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fakultu Prešovskej univerzity v Prešove, aprobácia Slovenský jazyk - Dejepis s titulom
magisterka. Od roku 1998 do 2005 som pracovala ako učiteľka v ZŠ Centrálnej vo Svidníku.
V rokoch 2005 - 2010 som si vyskúšala ţivot a prácu v cudzine, v írskom Dubline. V roku
2009 som sa vydala za Svidníčana Dušana Fedorkoviča. Máme dvoch synov, Michala
a Martina. Od roku 2010 pracujem ako učiteľka v ZŠ 8. mája vo Svidníku.
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Úvodom
Silné zemetrasenie zasiahlo v marci 2011 Japonsko. Aţ desaťmetrové morské vlny,
explózia sopky, výbuchy v jadrovej elektrárni Fukušima, hrozba nukleárnej katastrofy a
rútiaca sa ekonomika. To je výpočet udalostí, ktoré spustili obrovské otrasy zeme s ničivou
silou. Niektoré mestá zmizli z povrchu zemského. Navyše rádioaktívny mrak z Fukušimy sa
dostal aj nad Slovensko. Našťastie, rýchlo sa rozplynul. Ešte ani jeden rok nepriniesol toľko
krutej pravdy o stravovaní Slovákov, nákupoch potravín či ich výrobe a predaji ako rok 2011.
V júni sa v Nemecku prevalil škandál s baktériami E.coli. Dlho sa nevedelo, kde nákaza
vznikla a či si treba dávať pozor na mäso či zeleninu. Slovenskí poľnohospodári napokon
vyšli z európskych afér s čistým štítom. Ukázalo sa však, ţe často sa u nás predávajú
nekvalitné potraviny. Írsko, Španielsko, Portugalsko, Grécko či Taliansko. Práve tieto krajiny
robili poriadne hlboké vrásky na čelách európskych politikov. Ich nekonečné zadlţovanie
ohrozovalo spoločnú európsku menu. Dlhová a ekonomická kríza potopila vlády v Európskej
únii (EÚ), čoho následkom bol aj pád našej. Po tom, čo sa strany vládnej koalície, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (SDKÚ-DS), Most-Híd
a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) rozhodli, ţe spoja hlasovania v parlamente
o eurovale s hlasovaním o dôvere vláde, čakalo sa, ako sa k tomu postavia liberáli z politickej
strany Sloboda a Solidarita (SaS). Radičovej kabinet nakoniec 11. októbra hlasovanie
nepreţil, pretoţe SaS za euroval (a teda aj za dôveru vláde) nehlasovala. Vládne strany sa
dohodli s opozíciou a prezidentom, ţe dovládnu aţ do predčasných volieb, do 10. marca 2012.
Protestná akcia slovenských lekárov vyvrcholila hromadnou výpoveďou stoviek lekárov a
kolapsom (začiatok decembra 2011) pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
Slovenské zdravotníctvo bolo doslova ochromené. Lekárski odborári uţ začiatkom roka 2011
upozorňovali na nesúhlas so situáciou v zdravotníctve. Najbliţšie k nám štrajkovalo 171
lekárov z Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Od 1. novembra
nadobudol platnosť nový cestný zákon, ktorý mnohí vodiči označujú ako extrémne tvrdý. Pri
nameraní jedného promile alkoholu môţe vodič skončiť za mreţami aţ na jeden rok. Ak za 10
rokov zistia za volantom alkohol trikrát, príde vodič o vodičský preukaz do konca ţivota.
Okrem toho môţu šoférovať uţ osoby, ktoré majú 17 rokov. 7. septembra 2011 postihla
hokejový klub Lokomotiv Jaroslavľ pred začiatkom sezóny veľká tragédia, pri nehode lietadla
s hráčmi zahynulo 43 ľudí, dvaja preţili. Medzi mŕtvymi bola aj slovenská hokejová legenda
Pavol Demitra. Jeho pamiatku si uctili aj Svidníčania zapálením sviečok na pešej zóne.
18.12.2011 vo veku 75 rokov zomrel Václav Havel, posledný československý a prvý český
prezident. Po desiatich rokoch sa na Slovensku v máji 2011 konalo sčítanie obyvateľov,
domov a bytov. Mesto Svidník k poslednému sčítaniu obyvateľov malo 11 721 obyvateľov. Z
toho v meste ţilo 5711 muţov a 6010 ţien.
Samospráva obce
Nový primátor mesta Svidník Ján Holodňák sa na prahu nového roka 2011 prihovoril
Svidníčanom. Z úprimného srdca zaţelal hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, porozumenia,
úspechov v práci i v osobnom ţivote.
Primátor v pondelok 3. januára oficiálne uviedol do funkcie nového prednostu
Mestského úradu (MsÚ) Vladimíra Šandalu. Prvá gremiálna porada nového vedenia mesta
Svidník sa konala v utorok 4. januára. Zvolal ju primátor Ján Holodňák a za jedným

4

rokovacím stolom sa zišli všetci vedúci pracovníci úradu. Konkrétne to boli prednosta MsÚ
Vladimír Šandala, poverený vedením Odboru školstva, kultúry, mládeţe a telesnej kultúry
(OŠKMaTK) Ján Vook, vedúci Odboru všeobecnej vnútornej správy Pavel Gojdič, vedúci
Odboru finančného a správy majetku Nikolaj Vlčinov, vedúca Odboru sociálneho,
zdravotného, podnikateľskej činnosti a obchodu Marta Jacková, vedúci Odboru výstavby,
dopravy, ţivotného prostredia a regionálneho rozvoja Imrich Bednár, hlavný kontrolór mesta
Stanislav Fek, náčelník Mestskej polície Imrich Matiaš, predseda Základnej organizácie
Odborového zväzu Ján Štefanišin a zapisovateľka Anna Vašková. Doterajší vedúci
OŠKMaTK MsÚ vo Svidníku Ján Mihalík sa stal vedúcim oddelenia kultúry.
Po Jánovi Vookovi sa uvoľnilo miesto poslanca, ktoré zaujal Vladimír Ţak.
V stredu 19. januára 2011 sa v našom meste uskutočnili oslavy 66. výročia
oslobodenia Svidníka. Pri tejto príleţitosti sa konal pietny akt kladenia vencov. Predstavitelia
mesta, štátnej správy, politických strán a politických hnutí, členovia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov (SZPB), predstavitelia firiem a organizácií poloţili kytice
a vence vďaky k Pamätníku Sovietskej armády, k Soche arm. gen. Ludvíka Svobodu
a k Pamätníku Československej armády na Dukle. Oslavy pokračovali slávnostnou akadémiou
v kinosále Domu kultúry (DK). Prítomným sa prihovoril primátor Ján Holodňák. V kultúrnom
programe sa predstavila Ľudová hudba Ondreja Kandráča.
Vo štvrtok 17. februára 2011 sa na rokovaní na MsÚ vo Svidníku dohodli
predstavitelia MsÚ so Zväzom Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky (ZRUSR) na novej
koncepcii 57. Slávností Rusínov-Ukrajincov SR, ktoré sa budú konať 17. – 19. júna 2011. Na
rokovaní sa zúčastnil primátor mesta Ján Holodňák, prednosta MsÚ Vladimír Šandala, vedúci
OŠKMaTK Ján Vook, riaditeľka Podduklianskeho osvetového strediska (POS) vo Svidníku
Mária Pajzinková a predseda Ústrednej rady ZRUSR Peter Sokol, podpredseda Ústrednej
rady ZRUSR Pavol Bogdan a člen Ústrednej rady ZRUSR Peter Begeni. Všetci prítomní sa
jednomyseľne dohodli, ţe je potrebná zmena programovej skladby tak, aby Slávnosti pritiahli
čo najviac divákov.
V marci sa uskutočnilo prvé riadne zasadnutie nového zloţenia poslancov Mestského
zastupiteľstva (MsZ) vo Svidníku. Navrhovali sa členovia komisií MsZ na volebné obdobie
2010-2014. Členov jednotlivých komisií schválili na 2. zasadnutí MsZ vo štvrtok 10.03.
Návrhy členov predloţili predsedovia jednotlivých komisií. Komisia sociálna, zdravotná a
bytová: predseda: Viliam Revický (poslanec MsZ), tajomníčka: Anna Ţáková
(zamestnankyňa mesta), členovia: Ján Haľko (poslanec MsZ), Gabriel Kaliňák (z radov
občanov, právnik, SLUŢBYT, s.r.o.), Oľga Lombartová (z radov občanov, lekárka), Michal
Hermanovský (z radov občanov, dôchodca), Peter Sivák (z radov občanov, komunitný
pracovník), Marcela Berezná (z radov občanov, samostatný radca ÚPSVaR), Komisia pre
výstavbu, územný rozvoj, dopravu a ţivotné prostredie: predseda: Kamil Benko (poslanec
MsZ), tajomníčka: Marta Haninová (zamestnankyňa mesta), členovia: Ján Grega (poslanec
MsZ), Ľudovít Ďurišín (z radov občanov, štátny zamestnanec ObÚ ŢP), Peter Pilip (z radov
občanov, poslanec VÚC, súkromný podnikateľ), Ján Kimák (z radov občanov, architekt,
podnikateľ), Milan Piršč (z radov občanov, riaditeľ Sociálnej poisťovne Svidník), Helena
Hrebeňáková (z radov občanov, poverená vedením RÚVZ), Komisia finančná a správy
majetku: predseda: František Kruľ (poslanec MsZ), tajomníčka: Helena Škrabová
(zamestnankyňa mesta), členovia: Eva Homzová (poslankyňa MsZ), Jozef Baslár (z radov
občanov, pedagóg), Jana Brušková (z radov občanov, riaditeľka Správy katastra Svidník),
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Marián Hirčko (z radov občanov, súkromný podnikateľ), Karol Kalinák (z radov občanov,
riaditeľ sekretariátu ÚS SČK), Ján Zoščák (z radov občanov, finančný poradca), Komisia pre
vzdelávanie, kultúru, šport a mládeţ: predsedníčka: Marcela Ivančová (poslankyňa MsZ),
tajomníčka: Erika Červená (zamestnankyňa mesta), členovia: Viktor Varchola (poslanec
MsZ), Katarína Siváková (z radov občanov, redaktorka Podduklianskych noviniek), Mária
Pajzinková (z radov občanov, riaditeľka POS), Ján Rodák (z radov občanov, riaditeľ
Gymnázia DH), Vladimír Zelizňak (z radov občanov, pedagóg ZŠ 8. mája), Ján Hirčko (z
radov občanov, súkromný podnikateľ), Komisia podnikateľskej činnosti a obchodu: predseda:
Adrián Labun (poslanec MsZ), tajomníčka: Helena Hricenková (zamestnankyňa mesta),
členovia: Vladimír Ţak (poslanec MsZ), Štefan Kocur (z radov občanov, súkromný
podnikateľ), Tomáš Kromka (z radov občanov, bankový manaţér), Tatiana Drabová (z radov
občanov, súkromná podnikateľka), Radoslav Halaj (z radov občanov, súkromný podnikateľ),
Michal Varcholík (z radov občanov, dôchodca), Komisia na ochranu verejného poriadku:
predseda: Štefan Čarný (poslanec MsZ), tajomník: Imrich Matiaš (náčelník MsP), členovia:
Andrej Tyč (poslanec MsZ), Vasil Štefanco (z radov občanov, dôchodca), Dušan Balina (z
radov občanov, sociálny pracovník, Zariadenie pre seniorov), Ladislav Matij (z radov
občanov, dôchodca), Ján Gibej (z radov občanov, dôchodca), Ján Iľov (z radov občanov,
majster TS), Komisia na šetrenie sťaţností: predseda: Ján Grega (poslanec MsZ), tajomníčka:
Ruţena Sipľáková (zamestnankyňa mesta), členovia: Štefan Čarný (poslanec MsZ), Marcela
Ivančová (poslankyňa MsZ), Komisia pre udeľovanie cien mesta Svidník: predseda Andrej
Tyč (poslanec MsZ), tajomníčka: Ruţena Sipľaková (zamestnankyňa mesta), členovia: Miron
Mikita (poslanec MsZ, zástupca primátora), Ján Haľko (poslanec MsZ).
OŠKMaTK MsÚ vo Svidníku má od začiatku roka vo svojej správe aj športové ihriská
v meste. Konkrétne ide o multifunkčné ihriská s umelou trávou pri Základnej škole (ZŠ)
Komenského a pri ZŠ Karpatskej. „Od 1. mája budú tieto ihriská sprístupnené deťom
a mládeţi zadarmo. Budú tam zodpovední pracovníci v rámci projektu, ktorý bude do konca
apríla cez úrad práce zrealizovaný,“ zdôraznil vedúci OŠKMaTK MsÚ vo Svidníku Ján
Vook. Aj doteraz tieto ihriská slúţili verejnosti, no za poplatok. „Chceme dostať deti na
ihriská,“ dodal primátor Ján Holodňák.
V piatok 25. marca 2011 prijal primátor mesta Ján Holodňák organizátorov na
vytvorenie Mládeţníckeho parlamentu vo Svidníku. Študenti, ktorí našli veľkú oporu
u poslankyne MsZ Marcely Ivančovej, mu predniesli svoje myšlienky na činnosť takéhoto
parlamentu a ďalšie organizačné návrhy, ktorými by sa Mládeţnícky parlament mal
v budúcnosti riadiť. Primátor uvítal ich iniciatívu. Mládeţnícky parlament by mal po
uskutočnení všetkých organizačných príprav začať svoju činnosť vo Svidníku od septembra
2011.
