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Samospráva mesta 

 

 Tento rok bol v histórii samosprávneho Slovenska, ale aj nášho mesta mimoriadne 

významný, lebo sa v ňom po prvýkrát uskutočnila priama voľba prezidenta štátu, voľba 

poslancov do Národnej rady SR a voľba primátora mesta a poslancov Mestského 

zastupiteľstva. 

 Mestské zastupiteľstvo sa prvýkrát v tomto roku stretlo na svojom XXII. zasadaní 6. 

marca 1998. Najzávaţnejším bodom programu bolo prerokovanie výsledkov hospodárenia 

mestskej samosprávy, organizácií riadených mestom, spoločností s. r. o. s účasťou mesta 

a schválenie záverečného účtu za rok 1997. Zároveň poslanci vyhodnotili plnenie 

rozvojového programu na rok 1998. 

 Definitívny rozpočet mesta na rok 1997 bol prerokovaný na rokovaní mestského 

zastupiteľstva a schválený uznesením č. 15 zo dňa 22.12. 1996 a vyrovnaný v príjmovej a vo 

výdavkovej časti sumou 53 185  000,- Sk. 

 Vzhľadom na to, ţe v priebehu rozpočtového roka sa do rozpočtu mesta podarilo 

zabezpečiť mimorozpočtové zdroje vo forme kapitálových grantov, bol 6.11.1997 predloţený 

návrh úpravy rozpočtu  opätovne ako vyrovnaný v príjmovej a vo výdavkovej časti sumou 

87 737 000,- Sk. 

   V priebehu rozpočtového roka 1997 vývoj v plnení rozpočtu orgány mesta priebeţne 

a náročne hodnotili, kontrolovali a včas robili potrebné opatrenia pre jeho celkové naplnenie 

v príjmovej časti a rovnomerné čerpanie poloţiek vo výdavkovej časti. Príjmy za rok 1997 

boli splnené na 99,88% zo schváleného ročného rozpočtu vrátane kapitálových grantov 

a celkovej sumy 33 114 tis. a prijatého úveru vo výške 5 500 tis. Sk. Výdavky za rok 1997 

boli splnené na 79% z ročného rozpočtu. 

 

Hospodárenie organizácií riadených mestom za rok 1997 

 

 Technické sluţby – v organizácii pracovalo v prepočítanom stave 89 osôb. Trţby boli 

plánované vo výške 15 232 tis. Sk. Celkové plnenie príjmov bolo na 105,6% na sumu 16 089 

tis. Sk. Náklady na rok 1997 boli vo výške 23 379, čo predstavovalo plnenie na 110,2% 

z ročného rozpočtu 21 221 tis. Sk. Tak napr. na údrţbu športových zariadení v meste bolo 

vynaloţených 1 932 tis. Sk, na verejné osvetlenie 1 328 tis. Sk, na pohrebníctvo 2 819 tis. Sk, 

na verejnú zeleň 1 570 tis Sk, na čistenie a údrţbu miestnych komunikácii 3 736 tis. Sk, na 

vývoz tuhého komunálneho odpadu 2 668 tis. Sk.  

Mestské kultúrne stredisko – v organizácii pracovalo 13 pracovníkov. Trţby boli plánované 

vo výške 1 194 tis. Sk. Celkové plnenie príjmov bolo na 104% v sume 1 237 tis. Sk. Tak 

napríklad za kultúrne podujatia bola trţba 243 tis. Sk, za filmové predstavenie 502 tis. Sk. 

Náklady za rok 1997 boli vo výške 3 722 tis. Sk. Tak napr. za spotrebovanú energiu (teplo,  

elektrická energia, voda) bolo zaplatené 635 tis. Sk, za ostatné sluţby 1 238 tis. Sk, spotreba 

materiálu 238 tis. Sk, na mzdy bolo vynaloţených 1 238 tis. Sk, zákonne soc. poistenie 466 

tis. Sk. 

 Rozvojový program mesta v roku 1997 počítal s realizáciou 14 stavieb s celkovým 

objemom 32 466 tis. Sk. Ďalších 8 stavieb bolo podmienečne zaradených za predpokladu 

poskytnutia grantov. Dosiahnuté plnenie v objeme 29 772 tis. Sk predstavuje 92%. Tak 
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napríklad v priebehu roka boli ukončené tieto objekty: 18 b. j. malometráţne – objekt 

internátu SPŠO s nákladom 2 535 tis. Sk, 17 b. j. malometráţne – slobodáreň MsÚ 

s nákladom 2 441 tis. Sk. Na obnovu a rozšírenie miestnych komunikácií bolo vynaloţených 

529 tis. Sk, bola prevedená asanácia rodinných domov (Rusin, Pipas), doplnilo sa vianočné 

osvetlenie v sume 117 tis. Sk, obnovila sa fasáda domu 11/12 na Ul. sovietskych hrdinov 

s nákladom 642 tis. Sk. 

 Na tomto zasadaní Mestského zastupiteľstva bolo schválené Všeobecné záväzné 

nariadenie č. 1/98 o poskytovaní finančných dotácií právnickým osobám na území mesta. 

 Na XXIII. zasadaní Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 5.5.1998, poslanci 

posúdili správu o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 1998, vzali na vedomie informáciu o stave 

trestnej činnosti a verejného poriadku za rok 1997 v meste a o činnosti mestskej polície, 

informáciu o stave a činnosti Územného spolku Slovenského červeného kríţa. Vyhodnotili 

vykurovaciu sezónu za rok 1997 a postup prác na údrţbe mestských komunikácií 

a chodníkov. 

 Posúdili a zobrali na vedomie správu o ukončení likvidácie obecného podniku 

Duklastav Svidník a jeho výmaze z Obchodného registra Okresného súdu Prešov č. 569/1998 

zo dňa 17.4.1998. 

 Schválili Všeobecné záväzné nariadenie /VZN/ mesta č. 2/98, ktorým sa novelizovalo 

VZN č. 4/95 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov. 

 Poslanci Mestského zastupiteľstva na svoje XXIV. zasadanie sa zišli 3. júla 1998 

o 14:00 hod. vo veľkej zasadačke Okresného úradu. Na ňom posúdili informatívnu správu 

o plnení uznesenia vlády SR č. 225 z 25.3.1997 a uznesenia Regionálnej rady hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja okresu Svidník, správu o poskytovaní sluţieb na území mesta, správu 

o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov k 15.6.1998, správu o súčasnom rozvoji 

nezamestnanosti v meste a správu o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 1998. 

 Schválili plány práce Mestského zastupiteľstva a hlavného kontrolóra mesta na II. 

polrok 1998, vzatie do majetku mesta objekt Krytá plaváreň 25 m v doteraz preinvestovanej 

finančnej čiastke podľa znaleckého posudku vo výške 26 568 938,- Sk od investora 

Slovenského zväzu telesnej kultúry (SZTK) Bratislava za 1,- Sk. 

