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Hospodárstvo 

 

Reštaurácie po novom 

 

 Po nie veľmi úspešnom roku 1987, keď strata podniku dosiahla takmer šesť miliónov 

korún vedenie podniku prevzal ešte 1.9.1987 s. Ing. Štefan Šteco, ekonomickým 

námestníkom sa stal 1.X.1987 Ing. Pavol Kostík a vedúcim útvaru kádrovej a personálnej 

práce 1.12.1987 JUDr. Jaroslav Bugeľ. Nové vedenie prevzalo podnik v nezávideniahodnej 

situácii a očakáva sa, ţe situácia v podniku sa radikálne zlepší tým skôr, ţe podnik sa má stať 

samostatnou jednotkou. 

 

Ambulantný predaj roţkov HOT-DOG 

 

 V marci 1988 zriadili Reštaurácie po Pizzi a Dennej vinárni vo svidníckom závode 

Verchovina bez veľkých finančných nákladov ambulantný predaj párkov v roţkoch. HOT-

DOG, ako sa obľúbené jedlo nazýva, stojí 3 Kčs a 30 halierov. Denne predajú cez okienko na 

ulici okolo 300 kusov. 

 

Plynofikácia 

 

 Plynofikácia sa začala vo Svidníku realizovať po roku 1982 po ukončení výstavby 

vysokotlakového plynovodu Bardejov – Svidník – Stropkov. K dnešnému dňu t.j. 7.4.1988 je 

ukončená plynofikácia kotolní OPBH  K-2 a K-4. OPBH Svidník doposiaľ plynofikoval 666 

bytových jednotiek a OSBN Svidník 520 bytových jednotiek. V roku 1987 sa uskutočnila 

plynofikácia kotolní OV KSS a OSP Svidník. OZKN Svidník, TSS Svidník, Jednota SD 

Svidník a kotolňa na športovom areály Svidník. 

 

Júl v OZKN 

 

 Aj keď takmer polovicu mesiaca júla bola v Odevných závodoch kapitána Nálepku vo 

Svidníku celozávodná dovolenka, úlohy stanovené na toto obdobie boli splnené. Výrobu 

tovaru splnili takmer na 103 a pol percenta a vyrobili tovar za 12 miliónov 300 tisíc korún. Na 

101 a pol percenta splnili upravené náklady a do socialistických štátov vyviezli tovar za vyše 

6 miliónov korún, čím exportné úlohy splnili na 100,82 percenta. Priemerný počet 

pracovníkov v závode predstavuje 1 335 pracovníkov. 

 

Rehabilitačné stredisko v OZKN 

 

 Dňa 9. septembra 1988 otvorili v OZKN vo Svidníku rehabilitačné stredisko o 9 

mesiacov skôr ako bolo plánované. Postavili ho s nákladom 1 milión 600 tisíc korún. Vyšším 

dodávateľom bol bardejovský závod 04 PS Prešov a subdodávateľmi OSP Svidník, Bardejov 

a Prešov. Vnútorné zariadenie dodala sabinovská INOVA a špeciálne liečebné prístroje 

a zariadenia sú v spolupráci s OÚNZ Svidník dodávané z Chirany Stará Turá. 

V novootvorenom stredisku budú jeho uţívateľom slúţiť 2 sauny (fínska a parná), vodoliečba, 
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vírivé kúpele a masáţe, parafín, elektroliečba s celým vybavením a telocvičňa so špeciálnym 

telocvičným náradím a pomôckami. 

 Zdravotnú rehabilitáciu bude zabezpečovať odborný pracovník OÚNZ. 

 

V SPP návšteva z NDR 

 

 Dňa 18. októbra zavítali do SPP Svidník traja konštruktéri z druţobného podniku 

Impulsa v Esterwerde v NDR. Počas trojdenného pobytu sa oboznámili s výrobným 

programom strojárni a preskúmali moţnosti vzájomnej spolupráce na zdokonalení 

technologického zariadenia na dojenie, filtráciu, chladenie, dopravu a uskladnenie mlieka. 

V prvej etape technickej spolupráce naši strojári ponúkajú partnerom nádrţe na ohrievanie 

vody z nehrdzavejúcej ocele a sami uţ skúšajú tlmiče z NDR na vývese do vákuovej 

naraţačky mäsa. O výsledkoch rokovaní vydali obe strany protokol.  

 

Odeváci splnili 

 

 Štyri dni pred Silvestrom splnili pracujúci štátneho podniku Odevné závody kapitána 

Nálepku Prešov, závod Svidník celoročné úlohy plánu. V tomto roku dosiahli plánovaný 

objem výroby tovaru v hodnote 264 miliónov korún. Úspešne sa vyrovnali i s expertnými 

úlohami. Do konca roka svidnícki odeváci vyrobia tovar skoro za 4 milióny korún, ktorý je 

i ich cieľovou úlohou dodávky spotrebného tovaru do trţobných fondov. Do konca roka 

závod vyprodukuje zisk vyše 20 miliónov korún, čo je dvojnásobok roku 1987. 

 

Štátne podniky 

 

 Na svojom poslednom tohtoročnom zasadaní Rada okresného národného výboru vo 

Svidníku okrem iného schválila návrh na zrušenie Reštaurácii okresného podniku 

a Okresného podniku komunálnych sluţieb a schválila návrh na zaloţenie spomínaných 

organizácii ako štátnych podnikov od januára 1989. 

 

Medzinárodná spolupráca OZKN 

 

 V rámci dvojstrannej kooperácie štátny podnik OZKN Svidník kooperuje 

s maďarským podnikom Budaflox. Základom tejto kooperácie je licenčná zmluva s Lee 

Cooperom. V tomto roku hodnota tejto kooperácie predstavuje viac ak 69 tisíc rubľov. Podnik 

nadviazal obchodné kontakty s Estónskou SSR a odevnou fabrikou v Uţhorode. V rámci 

nepriamej kooperácie svidnícky závod exportuje do obchodnej organizácie Imex pre ZSSR 

a MĽR a podnik má kooperačné zmluvy s firmou NSR Himrics. 

 

SPP 

 

 Strojárne potravinárskeho priemyslu v oblasti medzinárodnej socialistickej deľby 

práce a vedecko-technickej spolupráce, zatiaľ ešte nemajú priame kooperačné vzťahy. 

Doteraz sa uskutočnili iba rokovania, z ktorých vzišla predbeţná dohoda o zaloţení 
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výrobného zdruţenia Mukačevo -  Svidník na výrobu strojov podľa svidníckej technickej 

dokumentácie. Sľubne sa rozvíja spolupráca svidníckeho závodu s VEB Aulagenbau Impulza 

Elsterwerda v NDR. 

 

Jednota SD 

 

 Na úseku obchodných sluţieb sú uzavreté dohody medzi Jednotu SD – Svidník 

a Spotrebiteľským druţstvom v Rachove v rámci bezvalutovej výmeny tovarov. Ide o výmenu 

hračiek, kuchynských potrieb a elektromateriálov z Rachova, z našej strany o textil, obuv, 

kozmetiku a potraviny. 

 

Budovanie mesta. 

 

Nová materská škôlka 

 

 V blízkosti Strojárni potravinárskeho priemyslu vo Svidníku začali s výstavbou 

predškolského zariadenia pre 155 detí. Na stavbu zdruţilo finančné prostriedky vo výške 

11 750 000 korún deväť podnikov, z toho vyše polovicu strojárne. Dodávateľom stavebných 

prác je bardejovský závod prešovských Pozemných stavieb, ktorý má podľa hospodárskej 

zmluvy do 31.12.1988 vybudovať spodnú stavbu a v budúcom roku preinvestovať 4 milióny 

korún. Detské jasle a materská škola by mali prichýliť deti zamestnancov sponzorujúcich 

organizácii o dva roky teda v roku 1990. 

 

Krytý bazén 

 

 Jedným z posledných sídiel na Slovensku, kde nie je verejnosti k dispozícii krytý 

plavecký bazén je aj Svidník. Od októbra 1990 by to uţ nemalo platiť. V piatok 1. júla 1988 

totiţ poloţili základný kameň krytého bazéna, ktorý dotvorí celý komplex športových 

zariadení naproti Pamätníka Sovietskej armády. Bazén o rozmeroch 25 x 12,5 metra, 

investorom ktorého je Východoslovenská správa účelových zariadení SO ČSZTV 

a dodávateľom Pozemné stavby Prešov, závod Bardejov si vyţiada investičný náklad 25 

miliónov korún. Stavbári ho majú vybudovať za 28 mesiacov a po dokončení by okrem 

sociálnej časti mali občanom slúţiť aj sauna a výcvikový bazén o rozmeroch 6 x 9 metrov. 

Správcom sa stane Okresná správa cestovného ruchu. 

 Na slávnostnom akte poloţenia základného kameňa sa zúčastnil tajomník ONV Ján 

Harviš a ďalší funkcionári mesta i zástupcovia investorskej a dodávateľskej organizácie. /obr. 

príloha č.1 str. č.1/ 

 

Nový prieťah mestom 

 

Dňa 5. októbra 1988 v predvečer 44. výročia Karpatsko-dukelskej operácie, za účasti 

najvyšších predstaviteľov nášho okresu, investora – Cestného investorského útvaru Košice 

a vrchného dodávateľa z Cestovných stavieb Košice slávnostne odovzdali do uţívania nový 

prieťah mestom na ceste F triedy číslo 73 z Prešova do Svidníka s pokračovaním na Bardejov. 
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 Tento úsek novej cesty v dĺţke 2,7 km začína v juţnej časti tesne pred okresným 

mestom Svidník v mieste zvanom Pod osami, pokračuje mestom Leninovou, túto opúšťa 

a pokračuje smerom na Bardejov pričom premosťuje rieku Ladomirku v blízkosti hotela 

Dukla a v meste sa ďalej napája na ulicu kpt. Nálepku. Náklady na pokrytie tejto investičnej 

akcie predstavovali 65 miliónov korún. 

 Na uvedenom úseku vybudovali robotníci stavebno-montáţneho 05 z. v Prešove dva 

mostné objekty. Most cez Ladomirku si vyţiadal takmer 9 miliónov korún, druhé premostenie 

cesty pri okresnom závode VVaK stálo ďalších pol milióna korún. /obr. príloha 2,3, str. č.2/ 

 

Nové byty 

 

 V tomto roku dokončili a odovzdali do uţívania celkom 154 bytov z toho 96 

v druţstevnej výstavbe a 48 v štátnej (komunálnej) na novobudovanom sídlisku Dukla. 

 

Dokončené stavby 

 

 V priebehu roka 1988 boli v meste dokončené tieto investičné akcie: 

- Telocvičňa – športová hala T-18 v priestoroch za Osobitnou školou internátnou; 

- ukončená plynofikácia Leninovej ulice; 

- ukončená plynofikácia Osobitnej školy internátnej; 

- Cvičná veţa Zväzu poţiarnej ochrany Svidník; 

- terénne úpravy pre autobusovú stanicu; 

- sociálno-prevádzková budova ovocinárskeho majetku Svidník; 

- rekonštrukcia administratívnej budovy Okresnej poľnohospodárskej správy; 

- rekonštrukcia kotolne číslo 4 na sídlisku UTRA; 

- hospodársky dvor Okresného podniku bytového hospodárstva; 

- bazén (krytý) pri III. Základnej škole. 