Od apríla je vo Svidníku nainštalovaný informačný terminál za účelom umoţnenia
prístupu verejnosti k informáciám v oblasti boja proti korupcii.
07.04.2011 zasadala Komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládeţ MsZ. Jej
členovia sa zaoberali otázkami festivalu, volejbalu, futbalu, dotáciámi, Dňom mesta, zaoberali
sa Medzinárodným dňom detí (MDD), ihriskami a kultúrnym letom vo Svidníku.
V piatok 08.04.2011 zvolal primátor mesta Ján Holodňák tlačovú besedu na MsÚ vo
Svidníku, aby informoval verejnosť o dianí v meste. Tlačovej besedy sa okrem primátora
zúčastnili aj zástupca primátora Miron Mikita, prednosta MsÚ Vladimír Šandala, vedúci
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odborov MsÚ Marta Jacková, Pavel Gojdič, Nikolaj Vlčinov a Ján Vook. Primátor vysvetlil
otázku Rómov, súčasný stav, aj plány do budúcnosti. Dotkol sa aj otázky bývania mladých,
transparentnosti mesta Svidník pre občanov, MsZ, prednosta MsÚ Vladimír Šandala hovoril
o etickom kódexe, novom štatúte mesta, nájomných zmluvách, parkoviskách i zriaďovaní
kancelárie prvého kontaktu. Zástupca primátora sa vyjadril k projektom i pomoci urbariátu
mestu. Vedúci OŠKMaTK Ján Vook informoval prítomných o ZUŠ, plavárni, kritickom stave
DK, havarijnom stave v ZŠ Karpatskej. Marta Jacková informovala o projektoch na
verejnoprospešné práce. Primátor mesta a vedúci odborov potom odpovedali na otázky
novinárov.
13.04.2011 zasadala Komisia MsZ na ochranu verejného poriadku. Nových členov
komisie privítal predseda Štefan Čarný. Na svojom prvom zasadnutí sa komisia zaoberala
najmä poriadkom v meste. V rokovaní pokračovala informáciou o realizácii opráv miestnych
komunikácií a chodníkov, schválila plán práce v tomto roku, zaoberala sa štatútom komisie,
všeobecne záväzným nariadením (VZN) o parkovaní motorových vozidiel v meste a ďalšími
aktuálnymi záleţitosťami.
18.04.2011 bol pre všetkých zamestnancov mesta Svidník prijatý Etický kódex,
ktorým sa stanovujú a podporujú zásady a pravidlá správania sa zamestnancov, ktoré je kaţdý
zamestnanec povinný ctiť a dodrţiavať a vytvárať tak základ budovania a udrţovania dôvery
verejnosti. Účelom Etického kódexu je vytvárať a podporovať ţiaduce štandardy správania sa
zamestnancov a zároveň informovať verejnosť o tom, aké správanie je oprávnené od
zamestnancov. Kódex je záväznou normou správania sa zamestnanca pri výkone práce vo
verejnom záujme. Zároveň nadobudla platnosť aj smernica primátora č.2/2011 o vykonávaní
kontroly pouţívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.
Obvodný úrad (ObÚ) vo Svidníku, SZPB a MsÚ boli začiatkom mája organizátormi
spomienkových slávností pri príleţitosti 66. výročia ukončenia II. svetovej vojny. Účastníci
pietneho aktu kladenia vencov a kytíc vzdali hold padlým pri Pamätníku Sovietskej armády
vo Svidníku, pri Soche armádneho generála Ludvíka Svobodu a následne pri Pamätníku
Československej armády na Dukle. Pamiatku obetí II. svetovej vojny si prišli uctiť
predstavitelia štátnej správy, verejnej správy, predstavitelia organizácií, politických
strán i občania.
Nový štatút mesta Svidník bol schválený MsZ vo Svidníku dňa 8. júna 2011
uznesením č. 41/2011.
Začiatkom septembra sa Ján Vook vzdal funkcie vedúceho OŠKMaTK. V utorok 4.
októbra sa pri Pamätníku Československej armády na Dukle, Soche arm. gen. Ludvíka
Svobodu a pri Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku uskutočnili spomienkové slávnosti
67. výročia bojov na Dukle a Deň obetí Dukly. Oslavy prebiehali pod záštitou Ministerstva
obrany SR, Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ObÚ vo Svidníku, MsÚ a Ústrednej
rady SZPB. Osláv KDO sa zúčastnil minister obrany SR Ľubomír Galko, vedúci kancelárie
prezidenta SR Milan Čič, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie Pavel
Kuznecov, zástupcovia Ukrajiny, Poľska, samospráv, ţijúcich účastníkov bojov o Duklu a
mnoho hostí i divákov. Osláv sa zúčastnila aj dcéra arm. gen. Ludvíka Svobodu Zoe
Klusáková s rodinou a dcéra maršala Ivana Koneva.
V utorok 18.10.2011 sa konalo vo Svidníku mimoriadne zasadnutie Zdruţenia miest
a obcí pod Duklou. Na tomto mimoriadnom zasadnutí bol hlavnou problematikou návrh
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rozpočtu SR na rok 2012, ktorý počíta s niţším prerozdeľovaním daní pre obce z podielových
daní fyzických a právnických osôb na rok 2012 vo výške asi 250 miliónov eur. Zdruţenie
miest a obcí nesúhlasí ani s tzv. mixom daní, pretoţe toto zníţenie príjmov pre obce a mestá
môţe váţne narušiť chod činností, ktoré sa zabezpečujú v rámci prenesených kompetencií.
Primátor mesta Ján Holodňák v roku 2011 prijal medzi inými týchto významných
obyvateľov mesta Svidník pri príleţitosti ich ţivotného jubilea:
 Natašu Šepitkovú, riaditeľku Materskej školy (MŠ) na Ulici Ľ. Štúra a predsedníčku
Územného spolku Slovenského Červeného kríţa (ÚS SČK) vo Svidníku. Zároveň ju
ocenil Cenou primátora,
 Karola Kalináka, prvého ponovembrového primátora, ktorý pôsobil dve funkčné obdobia
v primátorskom kresle. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Sekretariátu ÚS SČK vo
Svidníku. Primátor mu odovzdal Cenu primátora,
 Marcelu Ivančovú, poslankyňu MsZ vo Svidníku, ktorá je zároveň predsedníčkou Komisie
pre vzdelávanie, kultúru šport a mládeţ MsZ vo Svidníku. Marcela Ivančová je
stredoškolskou učiteľkou, ktorá vyučuje na Gymnáziu Duklianskych hrdinov (GDH) vo
Svidníku,
 Jaroslava Ivanča, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu,
bývalého riaditeľa Spojenej školy vo Svidníku a poslanca Národnej rady SR (NR SR).
Primátor mu odovzdal Cenu primátora,
 Michala Kriška pri príleţitosti doţitia 94 rokov. Michal Kriško dlhé roky pracoval na
Okresnom národnom výbore (ONV) najprv v Bardejove a do konca odchodu na dôchodok
na ONV vo Svidníku. Primátor mu odovzdal ďakovný list,
 Miroslava Sopoligu, riaditeľa najstaršieho národnostného múzea na Slovensku –
Slovenské národné múzeum Múzeum ukrajinskej kultúry (SNM MUK) vo Svidníku. Ján
Holodňák sa poďakoval Miroslavovi Sopoligovi, uznávanému odborníkovi v oblasti
etnológie a muzeológie na Slovensku i v zahraničí, za jeho prácu. Jubilanta ocenil
ďakovným listom Za zachovávanie kultúrneho dedičstva a rozvoj národnostnej kultúry,
 Miroslava Bačišina, riaditeľa ZŠ 8. mája vo Svidníku. Jubilanta za jeho dlhoročnú
pedagogickú prácu ocenil Cenou primátora,
 Fedora Gocza, ktorý síce nepochádza zo Svidníka, pochádza z prihraničnej obce
Zyndranowa v Poľsku a je známym svojou kultúrnou činnosťou. Zaloţil Múzeum
lemkovskej kultúry, ktoré sa skladá z národopisnej i vojenskej časti. Kaţdoročne
organizoval folklórne slávnosti v Zyndranowej. Primátor odovzdal jubilantovi ďakovný
list za prihraničnú spoluprácu a propagáciu histórie,
 Aladára Šalatu, významnú osobnosť, ktorá má veľké zásluhy na rozvoji zdravotníctva vo
Svidníku. Primátor mu odovzdal Cenu mesta za rozvoj pediatrie, zdravotníctva i za
celkový rozvoj Svidníka,
 učiteľov na zaslúţenom odpočinku: Máriu Keselicovú, Jána Baku a Andreja Kucera.
Jubilujúcich pedagógov ocenil primátor ďakovným listom,
 člena Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) vo Svidníku Milana Ţaka. Primátor mu
odovzdal ďakovný list,
 Helenu Hricenkovú, ktorá pracuje na MsÚ vo Svidníku. Primátor odovzdal jubilantke
pozdravný list,
 Jána Rusinka, ktorý pred odchodom do dôchodku pôsobil ako riaditeľ Hvezdárne
v Roztokoch. Ján Rusinko sa postaral o výstavbu skanzenu a zabezpečil renováciu objektu
kaštieľa na Galériu výtvarného umenia. Výrazne pomáhal súboru Makovica. Vydal
zborník ľudových piesní z Becherova a Regetovky, bol spoluautorom zborníka rusínskych
kolied Christos raţdajet sja. Do rusínskeho jazyka upravil zbierku básní Nikolaja Hvozdu
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a vydal ju pod názvom Kvitky z mojoj zahorodky. Upravil a vydal zbierku básní A.
Pavloviča: Rusýny ţelajut bytý Rusýnamy. Primátor mu odovzdal Cenu primátora.
 Nadeţdu Muščíkovú, predsedníčku základnej organizácie (ZO) Únie nevidiacich
a slabozrakých (ÚNSS) Slovenska vo Svidníku. Je členkou ÚNSS od jej zaloţenia v roku
1990. V roku 1999 bola zvolená za predsedníčku ZO vo Svidníku a tretie volebné obdobie
je aj predsedníčkou Krajskej rady Prešovského kraja. V roku 2002 nadviazala spoluprácu
s Poľským zväzom nevidiacich. Za vzájomnú spoluprácu a prácu bola navrhnutá ústrediu
vo Varšave na najvyššie ocenenie. V roku 2009 jej zástupcovia z Poľska odovzdali Zlatú
medailu Poľského zväzu nevidiacich. Primátor ju ocenil Cenou primátora,
 Annu Klimovú , členku DHZ vo Svidníku. Anna Klimová, majiteľka kvetinárstva, je
veliteľkou druţstva DHZ vo Svidníku od roku 2002. Pre ňu samu je najväčším úspechom
to, ţe je vo Svidníku vytvorené poţiarnické druţstvo ţien, ktoré je aktívne zapojené v
rámci DPO SR. Primátor jej odovzdal Cenu primátora,
 Jaroslava Vlka, trénera svidníckych extraligových volejbalistov, ktorí v poslednom
ligovom ročníku získali bronzovú medailu. Jaroslav Vlk pôsobil okrem Slovenska ako
hráč, či tréner aj v zahraničí – Portugalsku, Grécku, Poľsku a v Českej republike. Vo
Svidníku ostáva do roku 2015. Primátor odovzdal jubilantovi Cenu primátora,
 Annu Kurečkovú, riaditeľku MŠ na Ulici gen. Svobodu. Anna Kurečková pracovala ako
učiteľka MŠ v Tisinci a neskôr v MŠ Odevné závody kapitána Nálepku (OZKN) Svidník.
Od roku 1994 nastúpila ako učiteľka do MŠ na Ulici gen. Svobodu vo Svidníku, kde od
roku 1996 pôsobí ako riaditeľka. Jubilantke primátor odovzdal Cenu primátora,
 Jána Rica, ktorý celý svoj ţivot zasvätil cestnému hospodárstvu. Ján Rico pracoval na
ONV vo Svidníku na odbore výstavby, neskôr na odbore dopravy. Od roku 1973 pracoval
ako námestník Slovenskej správy ciest (SSC), správy a údrţby Svidník a ako riaditeľ tejto
organizácie. Od roku 2004 je Ján Rico hlavným – odborným zamestnancom správy
a prevádzky ciest I. tried v okresoch Svidník , Stropkov a časti okresu Prešov – SSC,
Investičná výstavba a správa ciest Košice, detašované pracovisko Svidník. Ján Rico bol aj
poslancom Mestského národného výboru vo Svidníku tri volebné obdobia. Primátor mu
odovzdal Cenu primátora,
 Jána Kapu, ktorý pôsobil ako učiteľ, potom ako riaditeľ v ZŠ v okrese Vranov nad Topľou
a Svidník a neskôr pôsobil ako vedúci Odboru školstva na bývalom ONV vo Svidníku.
Zaslúţil sa o výstavbu troch ZŠ vo Svidníku, krytej plavárne a kúpaliska pri ZŠ 8. mája.
