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Samospráva mesta 

 

     Rok 2002 bol významným rokom v ţivote celej našej spoločnosti. Popri ďalšej 

transformácií hospodárstva došlo k transformácií štátnej správy na samosprávu. Slovensko 

v priebehu roka sa významne usilovalo o vstup do Európskej únie a severoatlantického paktu. 

Konali sa voľby do národnej rady Slovenskej republiky a voľby do miestnej samosprávy. Títo 

udalosti významne ovplyvnili i prácu mestského zastupiteľstva, jeho funkcionárov, 

pracovníkov mestského úradu, ale aj všetkých občanov nášho mesta. V očakávaní týchto 

významných udalostí stovky občanov za zvuku zvonov oslávili koniec roka 2001 a privítali 

rok 2002 na pešej zóne. Príjemnú silvestrovskú atmosféru dotvárala pestrá svetelná výzdoba 

a prekrásne tóny zvonkohry. Prítomných občanov pozdravil primátor mesta Ing. Michal 

Bartko a prednosta okresného úradu Ing. Vladimír Popik. Do radostného očakávania Nového 

roka vyhrávala populárna svidnícka hudobná skupina JBJS. Nechýbalo ani podávanie čaju 

s rumom, či dobré vínko, pri ktorom si občania zatancovali a zaspievali. S príchodom Nového 

roka pribudli mestu i nové kompetencie prechodom zo štátnej správy. Takto mestskú 

samosprávu prešli kompetencie matrík.  Na úseku ţivotného prostredia prešli kompetencie, 

ktoré sa dotýkajú výkonu štátnej správy vo veciach ochrany drevín, v rozsahu ustanovenia 

zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Na úseku štátnej správy vodného 

hospodárstva prešli kompetencie, ktoré sa dotýkajú pôsobnosti v zmysle zákona NR SR č. 

138/1973 Zb. o vodách, a to malých vodných tokoch pri odstraňovaní prekáţok vodného toku, 

uloţenie vstupu správcovi vodného toku na priľahlé pozemky v záujme správy. 

 

     Najpodstatnejší prechod kompetencií na samosprávu sa týkal školstva. Od 1.7.2002 prešla 

zriaďovateľská funkcia školských a predškolských zariadení na samosprávu. Po prvýkrát 

v tomto roku poslanci mestského zastupiteľstva ( ďalej MsZ ) zasadli 15. februára, aby na 23. 

mimoriadnom zasadaní prejednali jediný bod, a to transformáciu svidníckej nemocnice. 

V úvode primátor mesta prečítal list pána Romana Kováča, ministra zdravotníctva SR, ktorý 

poţiadal mestské zastupiteľstvo o stanovisko k nastávajúcej transformácií nemocníc 

v Slovenskej republike. Išlo o tri varianty pre II. Typ nemocníc s poliklinikou, do ktorého 

patrí aj naša nemocnica. V prvom variante je moţnosť prechodu kompetencií pod vyšší 

územný celok, v druhom privatizácia a v treťom variante vytvorenie verejno – prospešnej 

neziskovej organizácie. Mestskému zastupiteľstvu v zmysle poţiadavky ministra 

zdravotníctva bol riaditeľom NsP a poslancom MsZ MUDr. Petrom Zimanom predloţený 

návrh, aby mestské zastupiteľstvo schválilo transformáciu našej nemocnice na verejno – 

prospešnú neziskovú organizáciu. Po búrlivej diskusií nakoniec poslanci väčšinou hlasov 

prijali uznesenie, aby ministerstvo zdravotníctva SR transformovalo nemocnicu prechodom 

pod vyšší územný celok.  