 

Obyvateľstvo. 

 

Čestný občan 

 

 V januári 1985 sa stal generál Oldřich Kvapil čestným občanom mesta Svidník. 

V týchto dňoch, keď si pripomíname 43. výročie vyvrcholenia oslobodzovacích bojov, 

spomíname si aj na tých, ktorí stáli pri zrode našej slobody. Jedným z nich bol aj generál 

Oldřich Kvapil, ktorý sa 12. novembra 1988 doţije svojich 70 rokov. 

 

Odišiel človek 

 

 Dňa 6. júla 1988 navţdy opustil naše rady bývalý tajomník ONV vo Svidníku s. JUDr. 

Štefan Plavčan, vo veku 68 rokov. Posledné dva roky svojho ţivota pracoval v JRD Ondava 

v Stropkove. Pochovaný bol na cintoríne v Lipanoch 8. júla 1988. 
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Jubileum partizána 

 

 Dňa 3.8.1988 sa v zdraví a v kruhu svojich najbliţších doţil významného jubilea 70-

tich rokov bývalý partizánsky veliteľ skupiny Borkaňuk Vasil Mohorita. 

8.8.1988 sa doţil svojho ţivotného jubilea 60-tich rokov aj bývalý učiteľ Osobitnej školy 

internátnej vo Svidníku M. Hudák, dnes známy skôr ako fotograf, spolupracovník Okresných 

novín Dukla. Prakticky niet jedného vydania, aby jeho fotografie nedoplnili článok, či 

nezaznamenali politickú, kultúrnu alebo športovú udalosť. Pri príleţitosti jeho jubilea mu 

vedúci tajomník OV KSS s. Jozef Bilas odovzdal štátne vyznamenanie Za obetavú prácu pre 

socializmus. 

 

Významná pracovníčka OZKN 

 

 Medzi tými, ktorí v tohoročných májových dňoch prevzali vyznamenanie Za 

vynikajúcu prácu bola i pracovníčka OZKN Mária Buchlaková. 

 

Ţivotné jubileum s. RSDr. Jozefa Bilasa 

 

 Dňa 20.10.1988 sa doţíva okrúhleho ţivotného jubilea 50-tich rokov vedúci tajomník 

Okresného výboru komunistickej strany Slovenska vo Svidníku súdruh RSDr. Jozef Bilas. Je 

to rodák z Havranca, dedinky v údolí Nízkych Beskýd. Ako dvadsaťročný sa stal s. Bilas 

tajomníkom národného výboru v rodnej obci. Neskôr pracoval opäť v národných výboroch, 

potom nasleduje inštitút pre národné výbory, práca v aparáte OV KSS a opäť škola. Ako 

absolvent vysokej školy politickej ÚV KSČ viac ako rok pracoval na Ústrednom výbore 

Komunistickej strany Slovenska. Neskôr pracoval ako vedúci Domu politickej výchovy vo 

Svidníku, potom pôsobil ako predseda Okresného národného výboru vo Svidníku. Teraz je uţ 

3. rok vedúcim tajomníkom OV KSS. 

 

Ing. Korády 50-ročný 

 

 Rovnako sme si v týchto dňoch presne 24.10.1988 pripomenuli 50-výročie narodenia 

podpredsedu ONV sluţieb a cestného ruchu. 

 

Ocenenie práce 

 

 Tajomník OV KSS J. Kiza a predseda OKRK KSS Š. Farkaš prijali v pondelok 

31.10.88 vedúcu útvaru ekonomiky práce spotrebného druţstva Jednota vo Svidníku Máriu 

Gundzikovú pri príleţitosti jej významného ţivotného jubilea. Odovzdali jej medailu Za 

zásluhy o rozvoj Východoslovenského kraja a pozdravný list predsedníctva OV KSS. 

 

Ocenenie jubilantky 

 

 Vedúci tajomník OV KSS Dr. Jozef Bilas odovzdal pri príleţitosti ţivotného jubilea 

(50 narodenín) predsedníčke senátu Okresného súdu vo Svidníku Márii Belejovej medailu Za 
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zásluhy o rozvoj Východoslovenského kraja a pozdravný list predsedníctva OV KSS. Týmto 

bola ocenená jej zásluţná práca v oblasti súdnictva i angaţovaný prístup k plneniu úloh 

v organizáciách Národného frontu. 

 

Pohľad do matričných záznamov 

 

 Narodilo sa celkovo 216 detí z toho 115 chlapcov a 101 dievčat. Najviac narodených 

detí bolo v mesiacoch jún 22, marec a december po 20, najmenej v mesiaci júl 13. 

 

 Zomrelo 88 obyvateľov z toho 31 muţov, 22 ţien, 1 chlapček a 1 dievčatko. 

 

 V meste sa uzatvorilo 54 sobášov. Matričný obvod Svidník zahŕňa aj priľahlé dediny, 

takţe celkom svidnícka matrika zosobášila 78 párov manţelov. 

 

 V Domove dôchodcov Svidník boli od začiatku roka prijatí 42 obyvatelia, v priebehu 

roka zomrelo 34 obyvateľov  a odišlo – boli preloţení alebo sami odišli 29 obyvateľov. Je to 

relatívne najviac za posledné roky, no je to v dôsledku toho, ţe títo obyvatelia sa z veľkej 

časti vracali do svojich materských domoch dôchodcov v Roţňave respektíve v Prešove, 

ktorým DD Svidník poskytol pomoc počas rekonštrukčných, resp. maliarskych prác v týchto 

DD. 

 

 Okresný súd rozviedol 15 manţelstiev s trvalým bydliskom vo Svidníku (celkom 

rozvedených manţelstiev bolo 32). 

 

Politický a verejný ţivot. 

 

Zaloţenie volebných orgánov 

Plénum MsNV 

 

 1. Ing. Ján Mikitka nar.  10.2.1925, riaditeľ OKSS 

 2. Andrej Kurilec  25.11.1935, poţiarnik ZPO 

 3. Michal Pich   24.10.1957, vodič TS Svidník 

 4. Ing. Anton Koţík  21.6.1940, podpredseda 1-SD 

 5. Miroslav Patkaň   19.7.1959, vodič TS 

 6. JUDr. Milan Štinár 28.8.1953, náčelník OO VB 

 7. Andrej Miga  21.1.1932, ŠM Svidník 

 8. Karol Kaliňák  19.3.1951, riaditeľ TS Svidník 

 9. Eva Hafičová  22.12.1952, kuchárka SPP 

10. Andrej Paňko  10.9.1936, tajomník MsNV Svidník 

11. Anna Špaková  1.12.1948, skladníčka SPP 

12. Jozef Baslár  28.7.1935, predseda MsNV Svidník 

13. RSDr. Milan Paranič 23.1.1944, podpredseda MsNV SK 

14. Michal Šandala  21.11.1937, riaditeľ SOU OZKN 

15. Ján Rico   18.5.1946, ved. výroby OÚMK 
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16. Jozef Fejko  22.5.1944, ved. FO ONV Svidník 

17. Milan Babej  25.11.1959, automechanik autodruţstva 

18. Ján Štefanišin  24.4.1955, MsNV Svidník 

19. Michal Virgala  3.5.1954, sústruţník OPKS 

20. Andrej Guzy  8.8.1946, holič OPKS 

21. Terézia Koudelková  11.6.1952, predavačka 

22. Nadeţda Labunová 28.6.1953, OVS Svidník 

23. Pavol Hric   20.5.1948, zvárač OSP Svidník 

24. Michal Zočšák  20.7.1947, MsKS 

25. Barbora Gulová  19.10.1941, ved. škol. jedálne II.ZŠ 

26. Štefan Bartík  12.10.1943, elektrikár SPP 

27. Ján Mikitka  21.12.1943,  riaditeľ ČSAD 

28. Ján Lipka   28.7.1945, murár PS 

29. Jozef Dţavoronok  18.10.1950, technológ OZKN 

30. Miroslav Kosť  3.2.1961, sústruţník SPP 

31. Ján Tročšák  4.2.1955, ved. výchovy SPŠO 

32. Katarína Palenčárová 30.8.1959, čašníčka ROP 

33. JUDr. Vladimír Halaj 29.4.1952, OPKS – kádrový odbor 

34. Michal Hriţ  13.4.1952, vodoinštalatér OPBH 

35. Drahomíra Ruščáková 18.12.1952, učiteľka II. ZŠ 

36. Ivan Rudý   26.9.1954, OV KZUP 

37. Ján Kudla   18.2.1934, ved. odb. obrany OZKN 

38. Gabriela Očipková 21.1.1956, zámočníčka SPP 

39. Klement Beňko  14.9.1944, zámočník SPP 

40. Jana Pichová  24.5.1956, bufetárka ŠM. N. Orlík 

41. Pavol Bepko  30.8.1958, elektrikár OZKN 

42. JUDr. Milan Hudák 5.12.1949, podpredseda MsNV 

43. Ing. Milan German 29.4.1943, riaditeľ OSP 

44. Alexander Sekela  5.1.1957, sústruţník SPP 

45. Michal Paňko  7.1.1952, vodič OSP 

46. Vladislav Kurej  3.10.1958, zámočník SPP 

47. Magdaléna Pjonteková 9.2.1952, predavačka 

48. Mária Farkašová   23.5.1961, doručovateľka OKSS 

49. Jozef Studený  21.4.1957, ved. údrţby OPBH 

50. Katarína Sydorčuková 18.9.1958, šička OZKN 

51. Ing. Ján Šmajda  12.5.1949, nám. riad. SPP 

52. Ján Holodňák  13.5.1934, ved. športvýroby 

53. Jozef Kačmár  1.1.1934, vodič TS 

54. Anna Slimáková  22.11.1939, ekonomika OÚNZ 

55. Peter Baka   10.7.1933, murár PS 

 

Rada MsNV 

 

1. Jozef Baslár  28.7.1935, predseda MsNV 
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2. RSDr. Milan Paranič 23.1.1944, podpredseda MsNV 

3.JUDr. Milan Hudák  5.12.1949, podpredseda MsNV 

4. Andrej Paňko  10.9.1936, tajomník MsNV 

5. Ing. Ján Mikitka  10.2.1925, riaditeľ OKSS 

6. Ján Kudla   18.10.1934, ved. odb. obrany OZKN 

7. Michal Šandala  21.11.1937, riaditeľ SOUO 

8. Ján Mikitka   21.12.1943, riaditeľ ČSAD 

9. Jozef Fejko   22.5.1944, vedúci FO ONV 

10. Ing. Ján Šmajda  12.5.1949, nám. riaditeľa SPP 

11. Ing. Milan German 29.4.1943, riaditeľ OSP 

 

Komisie 

 

Pri MsNV pracujú nasledovné komisie: 

1. komisia finančno-plánovacia má 5 členov 

predseda – Andrej Miga 

2. komisia pre ochranu verejného poriadku má 5 členov 

predseda JUDr. Milan Štinár 

3. komisia pre miestne hospodárstvo, bytové hospodárstvo a dopravu, má 5 členov 

predseda – Andrej Guzy 

4. komisia pre školstvo a kultúru, má 7 členov 

  predseda – Drahomíra Ruščáková 

5. komisia sociálno-zdravotná, má 7 členov 

  predseda – Anna Slimáková 

6. komisia pre obchod a cestovný ruch, má 5 členov 

  predseda – Ján Holodňák 

7. komisia pre výstavbu a poľnohospodárstvo, má 7 členov 

  predseda – Ján Rico 

8. komisia pre mládeţ a telesnú výchovu, má 9 členov 

  predseda – Ján Troščák 

9. výbor ľudovej kontroly, má 9 členov 

  predseda – Ing. Anton Koţík 

 