 Zrušili VZN mesta č. 5 zo dňa 28.4.1992 o trhovom poriadku a schválili nové VZN č. 

3/98 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach a VZN 

mesta č. 4/98 Trhový poriadok.  

 Dňa 21. augusta 1998 sa uskutočnilo XXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 

Vedúci odd. Mestského úradu JUDr. Jozef Pančák informoval poslancov o výsledkoch 

hospodárenia mestskej samosprávy za I. polrok 1998, správu o zásobovaní obyvateľstva 

Svidníka pitnou vodou a o stave transformácie Východoslovenských vodárni a kanalizácií   

(VVaK) predniesol riaditeľ závodu Svidník Ing. Michal Kačmar. Mgr. Miroslav Bačišin, 

vedúci odboru školstva a kultúry Okresného úradu vo svojom príspevku informoval 

o pripravenosti na školský rok 1998/99 v mestských školách. Ako uviedol, od 1. januára tohto 

roku všetky školy prešli na právnu subjektivitu. Školstvo sa nachádza v poslednom roku 

transformácie z osem na deväťročnú základnú školu. Dochádza k nárastu tried v meste. 

V školskom roku 1998/99 bude v našom meste sedem deviatych ročníkov. 

 V meste je päť materských škôl s počtom 635 detí. Do 1. ročníka štyroch základných 

a jednej cirkevnej školy v meste nastúpi 271 ţiakov, čo je o 32 viac ako vlani. Základné školy 
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bude navštevovať 2 247 ţiakov. Do 18 tried ZUŠ je zapísaných 560 ţiakov. V Centre voľného 

času “DÚHA“ v 28 záujmových útvaroch bude voľný čas tráviť 320 detí. 

 Prednosta MsÚ JUDr. Vasiľ Štefanco informoval o pripravenosti na voľby do 

Národnej rady Slovenskej republiky a predloţil návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 

6/98 o vylepovaní volebných plagátov počas kampane. Ako uviedol, vo Svidníku je 8 632 

voličov, ktorí svoj hlas môţu odovzdať kandidátom NR SR v 7 okrskoch. V zmysle prijatého 

nariadenia politické strany majú na vylepovanie plagátov vyhradené priestory na sídliskách 

Utra a Dukla a pred Administratívnou budovou. 

 V poradí XXVI. zasadanie Mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 11. októbra 1998 

s jedným bodom programu a to návrhom na odpredaj nehnuteľného majetku mesta. Na 

základe tohto návrhu poslanci schválili odpredaj skladových priestorov po bývalej kotolni č. 1 

na Ul. sovietskych hrdinov pre doterajšieho nájomcu Rudolfa Bilasa, bytom Svidník za cenu 

1 400 000,- Sk stanovenú súdnym znalcom, za účelom zriadenia skladu na poľnohospodárske 

výrobky. K realizácii predaja však nedošlo z dôvodu nepodpísania kúpnopredajnej zmluvy 

Rudolfom Bilasom. 

 Posledné XXVII. zasadanie v tomto volebnom období sa uskutočnilo 4. decembra 

1998. Primátor Karol Kalinák predniesol na ňom podrobný výpočet kladov a záporov 

uplynulých 4 rokov. Nepriaznivá situácia hospodárstva v štáte neumoţnila pokročiť 

v rozvojových zámeroch mesta do tej miery, ako očakávali poslanci, funkcionári i radoví 

občania. Pokračujúce problémy s výstavbou bytov, neutešená sociálna oblasť, vysoká miera 

nezamestnanosti, negatívny dopad privatizačných praktík, medzery v legislatívnych normách, 

úpadok spoločenskej morálky a celý rad ďalších faktorov predstavovalo veľké bremeno pre 

samosprávu. Aj napriek týmto nepriaznivým podmienkam a často aj nepochopeniu 

a nezáujmu zo strany funkcionárov okresu o rozvoj mesta podarilo sa zrealizovať mnohé 

uţitočné zámery. 

 

Štátna správa 

 

 V dňoch 18. a 19. decembra 1998 sa uskutočnili na celom území Slovenskej republiky 

voľby do orgánov samospráv miest a obcí. Tieto voľby v meste riadila mestská volebná 

komisia zloţená z delegovaných zástupcov všetkých politických strán pôsobiacich na území 

mesta. Delegovaní zástupcovia týchto politických strán si za svojho predsedu zvolili Štefana 

Ivanka, člena Strany demokratickej ľavice. 

 Mestské zastupiteľstvo určilo, ţe do nového zastupiteľstva bude v troch volebných 

obvodoch volených 27 poslancov. 

 Mestská volebná komisia v zmysle § 18 zákona SNR č. 346/1996 Zb. zaregistrovala 

celkom 152 návrhov z toho vo volebnom obvode č.1 – 49 kandidátov na poslancov č.2 – 54 

kandidátov, č.3 – 49 kandidátov. 

 Politické strany navrhli kandidátov na poslancov takto: 

1.  Strana demokratickej ľavice (SDĽ) – 27 návrhov 

2.  Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) – 27 návrhov 

3.  Strana demokratickej koalície (SDK) 

 Demokratická Únia (DÚ) 

 Demokratická strana (DS) 
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 Kresťansko-demokratické hnutie (KDH) – 27 návrhov 

4.  Zdruţenie robotníkov Slovenska(ZRS) – 15 návrhov 

5.  Strana občianskeho porozumenia (SOP) – 21 návrhov 

6.  Rómska občianska iniciatíva (ROI) – 7 návrhov 

7.  Komunistická strana Slovenska (KSS) – 10 návrhov 

8.  Strana zelených Slovenska (SZS)  –  4 návrhy 

9.  Slovenská národná strana (SNS) – 12 návrhov 

10. Nezávislí kandidáti (NEKA) – 2 návrhy 

 

  Obdobne Mestská volebná komisia pre voľby primátora zaregistrovala týchto 

kandidátov: 

1. Ján Andrejko Ing., 47 ročný, geodet, kandidát HZDS 

2. Michal Bartko Ing., 42 ročný, stavebný inţinier, kandidát SDĽ 

3. Peter Čuchta, 47 ročný, stavebný robotník, kandidát Zdruţenia robotníkov Slovenska 

4. Ján Kolečava, 47 ročný, technik, kandidát SNS 

5. Ján Majda Ing., 45 ročný, ekonóm, kandidát SDK 

6. Miron Mikita Ing., 40 ročný, technik, Nezávislý kandidát 

7. Štefan Šteco Ing., 43 ročný, ekonóm, kandidát SOP 

  Voľby do orgánov samosprávy mesta prebehli bez rušivých javov. Výslednú správu 

Mestskej volebnej komisie posúdilo Mestské zastupiteľstvo na svojom prvom zasadnutí 

v januári 1999. 