- Dňa 28.februára sa konalo, vo veľkej zasadačke okresného úradu, v poradí uţ 24. 

zasadnutie mestského zastupiteľstva. Hlavným bodom programu bolo schválenie 

rozpočtu mesta na tento rok. Tento počíta v príjmovej oblasti s príjmami vyššími 

oproti skutočnosti v roku 2001 o 6 mil. 252 tis. Sk. beţné výdavky budú v tomto roku 

činiť 40 mil. 738 tis. SK. Mimo toho, mestské zastupiteľstvo schválilo zmeny 

a doplnky v štatúte mesta, organizačnom poriadku mestskej samosprávy a rokovacom 

poriadku mestského zastupiteľstva. Vyhodnotilo rozvojový program  mesta za rok 

2001 a schválilo rozvojový program na rok 2002. Schválilo dohodu o medzinárodnej 

spolupráci medzi mestom Svidník a mestom Rachov na Ukrajine. Dňa 19. apríla sa 

konalo 25 zasadanie mestského zastupiteľstva. Na ňom poslanci zhodnotili výsledky 

hospodárenia samosprávy za uplynulý rok, v ktorom boli dosiahnuté príjmy vo výške 

55 mil. 604 tis. Sk a výdavky na 55 mil. 361 tis. Sk. Poslanci sa zoberali i návrhom na 

zmenu územného plánu sídelného útvaru Svidník pre umiestnenie supermarketu Billa 
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typ „ A“.  Zmena bola potrebná z dôvodu toho, ţe táto parcela bola v pôvodnom 

územnom pláne určená pre verejnú, izolačnú zeleň a helioport leteckej záchrannej 

sluţby. Schválením tejto zmeny počtom 19 hlasov za, sa takto ukončila dlhotrvajúca 

búrlivá diskusia poslancov i občanov mesta o výstavbe tohto objektu a výstavba sa 

mohla začať. Za symbolickú jednu korunu ročne schválili poslanci desaťročný 

prenájom futbalového štadióna súkromnému podnikateľovi Janovi Kolibjarovi, 

občanovi mesta. Ten sa v nájomnej zmluve zaviazal preinvestovať v areáli štadióna 

počas prvých piatich rokov 2 mil. 665 tis. Sk. Najrozsiahlejšou bola na 26.zasadaní 

mestského zastupiteľstva diskusia o výstavbe paroplynovej elektrárne. Zasadanie sa 

uskutočnilo 27. júna. Primátor mesta pri uvádzaní tohto bodu programu konštatoval, 

ţe podľa schváleného Memoranda medzi mestom Svidník a spoločnosťou MŠM 

Vranov nad Topľou mala byť výstavba paroplynovej elektrárne v plnom prúde, avšak 

situácia je úplne iná. Konateľ spoločnosti MŠM Dušan Marčišin poslancov 

informoval, ţe úverovú zmluvu o poskytnutí sumy 43 miliónov amerických dolárov 

má jeho spoločnosť podpísanú s istou americkou bankou so sídlom  v štáte Nevada. 

Poskytnutie úveru vraj ovplyvnil aj minuloročný teroristický útok na svetové 

obchodné centrum v New Yorku. Takéto zdôvodnenie poslanci spochybnili a projektu 

vyslovili nedôveru. V poradí 27. zasadanie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 

27. augusta. Poslanci sa na ňom zaoberali výsledkami hospodárenia mestskej 

samosprávy, organizácií zriadených mestom za I. polrok 2002. správu zobrali na 

vedomie s tým, ţe rozpočet sa v svojej príjmovej časti plní na 37 % a nákladovú časť 

na 36 %. V súvislosti s menovaním do štátnej sluţby za vedúceho sluţobného úradu  

okresného úradu vo Svidníku sa na  predošlom MsZ vzdal mandátu Mgr. Ladislav 

Mackanič.  