Občianske výbory 

 

Občiansky výbor číslo 1 – má 7 členov 

  predseda – Andrej Kurilec, poslanec MsNV 

Občiansky výbor číslo 2 – má 7 členov 

  predseda – Mária Pisančíková 

Občiansky výbor číslo 3 – má 7 členov 

  predseda – Pavol Hric, poslanec MsNV 

Občiansky výbor číslo 4 – má 7 členov 

  predseda – Michal Zoščák, poslanec MsNV 

Občiansky výbor číslo 5 – má 7 členov 



12 
 

 
 

  predseda – Jozef Ďurčo 

Občiansky výbor číslo 6 – má 7 členov 

  predseda – Ivan Rudy, poslanec MsNV 

Občiansky výbor číslo 7 – má 7 členov 

  predseda – Juraj Lachata 

Občiansky výbor číslo 8 – má 7 členov 

  predseda – Dušan Fedoročko 

Občiansky výbor číslo 9 – má 7 členov 

  predseda – Mária Jevíková 

Občiansky výbor číslo 10 – má 7 členov 

  predseda – Andrej Petrík 

Občiansky výbor číslo 11 – má 7 členov 

  predseda – Mikuláš Gergeľ 

 

Predseda ÚV SZM v meste 

 

 Počas pobytu vo Východoslovenskom kraji do nášho mesta zavítal na pracovnú 

návštevu kandidát ÚV KSČ a predseda ÚV SZM Vasil Mohorita. Na pôde OV KSS ho 

privítali vedúci tajomník RSDr. Jozef Bilas a ostatní členovia vedenia okresného výboru 

strany. Pri tejto príleţitosti poţiadal vedúci tajomník OV KSS ústredný výbor SZM o pomoc 

pri popularizácii iniciatívy zväzákov nášho okresu vysadiť aleju vďaky z historickej Dukly do 

Svidníka. Potom Vasil Mohorita navštívil Odevné závody kapitána Nálepku. 

 

43. výročie oslobodenia 

 

 V stredu 20.1.1988 si obyvatelia Svidníka pripomenuli 43. výročie oslobodenia mesta 

i celého okresu slávnou Sovietskou armádou. Oslavy sa začali v poobedňajších hodinách 

pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku a ČSĽA na 

Dukle. Večer krátko pred osemnástou hodinou tóny dychovej kapely privítali v Miestnom 

kultúrnom stredisku účastníkov slávnostného zhromaţdenia, na ktorom sa zúčastnili 

i delegácia okresných a štátnych orgánov vedená vedúcim tajomníkom OV KSS Jozefom 

Bilasom. 

 

Doplňovacie voľby 

 

 Rada Okresného národného výboru vo Svidníku v zmysle paragrafu 50 Zákona 

o voľbách do národných výborov SSR číslo 56/1971 Zb. vyhlásila na sobotu 5.3.1988 

doplňovacie voľby do MsNV Svidník pre volebný obvod číslo 42 so začiatkom o 7:00 hodine. 

 

40. rokov Februára 

 

 V predvečer 40. výročia Víťazného februára vyvrcholili vo Svidníku celookresné 

oslavy tohto významného medzníka v dejinách našich národov. Oslavy začali pietnym aktom 

kladenia vencov vo Svidníku a na Dukle. 
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 Slávnostné zhromaţdenie OV KSS potom zahájil tajomník OV KSS Štefan Gima. 

Srdečne privítal druţobné delegácie, delegáciu z Rachova zo Zakarpatskej Ukrajiny vedenú J. 

Milčevičom, delegáciu druţobnej Gminy Dukla z Poľskej ľudovej republiky vedenú vedúcim 

tajomníkom gminského výboru PZRS Wladyslavom Dasbaszom. 

 V slávnostnom príhovore vedúci tajomník OV KSS súdruh RSDr. Jozef Bilas v úvode 

zdôraznil význam Februárového víťazstva. /obr. príloha č. 4 str. 3/ 

 

MDŢ 

 

 Pri príleţitosti MDŢ zastupovali ţeny nášho okresu a mesta na Praţskom hrade s. 

Oľga Hudáková, robotníčka OZKN Svidník a v Bratislave Mária Husárová, plánovačka 

Okresného podniku komunálnych sluţieb. V Košiciach zastupovala naše ţeny Mária Suďová, 

učiteľka III. ZŠ Svidník. 

 Na oslavách MDŢ vo Svidníku predniesol slávnostný prípitok súdruh RSDr. Jozef 

Bilas. 

 

Mestská konferencia KSS 26.3.1988 

 

 Vo Svidníku rokovala koncom marca mestská konferencia komunistickej strany 

Slovenska. Obdobie od poslednej konferencie zhodnotil vo svojom vystúpení predseda 

mestského výboru KSS s. Ján Mikitka. Okrem iného hodnotil plnenie úloh za doterajšie roky 

8. päťročnice. 

 Zdôraznil, ţe úlohy v investičnej výstavbe boli splnené a v niektorých činnostiach aj 

prekročené. V rámci komplexnej bytovej výstavby zabezpečujú Pozemné stavby Prešov. 

 Konštatoval, ţe v roku 1987 bolo postavených 48 bytových jednotiek v komunálnej 

a 48 v druţstevnej výstavbe. V roku 1987 - 48 bytových jednotiek v štátnej a 96 v druţstevnej 

výstavbe. Dokončila sa plaváreň pri III. základnej škole vo Svidníku. Pre individuálnu bytovú 

výstavbu sa do budúcnosti pripravuje lokalita nad závodom strojárni potravinárskeho 

priemyslu. V tomto areáli je plánovaných 92 stavebných pozemkov pre 107 bytov. Ďalšie sa 

pripravujú pri Dome smútku a na sídlisku za nemocnicou. Mestský národný výbor 

v súčasnosti eviduje 570 ţiadosti na výstavbu rodinných domov a 284 je ešte nevybavených. 

 Na záver konferencie bol za predsedu Mestského výboru Komunistickej strany 

Slovenska zvolený s. MUDr. František Marcinko, riaditeľ Okresného ústavu národného 

zdravia. /obr. príloha č. 5 str. 3/ 

 

ZPOZ 35-ročný 

 

 V roku1953 vznikol pri rade Mestského národného výboru vo Svidníku Zbor pre 

občianske záleţitosti. Pripomíname si 35 rokov jeho vzniku. Jeho zásluhou sa zvýšila kultúrna 

úroveň a myslenie občanov nášho mesta. 
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D. Goga na návšteve 

 

 Predseda Slovenského zväzu spotrebných druţstiev Dezider Goga prišiel 13.7.1988 na 

pracovnú návštevu okresu. Prerokoval súčasný stav v zásobovaní obyvateľstva, otázky ďalšej 

investičnej výstavby obchodných a reštauračných zariadení a rokoval aj o moţnostiach 

integrácii v okrese. 

 

Plénum  MsNV Svidník 

 

 Plenárne zasadnutie MsNV vo Svidníku prerokovalo ako hlavný bod programu rozvoj 

platených a neplatených sluţieb. Okrem poslankyne FZ ČSSR Emílie Timanikovej, 

podpredsedníčky ONV pre nadstavbu Heleny Husárovej, predsedu MsNV Jozefa Baslára, 

členov rady a pléna MsNV sa ho zúčastnili i zástupcovia z jednotlivých obchodných 

prevádzok v meste. Z dodávateľských organizácii sa zúčastnili zástupcovia z Mäsopriemyslu 

v Humennom, Mliekarni a Zeleniny z Bardejova a iní.  

 Správu o rozvoji platených a neplatených sluţieb predniesol podpredseda MsNV 

JUDr. Milan Hudák. Kriticky poukázal na nedostatky v zásobovaní niektorých druhov tovaru, 

z ktorých spomenul okrem iného: kakao, kokosová múčka, maggi, farebné televízory, 

mrazničky, automatické práčky, ale aj niektoré pekárenské, mliekarenské i mäsové výrobky. 

 Odznel aj návrh na zriadenie predajne luxusného tovaru tzv. Eso. 

 Kriticky sa hovorilo aj o doprave, zdravotníctve, spojoch bytoch, komunálnych 

sluţbách, technických sluţbách, o vode, plyne, uhlí a ďalších vecí. 

 

27.10.1988 nedostatok chleba 

 

 Zaujímavý jav rozrušil pokojný ţivot obyvateľov mesta. V celom meste bol uţ 

v odpoludňajších hodinách nedostatok chleba. Občania kupovali uţ od rána 2x viac chleba 

ako obyčajne (2-3 pecne) a tak vo večerných hodinách bol chlieb predávaný len po polovičke. 

Uvedený jav vznikol po tom, čo občania mali pred sebou dva dni pracovného pokoja – 

28.10.1988 štátny sviatok 70. výročia vzniku ČSR a 29.10.1988 sobota. Vzhľadom k tejto 

situácii (nie kaţdému sa chlieb ušiel) bol v piatok 28.10.1988 robený dopredaj chleba v čase 

od 13:00 do 15:00 hodiny v potravinách v starom obchodnom dome ,,U Vašutu“ 

 

Vernisáţ výstavy 

 

 Za účasti riaditeľa DPV OV KSS Š. Ivanka, vedenia Múzea ukrajinskej kultúry, autora 

a jeho priateľov bola 2. septembra v Galérii D. Millyho vo Svidníku vernisáţ výstavy malieb 

akademického maliara Františka Veselého zo Stropkova. Autor sa prezentuje štyrmi 

deviatkami malieb, ktoré na vysokej umeleckej úrovni zobrazujú čoraz pálčivejší problém 

ekológie. Výstava potrvá do 7. októbra. 
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Oslavy dňa Čs. ľudovej armády 

 

 Pri príleţitosti osláv 44. výročia karpatsko-dukelskej operácie a Dňa Československej 

ľudovej armády zavítala do nášho mesta delegácia Československej ľudovej armády na čele 

s ministrom národnej obrany ČSSR armádnym generálom Milanom Václavíkom, delegácia 

strednej skupiny sovietskych vojsk vedená jej veliteľom Eduardom Vorobjovom, delegácia 

Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy, ktorú viedol starší 

predstaviteľ hlavného veliteľa Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy 

u ministra národnej obrany ČSSR generálplukovník Nikolaj Zotov. Delegáciu 

Východoslovenského kraja viedol člen ÚV KSČ a vedúci tajomník VS KV KSS Michal Špak 

a na čele delegácie nášho okresu bol vedúci tajomník Okresného výboru komunistickej strany 

Slovenska RSDr. Jozef Bilas. 

 Delegácie sa zúčastnili pietnych aktov kladenia vencov na Dukle pri pamätníku 

Československej armády a kyticu kvetov poloţili tieţ k buste armádneho generála Ludvíka 

Svobodu. Pietny akt kladenia vencov sa konal aj pri pamätníku Sovietskej armády vo 

Svidníku. Po jeho ukončení sa uskutočnila manifestácia pracujúcich a mládeţe. V úvodnom 

slove vedúci tajomník OV KSS RSDr. Jozef Bilas privítal spomínané delegácie a občanov 

nášho okresu. Potom so slávnostným prejavom vystúpil vedúci delegácie ČSĽA armádny 

generál Milan Václavík. 