  Uţ sa stalo dobrou tradíciou, ţe na prelome rokov sa občania nášho mesta schádzajú 

pred kultúrnym domom, aby spoločne privítali Nový rok. Tak tomu bolo aj v tomto roku, keď 

sa ich zišlo cez štyri tisícky. Nemalo bolo i detí, ktorých lákal ohňostroj. Čakanie na okamih, 

keď sa zvíta starý rok s novým, spríjemňoval kultúrny program, v ktorom vystúpili miestne 

súbory a pravoslávny miešaný zbor. 

  K občanom sa prihovoril primátor Karol Kalinák a prednosta Okresného úradu Ing. 

Ľubomír Lacko.  

  V pondelok 19. januára si naše mesto pripomenulo 53. výročie oslobodenia od fašizmu 

vojakmi sovietskej armády a vojakmi 1. československého armádneho zboru.  

  Súčasťou spomienkových osláv bolo aj ocenenie občanov Cenou primátora. Táto cena 

za úspešnú a zásluţnú činnosť v prospech mesta bola udelená týmto ôsmim občanom: 

Eve Hafičovej – 50 násobnej darkyni krvi, drţiteľke zlatej Jánskeho plakety, 

Michalovi Makarovi – učiteľovi III. ZŠ, 

Mgr. Ľubošovi Micheľovi – medzinárodnému futbalovému rozhodcovi FIFA, 

Pavlovi Mikitovi – Dlhoročnému pracovníkovi Zväzu Rusínov – Ukrajincov vo Svidníku,  

plk. Vasilovi Mohoritovi – aktívnemu účastníkovi boja proti fašizmu, 

JUDr. Mikulášovi Rodákovi – dlhoročnému predsedovi Okresného súdu, 

PhDr. Miroslavovi Sopoligovi, DrSc. – riaditeľovi Múzea Rusínsko-ukrajinskej kultúry,  

Antónovi Vydrovi – dlhoročnému vedúcemu strediska Bardejovských pozemných stavieb. 

  Pietne oslavy výročia oslobodenia vyvrcholili v pondelok poloţením kvetov 

k mohylám osloboditeľov vo Svidníku a na Dukle. 

  V dňoch 5.11. aţ 7.11. 1998 sa v našom meste uskutočnili 8. predajné trhy. Vyše 300 

stánkov zaplnilo pešiu zónu, priestory trhoviska a okolité uličky. Mnohí prišli z opačného 
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konca republiky. Niektorí tu uţ boli po ôsmykrát. Majú uţ u nás stálych zákazníkov 

a priateľov. 

  V dňoch 25.9.1998 sa na celom území Slovenskej republiky uskutočnili voľby do 

Národnej rady Slovenskej republiky. Za náš svidnícky okres boli vo voličských zoznamoch 

zaregistrovaní títo kandidáti. 

 Za stranu občianskeho porozumenia (SOP) na 93. mieste Ing. Michal Laţo, ekonomický 

námestník Východoslovenských vodárni a kanalizácií, závod Svidník, bytom Svidník. 

 Za stranu demokratickej koalície (SDK) na 50. mieste Dušan Fedoročko, podnikateľ, 

bytom Svidník a 100. mieste Ing. Ján Majda, pracovník Daňového úradu Svidník, bytom 

Svidník. 

 Za Stranu demokratickej ľavice (SDĽ) na 67. mieste Karol Kalinák, primátor mesta 

Svidník, bytom Svidník a na 91. mieste PhDr. Miroslav Majerník, podnikateľ, bytom Svidník. 

 Za Komunistickú stranu Slovenska (KSS) na 60. mieste Ing. Sopoliga, pracovník 

Okresného úradu Svidník, bytom Svidník.  

 Za Zdruţenie robotníkov Slovenska (ZRS) na 96. mieste Ivan Ivančík, pracovník Úradu 

práce Svidník, bytom Svidník. 

  Na predvolebných zhromaţdeniach, ktoré organizovali jednotlivé strany a zdruţenia sa 

na priestranstve pred kultúrnym domom predstavovali voličom jednotliví kandidáti. Mimo 

nich sa na týchto zhromaţdeniach zúčastnili čelní predstavitelia strán ako Mikuláš Dzurinda – 

predseda SDK, Vladimír Mečiar – predseda HZDS, Jozef Migaš – predseda SDĽ a Rudolf 

Schuster – predseda SOP. 

 V okrese Svidník sa volilo v 77 volebných okrskoch. V zozname zapísaných voličov 

bolo 3 207, ktorí odovzdali 19 227 platných hlasovacích lístkov. Najviac hlasov odovzdali 

voliči HZDS 8 044 (41,8)%, Slovenská demokratická koalícia získala 3 319 hlasov (17,3)%, 

Strana občianskeho porozumenia získala 1 896 hlasov (9,86)%, Komunistická strana 

Slovenska 1 267 hlasov (6,59)%, Slovenská národná strana 735 hlasov (3,82)%, Zdruţenie 

robotníkov Slovenska 431 hlasov (2,24)%, Naše Slovensko 61 hlasov (0,32)%, Slovenská 

národná jednotka 31 hlasov (0,16)%, Slovenská ľudová strana 30 hlasov (0,16)%, Jednotná 

strana pacujúcich Slovenska 27 hlasov (0,14)%, Bečko – Revolučná robotnícka strana 25 

hlasov (0,08)%, Maďarské ľudové hnutie za zmierenie a prosperitu 14 hlasov (0,07)%, Strana 

maďarskej koalície 8 hlasov (0,04)% a Hnutie tretej cesty 8 hlasov (0,04)%. 

 Zo svidníckeho okresu sa z postupových miest do Národnej rady SR nedostal ţiaden 

kandidát, k slovu sa dostali náhradníci. Medzi nimi sa ocitol kandidát na poslanca za liberálnu 

platformu Slovenskej demokratickej koalície Dušan Fedoročko, ktorý na jej kandidátskej 

listine figuroval na 50. mieste a tým aj náš okres a mesto obsadilo poslanecké miesto v NR 

SR. 

 V meste bolo zapísaných 8 250 voličov, ktorí odovzdávali 6 555 platných hlasovacích 

lístkov. Z parlamentných strán najviac – 2 126 hlasov – získalo HZDS, Strana demokratickej 

ľavice dostala 1 488, SDK 114, SOP 878, KSS, 461, SNS 272 a ZRS 138 hlasov. 

 Na základe volieb a zloţenia vlády SR bol 27. novembra 1998 odvolaný z funkcie 

prednostu Okresného úradu Ing. Ľubomír Lacko a do tejto funkcie bol menovaný Ing. 

Vladimír Popík. 
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Významné návštevy 

 

 Na pracovnú návštevu prišiel 12. marca 1998 do nášho mesta podpredseda vlády SR 

a predseda rady SR pre národnosti Jozef Kalman. 