 

           Taktieţ 10. augusta doručil list mestskému zastupiteľstvu poslanec Mgr. Andrej 

Dudáš, v ktorom sa vzdáva mandátu z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie poslanca s funkciou 

štatutárneho orgánu organizácie zriadenej mestom. Preto na základe uvedených 

skutočnosti v zmysle §51 zákona o voľbách do orgánov samosprávy bolo potrebné 

doplniť MsZ o náhradníkov. Vo volebnom obvode č.3, v ktorom sa uvoľnil mandát po 

Ladislavovi Mackaničovi, ako prvý náhradník podľa počtu hlasov mal nastúpiť Ing. Tibor 

Demko. Vzhľadom na to, ţe Tibor Demko si nenárokoval uvoľnený mandát, ako ďalší 

náhradník v poradí nasledoval Mgr. Jozef Kurtý. Vo volebnom obvode č. 2 na mandát po 

Andrejovi Dudášovi nastúpil náhradník Jozef Vilner. Nakoľko Ladislav Mackanič bol 

i členom mestskej rady, na jeho miesto poslanci schválili Mgr. Jána Baču. Na základe 

novelizovaného zákona o voľbách do orgánov samosprávy bol upravený i počet poslancov 

mestského zastupiteľstva, a to z doterajších 27 poslancov na 17 poslancov. Mesto bolo pri 

tom rozdelené na 3 volebné obvody. V súvislosti s tohtoročným konaním parlamentných 

volieb poslanci  zriadili sedem volebných okrskov. Do okrskových volebných komisií na 

území mesta delegovalo 19 politických subjektov 116 svojich zástupcov. V súlade 

s kompetenciou bytovej politiky mesta Svidník, kde sa plánovalo riešiť výstavbu 70 

sociálnych bytov pre občanov  rómskej národnosti sa pripravila výstavba 3x 32 b. j. 

odlišného štandardu pre túto komunitu. Jeden byt môţe mať podľa stanovených 

podmienok  maximálne  56 m podlahovej plochy bez balkóna a náklady na  1 m môţu 

dosiahnuť nanajvýš 7500 korún. Vybavenie bytovej jednotky odlišného štandardu  je 

základné – prívod vody, umývadlo, wc, sprcha, zavedenie elektriny a plynového kúrenia 

pre kaţdú bytovú jednotku samostatne. Stavba spomínaných troch bytových jednotiek 

bola umiestnená v súlade s územným plánom mesta Svidník v lokalite pod Lyţiarskym 

vlekom – po ľavej strane štátnej cesty  Svidník – Mestisko. Mestské zastupiteľstvo na 

svojom 24. zasadnutí, ktoré sa konalo 28. februára, schválilo rozpočet mestskej 
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samosprávy na rok 2002 s tým, ţe do rozpočtu neboli zahrnuté decentralizačné dotácie 

vyplývajúce z prechodu niektorých kompetencií zo štátnej správy na samosprávu obci, 

Z tohto dôvodu, ale aj z dôvodu poznania skutočného plnenia rozpočtu za  I. – XII. 2002 

MsZ na svojom 28 zasadnutí konanom 15. novembra posúdilo návrh zmeny rozpočtu na 

rok 2002 ako vyrovnaný v celkovej výške 93 mil. 302 tis. Korún. Nakoľko toto zasadanie 

MsZ bolo posledným vo funkčnom období 1998 – 2002, primátor mesta Ing. Michal 

Bartko zhodnotil na ňom dosiahnuté výsledky. Pozitívne zhodnotil činnosť orgánov 

mesta, a to komisií MsZ, rady i samotného mestského zastupiteľstva, čím sa vytvorili 

priaznivé podmienky pre zabezpečenie prioritných úloh v samospráve. Úlohy, ktoré od 

začiatku funkčného obdobia stáli pre primátorom a poslancami MsZ, boli zapracované 

v komunálnom volebnom programe. Jeho jednotlivé časti boli prenesené do štyroch 

rozpočtov mesta v rokoch 1999 – 2002. Za tieto roky za plánovaných príjmov 251 061 

tisíc korún bolo skutočné plnenie príjmovej časti rozpočtu v čiastke 254 978 tisíc Sk. 

Adekvátne k plneniu príjmovej časti rozpočtu sa realizovali úlohy v rámci jeho 

výdavkovej časti. 