Pred odchodom do dôchodku bol riaditeľom Detskej ozdravovne v Šarišskom Štiavniku.
Primátor ocenil jubilanta Cenou primátora,
 Andreja Paňka, ktorý celý svoj ţivot zasvätil práci v národných výboroch. Uţ ako
dvadsaťjedenročný sa stal tajomníkom MNV v Dlhoni, neskôr bol tajomníkom MNV vo
Vagrinci. Potom pôsobil ako vedúci ObÚ v Ladomírovej. Od roku 1972 bol predsedom
MsNV vo Svidníku a od roku 1976 zastával funkciu tajomníka MsNV. V roku 1990
pôsobil na ONV vo Svidníku, ale v roku 1991 sa vrátil na MsÚ vo Svidníku ako vedúci
správneho oddelenia. Primátor ocenil jubilanta Cenou primátora mesta Svidník za rozvoj.
Primátor mesta Ján Holodňák prijal významných obyvateľov mesta Svidník pri
príleţitosti odchodu do dôchodku:
 Annu Stojákovú, zamestnankyňu mesta vo Svidníku. Primátor odovzdal Anne
Stojákovej ďakovný list,
 Máriu Šimkovú, zamestnankyňu MsÚ vo Svidníku, ktorá pracovala tridsaťšesť rokov ako
matrikárka na bývalom Okresnom úrade a na MsÚ vo Svidníku. Primátor ju ocenil
Cenou primátora,
 Michala Kačmára, ktorý pôsobil v oblasti vodného hospodárstva. Pracoval v Košiciach
a v Prešove a od roku 1987 nastúpil do Východoslovenských vodární a kanalizácií, a.s.,
závod Svidník. Od roku 1991 aţ do dôchodku bol riaditeľom tohto závodu. Spolupracoval
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s Vysokou školou technickou v Bratislave a je členom medzinárodnej organizácie IWA.
Primátor mu odovzdal Cenu primátora,
 Emíliu Kriškovú, Máriu Paňkovú a Editu Petríkovú, učiteľky MŠ a Zuzanu Alexovičovú
a Helenu Rusinkovú, kuchárky. Primátor im odovzdal im ďakovný list,
 Imricha Bednára, zamestnanca MsÚ, ktorý pracoval celý svoj doterajší ţivot v oblasti
výstavby. Po ukončení školy pracoval ako majster v Montostave Košice a neskôr
v Pozemných stavbách Prešov. Od roku 1974 pracoval vo Svidníku - najprv ako technický
dozor a potom ako vedúci Okresného strediska pre Stavoinvest Košice. Od roku 1993
pracoval na MsÚ vo Svidníku a od roku 2000 ako vedúci odboru výstavby, dopravy,
ţivotného prostredia a regionálneho rozvoja. Počas jeho pôsobenia vo Svidníku sa urobilo
mnoho stavebných prác, ktoré značnou mierou prispeli k skrášleniu i rozvoju mesta.
Primátor ho ocenil Cenou mesta.
Programový rozpočet Mesta Svidník na rok 2011 bol schválený uznesením č. 364 MsZ
vo Svidníku zo dňa 12.11.2010. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Vzhľadom na to, ţe
v priebehu realizácie vznikli nové okolnosti, s ktorými sa pri zostavovaní rozpočtu nepočítalo,
dňa 08.06.2011 pod č. uznesenia 48 bola vykonaná 1. zmena rozpočtu dňa 27.09.2011, pod č.
95 a 96 bola vykonaná 2. zmena rozpočtu. V priebehu roka 2011 bolo následne vydaných
osemnásť rozpočtových opatrení primátora mesta, v dôsledku čoho príjmy boli upravené na
sumu 9273,9 tis. eur a výdavky boli upravené na sumu 9126,1 tis. eur. Z celkového
hodnotenia výsledkov za rok 2011 je pozitívne to, ţe neboli prekročené plánované výdavky.
Štátna správa
Svidnícke Detašované pracovisko bardejovského Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny (ÚPSVR) má od júla nového vedúceho, ktorým je Patrik Kolečava. Novým
zástupcom okresného policajného riaditeľa vo Svidníku je Miroslav Kotulič.
V nedeľu 7. augusta 2011 sa vo Svidníku konali oslavy 85. rokov hasičstva vo
Svidníku. Účastníci začali oslavy slávnostným sprievodom od supermarketu Billa v sprievode
dychovky z poľského partnerského mesta Strzyzowa na pešiu zónu. Cestou poloţili kyticu
kvetov k Soche arm. gen. L. Svobodu. Na pešej zóne sa účastníkom osláv prihovoril primátor
mesta Ján Holodňák a predseda Územného výboru dobrovoľnej poţiarnej ochrany (ÚzV
DPO) Ján Gibej. Gréckokatolícky kňaz Marek Pulščák a rímskokatolícky kňaz Peter Marčák
potom posvätili historicky prvú zástavu svidníckych dobrovoľných hasičov. Primátor mesta
spolu s členmi ÚzV DPO odovzdal ďakovné listy pri príleţitosti 85. výročia vzniku hasičstva
vo Svidníku a vyznamenania ÚzV DPO. V priestoroch amfiteátra nasledovala súťaţ DHZ
a v tuhom zápolení sa na prvom mieste umiestnilo druţstvo DHZ Šarišský Štiavnik, druhé
miesto obsadilo druţstvo DHZ Giraltovce a tretie skončilo druţstvo DHZ Roţkovany.
Ďakovné listy pri príleţitosti osláv 85. výročia vzniku hasičstva vo Svidníku:
Viktor Hriseňko, Milan Riško, Ján Gibej, Anton Kríţ, Jozef Laţo st., Milan Ţák, Vladimír
Haľko, Michal Cuper, Ivan Kriško, Maroš Najduch, DHZ Liptovské Sliače – Višni, Peter
Štefanišin, DHZ Roškovany, Miloš Ţák, OSP Stryţów, Iveta Cuperová, Sergej Laborecký,
Ján Šmajda, Michal Bartko, Slavomír Hojda, Peter Zozom, Galina Fedorková, Andrej Kaputa,
Katarína Klimová, Igor Kimák, Pavol Mikita, Jozef Vorobeľ, Jozef Bača, Jozef Goldír, Ján
Štefanišin, Vasiľ Babej, Emília Holodňáková, Anna Klimová, Pavlína Krétová, Miroslav
Bilý, Jozef Miţura, Vladimír Bereţný, Kamil Bilančík, Anna Redechová, Dana Majcherová,
Lucia Cuperová, Peter Frančák, Miloš Lazorčák, Jana Rišková, Slavomíra Balaţová, Peter
Fecenko, Jaroslava Kalistová, Jozef Maťaš, Lukáš Frančák, Erik Frančák, Pavol Paluba, Peter
Simčák, Bohuslav Bačík, Ivo Parada, František Paluba, Jaroslav Holovka, Vladislav Kundrát,
Ivan Rudy, Vladimír Kaščák, Jozef Bilančík. Medaila Za príkladnú prácu - Pavol Mikita,
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Medaila Za zásluhy – Ivan Rudy, Medaila Za mimoriadne zásluhy – Michal Bartko,
Medaila M. Schmidta Za zásluhy o výcvik – Jozef Laţo, Stuţka za vernosť:
40 rokov – Peter Zozom, Pavol Mikita, Jozef Laţo
30 rokov – Igor Kimák, Jozef Bilančík, Ivan Rudy
20 rokov – Andrej Kaputa, Ján Štefanišin, Michal Bartko, Jozef Vorobeľ
10 rokov – Milan Riško, Milan Ţak, Michal Cuper, Maroš Najduch, Miloš Ţak, Kamil
Bilančík, Iveta Cuperová, Pavlína Krétová, Ján Šmajda, Peter Štefanišin.
Pracovníci Správy a údrţby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) si vo
štvrtok 18. augusta slávnostne prevzali 15 kusov novej čistiacej techniky. Ide o historicky
prvý nákup čistiacej techniky pre cestárov (zatiaľ sa kupovala len technika na zimnú údrţbu).
Zároveň ide v Prešovskom kraji o vôbec prvý nákup techniky s podporou finančných zdrojov
EÚ.
Okresný archív vo Svidníku oslávil svoje štyridsiate jubileum. Okresný archív vo
Svidníku bol zriadený 1. septembra 1971. Bezprostredne po vzniku okresu Svidník v roku
1968 ešte neboli personálne ani materiálne predpoklady na zaloţenie archívu. Okresný archív
bol súčasťou Odboru vnútorných vecí ONV.
Významné návštevy
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál navštívil v januári naše mesto.
Stretol sa s riaditeľkou Detského domova (DD) vo Svidníku Annou Halajovou, pracovníkmi
DD i jeho deťmi a navštívil aj jednotlivé satelity. V ďalší deň zavítal do pobočky Sociálnej
poisťovne vo Svidníku, kde sa stretol s riaditeľom Milanom Pirščom a vedúcimi
zamestnancami pobočky. Minister Jozef Mihál sa potom na MsÚ vo Svidníku stretol
s primátorom mesta Jánom Holodňákom, prednostom ObÚ vo Svidníku Bohumilom
Kačmárom a prednostom MsÚ vo Svidníku Vladimírom Šandalom. Hovorili najmä o otázke
zamestnanosti a investíciách do regiónu pod Duklou. Minister Jozef Mihál povedal, ţe to
nebola jeho posledná návšteva Svidníka, pričom zdôraznil, ţe „budeme komunikovať,
budeme hľadať riešenia, ako svidníckemu regiónu a ľuďom tu ţijúcim pomôcť“.
Primátor mesta Svidník Ján Holodňák prijal v piatok 28. januára 2011 ministra
školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Eugena Jurzycu. Na prijatí bol prítomný aj
štátny tajomník ministerstva Jaroslav Ivančo, prednosta Krajského školského úradu (KŠÚ)
v Prešove Vladimír Kaliňák, prednosta ObÚ vo Svidníku Bohumil Kačmár a prednosta Msú
vo Svidníku Vladimír Šandala. Na stretnutí prítomní diskutovali s ministrom o aktuálnych
otázkach v oblasti vzdelávania, podpore športu a mládeţe v našom regióne, situácii v školstve
vo Svidníku a ďalších súvisiacich témach týkajúcich sa rozvoja a podpory školstva, vedy,
výskumu a športu vo Svidníku i na Slovensku.
V piatok 25.02.2011 navštívil naše mesto splnomocnenec vlády SR pre rómske
komunity Miroslav Pollák. Na MsÚ ho prijal primátor mesta Ján Holodňák. Splnomocnenec
navštívil Svidník, aby sa našlo riešenie bývania rómskeho obyvateľstva vo Svidníku. Primátor
mesta vysvetlil súčasnú situáciu s bývaním a venoval pozornosť aj zámerom, ktoré plánujú
realizovať. Do riešenia otázky výberu lokality plánuje zainteresovať odborníkov i poslancov.
Moţnosti umiestňovania rómskeho obyvateľstva budú riešiť tak, aby prevládli odborné
stanoviská a našlo sa najoptimálnejšie riešenie. Splnomocnenec vlády SR pre rómske
komunity prisľúbil primátorovi pomoc. Spoločne si potom prezreli novú hotovú stavbu
bytového domu a navštívili aj rómskych obyvateľov v mestskej ubytovni.
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V sobotu 11. júna 2011 prijal primátor mesta Ján Holodňák predsedu predstavenstva a
generálneho riaditeľa Východoslovenskej energetiky, a.s. Norberta Schürmanna, ktorý bol vo
Svidníku pri príleţitosti Dňa plného energie. Toto podujatie sa konalo na amfiteátri pre
zamestnancov Východoslovenskej energetiky z Prešovského a Košického kraja. Primátor
daroval Norbertovi Schürmanovi drevorezbu kostolíka a potom v priateľskom rozhovore
hovorili o rôznych veciach týkajúcich sa mesta i energetiky.
V júni na pracovnú návštevu zavítal minister vnútra Daniel Lipšic, ktorý sa stretol s
policajtami, hasičmi a so študentami GDH, pre ktorých si pripravil prednášku na tému Boj
proti korupcii a organizovanému zločinu.
V utorok 22. júna 2011 navštívil mesto Svidník šéfredaktor novín The New Rusyn
Times - Rich D. Custer. Noviny vychádzajú šesťkrát ročne v anglickom jazyku s článkami
v rusínskom jazyku. Sú zamerané na kultúru a dejiny Rusínov. Rich D. Custer navštívil naše
mesto uţ šiestykrát. Ovláda rusínsky jazyk a je zaujímavé, ţe sa ho učil aj z CD, novín
a časopisov. Svidník navštívil v sprievode Jozefa Keselicu, s ktorým sa pozná uţ od roku
1997.
Vo štvrtok 13. októbra prijal zástupca primátora Miron Mikita delegáciu zahraničných
študentov a pedagógov, ktorí v rámci vzdelávacieho projektu Comenius navštívili naše mesto.
Projekt Comenius realizuje Spojená škola a sú v ňom zapojení študenti z Turecka, Poľska,
Litvy, Anglicka, Španielska a Talianska.