 Skôr, neţ sa vládny predstaviteľ stretol s členmi rady Zväzu Rusínov – Ukrajincov 

Slovenska, čo bolo hlavným cieľom návštevy vo Svidníku, absolvoval v sprievode riaditeľa 

Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry Miroslava Sopoligu obhliadku skanzenu, výstavu ikon 

a malieb v galérii Dezidera Millyho a kultúrno-historickú expozíciu. 

 Na pozvanie predstaviteľov Regionálnej rozvojovej agentúry vo Svidníku a zástupcov 

Zdruţenia na záchranu drevených kostolíkov pod Duklou navštívil náš okres a mesto 

veľvyslanec USA na Slovensku Ralph Johnson s manţelkou. Hostia obdivovali drevené 

cirkvi, ktoré sú podľa nich hodné zápisu do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva 

UNESCO. 

 

Činnosť podnikov a ich podiel na živote mesta 

 

 Od začiatku februára sa stal Ing. Jaroslav Humeník novým riaditeľom štátneho 

podniku SAD vo Svidníku. Počas mesiaca boli v podniku po prvýkrát vo svidníckom 

a stropkovskom okrese nasadené tri malokapacitné autobusy, v ktorých sa odvezie 20 

cestujúcich, spotreba je 12 litrov na 100 kilometrov, čo oproti starým Karosám s 30 litrovou 

spotrebou znamená značnú úsporu nákladov. 

 Po tom, čo vo februári vzal miestny podnikateľ Jozef Ľos-Boţík chradnúci hotel 

DUKLA do prenájmu na 99 rokov, začal sa v útroví zubom času a zlodejmi poznačeného 

objektu čulý pracovný ruch. V lokále, ktorý kedysi patril medzi najkrajšie na Slovensku, 

vymenili remeselníci popraskané radiátory, rozvody kúrenia a potkanmi rozoţraté elektrické 

káble. A tak 8. marca na MDŢ bol znovu otvorený nočný bar. Následne bol otvorený Snack 

bar, malý salónik a kaviareň na poschodí. Zatiaľ sa nepodarilo obnoviť hotelovú časť objektu. 

 V mesiaci apríli pod reštauráciou Slimák podnikateľ Jozef Ilečko otvoril krytú trţnicu 

s 15 predajnými miestami. Hlavným sortimentom trţnice sú ovocie, zelenina, obuv a textil. 

 Manţelia Terazovci zrealizovali čosi po čom mnohí Svidníčania volali. V mesiaci 

august na ulici Goldbergerovej uviedli do prevádzky smaţienku, ktorú pomenovali “U 

Gazdy“. V nej podávajú grilovanú hydinu, pečenú klobásu, vypráţaný syr (za 48,- Sk), 

hranolky, hamburgery, hotdogy (za 12,- Sk). 

 V piatok 6. novembra o 9:00 hod. v posluchárni Nemocnice s poliklinikou otvoril 

predseda spolku lekárov vo Svidníku primár MUDr. Sabanoš 15. ročník Poddukelského 

lekárskeho dňa a Krajský ortopedický seminár. Poddukelský lekársky deň tohto roku bol 

zameraný na problematiku ochorení chrbtice. V rámci Prešovského kraja z 13 okresov sú 

ortopedické oddelenia len v prešovskej, popradskej a svidníckej nemocnici. Ortopedické odd. 

v našej nemocnici od svojho zaloţenia v roku 1981 prešlo podstatnými kvalitatívnymi 

zmenami. Došlo k podstatnému vylepšeniu príslušného vybavenia 25 lôţkového oddelenia 

a k rozšíreniu palety operačných výkonov. V priebehu 2 rokov urobili 20 operácií. Uţ 

niekoľko rokov na čele oddelenia stojí primár MUDr. Jozef Breznoščák. 
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 Začiatkom mesiaca december došlo k výmene riaditeľa Nemocnice s poliklinikou, keď 

doterajšieho riaditeľa MUDr. Mariána Sobeka vystriedal starší sekundárny lekár na 

chirurgickom odd. MUDr. Peter Ziman, CSc.  

 K výmene došlo i na poste primára interného odd., doterajšiu primárku MUDr. 

Nadeţdu Sobekovú vystriedal lekár tohto oddelenia MUDr. Peter Fülüp. 

 

Výstavba a zmeny charakteru mesta 

 

 Daňový úrad vo Svidníku spravuje priame a nepriame dane bezmála pol treťa tisícky 

právnických a fyzických osôb. Postupný nárast podnikateľských subjektov a tým aj daňovej 

agendy vyvolal objektívnu potrebu rozšírenia pracovných priestorov.  

 Utorok 13. januára bol dňom slávnostného strihania pásky pred vstupom do nového 

objektu. Je ním budova na sídlisku Dukla, ktorú odkúpilo Ústredné daňové riaditeľstvo 

v Banskej Bystrici od Bardejovských pozemných stavieb za tri a pol  milióna korún. Ďalších 

11,7 milióna Sk stála rekonštrukcia a 2,7 mil. Sk vybavenie kancelárií. Na daňovom úrade 

pracuje 21 pracovníkov. 

 

Školstvo 

 

 Začiatkom mesiaca februára došlo na základe rozhodnutia prednostu Krajského úradu 

v Prešove k zmene riaditeľa Gymnázia dukelských hrdinov v našom meste, keď doterajšieho 

riaditeľa RNDr. Antona Bereţňáka vystriedala PhDr. Anna Mihalíková. 

 V piatok 2. októbra vyvrcholili slávnostným zhromaţdením v kinosále MsKS oslavy 

50. výročia zaloţenia svidníckeho gymnázia. Mimo terajších študentov, pedagógov 

a zamestnancov školy sa na slávnostnej akadémii zúčastnili aj bývalí profesori, 

spolupracovníci, sponzori a priatelia školy. Prítomných pozdravil zástupca odboru školstva, 

mládeţe a telesnej kultúry Krajského úradu Dr. A. Vojčík, vedúci odboru školstva a kultúry 

Okresného úradu Mgr. M. Bačišin, zástupca primátora mesta Ing. M. Bartko, predseda 

rodičovskej rady Ing. M. Gondek, riaditeľka sekretariátu Územného spolku Slovenského 

červeného kríţa vo Svidníku M. Sakalíková a zástupca druţobného lýcea M. Koperníka 

v Krosne. 

 Jubilujúca škola počas svojej 50. ročnej existencie vţdy patrila k významným 

vzdelávacím ustanovizniam v meste, ale aj severovýchodného regiónu Slovenska. Vychovala 

a na ďalšie štúdium pripravila 2 485 študentov, z ktorých viacerí zaujali významné posty 

v národnom hospodárstve, v spoločenskom a politickom ţivote. Pri príleţitosti polstoročnice 

vydala škola broţúru, ktorá podrobne dokumentuje študijné a verejnoprospešné aktivity 

ţiakov a pedagógov. 