 Na záver pobytu si delegácie prezreli expozície Dukelského múzea. 

 

s. Ivan Goňko v meste 4.11.88 

 

 Dňa 4.11.1988 v piatok prišiel do nášho mesta na pracovnú návštevu člen 

Predsedníctva ÚV KSS, predseda Slovenskej odborovej rady a podpredseda Ústrednej rady 

odborov Ivan Goňko. Za prítomnosti vedenia OV KSS, predsedu ONV Ing. Jána Harviša, 

predsedu OOR Jána Obšajníka a tajomníkov OOR ho na OV KSS privítal člen jeho 

predsedníctva a tajomník Štefan Gima. Hosť navštívil tieţ Strojárne potravinárskeho 

priemyslu a zúčastnil sa aktívu v OZKN. Prezrel si areál OZKN a najmä nové rehabilitačné 

stredisko. 

 

Oslavy VOSR 

 

 Pri príleţitosti osláv 71. výročia VOSR a otvorenia mesiaca ČSSP sa 4.11.1988 

uskutočnilo slávnostné zhromaţdenie pracujúcich a mládeţe v priestoroch Mestského 

kultúrneho strediska. Po hymnách ČSSR a ZSSR a slávnostnej básni, zhromaţdenie otvoril 

MUDr. František Marcinko, predseda MsV KSS vo Svidníku. Slávnostný príhovor predniesol 

člen predsedníctva a tajomník OV KSS Jozef Cahajla. Na zhromaţdení sa zúčastnila aj 

delegácia straníckych a štátnych orgánov vedená členom predsedníctva OV KSS a predsedom 

ONV Ing. Jánom Harvišom. Z tohto podujatia bola odoslaná zdravica ľudu druţobného 

okresu Rachov. Stretnutie pracujúcich a mládeţe bolo ukončené Internacionálou. 

 V kultúrnom programe vystúpil Poddukelský učiteľský spevokol, víťaz súťaţe 

Melódie priateľstva a Puškinovho pamätníka, ţiaci II. ZŠ, súbor SOU odevného, spevokol pri 

OSD Jednota a Makovica. 
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10 rokov činnosti Manţelskej poradne 

 

 Dňa 22. novembra 1988 sa uskutočnil seminár s názvom Manţelské a predmanţelské 

poradenstvo, jeho rozvoj v okrese Svidník, venovaný 10. výročiu zariadenia Okresnej 

manţelskej a predmanţelskej poradne. 

 Seminár zahájil PhDr. Zoltán Šafran vedúci poradne, ktorý stál pri jej zrode v roku 

1978. Ak sa pozrieme späť do histórie poradne dozvieme sa, ţe Okresná manţelská 

a predmanţelská poradňa vo Svidníku bola zriadená uznesením Rady Okresného národného 

výboru číslo 194 z 26. 8. 1977 a uznesením pléna Okresného národného výboru číslo 18 

z 28.9.1977, s účinnosťou od 1.1.1977. Svoju činnosť poradňa započala 28. júla 1978 

slávnostným otvorením. Prvým vedúcim manţelskej a predmanţelskej poradne sa stal PhDr. 

Zoltán Šafran, prvou sociálnou pracovníčkou Ľudmila Grusová. V decembri 1978 rozšíril 

počet pracovníkov poradne PhDr. František Pochanič. 

 V čase zrodu poradne bolo okresné mesto Svidník najmenším mestom na východnom 

Slovensku i na Slovensku vôbec. 

 Desaťročia pôsobenia svidníckej OM a PP vo svojom vystúpení zhodnotila JUDr. 

Anna Laţová, vedúca odboru sociálnych vecí ONV. Veľmi kladne hodnotil prácu svidníckej 

OM a PP i vedúci krajskej manţelskej a predmanţelskej poradne s. Štefan Hudák, promovaný 

psychológ, ktorý odovzdal kolektívu OM a PP pod vedením PhDr. Zoltána Šafrana Čestné 

uznanie Východoslovenského Krajského národného výboru za doterajšie pozitívne výsledky 

dosiahnuté pri realizácii manţelského a predmanţelského poradenstva v podmienkach okresu. 

 S prednáškou o rodine a jej mieste v socialistickej spoločnosti vystúpila doc. PhDr. 

Eva Šimová CSc. z psychológie FF UPJŠ v Prešove. 

 

Čedok v roku 1988 

 

 V posledných dňoch roka 1988 bilancovali svoju činnosť pracovníci Cestovnej 

kancelárie Čedok vo Svidníku pod vedením Ing. N. Vašutovej. Prítomný bol aj riaditeľ 

závodu Čedok v Košiciach Ing. Pavol Torma. 

 Plán trţieb splnil Čedok na 105%. 

 Najčastejšie organizovali zájazdy na tieto akcie: Flóra Olomouc (9x), Strojársky veľtrh 

v Brne (7x), Zem Ţiviteľka v Českých Budějoviciach (4x), Agrokomplex v Nitre (5x). 

 V zahraničnom cestovnom ruchu bol záujem o zájazdy do PĽR, SFRJ, ZSSR, MĽR, 

NDR. 

 

43. rokov Zboru národnej bezpečnosti 

 

 Príslušníci Zboru národnej bezpečnosti vo Svidníku si na slávnostnom zhromaţdení 

pripomenuli 43. výročie svojho zaloţenia. Na zhromaţdení sa zúčastnil politický pracovník 

OV KSS Michal Majdák, podpredseda ONV Peter Ţelizňák a ďalší hostia. 

 Náčelník okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti podplukovník Eliáš Čukalovský 

vo svojom slávnostnom príhovore pripomenul revolučné tradície ZNB od jeho vzniku aţ po 

dnešok. 
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Stretnutie mierových výborov 

 

 V utorok 12. apríla 1988 sa zišli v našom meste 15 členné delegácie 

Československého mierového výboru a Poľského mierového výboru na 4. pracovnom 

stretnutí. Pracovné rokovanie trvalo tri dni. 

 

Pracovná zmena 

 

             V sobotu 23.apríla vyvrcholil týţdeň pracovnej aktivity krajskou zmenou aj v našom 

meste. 

 

Konferencia SAK 

 

 V sobotu 28.5.1988 sa uskutočnila okresná konferencia socialistickej akadémie ČSSR 

vo Svidníku, na ktorej vyše 100 delegátov zhodnotilo činnosť Okresného výboru SAK. 

V závere bol za predsedu Okresného výboru SAK opäť zvolený pplk Pavol Roháľ. 

 

Zdravotníctvo. 

 

Návšteva ukrajinských chirurgov 

 

 Na pracovnú návštevu nemocnice s poliklinikou armádneho generála Ludvíka 

Svobodu zavítali dňa 19.2.1988 ukrajinský chirurgovia Michailo Krucej, zástupca riaditeľa 

rachovskej nemocnice, chirurg I. kategórie a mladý sekundárny chirurg (29 ročný) Konštantín 

Martinič. 

 

Dar nad všetky dary 

 

 Na výzvu mestského rozhlasu a osobné telefonické vyzvanie prišlo v pondelok 11. júla 

1988 na súrny odber krvi do okresného hematologicko-transfúzneho oddelenia NsP arm. 

generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku pätnásť darcov – dobrovoľníkov, s krvnou skupinou 0 

Rh +. Po lekárskom vyšetrení darcov krv pre pacienta leţiaceho na anestéziologicko-

resuscitačnom oddelení nemocnice odobralo týmto deviatim darcom: Ivan Pavol, Ing. 

Vladimír Lacko, MUDr. Michal Peteja, Ján Bokša, Milan Nicz, Jozef Palko, Jozef Basista, 

PhDr. František Pochanič, Jozef Kurty. 

 

Základný kameň OHS 

 

 V dňoch 8.-12.8.1988 v areáli nemocnice arm. generála Ludvíka Svobodu poloţili 

základný kameň budúcej Okresnej hygienickej stanice. V náklade skoro 10 miliónov korún by 

ju mali postaviť stavbári z Pozemných stavieb v Prešove, závod Bardejov. Činnosť by po 

dokončení mala OHS zahájiť v roku 1990. Počíta sa v nej s laboratóriami mikrobiológie 

a hydrológie. 
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5. Poddukelský lekársky deň 13.10.1988 

 

 Vo štvrtok 13. októbra 1988 sa konal v respíriu hotela Dukla vo Svidníku 5. 

Poddukelský lekársky deň ústrednou témou, ktorého boli anestéziológia a resuscitácia. Jeho 

spoluorganizátorom spolu s OÚNZ bola aj Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, ktorá tohto 

roku oslavuje 40. výročie svojho zaloţenia. 

 

Ako uţívame lieky 

 

 Z výsledkov previerky Výboru ľudovej kontroly v lekárni OÚNZ vo Svidníku 

vyberáme nasledujúce fakty: Náklady na lieky pre obyvateľov okresu predstavovali v roku 

1986 - 17 miliónov 366 tisíc korún. V roku 1987 to uţ bolo 13 miliónov korún. V roku 7. 

päťročnice boli náklady na jedného obyvateľa v priemere 236 korún. V roku 1987 to uţ bolo 

311 korún. Za lieky, ktoré si občania kupujú za hotové, zaplatili v roku 1986 jedenmilión 

korún 246 tisíc korún a skoro takú istú sumu aj v roku 1987. 

 Nedostatkovými druhmi liekov boli u analgetík: Ataralgin, Dolmina, Cunalgit, 

Guajanal, Korylan, Rovenal a iné; z vitamínov chýbali: Celaskon Lipovitan, Pangamin, 

Panthenol, Vitamíny A a D; z antibiotík: Ampicilin, Erytromycin, Fungicidin, Gricin, 

Oxymykoin. Na druhej strane vysokú spotrebu liekov sme zaznamenali u: Acylkcoffinu, 

Mironalu, Sedoboru, Pyridoxinu; z antibiotík  Deoxymykoinu a Biseptolu. 

 

Racionálna výţiva 

 

 Okresný výbor Slovenského zväzu ţien v spolupráci s oddelením Zdravotnej výchovy 

OÚNZ uskutočnili dňa 22.11.1988 seminár o racionálnej výţive. MUDr. Svetlana Bobáková 

hovorila o význame racionálneho stravovania. Súčasťou semináru bola výstavka jedál 

pripravených z rôznych menej pouţívaných druhov zeleniny. Výklad k jednotlivým jedlám 

urobila Eva Nedvědová. Vyvrcholením podujatia stretnutie ţien, na ktorom sa rozhodli 

i v našom meste vytvoriť pobočku Slovenskej spoločnosti pre racionálnu stravu. 

 

Kultúra. 

 

Hudobné oddelenie OK 

 

V okresnej kniţnici vo Svidníku slávnostne otvorili Hudobné oddelenie ešte koncom roka 

1987, ktorá bude prostredníctvom hudobných dokumentov, kniţničnej a časopiseckej 

literatúry, hudobnín, gramofónových platní, zvukových snímok a iných audiovizuálnych 

prostriedkov plniť výchovno-vzdelávaciu, informačnú a popularizačnú úlohu. 