Druţobné vzťahy – partnerstvá
Na MsÚ vo Svidníku sa vo februári stretol primátor mesta Svidník Ján Holodňák
s primátorom mesta Krosno Piotrom Przytockim. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupca
primátora Miron Mikita a prednosta MsÚ Vladimír Šandala. Partneri sa navzájom informovali
o rozbehnutých i plánovaných projektoch na slovenskej i poľskej strane hraníc a konštatovali,
ţe slovensko – poľská spolupráca bola vţdy dobrá a treba ju ďalej rozvíjať najmä v kultúrnej
oblasti, turizme, ale aj v ďalších moţnostiach cezhraničnej spolupráce.
V dňoch 22. - 24. februára 2011 navštívila Slovensko po prvýkrát delegácia poslancov
Najvyššej rady Ukrajiny - členovia Medziparlamentnej skupiny priateľstva Ukrajina Slovensko. Delegáciu ukrajinských poslancov sprevádzal do Svidníka poslanec NR SR
Mikuláš Krajkovič, ktorú na MsÚ vo Svidníku dňa 22. februára prijal primátor mesta. Na
rokovaní s ukrajinskými poslancami sa zúčastnili aj ďalší pozvaní hostia: primátor
Giraltoviec Ján Rubis, viceprimátor Svidníka Miron Mikita, a starosta obce Niţný Orlík Juraj
Petný. Ukrajinskú menšinu na Slovensku zastupoval Peter Sokol, predseda Ústrednej rady
ZRU SR.
V pondelok 28.03.2011 privítal primátor mesta návštevu z druţobného mesta Swidnik
v Poľskej republike. Na stretnutí boli prítomní zástupcovia mesta Swidnik, okresu Swidnik
a Mestského kultúrneho strediska vo Swidniku. Primátor s hosťami hovoril
o spolupráci v oblasti kultúry a projektov. Hostia ho informovali o ich aktivitách a navrhli aj
konkrétnejšie kroky na spoluprácu.
V dňoch 12. - 14.05.2011 sa delegácia mesta Svidník v zloţení primátor Ján
Holodňák, zástupca primátora Miron Mikita, prednosta MsÚ Vladimír Šandala a hlavný
kontrolór Stanislav Fek zúčastnila na pozvanie Ţeljka Vidoviča, starostu druţobného mesta
Vrbas v Srbsku, pracovnej cesty. Prvou zástavkou bolo stretnutie so Slavkom Dţudţarom,
sekretárom Zväzu Rusínov a Ukrajincov v Srbsku. Po príchode do Vrbasu našu delegáciu
očakávali Marjana Maraš, prezident mestského zhromaţdenia v meste Vrbas, Miroslav Siladji
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a Janko Lendjer s manţelkou, Rusíni, členovia Kultúrno – vzdelávacieho druţstva vo Vrbase.
Najdôleţitejším pracovným stretnutím bolo stretnutie s Ţeljkom Vidovičom, primátorom
mesta Vrbas. Hostiteľom predstavili naše mesto Svidník, zhodnotili doterajšiu spoluprácu a
navrhli ďalšie moţnosti, a to nielen v oblasti kultúry, športu, ale hlavne ponúkli pomoc pri
zapojení sa do predvstupových fondov a pri realizácii spoločných projektov.
Primátor Svidníka Ján Holodňák a poslanci MsZ Štefan Čarný a Eva Homzová
navštívili v dňoch 20. - 22. mája 2011 mesto Rachov na Ukrajine, s ktorým Svidník udrţuje
partnerské vzťahy viac ako 40 rokov. Delegácia sa zúčastnila osláv Dňa Rachova, ktorý sa
konal v rámci Dní Európy. Na medzinárodnej konferencii hovoril Ján Holodňák o
skúsenostiach v oblasti ekológie v meste Svidník. Členovia delegácie boli prijatí aj
duchovnými pravoslávnej a rímskokatolíckej cirkvi. Predstavitelia partnerských miest dohodli
tieţ formy spolupráce v ďalšom období.
Vo štvrtok 9. júna 2011 navštívila delegácia mesta Svidník vedená primátorom mesta
Jánom Holodňákom, spolu so zástupcom primátora Mironom Mikitom a prednostom MsÚ vo
Svidníku Vladimírom Šandalom poľské mesto Krosno, v ktorom sa stretli s primátorom
Krosna Piotrom Przytockim. Bola to prvá oficiálna návšteva primátora Jána Holodňáka v
tomto meste. Zámerom návštevy bolo nadviazať na doterajšiu dobrú spoluprácu medzi oboma
mestami, ale hlavnou témou boli projekty a získavanie finančných prostriedkov cestou
Karpatského euroregiónu. Ďalšou z tém rokovania bolo aj vyuţitie a spolupráca letísk
v Krosne a vo Svidníku. Naša delegácia potom v Rzeszowe rokovala o vstupe do siete
Euroregiónu karpatského a zaujímala sa najmä o spoluprácu a participovaní na programe
Karpatský horizont 2020, zaoberali sa moţnosťami, ako môţe Poľsko, ktoré sa stane
predsedajúcou krajinou EÚ v II. polroku roku 2011, pomôcť rozvoju Karpát, najmä v regióne
východného Slovenska.
Na pozvanie mesta sa v júni 57. Slávností Rusínov- Ukrajincov SR zúčastnili aj
delegácie z partnerských miest Vrbasu, Rachova a Strzyżówa. Vymieňali si poznatky
a skúsenosti z organizovania podobných podujatí. Z Vrbasu k nám zavítali Miron Sabadoš –
podpredseda Národného zväzu Rusínov, Slavko Dţudţar - tajomník Zväzu Rusínov
Ukrajincov Srbska a Mikolaj M. Cap – člen rady Zväzu Rusínov Ukrajincov Srbska.
Z Rachova prišla delegácia vedená primátorom Jaroslavom Dumynom a poslancami MsZ
Igorom Savčukom, Vasiľom Dumynom, Michalom Ţelizňákom a Ivanom Zanom. V nedeľu
navštívila Svidník aj delegácia zo Strzyżówa vedená prednostom gminy Strzyżów
Mieczysławom Marczakom.
V stredu 10. augusta navštívila naše mesto delegácia z Ukrajiny. V spoločnosti
generálnej konzulky Ukrajiny Oľgy Benč prišli do Svidníka zástupcovia ukrajinského mesta
Čortkiv, na čele s primátorom Michalom Verbickým. Delegáciu privítal primátor mesta Ján
Holodňák. Zástupcovia mesta Čortkiv prišli na Slovensko nadviazať spoluprácu v rôznych
oblastiach obchodu, spoločenského i kultúrneho ţivota.
Delegácia mesta Svidník na čele s primátorom mesta Jánom Holodňákom navštívila
poľské partnerské mesto Strzyżow, aby na rokovaniach s primátorom mesta Marekom
Śliwińskim a vedením mesta prerokovala ďalšiu spoluprácu. Obe partnerské mestá ocenili
doterajšiu dobrú spoluprácu a dohodli sa na budúcich prioritách v rôznych oblastiach tak, aby
boli výhodné pre obidve mestá. Naša delegácia sa zúčastnila aj Hasičských dní
v Strzyżowe.
Delegácia vedenia mesta navštívila partnerské mesto Swidnik, aby deklarovala
spoluprácu oboch Svidníkov. Počas pracovného stretnutia rokovali s primátorom Swidnika
Waldemarom Jaksonom, ktorý je primátorom Swidnika od roku 1998, vedením mesta i
poslancami. Počas stretnutia sa naša delegácia zaujímala najmä o kultúrnu a sociálnu oblasť.
Dohodli sa na uţšej spolupráci základných umeleckých škôl (ZUŠ) v obidvoch mestách. Naša
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delegácia navštívila aj denné centrum pre seniorov. O ich stretnutí informovalo aj Rádio
Lublin.
Delegácia mesta Svidník na čele s primátorom mesta Jánom Holodňákom sa
zúčastnila medzinárodnej konferencie Karpatského euroregiónu. Naše mesto má záujem
vstúpiť do tohto zdruţenia. V rámci Karpatského euroregiónu bude mať moţnosť dostávať
finančné prostriedky priamo z Bruselu a snahou všetkých miest je vytvoriť silné zdruţenie,
aké existuje v Poľsku. Vstupom do zdruţenia Karpatský euroregión by mesto Svidník mohlo
viac participovať na projektoch.
V piatok 28.10.2011 navštívil naše mesto zástupca starostu mesta Chrudim Roman
Málek, ktorý je zároveň projektovým manaţérom občianskeho zdruţenia (OZ) Altus, ktoré
pôsobí v partnerskom meste Chrudim. Vo Svidníku ho prijal primátor Ján Holodňák, zástupca
primátora Miron Mikita, prednosta MsÚ Vladimír Šandala a hlavný kontrolór Stanislav Fek.
Počas stretnutia diskutovali o práci samospráv, o ich problémoch i pozitívach, o odbúravaní
korupcie, o práci informačného centra, ako aj ďalšej spolupráci oboch partnerských miest
v oblasti školstva, kultúry a športu.
Riaditeľka Mestského centra sociálnych sluţieb Jána Pavla II. v partnerskom poľskom
meste Świdnik zaslala list od seniorov obyvateľom nášho mesta, v ktorom je prianie udrţania
stálej väzby medzi obyvateľmi našich miest.
Zoe Klusáková 4. decembra oslávila svoje narodeniny. Je dcérou bývalého
československého prezidenta a čestného občana nášho mesta Ludvíka Svobodu a manţelkou
diplomata a dlhoročného ministra kultúry Milana Klusáka. Pri príleţitosti ţivotného jubilea
jej primátor Ján Holodňák zaslal blahoprajný list.
Julijan Kovač, podpredseda regionálneho obvodu Ruskej matky, ktorý bol na návšteve
Svidníka spolu s predsedom Svetového kongresu Rusínov Djurom Papugom zo Srbska, zaslal
poďakovanie primátorovi mesta Jánovi Holodňákovi za prijatie vo Svidníku a zároveň zaslal
aj pozvanie do Vojvodiny v Srbsku.
V dňoch 8. decembra aţ 11. decembra 2011 navštívila naše mesto osemčlenná
delegácia z partnerského mesta Świdnik vedená predsedom MsZ Januszom Królikom,
poslancami Stanislavom Kubiniecom a Alexandrom Suskim. V delegácii boli aj zamestnanci
DK: riaditeľ Adam Ţurek, Katarzyna Marjasiewicz a Roźa Witkowska. Členkou delegácie
bola ďalej pani Alina Kurzejewska, riaditeľka Mestského centra sociálnej pomoci, ako aj
šéfredaktor týţdenníka Glos Świdnika Ján Mazur. Delegácia sa stretla s riaditeľkou
Podduklianskeho osvetového strediska (POS) vo Svidníku Máriou Pajzinkovou a zúčastnila
sa nácvikov folklórneho súboru (FS) Makovica i detského FS (DFS) Makovička. Hostia
navštívili a zaujímali sa o prácu ZUŠ vo Svidníku a navštívili aj POS. V rámci návštevy
Svidníka poľskí hostia navštívili Vojenské historické múzeum (VHM) vo Svidníku,
Slovenské národné muzeum Múzeum ukrajinskej kultúry (SNM MUK) vo Svidníku, skanzen
a pamätníky vo Svidníku a na Dukle. Na návšteve Zariadenia pre seniorov a domova
sociálnych sluţieb vo Svidníku sa stretli s riaditeľom Štefanom Čarnym. Na záverečnom
stretnutí v nedeľu 11.12.2011 sa všetci zhodli, ţe druţobná návšteva priniesla mnoho
poznatkov a námetov obom stranám a ako skonštatovali primátor Ján Holodňák i predseda
MsZ Janusz Królik, návšteva utuţila aj priateľstvo oboch S(w)vidnikov.
Podniky, podnikatelia
Traja vodiči kamiónov zo svidníckej firmy BOPER spoločne s jej majiteľom Petrom
Bochnovičom boli ocenení medzinárodnou organizáciou zdruţujúcou firmy podnikajúce v
oblasti medzinárodnej kamiónovej dopravy za svoju prácu a za dvadsať rokov za volantom
kamióna bez váţnejšej nehody.
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Po dohode s talianskym majiteľom získalo vo februári mesto Svidník nové matrace
a pogumované plachty za výrobnú cenu pre deti v MŠ. Stalo sa tak po tom, ako vedúci
Odboru ŠKMaTK Ján Vook oslovil talianskeho výrobcu. Tento sponzorský dar predstavuje
hodnotu vo výške okolo 8 000 eur. Slávnostného odovzdania sponzorského daru sa zúčastnil
majiteľ firmy Luigi Cossar, primátor mesta Ján Holodňák, prednosta MsÚ vo Svidníku,
Vladimír Šandala, vedúci OŠKMaTK, Ján Vook, ako aj vedenie jednotlivých MŠ vo
Svidníku.
V utorok 21.06. prijal primátor mesta Ján Holodňák majiteľov odevných firiem vo
Svidníku: pani Pavlíčkovú Annu – PAVANA, pani Magdalénu Slotovú – SLOTEX a pána
Dušana Gajdoša – ELLIE. Primátor sa im poďakoval za ich prácu, ktorou pomáhajú zniţovať
nezamestnanosť v regióne. Majiteľom odevných firiem odovzdal Cenu primátora mesta.
Firmy PAVANA, ktorá vznikla v roku 1993 a ELLIE, ktorá vznikla v roku 1995, šijú pánske
obleky a firma SLOTEX, ktorá začala výrobu v roku 1990, je zameraná na dámsku konfekciu.