 Tridsaťpäť rokov vzniku si pripomenulo i Stredné odborné učilište odevné. V októbri 

1989 sa učilište presťahovalo do novopostavených priestorov na Bardejovskej ulici. 

 V súčasnosti sa v škole pripravuje na svoje budúce povolanie 352 ţiakov v 4-ročnom 

študijnom odbore Operátor odevnej výroby, 3-ročných učebných odboroch Krajčír – dámske 

a pánske odevy a v 2-ročnom odbore Výroba konferencie. 
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Kultúra 

 

Kaţdoročne v mesiaci januári, keď si pripomíname Výročie oslobodenia, uskutočňuje 

sa divadelný festival. V tomto roku to bol 24. ročník. Po prvýkrát vo svojej histórii na ňom 

nevystupovali profesionáli, ale ochotnícke divadelné súbory. 

Detský divadelný súbor Zuška, ktorý pracuje pri Základnej umeleckej škole vo 

Svidníku pod vedením učiteľa Daniela Soóša pripravil zmes pantomím, tanca a hudobnú 

rozprávku Budkáčik a Dubkáčik.  

Divadelný súbor Mláďatá, ktorý pracuje pri MsKS vo Svidníku pod vedením 

pracovníčky tohto zariadenia Jarmily Miňovej. Herci, ktorí sú študentmi gymnázia, nacvičili 

populárnu veselohru od J. G. Tajovského Ţenský zákon. Hosťom festivalu bol divadelný 

súbor DUMKA, ktorý pracuje pri Mestskej rade zväzu Rusínov – Ukrajincov v Košiciach. 

V réţii Juraja Genčanského sa predstavili nášmu obecenstvu poviedkou A. P. Čechova: Ako 

som vás mal rád a Ochotnícky divadelný súbor ONDAVAN zo Stropkova s hrou 

Stropkovčan. 

Vo výstavných priestoroch Vojenského múzea koncom januára otvorili výstavu 

detských výtvarných prác ţiakov z troch základných umeleckých škôl – Giraltoviec, 

Stropkova a Svidníka. Prezentovalo sa v nej 62 mladých autorov vo veku od 7 do 13 rokov 87 

prácami. Výstava bola venovaná 53. výročiu oslobodenia miest a obcí nášho regiónu. 

V rámci celoslovenského vzdelávacieho projektu Múzea a etniká “97“ bola v mesiaci 

marci v Múzeu ukrajinsko-rusínskej kultúry otvorená výstava Remesla a jarmok. Okrem 

hostiteľov inštalovali svoje samostatné expozície aj Múzeum kultúry karpatských Nemcov 

v Bratislave, Etnografické múzeum v Martine, odd. rómskej kultúry Podvihorlatského múzea 

v Humennom, Poddunajské múzeum v Komárne a Keţmarské múzeum. 

Potreba prípravy členov do folklórneho súboru Makovica viedla vedenie 

Podduklianského osvetového strediska vo Svidníku k myšlienke zaloţiť detský folklórny 

súbor. A tak v mesiaci marec t. r. vznikla Makovička. Súbor má tanečnú a spevácku zloţku. 

Vybraní tanečníci podľa veku boli rozdelení do dvoch vekových skupín. Od 6 do 9 rokov bolo 

prijatých 47 a vo veku od 10 do 14 rokov 37 detí. Spevácku zloţku tvorí 10 členov. 

Organizačnou vedúcou súboru je riaditeľka Podduklianského osvetového strediska PhDr. 

Mária Pajzinková. Tanečná zloţka pracuje pod vedením tanečného pedagóga Milana Vaňugu 

a spevácka zloţka pod vedením učiteľky Kamily Čiţmárovej. 

Podduklianská kniţnica vo Svidníku si 1. mája pripomenula 40. výročie svojho 

vzniku. Prvá zmienka o kniţnici hovorí o tom, ţe k 31.12 1936 boli vo Svidníku dve obecné 

kniţnice. Vo vtedajšom Vyšnom Svidníku mala 254 a v Niţnom Svidníku 92 zväzkov kníh 

v slovenskom jazyku. 

V apríli 1953 sa na základe uznesenia rady Okresného národného výkonu vo Svidníku 

stáva okresnou ľudovou kniţnicou. Verejnosti bola prístupná 1. mája 1953v dome Mikuláša 

Ducára. Prvou knihovníčkou a zároveň riaditeľkou kniţnice sa stáva Helena Masicová, rod. 

Slotová. V roku 1982 po obchode pani Masicovej do dôchodku sa stáva riaditeľom kniţnice 

p. Peter Sičák, ktorý túto funkciu vykonával aţ do odchodu do dôchodku v roku 1991 a do 

funkcie bola menovaná p. Zuzana Sejková. Okresná kniţnica má v tomto čase takmer 90-

tisícový kniţničný fond. Jej sluţby vyuţíva ročne viac ako 6 000 čitateľov v centrálnej 
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poţičovni a v dvoch pojazdných kniţniciach – bibliobusoch. Sídlo kniţnice sa nachádza 

v samostatnej budove na sídlisku UTRA.  

V dňoch 10.-21. júna 1998 sa uskutočnili v našom meste 44. slávnosti kultúry Rusínov 

– Ukrajincov Slovenskej republiky. Počas týchto dní asi nebola vo Svidníku rodina, ktorá by 

nepocítila teplo folklóru našich predkov. 

Túto atmosféru vyjadril v básničke Svidníčan Andrej Duleba: 

Svidníku mij 

Za horami hory,    Tak postav i Svidník, 

a miţ tymi horoňkami   heroj, misto Pavloviča, 

čarivny doliny     Svidník ducha, spivu, 

z bystryma ričkami.    Makovica stolicija. 

 

A na tych dolinách,    Svidníku, Svidníku 

to predky naši pravdami,   len ty rosni, o Boţe daj! 

dela zbudovali –     My tebe Svidníku ľubim, 

Rusi, syny slavni.    to dobre znaj. 

 

O, hory Polonin,    My z rujin ťa zňali, 

vy burju zbroji zaznali,   v pisňach tebe ospivali, 

ne raz naše sela    Od roku, do roku 

z popela stavali.    vse na festivali. 

 

        Andrej Duleba, Svidník 

 

 Za účasti prvej tajomníčky veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave Wirdinie 

Miroslavovskej otvorili 6. októbra vo Svidníckom Vojenskom múzeu výstavu dokumentov 

prinášajúcich svedectvo o boji Poliakov a Slovákov proti fašizmu. 