 

Spevácke zbory 

 

 Medzi najviac rozvinuté oblasti záujmovo-umeleckej činnosti v našom meste patrí 

hudobno-spevácka oblasť. Zborový spev najlepšie prezentuje Poddukelský učiteľský spevokol 
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pri ONV – odbore školstva, spevácky zbor Plamienok pri II. ZŠ vo Svidníku, Radosť pri 

Gymnáziu DH vo Svidníku. 

 Z jednotlivcov za pozornosť stojí prvé miesto M. Hnátovej na celoslovenskej súťaţi 

Melódie priateľstva. 

 

14. Svidnícky divadelný festival 

 

 V dňoch 20.-23. januára sa na scéne Mestského kultúrneho strediska vo Svidníku 

konal uţ 14. ročník svidníckeho divadelného festivalu. Vystúpilo na ňom v desiatich detských 

a večerných predstaveniach šesť profesionálnych telies – Divadlo Jonáša Záborského 

v Prešove, Tešínske divadlo z Českého Tešína, Ukrajinské národné divadlo z Prešova, Štátne 

divadlo z Košíc, Bábkové divadlo z Banskej Bystrice. 

 

Puškinov pamätník 

 

 V polovici marca sa v Dome Československo-sovietskeho priateľstva v Košiciach 

uskutočnil XXX. ročník krajskej súťaţe v prednese prózy z poézie v ruskom jazyku Puškinov 

pamätník. 

 Naše mesto reprezentovali Renáta Jurašiová a Lýdia Hricová z II. základnej školy 

a Erika Sentipalová zo svidníckeho Gymnázia. V kategórii ţiakov šiestych a siedmich 

ročníkov prvenstvo získala Renáta Jurašiová, ktorá sa predstavila úryvkom z diela Igrať 

v vojnu od Gudruna Pavzevanga. 

V kategórii gymnázií zvíťazila Erika Sentipalová, ktorá predniesla ukáţku zo známej 

poémy A. S. Puškina - Cigáni.  

Obidve postúpili na celoslovenské kolo do Bratislavy 26.-28. mája. 

 

Výstava detských kresieb 

 

 Mestské kultúrne stredisko vo Svidníku sprístupnilo v marci výstavu detských 

výtvarných prác pod názvom Šťastný dnešok. 

 

Na krídlach melódie 

 

 Na 8. ročníku súťaţe ukrajinských vokálno-inštrumentálnych skupín ,,Na krídlach 

melódii“ v Stakčíne, potvrdila svidnícka vokálno-inštrumentálna skupina Kontakty svoje 

kvality a zvíťazila. Úspešná skupina hrala v zloţení: 

Milan Kaliňák – vedúci skupiny, autor hudby a textov, gitara 

Jozef Juráši – autor hudby, klávesové nástroje 

Ladislav Bernát – basgitara, saxofón 

Marek Kizák – klávesové nástroje 

Pavol Oleár – bicie 

Štefan Čarný – bicie 
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Úspešní muzikanti 

 

 V dňoch 18.-19. marca 1988 sa v Starej Ľubovni v priestoroch Ľudovej školy umenia 

uskutočnilo Krajské kolo súťaţe ţiakov ľudových škôl umenia v hre na dychové nástroje. 

Zišli sa tu mladí hudobníci z celého Východoslovenského kraja. 

 Boli medzi nimi aj ţiaci Ľudovej školy umenia zo Svidníka, ktorí úspešne 

reprezentovali školu i naše mesto. V jednotlivých kategóriách naši muzikanti obsadili tri prvé 

miesta: Slavomír Tej v hre na tenor (vyučujúci J. Juráši), Igor Bojkas v hre na barytón 

(vyučujúci M. Kizák), Katarína Sipajdová v hre na hoboj (vyučujúci M. Kizák). Na peknom 

štvrtom mieste sa umiestnil aj Ivan Vinjar v hre na trúbke. 

 

12. svidnícka hudobná jar 

 

 V salóne hotela Dukla zahájilo 12. apríla 1988 12. svidnícku hudobnú jar vystúpenie 

štvorčlenného komorného súboru z Bratislavy Harmonia Antiqua. Ďalší koncert je plánovaný 

na 21. apríla – Bratislavské hudobné trio; 11. mája – vystúpi mezzosopranistka Ľuba Baricová 

a klaviristka Ida Černecká, 25. mája violončelista Milan Červenák, klaviristka Irena 

Červenáková a klavirista Ján Baldovský. 

 

Súbor Lúč na scéne 

 

 Dňa 4. mája 1988 vystúpil v sále Mestského kultúrneho a spoločenského strediska vo 

Svidníku ochotnícky divadelný súbor Lúč s premiérou súčasného českého dramatika Ota 

Zelenku s hrou Košieľka. 

 

Lúč v Medzilaborciach 

 

 Na festivale ukrajinskej drámy a umeleckého slova A. Duchnoviča, ktorý prebiehal 

v Medzilaborciach dňa 18.5.1988, si výborne počínal súbor Lúč s hrou Ota Zelenku Košieľka, 

kde obsadil 1. miesto. Predstaviteľka hlavnej postavy Mária Gajdošová získala cenu za 

najlepší ţenský výkon, za najlepší muţský herecký výkon ocenili Ing. Michala Bartka. 

 V prednese umeleckého slova boli úspešné Ivana Vaňková a Renáta Jurašiová z II. ZŠ 

a gymnazistka Miroslava Hnátová – všetky tri obsadili prvé miesta. Druhá skončila 

pracovníčka MsNV vo Svidníku Oľga Šangriková, tretie skončili Janka Rajčoková a Silvia 

Kotuličová obe z II. ZŠ vo Svidníku. 

 

Poddukelský spevokol v PĽR 

 

 V posledných májových dňoch 1988 vystupoval Poddukelský učiteľský spevokol po 

jedenástich rokoch svojej existencie po prvýkrát za hranicami našej vlasti v poľskom meste 

Lancut. Zúčastnil sa tu krajskej prehliadky umeleckej tvorivosti poľských pedagógov. 

 

 

 



21 
 

 
 

XXXIV. slávnosti kultúry ukrajinských pracujúcich 

 

 Uţ po tridsiaty štvrtý raz sa na svidníckom amfiteátri stretli najlepšie tanečné 

a spevácke súbory a skupiny, speváci ľudových a tanečných piesni na Slávnostiach kultúry 

ukrajinských pracujúcich ČSSR. Ich organizátorom, tak ako kaţdoročne je Ústredný výbor 

kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich ČSSR, nositeľ Radu práce. 

 Slávnosti kultúry ukrajinských pracujúcich ČSSR sa tohto roku začali uţ v piatok 17. 

júna vernisáţou výstavy detských prác zo škôl Východoslovenského kraja nazvanou Detstvo 

v mieri. 

 Úvodom k prvému programovému bloku festivalu bola pietna spomienka na 

dukelskom cintoríne. K Pamätníku československých vojakov poloţili vence vďaky členovia 

Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, Vlády a Národného frontu Slovenskej 

socialistickej republiky na čele s členom predsedníctva a tajomníkom ÚV KSS Gejzom 

Šlapkom a predstavitelia nášho okresu. 

 Festival bol rozdelený do siedmich programových blokov. Program tohtoročných 34. 

slávnosti ukrajinských pracujúcich v ČSSR bol nasledovný: 

18. júna – sobota  

 15:00 – kladenie vencov k Pamätníku Československej armády na Dukle 

 17:00 – I. program: Spevy rodnej zeme 

  Profilový program folklórneho súboru Kalina z Humenného a súboru zo ZSSR. 

18:00 – II. program: Z píšťalky našej radosť dýcha – Program detských 

folklórnych, tanečných a hudobných  súborov a sólistov ľudových piesni. 

20:00 – III. program: Z prameňov našich predkov – Svadba – Program autentických 

folklórnych skupín a sólistov. 

22:00 – IV. program: Návod – majster humoru. Program amatérskych hudobných 

súborov, sólistov a ľudových rozprávačov. 

 

Do programu organizátori pohotovo zaradili neohlásený súbor z Edmontonu v 

Kanade, ktorý tvoria potomkovia niekdajších prisťahovalcov z Ukrajiny. Do Svidníka prišli 

na zájazd na vlastné náklady a poprosili predstaviteľov o moţnosť vystúpiť na slávnostiach. 

 

19. júna – nedeľa 

 9:00 – kladenie vencov k pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku. 

 10:00 – V. program: Zvítanie 

 Program hosťujúcich a zahraničných súborov domácich ľudových hudieb 

a sólistov. 

 12:30 – VI. program: Poklady ľudu 

Autentický program folklórnych skupín ľudových hudieb a sólistov 

v priestoroch skanzenu MUK. 

 14:00 – VII. program: Spevom prácu slávme 

  Záverečný program XXXIV. slávnosti. 

 

 Záverečným programom slávnosti vyvrcholili. Na slávnostnom mítingu pracujúci 

medzi sebou privítali člena predsedníctva a tajomníka ÚV KSS Gejzu Šlapku, člena ÚV KSČ 
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a vedúceho tajomníka VS KV KSS Michala Špaka a delegáciu okresných straníckych 

a štátnych orgánov. Na mítingu sa zúčastnil i námestník ministra kultúry SSR Vladimír 

Čerevka, konzul Generálneho konzulátu ZSSR v Bratislave Alexander I. Veta, delegácia 

Spoločnosti Ukrajiny na čele s Mikolom P. Halkom a ďalší hostia.  

 Po Československej a Sovietskej hymne míting otvoril predseda ÚV KZUP Fedor 

Kováč. Hlavný referát predniesol súdruh Gejza Šlapka. Slávnostný míting skončil 

Internacionálou. 

 Po skončení mítingu sa uskutočnil záverečný program Ľudským rukám chvála, Na 

zábave a V priateľstve je sila. Vystúpili v ňom medzi inými i súbory Lisourub z Veľkého 

Byčkova z Rachovského okresu USSR, folklórny súbor luţických Srbov Wudwo z Budyšina 

v NDR, súbor piesní a tancov Oslawjany z Krosnianskeho vojvodstva v PĽR, kolektív 

z Nového Sadu v SFRJ a uţ spomínaný súbor z Edmontonu v Kanade. 

 

25.8.1988 Ročenka Svidnícky okres v tlači 

 

 Okresná kniţnica vo Svidníku vydala jedenásty zväzok bibliografickej ročenky 

Svidnícky okres v tlači. Ročenka obsahuje 1 055 záznamov, ktoré zachytávajú politický, 

hospodársky a kultúrny rozvoj okresu Svidník v roku 1988. 

 

Turistika za pamätnými miestami 

 

 Kaţdoročne do nášho poddukelského okresu prichádzajú tisícky turistov, ktorí sa 

oboznamujú s históriou a tradíciami tohto kúta našej vlasti. Počas tohtoročnej letnej turistickej 

sezóny len Dukelské múzeum vo Svidníku navštívilo viac ako 57 tisíc návštevníkov, skanzen 

5 tisíc, galériu Dezidera Millyho viac ako 2 tisíc ľudí. 

 

35. rokov Okresnej kniţnice 

 

 1. apríla 1953 bola zaloţená a pre verejnosť otvorená o mesiac neskôr Okresná 

kniţnica vo Svidníku. V tomto roku si teda pripomenula 35. výročie od svojho zaloţenia. 