Ako povedali, nie je medzi nimi konkurencia, ale navzájom si pomáhajú, pričom ich odevy sa
predávajú po celom Slovensku a nosia ich aj politici, herci či športovci.
Zmenil sa riaditeľ svidníckeho závodu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Na tento post v júli zasadol exprimátor Michal Bartko.
Dvadsať rokov pôsobenia na trhu firmy Peter Pilip BYTSERVIS ocenili v decembri
ministri hospodárstva Juraj Miškov a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál
čestným uznaním za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a
zamestnanosť SR.
Výstavba a zmeny charakteru obce
Mesto Svidník v rámci projektu na podporu zamestnanosti a v rámci eliminácie
ohrozenia občanov pred povodňami realizuje projekt Príspevok na podporu zamestnanosti na
realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie.
V rámci tohto projektu šesť pracovníkov odstraňovalo nánosy a porasty na brehu vodných
tokov, zlepšovalo odtokové pomery vodných tokov a tým prispelo k eliminácii ohrozenia
občanov mesta pred povodňami. Zamestnanci sa starali o vodné toky Ondava, Ladomírka,
Kolesovka a Osy.
V máji minister dopravy Ján Figeľ zrušil spoplatnenie cesty na štyri a pol
kilometrovom cestnom obchvate Svidníka, vodiči teda môţu jazdiť bez diaľničnej nálepky.
SLUŢBYT, s.r.o. pristúpil k postaveniu novej modernej kotolne priamo v budove
Duklastav-u. Nová kotolňa nepotrebuje obsluhu, je plne automatizovaná a má výkon asi 230
kW. Novou kotolňou sa ušetria značné finančné náklady, pričom náklady na novú kotolňu
predstavuje iba nákup materiálu.
Od júla 2011 vo Svidníku premáva iba jeden spoj mestskej hromadnej dopravy
(MHD). Funguje iba ranná linka MHD. Mesto Svidník k tomuto kroku pristúpilo najmä preto,
lebo doterajšie tri spoje boli málo vyuţívané. Základné cestovné 0,50 eur, základné cestovné s
dopravnou kartou 0,40 eur, osobitné cestovné: deti od dovŕšenia 6. roku do dovŕšenia 15.
roku veku 0,30 eur, ţiaci a študenti do dovŕšenia 26. roku veku 0,30 eur, bezplatná preprava:
drţitelia zlatej a diamantovej plakety Jána Jánskeho, detský kočík s dieťaťom, deti do
dovŕšenia 6. roku veku, pes drţiteľa preukazu ŤZP.
Na amfiteátri prebiehala oprava a obnova areálu. Pracovníci v rámci tzv. malých
obecných sluţieb odstránili staré prehnité dosky z pódia, vyčistili priestory pod pódiom,
natierali plot, čistili amfiteáter a jeho okolie. Začalo sa aj s prevádzaním náteru fasády budovy
a rekonštrukciou priestorov pod pódiom, ktoré budú slúţiť ako šatne. Opravovala sa aj tribúna
futbalového štadióna.
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Dňa 21. decembra 2011 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie stavby Rekonštrukcia
ľadovej plochy vo Svidníku, ktorá je súčasťou projektu RITA - Rozvoj aktívnej turistickej
infraštruktúry s vytvorením cezhraničnej siete turistických produktov v Krosne, Svidníku a
v Prešove. Projekt je spolufinancovaný EÚ z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - SR 2007 - 2013. Celý projekt je
realizovaný partnermi, ktoré tvoria: Mesto Krosno – vedúci partner, Mesto Svidník, OZ
Skalná hrana Prešov a Podkarpatská obchodná komora v Krosne. Schválená suma na
realizáciu projektu rekonštrukcie ľadovej plochy je vo výške 445 tisíc eur. Za slovenskú
stranu sa slávnostného otvorenia zúčastnil Ján Holodňák, primátor mesta Svidník, Miron
Mikita, zástupca primátora mesta Svidník, Vladimír Šandala, prednosta MsÚ vo Svidníku,
poslanci a členovia komisii MsZ vo Svidníku, pracovníci MsÚ vo Svidníku, zástupcovia
dodávateľov GAS – MG, spol. s r.o., Svidník a MRAZ – TECH, s.r.o., Prešov, tieţ budúceho
prevádzkovateľa Technických sluţieb (TS) mesta Svidník. Slávnostného otvorenia sa
zúčastnili zástupcovia poľských partnerov: Bronisław Baran – zástupca Prezydenta Mesta
Krosno, Grzegorz Półchłopek – koordinátor projektu, zástupca vedúceho odboru MsÚ Krosno
a Karolina Serwińska – koordinátorka projektu Podkarpacka Izba Gospodarcza Polska.
Ľadovú plochu si ako prví vyskúšali ţiaci ZŠ Komenského pod vedením zástupcu riaditeľky
ZŠ Alexandra Hrica. Ţiadosť o nenávratné finančné prostriedky na daný projekt bola podaná
v októbri 2008. Samotná realizácia projektu sa začala v súvislosti s podpisom Zmluvy o
poskytnutí finančného príspevku pre projekt v januári 2011. Projekt spočíva na vybudovaní
spoločnej cezhraničnej siete produktov aktívnej turistiky RITA vybudovaním modernej
športovo – rekreačnej infraštruktúry (Park dobrodruţstva v Krosne, Lanové centrum
v Prešove, Ľadová plocha vo Svidníku a lyţiarsky vlek v Czarnorzekach pri Krosne).
Postupne sa zrealizovala rekonštrukcia chladiaceho zariadenia pre chladenie ľadovej plochy,
nová ľadová plocha, úprava strechy a technologického kanálu. Chladiace potrubie na ľadovej
ploche má dĺţku vyše 23 kilometrov. Bolo zabezpečené vypracovanie dokumentácie
autonómneho systému varovania obyvateľstva, realizácia monitorovacieho systému monitorovací systém úniku NH3, realizácia elektronickej sirény CO a chladiaci kompresor s
automatickým riadením a bezpečnostným systémom. Projektová dokumentácia varovacieho
a vyrozumievacieho systému podľa analýzy územia bola schválená Ministerstvom vnútra SR.
Veľa práce na zabezpečení rekonštrukcie vykonali aj pracovníci TS mesta Svidník, ktoré
budú ľadovú plochu prevádzkovať. Zabezpečili úpravu vnútorných priestorov, rekonštrukciu
elektroinštalácie a ďalšie práce, ktoré boli potrebné k sprevádzkovaniu ľadovej plochy. Pri
príleţitosti slávnostného otvorenia ľadovej plochy primátor mesta Svidník Ján Holodňák,
poďakoval dodávateľom stavby a odovzdal ďakovné listy primátora mesta Svidník
Michalovi Gondekovi, konateľovi spoločnosti GAS – MG, spol. s r.o., Svidník,
Ľubomírovi Maníkovi, konateľovi spoločnosti MRAZ – TECH, s.r.o., Prešov a tieţ aj
riaditeľovi TS mesta Svidník Michalovi Pichovi.
Vo Svidníku sa v tomto roku zrealizovala výstavba chodníka na Mierovej ulici. V
novej lokalite sa začali stavať rodinné domy, ale bola vybudovaná iba prístupová cesta.
Hodnota nového chodníka je 8 tisíc eur.
Vzhľadom k malému počtu parkovacích miest pri administratívnej budove bolo
zrealizované parkovisko za budovou v hodnote 7 tisíc eur pre 15 áut. Parkovisko slúţi
organizáciám sídliacim v budove. V januári pribudne ďalších 24 parkovacích miest pre
obyvateľov najväčšieho sídliska v meste, ktoré bolo zrealizované v hodnote 16 tisíc eur. Aj
keď je toto parkovisko hotové, technologické postupy neumoţňujú jeho pouţívanie skôr, ako
začiatkom januára 2012.
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Školstvo
V utorok 08.03. bola v MŠ gen. Svobodu milá slávnosť. Vo februári, po havárii na
vodovodnom potrubí, bola zničená časť MŠ. Vedenie mesta pristúpilo promptne
k odstráneniu vzniknutých závad a v krátkom čase sa podarilo zrekonštruovať zaplavené
priestory. Na slávnostnom odovzdaní zrekonštruovaných priestorov sa zúčastnil primátor
mesta Ján Holodňák, zástupca primátora mesta Miron Mikita, prednosta MsÚ Vladimír
Šandala, vedúci OŠKMaTK Ján Vook, riaditeľky MŠ a zamestnanci MŠ. Po programe,
v ktorom vystúpili deti z MŠ, primátor slávnostne prestrihol pásku, spoločne s vedúcim
OŠKMaTK.
V piatok 25.03.2011 pozval primátor mesta Ján Holodňák bývalých pedagógov. Spolu
s vedúcim OŠKMaTK Jánom Vookom ich pozdravili, zablahoţelali a poďakovali sa im za
prácu, ktorú pre vzdelanie detí vynaloţili.
25.03.2011 pozval primátor mesta Ján Holodňák pedagógov na slávnostný Deň
učiteľov. Podujatie sa konalo v Spojenej škole a oslavy pedagógom spríjemnili svojím
vystúpením Anna Poráčová a Otto Weiter. V úvode sa prihovoril pedagógom primátor mesta,
ktorý im k ich sviatku poďakoval a zaţelal mnoho úspechov v tejto náročnej práci. Vyzdvihol
nezastupiteľnú úlohu pedagóga pri výchove mladej generácie a spolu s vedúcim OŠKMaTK
Jánom Vookom a riaditeľmi ZŠ, MŠ a ZUŠ potom ocenili vybraných pedagógov z kaţdej
školy. Obaja menovaní spolu s prednostom Krajského školského úradu (KŠÚ) v Prešove
Vladimírom Kaliňákom odovzdali kytičku kvetov všetkým pedagógom.
V rámci vyučovacieho procesu boli ţiaci ZŠ Karpatská vo Svidníku na vyučovaní
vlastivedy na MsÚ vo Svidníku, kde sa stretli s primátorom mesta Jánom Holodňákom. Počas
hodiny sa ţiaci ţivo zaujímali o dianie v meste, o zeleni v meste, zatepľovaní bytoviek,
obchodoch, riadení mesta a jeho ţivote. Primátora niektoré fundované otázky zaskočili, ale
snaţil sa ţiakom zrozumiteľne odpovedať na ich otázky.
V piatok 08.04.2011 sa uskutočnil 21. ročník volejbalového turnaja učiteľov ZŠ
okresu Svidník. Turnaj organizovala Rada základných organizácií Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy (OZ PšaV) vo Svidníku v spolupráci s mestami Svidník
a Giraltovce. Turnaj slávnostne otvoril primátor mesta Ján Holodňák, spolu s predsedníčkou
OR OZ PŠaV Annou Dţupinovou a vedúcim OŠKMaTK vo Svidníku Jánom Vookom.
V dvoch základných skupinách bojovalo o postup do finále 7 druţstiev. Víťazom
volejbalového turnaja sa stali učitelia zo Spojenej školy vo Svidníku, ktorí vo finále porazili
druţstvo učiteľov Krajnej Poľany a Spojená škola internátna vo Svidníku. Na treťom mieste
skončilo druţstvo ZŠ Giraltovce. Deťom z MŠ Ľ. Štúra pripravili učiteľky program,
v ktorom im chceli ukázať tradície stavania mája.
OŠKMaTK pripravil v DK vo Svidníku kultúrny program venovaný všetkým mamám.
V programe vystúpili deti z MŠ 8. mája, MŠ gen. Svobodu a MŠ Ľ. Štúra. V pondelok sa
uskutočnil koncert Jadranky, ktorý bol taktieţ venovaný mamičkám i babičkám.
ZŠ 8. mája vo Svidníku oslávila 30. jubileum. Slávnostná akadémia pri príleţitosti 30.
výročia zaloţenia školy sa uskutočnila v piatok 27. mája o 16. hodine v DK vo Svidníku s
Rozprávkovým muzikálom, ktorý pripravili ţiaci školy.
Po sedemnástich rokoch nastala v júli vo vedení ZUŠ vo Svidníku personálna zmena.
Novou riaditeľkou sa stala Janette Pichaničová.
Školský rok 2011/2012 začal slávnostným otvorením 5. septembra. Do MŠ a ZŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník nastúpil takýto počet ţiakov: MŠ Ľ. Štúra 154,
MŠ gen. Svobodu 94, MŠ 8. mája 103, ZŠ Komenského 490, ZŠ 8. mája 410, ZŠ Karpatská
189. Do ZUŠ je prihlásených 739 ţiakov.
V stredu 16. novembra 2011 MŠ 8. mája vo Svidníku pri príleţitosti získania
medzinárodného certifikátu Zelená škola pripravila program, ktorého sa zúčastnil primátor
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mesta Ján Holodňák, prednosta MsÚ Vladimír Šandala, rodičia a členovia Kolégia Zelenej
školy. Všetkých hostí privítala riaditeľka MŠ Anna Dţupinová. Program Zelená škola je
najväčší medzinárodný certifikačno-vzdelávací ekoprogram pre školy, do ktorého sa v roku
2009 zapojila MŠ 8. mája, v tom čase ako jediná MŠ v Prešovskom kraji. Do programu sa
zapojilo 152 škôl a 70 ich získalo certifikát. V októbri 2011 zástupcovia MŠ prevzali
v Bratislave na slávnostnej certifikácii za účasti predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej
medzinárodný diplom Zelená škola a zelenú vlajku Eco-schools.