 V mesiaci október uţ tradične po 7-krát v MsKS sa konala prehliadka folklóru pod 

názvom “Echo našich slávnosti“. V decembri sa konal 6. ročník Viflejemského večera a 4. 

ročník Vianočného benefičného koncertu cirkevných zborov, na ktorom vystúpil spevácky 

zbor pri pravoslávnom chráme Presvätej Trojice zo Svidníka, spevácky zbor Romana 

Sladkopevca pri Gréckokatolíckom seminári v Prešove, miešaný spevácky zbor 

Chryzostomos pri Gréckokatolíckej farnosti Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove. Hosťami 

koncertu boli dva spevácke zbory pravoslávneho seminára z mesta Luck v Zakarpatskej 

oblasti Ukrajiny. 

 Vystúpenia pozostávali z interpretácie duchovných piesní z dielní významných 

hudobných skladateľov vianočných a novoročných kolied a liturgických fragmentov. 

 

Cirkevný život 

 

 Eparchiálna rada pravoslávnej cirkvi v Prešove s poţehnaním vysokopreosvieteného 

Vladyku Nikolaja, arcibiskupa prešovského a celého Slovenska zriadila v spolupráci 

s pravoslávnym farským úradom v našom meste vývarovňu pre sociálne slabých občanov. 

Priestory bývalej materskej školy SVIK získala po dohode s generálnym riaditeľom SVIK s. 
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r. o. Ing. Ladislavom Koudelkom. Slávnostné dvorenie vývarovne a jej posvätenie uskutočnil 

arcibiskup Vladyka Nikolaj dňa 1. februára. 

 Dve kuchárky a vedúca vývarovne varia denne pre stravníkov zo slabších sociálnych 

rodín bez obmedzenia veku a vierovyznania. Vţdy v stredu a v piatok sa varí pôstna strava. 

Obed stojí 25 korún. Je moţné obedovať v priestoroch vývarovne, alebo si odniesť stravu 

domov v obedári. 

 V dňoch 27.-30. júla na základe pozvania vlády Slovenskej republiky a pravoslávnej 

cirkvi pricestovala na Slovensko Jeho Svätosť, v poradí 270. arcibiskup konštantínopolský, 

Nového Ríma a ekumenický patriarcha Bartolomej I. V rámci svojho pobytu na Slovensku 

navštívil okrem iných miest aj 28. júla naše mesto, kde v sprievode vysokých cirkevných 

funkcionárov ho v pravoslávnej cirkvi privítali cirkevní, okresní a mestskí funkcionári. 

 

Politické strany, hnutia a združenia 

 

 V sobotu 17. januára sa vo veľkej zasadačke OÚ zišli delegáti obecných a dvoch 

mestských organizácii na okresnom sneme HZDS. Hlavným bodom rokovania bolo 

hodnotenie činnosti okresnej organizácie za predchádzajúce  obdobie a voľba nového 

predstavenstva. Predsedom sa opäť stal Ing. Ľubomír Lacko. 

 Za účasti 58. delegátov sa 13. marca konala okresná konferencia Strany demokratickej 

ľavice (SDĽ). Na konferencii sa zúčastnil predseda Republikového výboru SDĽ Jozef Migaš 

a jeho členovia Štefan Rusnák a Roman Šípoš. Predsedom OV i naďalej ostáva Ján Bača. 

 Začiatkom júna na motoreste Polianka sa zišli delegáti prvého Okresného kongresu 

Strany občianskeho porozumenia (SOP). Okresný kongres rokoval o predloţených 

personálnych návrhoch a zvolal okresnú radu SOP vo Svidníku. Za predsedu bol zvolený Ing. 

Štefan Šteco. 

 Okresná konferencia SNS sa uskutočnila 27. februára. Hosťom na nej bola prvá 

podpredsedníčka SNS Anna Malíková. Predsedom Okresnej rady SNS zostal i naďalej Ján 

Kolečava. 

 Na sklonku roka sa v priestoroch Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry uskutočnila 

okresná konferencia Zväzu Rusínov – Ukrajincov Slovenska (ZRUS), na ktorej sa zúčastnil 

predseda Republikovej rady Pavol Bogdan. Predsedníčkou Okresnej rady zostala i na ďalšie 

obdobie Helena Husárová. 

 V zasadačke svidníckeho pracoviska krajského oddelenia Ministerstva 

poľnohospodárstva SR sa 18. februára konala okresná konferencia Novej agrárnej strany, 

ktorá je pokračovateľom Roľníckej strany, Strany Slovenska a Hnutia poľnohospodárov SR. 

Tridsaťtri delegátov zvolilo za predsedu NAS Ing. Pavla Petríka. 

 

Telovýchova a šport 

 

 V tomto roku reprezentovali naše mesto športovci v týchto druhoch športu: 

Futbal: Druţstvo dospelých pod hlavičkou Mestského futbalového klubu (MFK) v súťaţnom 

ročníku 1997 – 1998 hralo v regionálnej III. lige a skončilo zo 16 účastníkov na 6. mieste. 

V jarnej časti súťaţe muţstvo trénoval Jozef Talášek, ktorý nahradil v tejto funkcii Jaroslava 

Paňka. 
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 Úspešne si počínali futbaloví dorastenci MFK, keď po skončení súťaţe sa umiestnili 

na 1. mieste v III. lige a s náskokom 12 bodov postúpili do II. dorasteneckej ligy. 

 V druhej lige hrali aj mladší dorastenci a umiestnili sa na 6. mieste a starší ţiaci na 4. 

mieste. 

 Počas zimnej futbalovej prestávky v mesiacoch december, január a február sa 

v Športovej hale vo Svidníku uskutočnil v poradí uţ III. ročník mestskej ligy v halovom 

futbale za účasti 16 muţstiev. Tohtoročným víťazom mestskej ligy sa stalo muţstvo FC 

JANOV zo Svidníka, za ktoré hrali treťoligoví hráči MFK. 

 V rámci prvomájových osláv sa na štadióne MFK uskutočnilo futbalové stretnutie 

bývalých hráčov TATRANA Prešov a Svidníka. Zápas vyhrali hostia z Prešova v pomere 4:3. 

Vo výbere PREŠOVA hrali aj bývalí vynikajúci hráči, reprezentanti Československa, bratia 

Ladislav a Rudolf Pavlovičovci. 

Hokej: V II. hokejovej lige mládeţe hrali muţstvá juniorov, starších a mladších ţiakov pod 

hlavičkou HK 81 STROJÁR SVIDNÍK. 

Volejbal: V súťaţnom ročníku 1997/98 hralo naše muţstvo muţov pod hlavičkou SLÁVIA 

Svidník v III. lige. Okresná federácia volejbalu zorganizovala 1. ROČNÍK mestskej ligy vo 

volejbale zmiešaných muţstiev vo Svidníku. Podmienkou účasti v nej je prítomnosť dvoch 

ţien na palubovke v priebehu stretnutia. Hralo sa systémom kaţdý s kaţdým dvojkolovo. 