Prvou knihovníčkou bola Helena Masicová, rodená Slotová, rodáčka zo Svidníka, ktorá 

neskôr vo funkcii riaditeľky pracovala aţ do roku 1982 resp. do 31. decembra 1981 kedy 

odišla do dôchodku. 1. januára 1982 sa novým riaditeľom kniţnice stal Peter Sičák, ktorý ju 

vedie dnes. 

 

Krajské kolo hudobného folklóru v Humennom 

 

 Koncom septembra sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom konala krajská 

súťaţ hudobného folklóru, speváckych skupín a sólistov, tanečníkov a spevákov. 

 Naše mesto reprezentovala tanečná dvojica Matúš Jesenský a Terézia Uhrínová zo 

súboru Makovica. V silnej konkurencii tanečných súborov Zemplín, Ţeleziar, Magura, 

Šarišan, Chmeľov a iné si makovickým čardášom od 63 ročného Jozefa Jurašího zo Smilna 

v choreografickej úprave Ivana Maguľáka vytancovali prvé miesto a postúpili na 

celoslovenskú súťaţ. 
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Dukla večne ţivá 

 

 Pod týmto názvom vydalo nedávno Dukelské múzeum vo Svidníku jubilejný zborník 

spomienok účastníkov Karpatsko-dukelskej operácie a odborných prác. Zborník má tri časti 

a obrazovú prílohu. 

 

Druţobný zájazd 

 

 Vo Veľkom Byčkove v druţobnom rachovskom okrese pri príleţitosti 44. výročia 

oslobodenia Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky, vystúpili súbory ZUČ z nášho 

okresu. Druţobného zájazdu sa zúčastnili Poddukelský učiteľský spevokol OPS, folklórna 

skupina Orličanka a ľudová hudba Karpaty. Počas troch dní si členovia zájazdu, ktorý viedol 

tajomník ONV Jozef Leľo, prezreli pamiatky miest Rachov a Jasiňa, zúčastnili sa 

kultúrnospoločenského večera vo V. Byčkove a počas spiatočnej cesty navštívili mesto Chust. 

 

Och tie účesy 

 

Pod týmto názvom sa 1. novembra 1988 v klube mladých s okresnou metodickou 

pôsobnosťou vo Svidníku uskutočnila súťaţ amatérskych kaderníčok a kozmetičiek. Súťaţilo 

sa v dvoch kategóriách: účesy na maturitnú slávnosť a karnevalové účesy a make up. Porota 

pod vedením pracovníčky Salóna krásy OPKS vo Svidníku Ľ. Mňahončákovej ohodnotila 

tých najlepších. Na prvom mieste sa umiestnila A. Durkotová, na druhom mieste L. Laudová 

a na treťom bola Z. Baňasová. 

 

XIII. Svidnícka hudobná jeseň 

 

 Uţ po trinásty krát sa v okresnom meste Svidník rozozvučali hudobné nástroje 

umelcov vyznávajúcich váţnu hudbu, ktorá šľachtí vnímavé vnútro človeka. 4. októbra 1988 

zahájil cyklus piatich koncertov svidníckej hudobnej jesene v salóne hotela Dukla 

podpredseda MsNV JUDr. Milan Hudák. Privítal prvých interpretov 13. Svidníckej hudobnej 

jesene – člen košického dychového kvinteta  Gabrielu Hübnerovú, Henrietu Drozdekovú, 

Júliusa Kleina, Vladislava Kleina a Milana Hübnera. 

 V podaní umelcov odzneli skladby J. S. Bacha, J. Haydna, V. A. Mozarta, domácich 

skladateľov A. Reicha, J. Podpockého. 

 Druhý koncert je na programe v stredu 26. októbra, jeho aktérmi budú Miroslav 

Vildner a Jozef Gurvai. 

Ďalšie koncerty: 

8. novembra: Ľudmila Kojanová, Pavel Novotný – klavír štvorručne 

10. novembra: Klára Havlíková – klavír, Eva Kristínová – recitácia 

23. novembra: Ruská romanca, E. Bláchová – soprán, J. Oţvát – tenor, D. Stankovský – 

klavír, E. Došeková – sprievodné slovo. 
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Nový program súboru Makovica 

 

V Mestskom kultúrnom stredisku vo Svidníku sa v pondelok 28. novembra 1988 

početnému hľadisku predstavil folklórny súbor Makovica s novým programom. Pozostáva zo 

siedmych blokov – tanečné tvoria Karička, Sobitka, Šemetkovská, Zverbovanci, Na 

večarkoch, Makovický čardáš a Začepené, preplietaných pôsobivými piesňami v sóle i due 

a zmiešanej speváckej skupiny. Premiéra sa plne vydarila. 

 

FFP ’88 

 

 Tohoročný filmový festival pracujúcich prebiehal vo Svidníku v dňoch 20.-29. júna. 

Filmy sa premietali v kine Dukla po dvakrát vţdy so začiatkom o 16. hodine a 19:30  hodine, 

pretoţe na Amfiteátri je filmová premietacia kabína v rekonštrukcii. 

Program FFP ’88: 

Pondelok  20. júna – Neďaleko od neba (SSR), MN 

Utorok  21. júna – Náhrdelník (RSR) 

Streda  22. júna – Didi na plný plyn, (NSR) 

Štvrtok  23. júna – Garáţ (ZSSR), MP 

Piatok  24. júna – Bonny a Klid (ČSR), MN 

Sobota  25. júna – Policajt ovláda karate (JAP), MP 

Nedeľa 26. júna – Dvaja nosáci a video (NSR), MP 

Pondelok 27. júna – Pomstiteľ s píšťalou (KĽDR), MP 

Utorok  28. júna – Mona Lisa (Angl.), MN 

Streda  29. júna – Jak básnikům chutná ţivot (ČSR), MP 

 10 filmových festivalov videlo v osemnástich predstaveniach 4 500 divákov, kým na 

amfiteátri by počet divákov predstavoval najmenej trojnásobok. Neskoré dokončovanie 

premietacej kabíny bolo preto veľkým nedostatkom. 

 

Prehľad súborov ZUČ 

 

 V roku 1988 pôsobilo v meste niekoľko súborov ZUČ pri rôznych organizáciách. 

Z nich spomenieme len tieto najdôleţitejšie: 

Makovica – súbor piesní a tancov pri Okresnom osvetovom stredisku, vedie s. Maguľák 

Lúč – Ochotnícky divadelný súbor v jazyku ukrajinskom – s. Gajdošová., s. V. Lakata MsNV 

Čas – divadlo malých javiskových foriem. vedúci Ivan Kleban, klub mladých pri MsNV 

Karpaty – ľudová hudba, vedúci MUDr. V. Gmiterko MsKS 

Roma – folklórny cigánsky súbor pri MSKS, vedie J. Haluška 

Tenisky – amatérska skupina moderného tanca pri MsKS, vedie Mária Klebanová 

Tines – skupina amatérskych tvorcov módy pri MsKS, vedie Alena Červeňáková 

Kontakty – vokálno-inštrumentálna skupina pri MsKS, vedie s. Kaliňák 

Strojár – ľudová hudba pri Strojárňach potravinárskeho priemyslu, vedie s. Oleár 

Prospekt – vokálno-inštrumentálna skupina pri SPP, vedie s. Hlivjak 

Jednota – hudobno-spevácky súbor pri Jednote –SD, vedie s. Fabriciová  

Hviezda – ľudová hudba pri zbore národnej bezpečnosti, vedie s. M. Šurkala 
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Školstvo 

 

SOUS bilancuje 

 

 Podielom komunistov pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho programu a plnení 

uznesení XVII. zjazdu KSČ v oblasti školstva, najmä v oblasti kvality ideologickej práce, 

kádrovej politiky, zásad uplatňovania vedúcej úlohy strany sa zaoberalo výročné rokovanie na 

SOU strojárskom. 

 

Oslavy dňa učiteľov 

 

 25. 3.1988 v dopoludňajších hodinách v salóne hotela Dukla uskutočnili sa oslavy dňa 

učiteľov. Zúčastnili sa na nich vedúci tajomník OV KSS a predseda ONV Ing. J. Harviš, člen 

predsedníctva a tajomník OV KSS pre ideologickú prácu Jozef Cahajla, podpredsedníčka 

ONV pre nadstavbu s. Helena Husárová, predseda okresného odborového zväzu pracovníkov 

školstva Juraj Zajaroš a ďalší. Po slávnostnom príhovore boli pedagogickí pracovníci ocenení 

čestným uznaním predsedníctva okresného výboru strany a rady okresného národného výboru 

za dobré výchovno-vzdelávacie výsledky a angaţovanú verejnoprospešnú činnosť. Za mesto 

Svidník boli ocenení títo súdruhovia: Eva Bačová, Júlia Hanáková, Alţbeta Humeňanská, 

Anna Humeníková, Boţena Chomová, Ľudmila Ilečková, Ľudmila Klímová, Helena 

Makarová, Mária Paňková, Vasil Suško. 

 

SOUO 25. ročné 

 

 V septembri 1988 si v SOU odbornom vo Svidníku pripomenieme 25. rokov od jeho 

zaloţenia. Za toto obdobie pripravilo SOUO 2 320 kvalifikovaných robotníkov v odevnom 

priemysle. Za vynikajúce výsledky pedagogických pracovníkov a ţiakov i za politickú 

angaţovanú prácu stredné odborné učilište odevné dostalo vyznamenanie Za vynikajúcu 

prácu. 

 

Nový školský rok 

 

 1. septembra 1988 sa začal nový školský rok. Do lavíc 257 tried všetkých 45 

základných škôl v okrese sa usadilo 6 300 chlapcov a dievčat, z toho 800 prváčikov. Len 

v Základnej škole arm. generála Ludvíka Svobodu na Leninovej ulici vo Svidníku pôvodne 22 

triednej je v tomto školskom roku uţ 34 tried. O výchovu a vzdelávanie 980 ţiakov sa bude 

starať 50 učiteľov, 6 vychovávateľov v druţinách a 1 vedúca pionierskej skupiny. Novinkou 

na škole je matematická trieda, kde k šiestim vyučovacím hodinám pribudnú dve hodiny 

cvičenia. 

 

18.8.1988 – Návšteva námestníka ministra školstva v meste 

 

 V rámci pracovnej návštevy Východoslovenského kraja zavítal do nášho mesta 

18.8.1988 námestník ministra školstva, mládeţe a telesnej výchovy Matej Beňo. V sprievode 
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tajomníka OV KSS J. Cahajlu a zástupcov okresných štátnych orgánov si prezrel priestory ZŠ 

arm. generála Ludvíka Svobodu a SOUS. V rozhovoroch s hostiteľmi  vyjadril spokojnosť 

najmä s materiálno-technickými podmienkami výučby, zvlášť s postupom elektronizácie. 

 

Medzinárodný pioniersky tábor 

 

 V prázdninových dňoch r. 1988 sa stali priestory SOUS vo Svidníku dočasne sídlom 

medzinárodného pionierskeho tábora iskier a pionierov z NDR, PĽR a ČSSR. 

 Deti všetkých troch národov mali svoj ,,národný“ deň, ktorým spestrili plán tábora. 

Nezabudnuteľným záţitkom pre deti bolo slávnostné otvorenie PT, keď všetci pionieri a iskry 

oblečení do slávnostných rovnošiat nastúpili na nádvorí stredného odborného učilišťa 

strojárskeho. Keď prišiel čas rozlúčky, mnohé deti sa neubránili slzám. /obr. príloha č.6 str.4/ 

 

Štvrťstoročie SOUO Svidník 

 

 V septembri vyvrcholili na SOUO vo Svidníku oslavy 25. výročia jeho zaloţenia. 