ZŠ Karpatská dostala financie na rekonštrukciu strechy telocvične. Poďakovanie patrí
prednostovi KŠÚ v Prešove Vladimírovi Kaliňákovi, ale najmä štátnemu tajomníkovi
MŠVVŠ SR Jaroslavovi Ivančovi. Na základe ţiadosti mesta Svidník ako zriaďovateľa
zaslalo MŠVVŠ SR finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 46 tisíc eur
účelovo určené na rekonštrukciu strechy telocvične ZŠ Karpatská.
Zdravotníctvo
Svidnícku hygienu - Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi od 28. januára
Helena Hrebeňáková.
V polovici mesiaca február vrcholila kampaň Valentínska kvapka krvi, ktorej sa tento
rok zúčastnilo aţ 270 bezpríspevkových darcov.
Miesto primára svidníckej chirurgie po odchode Jaroslava Marčišina nahradil Ján
Kontra, ktorý pôsobil v Nemocnici Andreja Leňa, n.o., v Humennom.
Od začiatku augusta má nemocnica vo Svidníku nových primárov na dvoch
oddeleniach. Na Gynekologicko-pôrodnickom oddelení je ním Slavomír Novický a na
Geriatrickom oddelení Rudolf Dorko.
Liga proti rakovine prispela svidníckej nemocnici sumou desaťtisíc eur.. Zakúpili
polohovateľné postele, injekčné dávkovače a infúznu pumpu.
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o., v auguste ukončila rekonštrukčné
práce v priestoroch Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.
Kultúra
18.02.2011 OŠKMaTK pripravil pre študentov stredných škôl kurz spoločenského
tanca v DK vo Svidníku. Kurz spoločenského tanca viedol dipl. učiteľ spoločenského tanca p.
P. Janus z tanečnej školy v Prešove. Na kurze sa záujemcovia naučili rôzne druhy
spoločenského i moderného tanca.
V nedeľu 27. februára sa v DK vo Svidníku uskutočnil koncert venovaný pamiatke
spisovateľa, historika, folkloristu a vlastenca Alexandra Pavloviča, ktorý dlhé roky pôsobil vo
Svidníku, kde je aj pochovaný. Koncert sa uskutočnil pod záštitou primátora a poslancov MsZ
vo Svidníku. Spoluorganizátorom podujatia bolo OZ Pravoslávna Makovica. Koncertu sa
zúčastnil poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič, primátor mesta Ján Holodňák, generálna
konzulka Ukrajiny Oľha Benč, poslanci MsZ vo Svidníku a členovia OZ
Pravoslávna Makovica. Vystúpil Ukrajinský národný zbor Karpaty z Košíc, kapela
banduristiek Halyčanka z Ľvova a mládeţnícky orchester Musica Iuvenalis z Košíc.
Mesto Svidník spolu s poslancami MsZ a poslancom NR SR Mikulášom Krajkovičom
usporiadali podujatie pre ţeny v DK vo Svidníku. V programe potom prítomní tlieskali
výkonom členom a členkám DFS Makovička a FS Makovica.
Do nášho regiónu v apríli po prvýkrát zavítala veľmi známa a obľúbená speváčka
Lenka Filipová.
V nedeľu 01.05. sa popoludní na pešej zóne uskutočnil kultúrny program, ktorého
hlavnou akciou bolo stavanie mája. V kultúrnom programe sa predstavil FS Makovica, DFS
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Makovička a spevácky súbor Centráčik zo Spojenej školy vo Svidníku. Vyzdobený máj
priviezli a postavili mládenci zo súboru Makovica na konskom povoze.
Svidník sa 20. mája 2011 stal prostredníctvom obyvateľov mesta, hlavne školákov
druhého stupňa ZŠ a stredoškolákov, účastníkom jedinečného medzinárodného projektu European Quadrille Dance Festival. European Quadrille Dance Festival je medzinárodný
festival mladých, ktorý predstavuje synchronizované tancovanie štvorylky v rôznych mestách,
väčšinou v tretí piatok v mesiaci máj, presne o dvanástej hodine napoludnie. Kaţdý rok
dosiahla účasť na synchronizovanom tancovaní štvorylky nový rekord a zápis do Guinnesovej
knihy rekordov pod kategóriou Najväčší synchronizovaný tanec. Vlani sa festivalu zúčastnilo
51 miest. V piatok sa tancovania štvorylky vo Svidníku zúčastnilo 936 mladších i starších
tanečníkov. Guinnesov rekord sme znova pokorili.
V nedeľu 29.05. vystúpil v DK vo Svidníku svetoznámy zbor Donskí kozáci. Jeho
členmi sú známi sólisti rôznych európskych operných domov, viacerí z nich sú aj priamymi
potomkami donských kozákov. Pravidelne sa schádzajú, pripravujú, študujú a koncertujú pod
Chuďakovovým vedením. Všetci členovia speváckeho zboru sú vynikajúci operní sólisti.
V rámci MDD sa vo Svidníku počas celého týţdňa uskutočnil rad akcií venovaných
deťom. 31.5.2011 odštartovali deti z MŠ vo Svidníku Plavecký maratón, po nich ţiaci ZŠ zo
Svidníka a okresu, CVČ v Giraltovciach a v popoludňajších hodinách aj dospelí občania.
V MŠ bola pre deti pripravená šmýkačka, ţivé zvieratká a lákalo ich najmä jazdenie na
koňoch.
V piatok 3. júna 2011 sa uskutočnil na amfiteátri program k MDD. V úvode sa
predstavili ţiaci ZUŠ vo Svidníku. Ján Vook potom ocenil úspešných ţiakov z jednotlivých
škôl, úspešné kolektívy i samotné školy. Nasledoval bohatý kultúrny program, ktorého
vyvrcholením bolo vystúpenie Majstra N.
57. Slávnosti Rusínov – Ukrajincov Slovenska sa konali 17. 6. – 19. 6. 2011 vo
Svidníku. V piatok 17.6.2011 od 8:30 sa na pešej zóne konalo kreslenie na asfalt, výučba
karičky a bábkové divadlo. V Podduklianskej kniţnici od 11:30 bola beseda s ukrajinskými
spisovateľmi a od 13:00 sa v SNM MUK vo Svidníku začala vedecká konferencia a po jej
skončení literárno – hudobné pásmo. Od 19:00 začala na amfiteátri diskotéka, v rámci ktorej
sa vo Svidníku predstavili DJ Hubertus (PL), DJ Pepo z košického rádia Kiss a DJ Brigit
(HU). V sobotu o 13:00 sa konalo kladenie vencov na Dukle a vo Svidníku a od 15:00
začínal program Krasnobodský jarmok. Program pokračoval o 19:00 vystúpením DFS, ako aj
domácich a zahraničných FS. V nedeľu sa konali vo všetkých chrámoch aj na skanzene sväté
liturgie a o 10:30 začínal na amfiteátri koncert duchovných piesní. Ďalší program v nedeľu
nasledoval od 14:00. Diváci počas slávností mohli vidieť okrem domácej Makovice, FS
Topľan z Giraltoviec či Šarišan, Ţeleziar, ľudového rozprávača Joţka Joţku, Kandráčovcov,
Máriu Mačoškovú, FS Karpatanin, Lopotočky, Sonečko, Vatru, Dychový orchester
z Rachova, Bohdana Stachiva z Ľvova, či iné. Pre divákov boli pripravené aj veľkoplošné
obrazovky v priestoroch amfiteátra i pri stánkoch pred amfiteátrom. Počas oboch dní
vystúpilo asi 860 účinkujúcich. Vstupné 3 € na deň zahŕňalo bezplatný vstup nielen na
program, ale aj na skanzen a zľavnené ceny na detské atrakcie. Lístok na obidva dni stál 4 €,
piatkový program pre mladých bol zdarma.
V piatok 24. júna 2011 navštívili Svidník divadelníci Rusínskeho divadla z Kocúra
v Srbsku. V monodráme Mustra sa predstavila Aranka Medeši a v monodráme Llija zabával
divákov Janko Lender. Obaja aktéri vo svojich predstaveniach hovorili rusínsko – šarišským
dialektom, preto boli ich vystúpenia zrozumiteľné pre divákov.
V piatok 1. júla 2011 sa konali 7. Dni mesta Svidník, ktoré podporil aj minister kultúry
Daniel Krajcer. Súčasťou osláv boli predajné trhy a autosalón. V kultúrnom programe 1. júla
o 18: 00 na amfiteátri vystúpili skupiny: Jet-Set, KeSo Band, ZUŠ Svidník, Wadda, Projekt
a Robo Mikla, TS ŠOK, Desmod, Piňazi De, Paranoik a Crazy Cousins. 2. júla od 18:00
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vystúpil Čiko, Dušan Grúň, Jozef Golonka, Róbert Kazík, Eva Máziková a Peter Stašák.
Koncom augusta VHM v skúšobnej prevádzke sprístupnilo svoje priestory zvedavým
návštevníkom.
V auguste sa na Slovensku a Morave konala 25. konferencia Asociácie európskych
múzeí v prírode. Desiatky odborníkov z európskych krajín obdivovali a hodnotili aj skanzen
SNM MUK vo Svidníku, ktorý oţil ukáţkami rôznych remesiel.
V nedeľu 18.09.2011 sa v rámci Dňa ľudových tradícií konal 16. ročník súťaţe vo
varení pirohov Pirohy 2011. Celé podujatie sa uskutočnilo v areáli Skanzenu SNM MUK vo
Svidníku a bolo spojené aj s výstavou ovocia a zeleniny, výstavou včelárskych produktov
a včelárskych pomôcok. Hostí privítali a zároveň otvorili podujatie riaditeľ SNM MUK vo
Svidníku Miroslav Sopoliga a primátor Svidníka Ján Holodňák, ktorý privítal aj hostí medzi
inými poslanca NR SR Mikuláša Krajkoviča a zástupcov Generálneho konzulátu Ukrajiny na
Slovensku. Potom bola vyhlásená súťaţ vo varení pirohov, ktorej sa zúčastnilo 6 druţstiev zo
Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Víťazom sa stalo domáce druţstvo zo Svidníka – Helena
Jadvišová, Helena Kurilcová a Marta Kutná. V súťaţi o najlepšieho jedáka pirohov sa
víťazom medzi dospelými stal Peter Halaj a medzi deťmi jeho syn Peter Halaj. Vydarené
podujatie v príjemnom skoro letnom počasí sledovalo mnoţstvo divákov, ktorých zabával FS
Beskyd zo Stakčína.
Svidník oţil v nedeľu 25. septembra divadlom - hrou Okresný špitáľ z repertoáru
prešovského Divadla Alexandra Duchnoviča v DK. Medzi hercami vystúpili aj dvaja
Svidníčania – Vladimír Čema a Michal Iľkanin.
Vo štvrtok 29. septembra 2011 sa uskutočnilo slávnostné udelenie čestného
občianstva mesta Svidník in memoriam (i.m.) Alexandrovi Pavlovičovi, ktorého sa zúčastnili
mnohí hostia: vzdialení príbuzní Alexandra Pavloviča, prešovský arcibiskup a metropolita Ján
Babjak, primátor Svidníka Ján Holodňák, poslanci PSK, prednosta ObÚ vo Svidníku Bohumil
Kačmár, poslanci MsZ vo Svidníku, ďalej kňazi a občania Svidníka a okolia. Slávnostné
udelenie občianstva začalo svätou liturgiou v Chráme Boţej Múdrosti, ktorú celebroval
prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak, po ktorej nasledovala panachida pri hrobe
Alexandra Pavloviča. Potom sa účastníci presunuli k pomníku A. Pavloviča, kde poloţili
kyticu kvetov. V DK vo Svidníku prebehol slávnostný akt udelenia čestného občianstva mesta
Svidník i.m. Alexandrovi Pavlovičovi, na ktorom sa prítomní oboznámili s jeho ţivotom
a dielom. Slávnostnú akadémiu otvoril primátor Ján Holodňák, ktorý potom odovzdal listinu
o udelení čestného občianstva prešovskému arcibiskupovi a metropolitovi Jánovi Babjakovi.
Primátor odovzdal pamätné listy: prešovskému arcibiskupovi a metropolitovi Jánovi
Babjakovi, hovorcovi arcibiskupského úradu gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove
Ľubomírovi Petríkovi, Ladislavovi Pavlovičovi, Rudolfovi Pavlovičovi, Anne Homzovej,
Rudolfovi Pavovičovi, Milanovi Pavlovičovi, Richardovi Pavlovičovi, OZ Pravoslávna
Makovica, Miestnej organizácii Rusínskej obrody na Slovensku, so sídlom vo Svidníku,
Okresnej rade ZRUS, SNM MUK vo Svidníku, POS vo Svidníku, Podduklianskej kniţnici vo
Svidníku, Štátnemu archívu v Prešove, pobočka Svidník, OZ Chránime kraj pod Duklou,
Speváckej skupine Makovickyj holos vo Svidníku, Andrejovi Kaputovi a Jurajovi Bačovi. Po
slávnostnom akte nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpil spevácky zbor Presvätej
Bohorodičky pri gréckokatolíckej farnosti vo Svidníku a trio Tropar v zloţení Miroslav
Humeník, Anna Vaňková a Mária Labíková. Svojím spevom a slovom z tvorby Alexandra
Pavloviča prispeli k hodnotnému priebehu slávnostnej akadémie.