Jesenná časť sa začala 28. októbra a končí 6. januára 1999. Jarná časť bude prebiehať od 20. 

januára do 31. marca 1999. Do súťaţe sa prihlásilo jedenásť kolektívov. 

Nohejbal: V uplynulom ročníku dosiahli nohejbalisti STROJÁRA Svidník najlepšie 

umiestnenie v histórii svidníckeho nohejbalu. Účinkovali v najvyššej súťaţi, v ktorej obsadili 

5. miesto. Kvôli nedostatku finančných prostriedkov účinkujú v tomto ročníku v II. 

nohejbalovej lige, skupine VÝCHOD. V tejto skupine súťaţi aj VASAS BUDAPEŠŤ, ktorý 

je totoţný s reprezentačným druţstvom Maďarska. 

Kolky: Kolkársky klub CENTRAL Svidník v tomto roku účinkoval v III. lige so striedavými 

výsledkami. Tak ako i v iných druhoch športu i v tomto chýbajú na výraznejšie úspechy 

predovšetkým finančné prostriedky na činnosť a výstavbu kolkárne v meste. Tréningy 

a súťaţné zápasy naďalej prebiehajú v kolkárni vo Vyšnom Orlíku. 

Šach: Šachový klub Stropkov – Svidník zameriava svoju činnosť na prácu s mládeţou. 

V spolupráci s Centrom voľného času organizuje šachové súťaţe ţiakov v okresoch Svidník 

a Stropkov, jeho členovia vedú tri šachové krúţky. Mladé nádeje dosiahli niekoľko 

medailových umiestnení a druţstvo mladších ţiakov obsadilo 5. miesto na majstrovstvách 

Slovenska. Svojimi výkonmi na seba upozorňuje 9-ročný Svidníčan Peter Brudňák. Na 

tohtoročných majstrovstvách Slovenska do 10 rokov si v Poprade v konkurencii 47 chlapcov 

vybojoval striebornú medailu. Tieto výsledky neušli pozornosti trénera štátnej reprezentácie, 

ktorý nášho reprezentanta nominoval na majstrovstvá Európy mládeţe. Tie sa uskutočnili 

v rakúskom meste MURECK. V konkurencii 52 chlapcov zo 44 krajín získal náš šachista 3 

body z deviatich partií, čo stačilo len na umiestnenie v druhej polovici tabuľky. 

 Druţstvo “A“ dospelých šachistov účinkovalo v II. lige a druţstvo “B“ juniorov v III. 

lige. 

Stolný tenis: V medziokresnej súťaţi okresov Svidník a Stropkov medzi 12 účastníkmi hrali 

z nášho mesta muţstvá CD výťahy, Slávia A a B. 
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Turistika: Tak ako kaţdoročne, tak aj v tomto roku turistický klub KST Beskýd Svidník 

zorganizoval na Nový rok výstup na najvyšší vrch okresu STANOK a na počesť oslobodenia 

mesta 20 km turistický pochod na lyţiach po trase DUKLA – Krajná Bystrá – Medvedie – N. 

Pisaná – Kruţlová – letisko Svidník. Začiatkom roka svidnícky turistický klub si pripomenul 

70. výročie svojho vzniku, keď v roku 1927 bol zaloţený vo Vyšnom Svidníku KLUB 

československých turistov (KSČT). O deväť rokov neskôr (1937) mal klub 7 dospelých 

členov a 5 dorastencov. Bol správcom troch turistických útulní, z nich jedna bola vzdialená 5 

km od Vyšného Svidníka na severnom sklone Čiernej hory asi na polceste medzi vrcholom 

a Jurkovou Voľou. Okrem tejto útulne obhospodaroval Klub aj útulňu vo Svidníckom sedle – 

Dukliansky priesmyk a v obci Príkra. Napriek tomu, ţe turistika vo Svidníku a v regióne má 

uţ 70. ročnú históriu, zostávajú na jeho území záhady. Ide o prírodný útvar v masíve Čiernej 

hory, kde sa nachádza podzemná chodba alebo jaskyňa, zatiaľ neprebádaná. Niektorí turisti 

z nášho mesta boli uţ na turistických trasách a horských výstupoch v Alpách, Pyrenejach, 

Maroku, na Kaukaze, Korzike, na ostrove Vallom v Ladoţskom jazere a v ďalších krajinách. 

O propagáciu nášho mesta vo svete sa pričinili predovšetkým turisti Ján Brudňák a jeho 

manţelka Oľga, MUDr. Nikolaj Vergun, MUDr. Dušan Podhajecký, Ing. Július Ritter, Ing. 

Ivan Mikitka, Ján Kmiť, Michal Viravec a Ing. Ivan Mikita. 

 Pri príleţitosti tohto výročia sa v dňoch 19.-20. augusta uskutočnil v našom meste 20-

ty Celoslovenský zraz cykloturistov. Počas týchto dní pobytu cykloturistov z celého 

Slovenska v našom meste títo vykonávali cyklojazdy za minerálnymi prameňmi, za 

drevenými kostolíkmi a ďalšie jazdy do okolia Svidníka. 

Atletika: Prvá septembrová nedeľa uţ tradične patrila vytrvalostným beţcom, ktorí po 39-krát 

zdolávali dvadsaťkilometrovú trasu z Dukelského priesmyku na svidnícky štadión. Na štarte 

sa prezentovalo 58 pretekárov, ktorí sa pred vybehnutím na trať poklonili pamiatke 

osloboditeľov na duklianskom cintoríne. Peletón beţcov pred pamätníkom na Dukle 

odštartoval primátor Svidníka Karol Kalinák.  

Zvíťazil Jaroslav Jakubašek z oddielu JM Bardejov, časom 1:09:28. 

 Začiatkom mesiaca marca primátor mesta Karol Kalinák a prednosta MsÚ JUDr. Vasil 

Štefanco prijali na pôde mesta troch najlepších športovcov za predchádzajúci kalendárny rok. 

Stali sa nimi člen Klubu slovenských turistov Beskýd Ján Brudňák, predseda kolkárskeho 

klubu Centrál Karel Bok a kapitán treťoligových futbalistov MFK Dukla Pavel Piršč. 

 Svidníčan Milan Silvester úspešne reprezentoval Slovensko na zimných 

paraolympijských hrách v japonskom meste Nagane v lyţiarskych beţeckých disciplínach. 

 Najmladšiemu slovenskému superligovému futbalovému rozhodcovi, 30-ročnému 

Ľubošovi Micheľovi, občanovi nášho mesta, udelili 12. júna 1998 titul “Najlepší futbalový 

rozhodca na Slovensku“ 

 

Mimoriadne udalosti 

 

 V uplynulom roku v obvode Okresnej prokuratúry Svidník, t.j. v okresoch Svidník 

a Stropkov bolo vznesené obvinenie voči 329 známym páchateľom. Z uvedeného počtu 

stíhaných osôb 73 spáchalo trestnú činnosť pod vplyvom alkoholu, 129 bolo recidivistov. 