 

     Napriek nepriaznivej finančnej situácií v našom štáte, ktorá sa zákonite premietla aj do 

ţivota nášho mesta, podarilo sa za štyri roky zabezpečiť a preinvestovať na rozvoj  86,5 

mil. Sk. V dňoch 6. a 7. decembra sa na celom území Slovenska uskutočnili komunálne 

voľby starostov obcí, primátorov miest a ich poslancov. V našom meste na post primátora 

kandidovalo päť občanov. 

1. Ing. Michal Bartko, doterajší primátor mesta ( 45 ročný stavebný inţinier, 

kandidatúru podporili politické strany SDĽ, HZDS,SMER a KSS ) 

2. Peter Čuchta ( 51 ročný, vychovávateľ, nezávislý kandidát ) 

3. Ing. Ladislav Koudelka ( 57 – ročný, generálny riaditeľ spol. SVIK, nezavislý 

kandidát ) 

4. Ing. Ján Majda ( 49 – ročný, ekonóm, SDKÚ,KDH,DS,ANO)  

5.   Ing. Miron Mikita ( 43 – ročný, ekonóm, nezávislý kandidát) 

 

     Za poslancom mestského zastupiteľstva kandidovalo 121 občanov. Obálky bolí 

vydané 4410 voličom. Volebná účasť tak dosiahla 47,61 %. Spomedzi 

primátorských kandidátov získal najviac hlasov úradujúci primátor Ing. Michal 

Bartko, ktorému odovzdalo svoj hlas 1860 voličov. Poradie ďalších voličov bolo 

nasledovné. Ing. Ján Majda s počtom hlasov 1155, Peter Čuchta s počtom hlasov 

688, Ing. Miron Mikita s počtom hlasov 527 a Ladislav Koudelka s počtom hlasov 

135. V tohtoročných komunálnych voľbách Svidníčania v troch volebných 

obvodoch volili sedemnástich poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

     V I. volebnom obvode bolí zvolení: 

1. Ing. Ján Holodňak ( SDKÚ, KDH,DS )                                  763 hlasov 

2. MUDr. František Kruľ  ( SDĽ)                                               380 hlasov 

3. RNDr. Anton Bereţňak ( SDĽ )                                              362 hlasov 

4. MUDr. Nadeţda Ţelizňaková ( HZD )                                    349 hlasov 

5. Pavol Hanák ( HZDS )                                                             339 hlasov 

6. Zdenek Kosť ( SDKÚ, KDH,DS)                                             318 hlasov 

7. Cyril Dudáš ( SNS )                                                                  308 hlasov 

  

V II. Volebnom obvode bolí zvolení: 

1. Ing. Štefan Čobirka ( HZDS )                                                      288 hlasov 

2. MUDr. Marián Baja ( SDĽ )                                                        286 hlasov 
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3. MUDr. Viliam Revický  (SDKÚ, KDH, DS)                               286 hlasov 

4. Andrej Guzy ( KSS, ZRS )                                                            285 hlasov 

5. PaedDr. Jozef Rodák ( NEKA)                                                      251 hlasov 

 

V III. Volebnom obvode boli zvoleni : 

1. Ing. Miron Mikita  ( NEKA )                                                          342 hlasov 

2. Ing. Michal Gondek ( SDĽ )                                                           332 hlasov 

3. Mgr. Helena Mackaničová                                                              283 hlasov 

4. Juraj Antoš  ( SDKÚ, KDH, DS )                                                   272 hlasov 

5. Mgr. Ján Bača ( SDĽ )                                                                    255 hlasov     

 

     Primátor mesta Svidník zvolal prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva na 

deň 20. decembra 2002. Zasadnutie viedol najstarší poslanec MUDr. Marián 

Baja. Predseda Mestskej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy 

Štefan Ivanko v úvode zasadnutia predniesol správu o výsledkoch volieb v meste 

Svidník. Staronový svidnícky primátor Ing. Michal Bartko. Vzápätí do rúk 

Mariána Baju slávnostne zloţil zákonom predpísaný sľub a prevzal primátorské 

insignie. Sľub poslanca MsZ potom postupne zloţili zvolený poslanci, ktorí 

prebrali osvedčenie o zvolení a zapísali sa do pamätnej knihy mesta. Vedúci 

odboru finančného a správy majetku mestského úradu JUDr. Jozef Pančák potom 

predloţil Návrh opatrení hospodárenia mestskej samosprávy počas rozpočtového 

provizória v prvých troch mesiacoch roku 2003. 