V DK vo Svidníku bola otvorená výstava Andy Warhol – Objekty a symboly, ktorú
v spolupráci s mestom Svidník, Podduklianskou kniţnicou, The Andy Warhol Pop art clubom
a Rusínskym centrom pripravil Jozef Keselica. V rámci otvorenia výstavy boli premietnuté
filmy Jozefa Keselicu, po ktorých nasledovalo divadelné predstavenie Andy Warhol a bodka,
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v ktorom sa predstavilo divadlo Slobodná Európa z Popradu. Jozef Keselica vystavoval svoje
súkromné exponáty.
V rámci Mesiaca úcty k starším pripravilo mesto Svidník kultúrny program pre
seniorov v DK vo Svidníku. Na pódiu sa predstavili deti svidníckych MŠ: Ľudovíta Štúra,
generála Svobodu a 8. mája a ţiaci ZUŠ vo Svidníku.
21. októbra sa konal galaprogram jubilujúceho FS Makovica, ktorý oslávil 55. výročie
zaloţenia. Súbor reprezentujúci tradičnú ľudovú kultúru Rusínov vznikol v roku 1956. Patrí
medzi najstaršie národnostné súbory na Slovensku. Jeho zakladateľmi boli Andrej Beňko a
Oskar Menyko. V roku 2011 FS Makovica bola udelená Cena predsedu PSK za výnimočnú
prezentáciu národnostnej kultúry a mimoriadne úspechy dosiahnuté šírením kultúrneho
dedičstva našich predkov.
Oficiálne otvorenie zrekonštruovaného vojenského múzea vo Svidníku sa odohralo
pod záštitou ministra obrany Ľubomíra Galka.
V rámci projektu Literatúra na cestách cestovali po Slovensku známi slovenskí autori
Gustáv Murín, Jozef Banáš a Rasťo Piško. Na svojej ceste si našli zastávku aj vo Svidníku.
Vo štvrtok 10.11.2011 sa konali 21. Predvianočné predajné trhy, ktoré trvali do soboty
12.11.2011. V úvode sa predstavili maţoretky Svidníka a ţiaci ZUŠ vo Svidníku. V piatok
o 16:00 hod vystúpila skupina Ghastly Ones Revival a po nej skupina Five. V sobotu sa pri
ţrebovaní tomboly od 10:00 hod predstavila skupina Prospekt. Návštevníci mali moţnosť
počas trhov nakúpiť rôzny tovar, remeselnícke výrobky, odevy, priemyselný tovar a pritom
mohli stráviť chvíle so svojimi známymi a priateľmi aj pri opekaných špecialitách či vínku.
06.12.2011 navštívil MŠ vo Svidníku Mikuláš, ktorého sprevádzal anjel a dvaja
neposlušní čerti. Aj tohto roku sa primátor mesta Ján Holodňák rozhodol obdarovať
mikulášskym darčekom všetky deti MŠ vo Svidníku. Mikuláš počas svojej cesty Svidníkom
obdaroval sladkosťami aj všetkých ľudí, ktorých stretol.
Na pultoch kníhkupectiev sa objavila kniha Maroša Krajňáka - Carpathia. Autor
prózy (pôvodom z obce Vyšná Jedľová ), putuje rusínskym priestorom a uvaţuje nad jeho
osudom a osudom jeho ľudí. Vstupuje do krajiny a lokalít, ktoré leţia nielen na území
Slovenska, ale aj na Lemkovine (Poľsko), na Podkarpatskej Rusi (Ukrajina)a v emigrantskom
prostredí (USA a Bratislava). V jednotlivých kapitolách sa zjavujú postavy ako
slobodomyseľný pustovník Andrij Pysanskyj (známy predovšetkým z okolia Svidníka), Andy
Warhol, nemecký generál Gotthard Heinrici (riadiaci KDO), Fedor Gocz (zakladateľ Muzea
Kultury Lemkowskej zo Zyndranowej) a mnoţstvo ďalších reálnych, ale aj vymyslených
postáv, ktoré sú s týmto geopriestorom silne prepojené. Autorom výtvarného diela, ktoré je
pouţité na obálke, je Bohdan Hostiňák (pôvodom zo Svidníka).
V našom meste sa konali po prvýkrát Svidnícke vianočné trhy. Primátor mesta Ján
Holodňák ich slávnostne otvoril v pondelok 19. decembra. Svidníckymi vianočnými trhmi
začalo mesto novodobú tradíciu, ktorou chce spríjemniť a navodiť sviatočnú náladu občanom
nášho mesta. V pondelok 19.12.2011 sa koncertom v rímskokatolíckom kostole predstavili
ţiaci ZUŠ vo Svidníku, v utorok 20.12.2011 vystúpili na pešej zóne deti z MŠ a v stredu
21.12.2011 sa so svojím programom predstavili ţiaci ZŠ. Pred kaţdým programom vystúpili
svidnícke maţoretky.
Konfesie a cirkevný ţivot v obci
Primátor mesta Ján Holodňák prijal arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka a počas
tohto stretnutia prebrali moţnosti spolupráce medzi mestom a gréckokatolíckou cirkvou. Vo
Svidníku je cirkevná základná škola (CZŠ), ktorej zriaďovateľom je Gréckokatolícke
arcibiskupstvo Prešov, preto sa počas stretnutia zaoberali touto problematikou, ale venovali sa
aj moţnostiam ďalšej spolupráce a rozvojovými programami. Dohodli sa, ţe aktuálne otázky
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spolupráce bude riešiť primátor mesta so správcom farnosti Marekom Pulščákom i riaditeľkou
CZŠ sv. Juraja vo Svidníku Helenou Varchulovou.
Primátor mesta sa stretol s duchovnými nášho mesta. Na stretnutí vyzdvihol význam
cirkví pre mesto a občanov. Primátor povedal, ţe cirkev v našom regióne zohráva významnú
úlohu pri formovaní človeka v kaţdom veku a sprevádza ho celým ţivotom.
22. júna prijal primátor mesta Ján Holodňák farára rímskokatolíckej farnosti vo
Svidníku Antona Pavlíčeka, ktorý odchádzal na inú farnosť. Pri tejto príleţitosti mu odovzdal
ďakovný list.
V stredu 3. augusta prijal primátor mesta nového rímskokatolíckeho kňaza vo
Svidníku Petra Marčáka. Bolo to ich prvé oficiálne stretnutie. Rímskokatolícka farnosť má
teda nového farára Petra Marčáka i mladého kaplána Viktora Baltesa.
Dňa 3. októbra 2011 privítali ľudia zo Svidníka a širokého okolia v Chráme Boţej
Múdrosti mystičku Myrnu Nazzour zo sýrskeho Damašku. Prišla s posolstvom pokoja, lásky a
jednoty. Stigmatizovaná gréckokatolíčka Myrna Nazzour vo svojom poslaní šíri posolstvá
Pána Jeţiša a Panny Márie o jednote kresťanov. Navštevuje mnohé štáty sveta a na Slovensko
prišla na pozvanie prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka.
26. decembra 2011 sa v gréckokatolíckom Chráme Boţej múdrosti konal 2. ročník
Vianočného koncertu. Zásluha na usporiadaní koncertu patrí najmä gréckokatolíckemu
kňazovi Marekovi Pulščákovi. Vianočný koncert pripravila Gréckokatolícka cirkev, farnosť
Svidník – mesto spolu s POS vo Svidníku. V koncerte vystúpila spevácka zloţka FS
Makovica i DFS Makovička, ktoré v programe zaspievali vianočné piesne a koledy z nášho
regiónu.
Telovýchova a šport
Zástupcovia mesta Svidník a Stropkov vymenili úrady za ľadovú plochu, na ktorej
odohrali prvý hokejový exhibičný duel. V piatok 18. februára 2011 sa po trinástich rokoch na
hokejovom štadióne v Stropkove stretli vo vzájomných súbojoch hráči Svidníka a Stropkova.
Celý hokejový večer bol pod záštitou primátorov Svidníka Jána Holodňáka a Stropkova Petra
Obrimčáka. Návrh na organizovanie týchto stretnutí dal Ján Vook. V stretnutí All Stars
zvíťazili najtesnejším rozdielom hráči Stropkova 1:0. V druhom stretnutí medzi HK 87 Slávia
Stropkov a Strojárom Svidník sa tešili z víťazstva domáci hokejisti.
26.-27.2. sa uskutočnil 7. ročník volejbalového turnaja ţiačok O pohár primátora
mesta. Turnaja sa zúčastnilo 10 druţstiev, ktoré v dvoch skupinách bojovali o postup do
finálového turnaja. Víťazstvo si odniesli hráčky Spišskej Novej Vsi, ktoré predviedli výborný
výkon a vo finále porazili domáce A druţstvo dievčat zo ZŠ Komenského vo Svidníku. Na
treťom mieste sa umiestnilo druţstvo ţiačok Stropkov A. Ţiačky B druţstva dievčat zo ZŠ
Komenského vo Svidníku sa umiestnili na 7. mieste. Najlepšou smečiarkou sa stala T.
Krestianková zo ZŠ Komenského vo Svidníku.
V poradí uţ 10. ročníka volejbalového turnaja ţiakov O pohár primátora mesta sa
zúčastnilo 10 druţstiev, pričom 6 druţstiev prišlo z Poľska. Z víťazstva sa tešili ţiaci
z Varšavy, ktorí vyhrali všetky zápasy vo finálovej skupine. Na druhom mieste sa umiestnili
ţiaci z Opole, na treťom stupni stáli ţiaci z Bialsko Bialej. Chlapci zo ZŠ Komenského
obsadili štvrtú priečku.
ZŠ Komenského v spolupráci s mestom Svidník a FK Drustav Svidník boli dňa 1. a 2.
marca 2011 organizátormi medzinárodného turnaja v halovom futbale O pohár primátora
mesta Svidník. Celkovo sa odohralo 32 zápasov. Víťazom v kategórii mladšej prípravky sa
stalo druţstvo Bardejova pred našimi ţiakmi a víťazom staršej prípravky sa stalo druţstvo
Humenného. Naši ţiaci obsadili 4. miesto. V stredu turnaj prebehol s medzinárodnou účasťou,
privítali sme chlapcov z Przelaczu Dukla, ďalej štartovali druţstvo z SP MFK Roţňava,

22

Tatran Kračúnovce, Slovan Giraltovce a domáci Svidník. Najlepšie sa v kategórii mladších
ţiakov darilo domácim chlapcom a v kategórii starších ţiakov si víťazstvo odniesli chlapci
z Roţňavy.
Extraligoví volejbalisti VK Slávia Svidník prvýkrát v histórii svojho klubu získali
cenný bronz v slovenskej extralige. Tento medailový úspech pripomína uţ aj kniha Bronzový
príbeh. Svidníčania zdolali v treťom zápase série o 3. miesto celok VO TJ Spartak Myjava
jednoznačne 3:0, rovnakým pomerom vyhrali aj celú sériu a získali bronzové medaily.
Kúpalisko Vodný svet vo Svidníku otvorilo v piatok 1. júla 2011, v prvý prázdninový
deň, svoje brány. Pre všetky deti MŠ a ZŠ z mesta Svidník bol pripravený darček pri
príleţitosti ukončenia školského roka 2010/2011, a to vstup zdarma na celodenný pobyt na
kúpalisku.
4. ročník hokejbalového turnaja muţov Primátor Cup 2011 otvárala hokejová legenda
Jozef Golonka.
V stredu 17. augusta 2011 sa stretli členovia MO JDS vo Svidníku na kúpalisku
Vodný svet, aby v rámci športového dňa preverili svoju fyzickú zdatnosť. Seniori sa zišli
v hojnom počte a v dobrej nálade, k čomu prispelo aj pekné slnečné počasie.
Areál letiska Svidník v polovici augusta uţ po piatykrát privítal všetkých nadšencov
automobilov na Tuning zraze. Nechýbala tradičná nočná jazda mestom, šampionát v šprintoch
1/4 míle, slalom, kaskadéri, miss tuning, koncerty, dídţeji. K augustu uţ tradične patrí aj
športovo-spoločenské podujatie Spájame športom, ktoré futbalom spája rôznych
predstaviteľov verejného ţivota v našom okrese.
V nedeľu 4. septembra 2011 sa vo Svidníku uskutočnil v poradí uţ 52. ročník
Dukelského behu mieru na trase z Dukly do Svidníka. Zmenou oproti predchádzajúcim
ročníkom bol dobeh pretekárov do cieľa na pešej zóne. Pribudol aj Beh zdravia – malý okruh
a veľký okruh pre záujemcov z verejnosti a deti. Na hlavný pretek sa prihlásilo 86 beţcov
z Poľska, Maďarska, Ukrajiny a zo Slovenska. Víťazom sa stal Eduard Hapak pred
Bogdanom Dziubom, obaja z Poľskej republiky a na treťom mieste sa umiestnil Andrej
Karpov z Ukrajiny. Zo ţien bola prvá Ingrid Petnuchová z Partizána Bardejov a majstrom
okresu sa stal Igor Vančišin pred Pavlom Mňahončákom a Michalom Kostíkom. V Behu
zdravia na veľkom okruhu zvíťazil Rastislav Lacko pred Jankajom Juhásom. Malého okruhu
spolu s rodičmi sa zúčastnili Branislav Paňko, Olívia Siňárová, Radovan Vítko, Katarína
Siváková, Ivona Labunová a Róbert Zemánek. Vydarené podujatie sledovalo na trati i v cieli
mnoţstvo divákov. Organizátori odmenili troch najlepších v jednotlivých kategóriách.