 V štruktúre kriminality dominovala trestná činnosť, kvôli ktorej bolo stíhaných 158 

osôb t.j. 66,4% z celkového počtu stíhaných osôb. Aţ 70% osôb stíhaných pre majetkový 
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trestný čin sa dopustilo trestného činu krádeţe. Boli to predovšetkým vlámania do 

reštauračných zariadení, škôl a rodinných domov. Vyskytovala sa séria neobjasnených 

vlámaní do bytov v našom meste. Násilná kriminalita sa zaradila na druhé miesto. Pre tieto 

trestné činy ohrozujúce zdravie a ţivot občanov bolo obvinených 76 osôb. V dvoch prípadoch 

došlo následkom konania obvinených k smrti napadnutých osôb. Za lúpeţe, znásilnenia, 

pohlavné zneuţitie bolo vlani stíhaných 29 mladistvých. Najčastejšou trestnou činnosťou 

mladistvých osôb boli krádeţe. Pre nízky vek /do 15 rokov/ nebolo trestne stíhaných 67 osôb. 

Najmladším páchateľom bol 7-ročný chlapec. 

 Počet dopravných trestných činov v roku 1997 výrazne stúpol. V oboch okresoch bolo 

460 dopravných nehôd, o ţivot prišlo na cestách 7 osôb. V uplynulom roku nedošlo v našom 

regióne k prípadom organizovaného zločinu, spočívajúcom vo vymáhaní poplatkov od 

podnikateľov pod zámienkou tzv. ochrany – výpalného. 

 

Počasie a jeho osobitosti v priebehu roka  

 

 Počasie začiatkom roka bolo na túto dobu nezvyčajne teplé. Od Vianoc stále bez 

snehu. Nočné teploty nad 0°C a cez deň do 8°C. Často mrholilo a pršalo. 

 3. januára skupina turistov zo Svidníka pri výstupe na Čiernu horu našla vo výške 667 

kvitnúce liesky. Netypicky teplé počasie na toto ročné obdobie spôsobilo pučanie aj bahniatok 

a zlatého daţďa. 

 Paradoxne v teplých krajinách, kde o snehu nechyrovali uţ niekoľko rokov, ho 

napadlo toľko, ţe si s ním nevedeli poradiť. Napríklad, v Izraeli ľudia nechodili do 

zamestnania, deti do škôl, snehová kalamita narušila dopravu. 

 Teplé počasie ovplyvnilo aj chovanie vtáctva tým, ţe niektoré druhy opúšťali svoje 

teplé miesta. Nad Svidníkom bol spozorovaný veľký kŕdeľ divých husí letiacich smerom do 

Poľska. Zaujímavé bolo i to, ţe niektorí naši typicky zimní hostia zo severu k nám vôbec 

nezavítali. Husto začalo sneţiť aţ 28. januára a tak prvé februárové dní boli veľmi studené. 

Od 7. februára aţ do konca mesiaca sa však opäť oteplilo, keď napr. 28 februára vystúpila 

teplota aţ na 16°C. Teplé počasie urýchlilo jarnú vegetáciu aj u ovocných drevín. Začali pučiť 

listové pupene ríbezlí a egrešov. 

 Po teplom februári prišiel pomerne chladný marec, keď počas celého mesiaca teplota 

v noci bola pod bodom mrazu. Cez deň veľmi často sneţilo a sneh sa netopil ani počas dňa. 

Veľké výkyvy počasia sprevádzali aj jar i prvú polovicu leta. Veľmi často pršalo, čo 

spôsobilo rozširovanie rôznych plesní ovocia a zeleniny, ale najmä zemiakov. V okolitých 

regiónoch počas leta veľmi často silne pršalo s prechodom do prietrţe mračien. 20. júla bola 

takáto prietrţ v obci Jarovnice a v ďalších obciach v okolí Sabinova spôsobila veľké 

materiálne škody i ľudské obete. Prívalová voda zmietla v spomínanej obci veľkú časť 

rómskej osady, v ktorej zahynulo viac ako 30 ľudí, prevaţne detí. Našťastie veľké letné búrky 

obišli náš región. Daţdivé leto prešlo i do daţdivej jesene. Prvý sneh napadol 18. novembra 

a výška snehovej pokrývky neustále pribúdala a tak po niekoľkých rokoch chudobných na 

sneh si tohoročná zima vynahradila. 
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Rôzne 

 

 Prvým novorodeným Svidníčanom bol Samuel Pagáč, ktorý sa narodil 4. januára. 

Váţil 3 050 g a meral 49 cm. Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení svidníckej NsP 19-

ročnú matku pozdravil a odovzdal kvety a darčeky primátor Ing. Michal Bartko. 

 Koncom minulého roka Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry navštívil Jozef Kanský 

z Hrabovčíka. Dôvodom jeho návštevy bolo nájdenie a odovzdanie skameneliny mamutieho 

kla. Fosília 1 m dlhá, od 7 do 4 cm široká bola náhodné objavená v riečišti pri druţstevnom 

dvore v Mestisku. Na breh ju vyplavila rieka Ondava. Múzeum uţ vlastní dva podobné kly 

a dva mamutie zuby zo svidníckeho regiónu z obdobia paleolitu pribliţne 30 tis. rokov staré. 

Odborníci sa domnievajú, ţe i tento nájdený predmet je z toho istého obdobia. 

 Takmer 565 tisíc osobných automobilov, vyše 13 tisíc autobusov a 70 tisíc ťaţkých 

vozidiel prešlo v tomto roku v oboch smeroch cez naše mesto na hraničný priechod Vyšný 

Komárnik. Turisti z východného, ale aj stredného Slovenska na poľských trhoviskách 

predovšetkým v meste Krosno nakupujú podstatne lacnejší tovar ako rôzny stavebný materiál, 

domáce potreby, pracie prášky, oblečenie, ale aj jednotlivé kusy nábytku. 

 

Niektoré ceny potravín ku koncu roka na území mesta: 

cukor   19,90,-Sk/kg  chlieb     20,-Sk/ks 

hladká múka  12,10,-Sk/kg  kurča     63,-Sk/kg 

hrubá múka  13,10,-Sk/kg  bravčové stehno 180,-Sk/kg  

soľ     7,10,-Sk/kg  bravč. krkovička 121,-Sk/kg 

mlieko polot.  13,-Sk/l  hovädzie zadné 163,-Sk/kg 

maslo    27,-Sk/250g  banány     23,-Sk/kg 

vajce     2,60,-Sk/ks  mandarínky    37,-Sk/kg 

 

 

 

 

Prednosta MsÚ:      Primátor mesta: 

 

 

 

Kronikár: 

 