Bolo zriadené začiatkom šesťdesiatych rokov, hneď po otvorení odevnej veľkovýroby. 

Ţiakov a kolektív pedagogických pracovníkov jubilujúceho učilišťa pozdravil člen 

predsedníctva a tajomník OV KSS pre ideológiu Jozef Cahajla. Prácu pedagogických 

pracovníkov ohodnotilo Generálne riaditeľstvo Slovakotex udelením Čestného uznania. 

Odznakom Vzorný pracovník GR STX boli vyznamenaní majstri odborného výcviku Juraj 

Pasnišin a Ján Breznoščák. 

 

Gymnázium DH 40. ročné 

 

 Koncom roka 1988 si študenti a profesori gymnázia Dukelských hrdinov vo Svidníku 

na slávnostnom zhromaţdení pripomenuli uţ 40. rokov od jeho zaloţenia v septembri 1948. 

Doteraz Gymnázium DH absolvovalo vyše 1 700 ţiakov denného a 250 ţiakov štúdia popri 

zamestnaní. Okrem toho skoro 60 ţiakov študovalo v zahraničí (ZSSR, PĽR, NDR). 

 

Šport. 

 

Burza športových potrieb 

 

Okresný dom pionierov a mládeţe vo Svidníku usporiada v tejto zimnej sezóne uţ po 

druhýkrát burzu turistických a športových potrieb v sobotu 23. januára 1988 od 8:00-16:00 

hod. 

 

Obhájili titul 

 

 Vo štvrtok 25. februára 1988 cestovalo druţstvo PNZZ Svidník do Košíc, aby 

v stolnotenisovej súťaţi v hale TJ Lokomotíva Košice v súťaţi trojčlenných druţstiev 

(zmiešaných) zo všetkých poľnohospodárskych nákupných a zásobovacích závodov nášho 

kraja obhajovali minuloročné prvenstvo v stolnom tenise. Turnaj usporiadaný podnikovým 
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riaditeľstvom a PV ROH sa konal na počesť 40. výročia Februárového víťazstva. Po 

celodennom zápolení v silnej konkurencii si trofej opäť vybojovalo druţstvo PNZZ Svidník 

v zloţení Tatiana Maskalíková, Jozef Radomsky a Peter Dudáš. 

 

Debakel hokejistov 

 

 V poslednom stretnutí krajských majstrovstiev v hokeji dospelých zahral Strojár 

Svidník v Spišskej Novej Vsi proti Spišskému Štvrtku. Epilóg súťaţe pre Svidníčanov 

nedopadol práve najslávnejšie, utrpeli v ňom najvyššiu prehru sezóny v pomere 15:3. 

 

Strojári v pásme zostupu 

 

 Stretnutiami 17. a 18. kola pokračovali krajské basketbalové majstrovstvá muţov. Náš 

zástupca Strojár Svidník na palubovkách súperov nepochodil. Zvlášť prehra v Keţmarku o 50 

bodov je potupná. S veterinármi z Košíc prehral 92:61, s Keţmarkom 95:45. Po týchto dvoch 

prehrách klesol Strojár na predposledné miesto tabuľky. 

 

Mierový pochod Svidník – Údolie smrti 

 

 Okresný dom pionierov a mládeţe v úzkej spolupráci s Mestským výborom 

Slovenského zväzu ţien vo Svidníku zorganizoval v nedeľu 27.3.1988 I. ročník mierového 

turistického pochodu Svidník - Údolie smrti. Zúčastnilo sa ho vyše 230 detí, mládeţe 

a dospelých. K dobrej pohode prispelo aj pekné počasie. Najmladšou účastníčkou pochodu 

bola Števka Kromková zo Svidníka, ktorá v januári oslávila svoje trojročné narodeniny. /obr. 

príloha č. 8, str. 5/ 

 

Rybári 

 

 Na návrh tajomníka krajského rybárskeho zväzu s. Štefana Pichlera vytvorila sa vo 

Svidníku dňa 20.3.1988 miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu. Svidník sa stal 

posledným okresným mestom na Slovensku, ktoré má miestnu organizáciu Slovenského 

rybárskeho zväzu. Za predsedu miestnej organizácie Slovenského zväzu vo Svidníku bol 

zvolený s. Juraj Hreško, šéfredaktor okresných novín Dukla. 

 

Strojár sa zachránil 

 

 Posledné dvojkolo krajských majstrovstiev v basketbale muţov rozhodlo o tom, ţe 

basketbalisti Strojára Svidník sa so súťaţou nelúčia a budú účastníkmi krajských 

majstrovstiev aj v sezóne 1988/89. Rozhodlo o tom najmä 1. stretnutie, v ktorom Strojár po 

dobrom výkone porazil Slovan Sabinov 84:73. V ďalšom zápase podľahol Magnezitu Košice 

59:62. 
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Máme majstra kraja 

 

 Dva roky uplynuli od vtedy, čo okresné školské orgány zriadili na III. základnej škole 

na ulici 9. mája vo Svidníku školské športové stredisko. Toto pod vedením učiteľa telesnej 

výchovy Ivana Sentipala dosiahlo celý rad výborných výsledkov. Z posledných upútali najmä 

súťaţe v atletike. Vo februári usporiadal KV ČSZTV halové majstrovstvá 

Východoslovenského kraja na rok 1988. Titul majster kraja si vybojoval v skoku do výšky 

Róbert Varga výkonom 161 cm. Celkove 8 výborných chlapcov obsadilo jedno prvé miesto, 

jedno druhé, dve tretie, jedno šieste, jedno ôsme, dve deviate. Najviac vo výbornej pozícii 

v chodeckej súťaţi tesne pred cieľom rozhodcovia diskvalifikovali ďalšieho člena výpravy 

chodca Miloša Hnata. 

 Uvedieme mená tých, ktorí tento pekný úspech dosiahli: 

1. miesto:  Róbert Varga, výška 161 cm. 

2. miesto:  R. Paňko, 300 m  43,2s 

3. miesto: M. Majdák, diaľka 514 cm 

3. miesto:  štafeta 4 x 170 m (Paňko, Majdák, Huţvej, Rychtárik) 1,35,8 

6. miesto:  S. Huţvej, diaľka 488 cm 

8. miesto Ľ. Kosť, chôdza 1 km 5,33 min. 

9. miesto:  P. Stemnický, chôdza 1 km 5,47,9 min. 

9. miesto:  P. Richtárik, diaľka 4,66 cm. 

 

Hokej v meste 

 

 Aj keď hokejová sezóna sa uţ skončila, vraciame sa k nej stručným zhodnotením. 

V krajskej hokejovej súťaţi bojovali v sezóne 1987-1988 druţstvá mladších ţiakov a muţov. 

Mladší ţiaci i starší ţiaci hrali pod hlavičkou Strojári ODPaM Svidník, muţi Strojár Svidník. 

Mladší ţiaci skončili z 8 druţstiev na peknom 4. mieste, starší ţiaci skončili tretí len o skóre. 

Muţi boli po skončení základnej časti druhý. 

 

Šachisti skončili 

 

 V apríli ukončili okresné majstrovstvá v šachu druţstiev sezóny 1987/88. Majstrom 

okresu na rok 1988 sa stalo druţstvo ČH Svidník. Ďalší zástupcovia mesta skončili 

nasledovne: 2. Slávia Svidník, 6. Geodézia Svidník, 7. Strojárne potravinárskeho priemyslu 

Svidník. 

 

Zemplínsky maratón 

 

 Na Zemplínskom maratóne nám urobil radosť beţec Slávie Svidník Milan Lukačišin, 

ktorý skončil na 7. mieste časom 2:47:55 hod. 
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Krajské majstrovstvá v atletike ţiakov 

 

 V prvom kole krajského majstrovstva v atletike starších ţiakov skupiny skok si veľmi 

dobre viedli naše nádeje z III. Základnej školy, keď zvíťazili pred atlétmi z Partizána 

Bardejov, Chemlonom Humenné a Slávie Prešov. Súťaţili pod hlavičkou ODPaM. 

 

Plavecký maratón 

 

 V nedeľu 3. júla zorganizovali pracovníci ODPaM vo Svidníku pekné podujatie  - 

plaveckú štafetu 200 x 50 metrov. Bol to pokus o poloţenie základného rekordu v štafetovom 

plávaní. Keďţe do bazéna na III. ZŠ prišlo len 20 chlapcov a dievčat, pomáhať museli aj 

organizátori a rodičia. 

 Plavecký maratón trval tri hodiny, tridsaťštyri minút a dvadsať sekúnd, čo je vlastne 

čas základného rekordu. Plavci absolvovali päťdesiatku v premiére za minútu a 4 sekundy. 

 

Hokejisti v krajskom kole 

 

 Hokejisti Strojára Svidník sa dobrými výkonmi a výsledkami v posledných dvoch 

kolách základnej časti krajských majstrovstiev, kde obsadili 2. miesto, prebojovali do 

finálovej skupiny, v ktorej sa bude bojovať o majstra kraja. 

 

Opäť na basketbal 

 

 Po mesačnej prestávke pokračujú krajské majstrovstvá v basketbale muţov 23. 

januára. Basketbalisti Strojára Svidník si v prvom zápase odvetnej časti zmerajú svoje sily 

s Partizánom Bardejov. Reálnym cieľom basketbalistov Strojára je obsadiť v skončenej súťaţi 

najviac 6. miesto. 

 

Bratislava – Dukla – Bratislava 

 

 V dňoch 29. apríla aţ 2. mája prebiehala územím Slovenska Štafeta oslobodenia, ktorú 

uţ tretíkrát zorganizovala Vojenská politická akadémia Klementa Gottwalda v Bratislave. 

Nonstop beh v dĺţke 1000 kilometrov absolvovalo 10 beţcov z VPA KG v Bratislave. 

 Pri pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku štafetu privítali členovia ZO SZM pri 

Okresnom národnom výbore vo Svidníku v zloţení Ing. Vladimír Haľko, PhDr. Zoltán 

Šafrán, Viktor Varchola. Pripojili sa k štafete a spoločne absolvovali trasu zo Svidníka na 

Duklu a späť. So štafetou sa náš sprievod rozlúčil na hranici mesta Svidník v neskorých 

nočných hodinách. 

 

Kúpalisko 

 

 1.7.1988 začala tohtoročná prevádzka letného kúpaliska vo Svidníku. Prevádzkovateľ 

– Okresná správa cestovného ruchu vo Svidníku má k dispozícii 4 stálych pracovníkov 

a kaţdý rok si vypomáha  ďalšími štyrmi  – väčšinou študentmi. Prevádzkový čas kúpaliska 
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bol kaţdý deň od 10:00 hod do 18:00 hod. Vstupné pre deti do 14 rokov je 2 koruny, pre 

dospelých 3 koruny. Kapacita kúpaliska je 1 200 miest, súčasná priemerná návštevnosť je 

250-300 návštevníkov denne. V areáli kúpaliska sa stavia detský bazén, ktorý by mali dať do 

prevádzky v budúcej sezóne. 