Umiestnenie našich pretekárov: 16. Igor Vančišin, 29. Pavel Mňahončák; 38. Michal Kostik;
40. Daniel Vojtek; 42. Marián Dţupin; 48. Ján Siňar; 49. Martin Tokár; 50. Pavol Tokár; 52.
Tomáš Kostik; 53. Milan Silvester; 54. Slavomír Radomský; 57. Juraj Vatraľ; 58. Igor Sagan;
59. Michal Hajduk; 60. Peter Gergeľ; 61. Milan Tchir; 63. Peter Sejkanič; 64. Václav Dudáš;
65. Marián Martinec; 67. Rastislav Paňko; 68. Andrej Dudáš; 69. Jozef Pančák; 71. Viktória
Hamarčáková; 75. Štefan Bujňák; 77. Robert Bobák; 78. Marek Bujňák; 81. Andrej Halčík.
V septembri sa uskutočnil Letecký deň Svidník 2011, ktorý priniesol vzdušné i
pozemné súboje z II. svetovej vojny, tandemové zoskoky, expozíciu lietadiel a mnoho iných
vzrušujúcich záţitkov.
V pondelok 26.12.2011 sa konal tradičný Štefanský výstup na Čiernu horu. Pre
organizátorov z KST Beskyd Svidník bola najväčším potešením veľká účasť turistov nielen
zo Svidníka, ale aj zo širokého okolia.
Spolky a spoločenské organizácie, občianske zdruţenia
Primátor mesta Ján Holodňák sa stretol pri príleţitosti Medzinárodného dňa
ţien s opatrovateľkami v Dennom centre. Opatrovateľkám vyjadril poďakovanie za ich prácu
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a vyslovil presvedčenie, ţe takáto dobrá spolupráca bude iba v prospech našich spoluobčanov.
V popoludňajších hodinách navštívil Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych sluţieb,
aby aj tam poprial ţenám všetko najlepšie pri príleţitosti ich sviatku.
V piatok 25.03.2011 sa stretol primátor mesta na MsÚ vo Svidníku so zástupcami
Rusínskej obrody (RO) na Slovensku. Na stretnutí sa okrem primátora zúčastnil predseda RO
na Slovensku Vladimír Protivňák, Jaroslav Fecuš - predseda Miestnej organizácie RO, jej člen
Milan Babej a prednosta MsÚ vo Svidníku Vladimír Šandala. Na stretnutí Vladimír Protivňák
informoval o situácii v RO, navrhol pomoc RO pri organizovaní festivalu a rôznych kultúrnospoločenských akciách.
Od 1. apríla je novým predsedom OV SZPB vo Svidníku Jozef Rodák.
V stredu 06.04.2011 sa stretol primátor mesta Ján Holodňák predstaviteľmi DHZ vo
Svidníku - Pavlínou Kretovou, riaditeľkou ÚzV DPO Svidník, predsedom DHZ Michalom
Holovkom, podpredsedom a veliteľom DHZ Kamilom Bilančíkom. V úvode stretnutia
príslušníci DHZ vo Svidníku slávnostne odovzdali preukaz člena Dobrovoľnej poţiarnej
ochrany SR primátorovi Jánovi Holodňákovi. Príslušníci DHZ vo Svidníku informovali
primátora o svojej činnosti a úlohách a plánoch v tomto roku. V roku 2011 si pripomína DHZ
85. výročie, hovorilo sa i o súťaţi DHZ O pohár primátora mesta, ktorá sa bude konať 7.
augusta vo Svidníku.
Regionálna rozvojová agentúra (RRA) vo Svidníku si pripomenula 15. výročie svojho
vzniku. Agentúra začala svoju činnosť v roku 1996 a od roku 2000 bola zaradená do
Integrovanej siete RRA. Hlavným poslaním agentúry je prispieť k sociálnemu
a hospodárskemu rozvoju regiónu Horný Šariš a pomáhať samosprávam, štátnej správe,
neziskovým organizáciám ako aj malému a strednému podnikaniu. Zabezpečuje
informovanosť
a publicitu
v súčinnosti
s Centrálnym
koordinačným
orgánom
pre operačné programy v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007-2013
a pre operačné programy cezhraničnej spolupráce SR na roky 2007-2013. RRA poskytuje
informačno-poradenské sluţby v oblasti regionálneho rozvoja, podieľa sa na vypracovaní
strategických a programových dokumentov, vypracováva a realizuje projekty na podporu
regionálneho rozvoja. RRA Svidník zabezpečuje propagáciu regiónu doma i v zahraničí
v hospodárskej oblasti i v cestovnom ruchu. Agentúra vytvára partnerstvá a rozvíja
spoluprácu so zahraničnými partnermi s prioritou na Poľsko a Ukrajinu. RRA Svidník má aj
bohatú
projektovú
činnosť
najmä
čo
sa
týka
regiónu
Horný Šariš.
Pred pár dňami bol ocenený Miron Mikita, riaditeľ RRA vo Svidníku a zároveň zástupca
primátora mesta, ktorý si prevzal z rúk 1. podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR Jána Fígeľa Uznanie za zásluhy o rozvoj rezortu v sekcii
regionálneho rozvoja.
Projekt Komunitné centrum, prahový program, ktorý sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia a ktorý trvá do roku 2013, poskytuje verejnoprospešné sluţby. Tieto sluţby sú
zamerané na cieľovú skupinu formami kontaktnej práce, sociálnej pomoci a psychosociálnej
podpory, ktoré sú kombinované s ponukou voľnočasových aktivít a vykonávané komunitnými
konzultantmi. Program zahŕňa aj prípravu na predškolské a školské vyučovanie, ako aj
vzdelávacie aktivity pre deti a mládeţ formou prednášok.
Obyvateľstvo, ţivotná úroveň
4. januára sa vo svidníckej nemocnici mamičke Mariane Slivovičovej zo Svidníka
narodil prvý občan mesta Svidník v roku 2011, chlapček Sebastián. Malému Sebastiánovi
a jeho mame blahoţelal primátor mesta.
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Podľa sčítania ľudu k 21. máju 2011 vo Svidníku bývalo 11 721 obyvateľov, z toho
5 711 muţov a 6 010 ţien. 7 876 obyvateľov bolo slovenskej národnosti, 5 maďarskej, 362
rómskej, 2 257 rusínskej, 232 ukrajinskej, 28 českej, 2 nemeckej, 4 poľskej, 1 chorvátskej, 21
ruskej, 3 ţidovskej, 4 moravskej, 3 bulharskej, 31 ostatné a 892 nezistenej. Podľa
náboţenského vyznania bolo 2 515 rímokatolíkov, 4 477 grékokatolíkov,
2 978
pravoslávnych veriacich, 100 evanjelikov, 45 svedkov Jehovových, 2 evanjelická cirkev
metodistická, 3 apoštolská cirkev, 13 reformovaná kresťanská cirkev. Podľa vzdelania bolo
1 250 občanov Svidníka so základným dosiahnutým vzdelaním,1 332 s učňovským bez
maturity, 920 so stredným odborným bez maturity, 492 s úplným stredným učňovským s
maturitou, 2 848 s úplným stredným odborným s maturitou, 716 s úplným stredným
všeobecným, 236 s vyšším odborným, 356 s vysokoškolským bakalárskym, 1 543 s
vysokoškolským, 641 s vysokoškolským doktorandským vzdelaním, 541 bez vzdelania, 423
nezistené. Prácu s internetom ovláda 7 437 Svidníčanov, 2 795 neovláda a 1 489 bolo
nezistených.
Mesto Svidník začalo v rámci európskeho projektu rozdávať potraviny pre
nízkopríjmových občanov. Táto potravinová pomoc prebiehala do decembra 2011. Pri
preberaní potravín sa kaţdý príjemca potravín preukázal platným občianskym preukazom.
Právo na potravinoú pomoc mali fyzické osoby, ktoré boli poberateľmi dávky v hmotnej
núdzi a príspevku k dávke, osoby na hranici ţivotného minima (rodičia a deti, na ktoré sú
vyplácané dotácie), poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305 eur
(nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku), deti v náhradnej
rodinnej starostlivosti. Maximálny limit pre osoby, ktoré spĺňali podmienky, dostali 20
kilogramov pšeničnej hladkej múky a 20 kilogramov bezvaječných cestovín.
Záhradkári z osady Rozkvet vo Svidníku oslávili v sobotu 27. augusta 30. výročie
svojho vzniku.
Rómovia z bytovky, ktorá sa zrútila v centre mesta, sa po dvoch rokoch nasťahovali
do nových bytov. Nie všetci. Väčšia časť Rómov stále zostáva v mestskej ubytovni. Ako prví
sa presťahovali tí, ktorým sa zrútila bytovka. V lokalite amfiteátra je postavených prvých
osemnásť kontajnerových bytov niţšieho štandardu. Teraz sa z 309-tich ľudí ţijúcich v
ubytovni do nových bytov niţšieho štandardu presťahovalo 74.
Celkovo štyrikrát v roku 2011 uvítal primátor mesta Ján Holodňák nových občanov
mesta. Do obradnej siene prišli mamičky, oteckovia i babky so svojimi ratolesťami, aby sa
slávnostne zapísali do Pamätnej knihy mesta Svidník. Mamičkám primátor odovzdal pamätný
list, kytičku kvetov a malý darček pre malého občana Svidníka. Deťom a všetkým
prítomným zaspievali a zarecitovali deti z MŠ Ľ. Štúra vo Svidníku.
Demografické údaje: Podľa Matričného úradu vo Svidníku sa v roku 2011 narodilo
400 detí, z toho 224 chlapcov a 176 dievčat. Medzi najčastejšie chlapčenské mená, ktoré
rodičia dávali svojim ratolestiam patria Martin, Adam a Samuel. Medzi najčastejšími
dievčenskými menami rezonujú mená Sofia, Mária a Kristína. Opustilo nás 274 ľudí, z toho
142 muţov a 132 ţien. Matričný úrad vo Svidníku eviduje 64 sobášov, z toho 51 cirkevných,
13 civilných, 2 sobáše s cudzincami (Česi) a 2 sobáše maloletých.
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Mimoriadne udalosti
1. januára 2011 nás vo veku 92 rokov navţdy opustil čestný občan Svidníka gen.
Oldřich Kvapil, podľa arm. gen. Ludvíka Svobodu skvelý veliteľ, ktorý počas II. svetovej
vojny oslobodzoval Svidník vo funkcii náčelníka štábu práporu.
V marci sa uzavrel prípad vraţdy zubnej lekárky Svetlany Gerberyovej vo Svidníku.
Okresný súd Prešov odsúdil vraha Michala Fedoročka na 15 rokov väzenia.
MsZ na svojom 3. zasadnutí rozhodlo uznesením č. 40/2011 o udelení čestného
občianstva mesta Svidník in memoriam Alexandrovi Pavlovičovi.
Počasie
Rok bol veľmi suchý. Námraza spôsobila vo Svidníku v nedeľu 6. februára výpadky
elektrickej energie. Jar bola teplotne nadnormálna, celkovo asi o 1,5 °C teplejšia ako
predpokladala väčšina dlhodobých predpovedí, mala tieţ o 1,0 °C vyššiu teplotu ako bola
dlhodobá predpoveď. Z mesiacov jari 2011 bol relatívne najchladnejší marec a relatívne
najteplejší bol apríl. Z hľadiska úhrnov zráţok bola jar 2011 na Slovensku predbeţne
podnormálne (142 mm v celoslovenskom priemere, čo je asi 81% dlhodobého priemeru podľa
územného priemeru z 203 staníc z obdobia 1901-1990). Veľmi suché boli mesiace február,
apríl, august, september, október, november. V júli na celom Slovensku zúrili búrky, s ich
následkami sa vyrovnávali vo viacerých regiónoch Slovenska. Daţde v júli zachránili
hubársku sezónu, začiatkom augusta bola mimoriadna úroda húb, ale v jeseni ich bolo veľmi
málo. Pre záhradné plodiny, uhorky, papriku, paradajky, zemiaky a kukuricu rok bol veľmi
priaznivý. Po daţdivom lete nás čakala pekná slnečná jeseň, babie leto trvalo takmer do konca
novembra. Pani Schusterová zo Svidníka v prvých septembrových jesenných dňoch
upozornila na zaujímavý jav. V jej záhradke v záhradkárskej oblasti LAZ Mestisko jabloň
opäť zakvitla po druhýkrát v tomto roku. Na konci jednej z najsuchších jesení sme sa chceli
dočkať aj snehových zráţok. Prvé výdatnejšie sneţenie bolo na Mikuláša, 6. decembra, potom
uţ padal sneh aţ do Vianoc.

