska a postúpili do celoštátneho finále stredných 

odborných učilíšť Ministerstva poľnohospodárstva a výţivy Tréner Ing. J. Kosár má 

k dispozícii týchto ţiakov: 

I. Rudík, M. Kriško, V. Štefanco, V. Fejo. 

 

Volejbal v SPP 

 

 V polovici februára sa uskutočnili majstrovstvá okresu vo volejbale za účasti 14 

druţstiev. 

 Majstrom okresu sa stalo na rok 1985 A druţstvo SPP, na druhom mieste skončil 

Okresný súd a na treťom mieste III.ZŠ Svidník. 

 

TJ Slávia DPaM Svidník 

 

 Telovýchovná jednota Slávia DPaM má 170 členov v odboroch a oddeleniach: 

volejbal, tenis, šach, kulturistika. 

 

Rodičia a deti 

 

 11. mája sa uskutočnila na II. ZŠ vo Svidníku miestna spartakiáda skladba rodičov 

s deťmi. Cvičili tu najmladší ţiaci, mladšie ţiačky a mladší ţiaci. Skladba mala výchovný 

priebeh a dobrý ohlas. 
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Okresná spartakiáda 

 

 Po vyše dvojročnej organizačnej príprave sa v nedeľu 1. júna 1985 uskutočnila 

okresná spartakiáda na futbalovom štadióne OZKN vo Svidníku. Predtým delegácia 

okresných straníckych a štátnych orgánov vedená predsedom ONV Jozefom Bilasom 

a delegácia ÚV ČSTV vedená Tiborom Zitrickým ,vedúcim tajomníkom KV ČSZTV poloţila 

vence k pamätníku Červenej armády vo Svidníku a na Dukle. 

 Napriek nepriazni počasia – hustý dáţď a pred samotným vystúpením aţ lejak - 

sledovalo trinásť skladieb viac ako 4 000 divákov. Presne o 14. hodine na rozmočený štadión 

nastúpilo vyše 3 880 cvičencov, medzi nimi a vojaci z Vojenského leteckého učilišťa 

v Prešove a zväzarmovci z Bardejova. 

 

Ruslana Rudíková na majstrovstvách ČSSR 

 

 V budove krajského výboru ČSZTV v Košiciach sa v minulom týţdni v polovici júna 

uskutočnili krajské majstrovstvá šachu ţien. Naše mesto (i okres) na ňom reprezentovala 

Ruslana Rudíková. Medzi ôsmymi ţenami si počínala suverénne a ako jediná z kraja 

postúpila na majstrovstva ČSSR. 

 

Futbalisti OZKN aj v budúcej sezóne v I. SNFL 

 

 Aţ v hodine dvanástej si zachránili futbalisti OZKN vo Svidníku príslušnosť v I. 

SNFL aj na ďalšiu sezónu, keď v pomerne dobrom zápase zvíťazili nad svojim rivalom 

z Jelšavy 2:0. 

 

Splnili výkonnostný cieľ 

 

 Basketbalisti Strojára Svidník splnili výkonnostný cieľ, keď v krajských 

majstrovstvách obsadili v konečnej tabuľke 10. miesto, čo im zaručilo účasť aj v ďalšom 

ročníku krajských majstrovstiev. 

 

Dukelský beh mieru 

 

 V polovici septembra 1985 sa beţal uţ 16. ročník Dukelského behu mieru. Na štart sa 

postavilo 83 pretekárov z toho 18 z nášho okresu. Z výsledkov: 

1. Polák – VŠT Košice 1:04,25 

2. Krivda – Spoje Košice 1:04,30 

3. Maras - ČH Prešov 1:05,27 

4. Medvedz – Tokajík 1:06,52 

6. Maskalík – SPP Svidník 1:08,44 

8. Lukačišin – Slávia Svidník 1:10,50 

9. Haník – OZKN Svidník 1:10,52 
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Otvorenie umelej ľadovej plochy 

 

 V piatok 8. novembra 1985 bola slávnostne daná do prevádzky umelá ľadová plocha . 

Rozprestiera sa na ploche 25 árov. Stavbu ukončil MsNV vo Svidníku v akcii Z v náklade 

niekoľko miliónov korún. Dočasne spravovaním poveril technické sluţby mesta Svidník.  

Celý október bola uţ hotová ľadová plocha k dispozícii pre mládeţ, pretoţe bolo potrebné 

ľadovú plochu odskúšať. Skúšky dopadli na výbornú. Vstupné pre deti bude stáť 2 koruny, 

pre dospelých 3 koruny na 2 hodiny. Po dvoch hodinách vţdy rolba upraví ľadovú plochu. 

 

Telovýchovné jednotky 

 

 V meste pôsobia tieto telovýchovné jednotky: 

TJ OZKN Svidník 

TJ Slávia Svidník 

TJ Strojár Svidník 

TJ ČH Svidník 

TJ Turista Svidník 

TJ OÚNZ Svidník 

 

Počasie 

 

 Počasie sa vyznačovalo na prelome rokov 1984 a ’85 teda v zimných mesiacoch 

veľkými mrazmi a návalmi snehu, aké v meste nepamätáme uţ dávno. Dokonca aj na 1. mája 

sme sa prebudili do bieleho rána, bolo chladno a daţdivo. 

 Takmer do písmena sa naplnilo porekadlo Medardova kvapka , štyridsať dní kvapká. 

Celé leto bolo uplakané, čo veľmi sťaţovalo prácu hlavne poľnohospodárom. 

 1. júla 1985 sa nad mestom zatiahli ťaţké mraky, z ktorých sa čosi po 16. hodine 

spustil hustý lejak a výdatne pršalo takmer celú noc. Búrka a prívaly vody rýchlo naplnili 

korytá riek a tie brali so sebou všetko, čo im stálo v ceste. Vodný ţivel spôsobil značné škody, 

bola to prvá povodeň. Letné mesiace sa vyznačovali mimoriadne vysokými teplotami, čo 

vyuţili hlavne poľnohospodári pri ţatevných prácach. Časté ale boli búrky, ktoré sťaţovali 

práce poľnohospodárom. 

 