 

28. júl 1988 KM – atletika 

 

 V Krajských majstrovstvách starších ţiakov skupiny sever si dobre počínali naše 

atletické nádeje, ktoré pripravuje tréner a zároveň učiteľ Ivan Sentipal. V celkovom hodnotení 

získali naši pretekári – M. Jurčinko, R. Paňko, P. Halaj, Ľ. Konfederák, P. Vaňuga, M. 

Murčinko a ďalší – celkom 22 hlavných bodov a zvíťazili pred druţstvami Bardejova 

a Humenného. 

 

Branno-orientačný automobilový pretek 

 

 Základná organizácia Zväzarmu AMK vo Svidníku usporiadali 24. júla 1988 okresné 

kolo branno-orientačnej súťaţe automobilovej. Na štart nastúpili súťaţiaci zo Svidníka, 

Hunkoviec, Krušinca. V úvode vyplnili testy z pravidiel cestnej prevádzky a po nich 

nasledovala samostatná orientačná súťaţ na trati dlhej 61 kilometrov. Jazdilo sa podľa mapy, 

písaného a šípkového itinerára.  

 Po dvojhodinovej jazde súťaţ pokračovala na svidníckom amfiteátri branno-

športovými disciplínami: streľba zo vzduchovej pušky, určovaním azimutu, hodom granátom, 

odhadom vzdialenosti. 

 Najzaujímavejšou a najviac očakávanou pre divákov, ale aj súťaţiacich bola záverečná 

jazda zručnosti, v ktorej rozhodovali milimetre a lepší čas. Celkovými víťazmi sa stali Michal 

Šurkala, Jozef Pavelčák, zo ZO Svidník. /obr. príloha 7 str. 5/ 

 

XXIX. Dukelský beh mieru 

 

 4. septembra 1988 odštartoval na Dukle 29. ročník Dukelského behu mieru. Zúčastnilo 

sa ho celkom 88 pretekárov z toho 3 ţeny. Náš okres zastupovalo 22. pretekárov. Za 

svidnícke telovýchovné jednoty štartovali a umiestnili sa následne títo pretekári: 

59. Virgala (OPKS Svidník) 

60. Vančišin (Slávia Svidník) 

72. Mihaľ (OPKS Svidník) 

77. Dr. Halčík (OÚNZ Svidník) 

81. Jacečko (ACHP Svidník) 

83. Holodňák (Strojár Svidník) 

 

Nohejbalisti úspešne 13.10.’88 

 

 Nohejbalisti TJ Svidník v tohtoročnom ročníku Krajského majstrovstva obsadili medzi 

šiestimi účastníkmi pekné tretie miesto. Z desiatich zápolení boli v piatich úspešní. Druţstvo 
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nohejbalistov tvorili: Ján Michlovič, Dušan Čabala, Juraj Chalaban, Ján Derevjanik, Július 

Paňko, Jozef Kurtý, Peter Goriščák, Štefan Bujňák, Milan Čiţmár. 

 

Jubileum funkcionára 

 

 10.10.1988 sa doţíva 60-tych rokov bývalý telovýchovný funkcionár a organizátor 

svidníckeho futbalu Jozef Brudňák. Jeho aktívna verejno-prospešná práca bola ocenená 

niekoľkými telovýchovnými vyznamenaniami. Pri príleţitosti ţivotného jubilea mu vedúci 

tajomník OV ČSZTV Juraj Piruch odovzdal verejné uznanie Za rozvoj Československej 

telovýchovy 1. stupňa. Jubilant je okrem toho drţiteľom strieborného odznaku Za rozvoj 

Československého futbalu. 

 

Pohybom ku zdraviu 

 

 Odbor ZRTV TJ Slávia vo Svidníku začal 1. októbra v telocvični Strednej 

priemyselnej školy odevnej pohybové cvičenie pri hudbe (aerobic) pre členky Slávie. 

Pohybové cvičenia sa uskutočňujú kaţdý utorok a štvrtok od 18. do 19. hod. 

 

Ľadový hokej 

 

 V polovici novembra sa rozbehla krajská súťaţ v ľadovom hokeji. Mesto v nej 

reprezentuje muţstvo Strojár Svidník. 

 

Úspech vo Veľkej Kunratickej – november 1988 

 

 Veľká Kunratická je priaznivcom atletiky dobre známa. V jej nedávnom 55. ročníku – 

beţal sa po prvýkrát ako Memoriál Antonína Himla - mal aj náš okres zastúpenie. Zúčastnil sa 

ho člen TJ Slávia Svidník, tridsaťročný Milan Lukačišin a umiestnením spôsobil v praţských 

odborných kruhov hotový rozruch. V konkurencii 2 977 výkonnostných i rekreačných beţcov 

dobehol na vynikajúcom 5. mieste. Vo svojej kategórii muţi 30-39-roční však obsadil 1. 

miesto a stal sa nečakaným víťazom 55. ročníka Veľkej Kunratickej. 

 

O pohár MsV SZŢ 

 

Uţ tradične v novembri členky uličných organizácii Slovenského zväzu ţien vo 

Svidníku bojujú pod vysokou sieťou o pohár mestského výboru Slovenského zväzu ţien. 

V tomto roku uţ súťaţilo 5 druţstiev. Bez konkurencie bola uličná organizácia číslo päť, 

ktorá dokonca v troch prípadoch so svojimi súpermi zvíťazila 15:0 a suverénne získala 

prvenstvo. 

Výsledky: 

1. Uličná organizácia číslo 5 

2. Uličná organizácia číslo 4 

3. Uličná organizácia číslo 7 
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Burza 

 

 Dňa 3.12.1988 Okresný dom pionierov a mládeţe vo Svidníku usporiadal burzu 

turistických a športových potrieb, kúpa, predaj a výmena týchto vecí sa uskutočnila 

v priestoroch domu pionierov. 

 

Tréner I. triedy 

 

 Koncom roka získal kvalifikáciu futbalového trénera I. triedy Alexander Hrico, 

v súčasnosti aktívny hráč Druţstevníka Hrabovčík a tréner mladšieho dorastu OZKN Svidník, 

Je to bývalý aktívny hráč OZKN Svidník. 

 

Telovýchovné jednoty 

 

 V meste pôsobí viac telovýchovných jednôt. Stručne načrtneme niektoré 

najzákladnejšie údaje o týchto telovýchovných jednotách. Najväčšou TJ je TJ OZKN Svidník. 

Má 660 členov z toho dospelí – 385 

    dorast – 120 

    ţiaci – 155  

Jej druţstvá sú zastúpené v jednotlivých súťaţiach takto: 

Futbal – 1 druţstvo prípravky – Školské športové stredisko pri III. ZŠ (od roku 1986) 

   2 druţstva ţiakov – mladší ţiaci (1985-’86) 

   2 druţstva dorastu – mladší dorast  

    starší dorast (1985-’86) 

1 druţstvo dospelých, od r. 1985-’86 hrá v II. Slovenskej národnej lige;  

                                                86-’88 v Krajskom majstrovstve (KM) 

Volejbal – 1 druţstvo dospelých – súťaţí v KM 

       1 druţstvo dospelých – súťaţí v OM 

       1 druţstvo mladší dorast – súťaţí v KM 

       1 druţstvo ţien – súťaţí v KM (1988) 

Stolný tenis – 1 druţstvo dospelých – účasť v OM 1987 

Atletika – 1 druţstvo dospelých – cestný beh (1985-1988) 

ZRTV – 1 druţstvo ţien ZRTV (najmä pri nácviku Československej spartakiády) 

Turistika – účasť na turistických akciách. 

 

Telovýchovná jednota Strojár SPP Svidník.  

Počtom členov druhá najväčšia TJ v meste má 380 členov z toho  dospelí –  192 

                ţiaci –        88 

               dorast –   100  

Súťaţí v týchto športoch a súťaţiach: 

Basketbal – 1 druţstvo dospelých – súťaţí v KM 

Šach – 1 druţstvo dospelých – účasť v KM - ’85-’86  

 1 druţstvo dospelých – účasť v OM – 1988 

Stolný tenis – 1 druţstvo dospelých – účasť v OM ’85-‘86 
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Ľadový hokej – 1 druţstvo prípravka 

    1 druţstvo mladší ţiaci 

    1 druţstvo starší ţiaci 

    1 druţstvo mladší dorast 

    1 druţstvo dospelí od r. 1986 

 

Telovýchovná jednota Slávia Svidník.  

Počtom členskej základne na treťom mieste, má 350 členov, z toho 142 dospelých 

           123 ţiakov 

             86 dorast 

Súťaţí vo volejbale, stolnom tenise, v šachu, lyţovaní, ZRTV, turistike, atletike, kulturistike. 

Atletiku reprezentujú ţiaci školského športového strediska pri III. ZŠ vo Svidníku pod 

vedením s. Sentipala a beţci – muţi a ţeny. 

Volejbal – 1 druţstvo muţov – OM 1985-‘87 

       1 druţstvo staršie dorastenky – KM 

       1 druţstvo dorastenky – OM 1988 

      2 druţstva dorastenky – OM 1985-‘87 

      1 druţstvo ţien – OM ’85-‘87 

Šach – 2 druţstva ţiakov – od r. 1987 – účasť na Veľkej cene ČSR a SSR 

 1 druţstvo dospelí – od r. 1988 v KM 

 1 druţstvo dospelí – od r. 1988 v OM 

Stolný tenis –  2 druţstva ţiakov v OM – 1986 

  3 druţstva dospelých v OM 

 

V poradí štvrtou TJ je telovýchovná jednota Červená Hviezda (ČH). 

Má 105 členov – dospelých, súťaţia v atletike, stolnom tenise, volejbale, šachu, ZRTV, 

turistike. 

Atletika – 1 druţstvo dospelí 

Stolný tenis – 1 druţstvo dospelí v OM od r. 1986 

Volejbal – 1 druţstvo muţi – OM od r. 1986 

Šach – 1 druţstvo dospelí – r. ’87-‘88 

 

Špecifickú jednoodborovú telovýchovnú jednotu predstavuje TJ Turistika Svidník, má 75 

členov z toho: 30 dospelých 

  15 dorast 

  35 ţiaci 

 

Je to výlučne turistická TJ z podujatí, na ktorých sa zúčastňuje spomenieme: 

- Novoročný výstup na Nástavok 

- zimný okresný zväz turistov 

- zimný prechod Beskydom 

- Akcia 100 jarných kilometrov 

- Značkárska nedeľa 

- Pochod Kalinov – Dukla 
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- Prechod Nízkych Beskýd  

- Letný prechod Ondavskou vrchovinou 

- Letný prechod Makovicou 

- Letný prechod Beskydom 

- Pochod vďaky na počesť KDO 

- Pochod po stopách I. čs. armádneho zboru  

Zúčastňujú sa aj podujatí mimo okresného charakteru ako napríklad: 

- Zimný prechod Veľkou Fatrou 

- Celoslovenský zväz turistov 

- Slovenský zväz cykloturistov 

- Zväz vysokohorskej turistiky 

- Národný výstup na Kriváň 

- Povstalecká vatra SNP a ďalších. 

 

Najmenšou telovýchovnou jednotou je TJ OÚNZ, ktorej členskú základňu tvorí 78 členov, 

z toho: 15 ţiakov 

 15 dorastencov 

 48 dospelých 

Súťaţia vo volejbale a stolnom tenise. 

Volejbal – 1 druţstvo ţien OM od r. 1987 

Stolný tenis – 1 druţstvo dospelých. 

 