 

     Novozvoleného primátora a poslancov MsZ pozdravil aj prednosta okresného 

úradu Ing. Vladimír Popik, poslanec VÚC Ing. Milan Cocuľa a okresný 

prokurátor JUDr. Vladimír Hrebeňák. Kaţdoročne, 19. januára si občania nášho 

mesta pripomínajú jeho oslobodenie od fašizmu. Tohto roku to bolo uţ po 57 raz. 

Zástupcovia mesta, okresu, predstavitelia politického a spoločenského ţivota si 

túto historickú udalosť pripomenuli kladením vencov pri Pamätníku sovietskych 

vojakov vo Svidníku, soche arm. Gen. Ľudvika Svobodu a Pamätníku 

československých vojakov na Dukle. Celý program Vyvrcholil predvečernou 

Slávnostnou akadémiou v kinosále mestského kultúrneho strediska. Po 

slávnostnom príhovore primátora mesta, tento zároveň udelil cenu primátora za 

zodpovednú a obetavú prácu, za spoločenskú angaţovanosť, za príkladný ţivotný 

postoj týmto občanom mesta: Mgr. Jánovi Bačovi, Ing. Michalovi Gondekovi, 

Ing. Andrejovi Kurimskému, Márií Leškovej, Ladislavovi Mackovi, Ing. Janovi 

Mikitovi, Ing. Anne Opavovej, PhDr. Márií Pajzinkovej, Jozefovi Škrabovi, 

Rudolfovi Tkáčovi a Helene Vergunovej. 

  

     Prítomných svojím hudobným repertoárom v kultúrnom programe pozdravil aj 

Svidnícky komorný orchester, pracujúci pri základnej umeleckej škole. V deň 1. 

mája – sviatku práce sa mnoho občanov zišlo na novovybudovanej pešej zóne. 

Slnečné počasie a veselá nálada, ktorá vládla medzi účastníkmi, umocnilo 

i vystúpenie maţoretiek, folklórneho súboru makovička, Makovica a Makovický 

holos a predovšetkým po prvýkrát stavanie mája. K občanom prehovoril primátor 

mesta, ktorí prítomným pripomenul históriu tohto sviatku. V dňoch 7. aţ 9. 

novembra sa  meste uskutočnil XII. Predvianočné predajné trhy. Tak ako po 

minule roky, aj tento rok bol veľký záujem o stánky s občerstvením a najmä tie, 

ktoré podávali varené víno, ktoré rozohrialo uzimených kupujúcich. K trhovej 

nálade prispievali i cigánske muziky, svidnícke maţoretky, hudobná skupina 
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Axis z Trebišova a hudobná skupina JBIS zo Svidníka, folklórna skupina ţobráci 

z Košíc a naša folklórna skupina Makovica. Počas vystúpenia bola losovaná uţ aj 

tradičná tombola, kde prvou cenou bol týţdenný pobyt vo Vysokých Tatrách. 

Vylosovaných bolo mnoţstvo ďalších čísel a ich majitelia získali hodnotné ceny 

a darčeky. Svoje predajné stánky asi 250 predajcov rozloţilo v časti pešej zóny  

i v priľahlých uličkách. Prevládol textilný tovar a výrobky domácej potreby. 

Kaţdý si však prišiel na svoje. Aj tí malí, aj tí skôr narodení. Hlavne muţov 

lákala  prehliadka vystavovaných automobilov škoda, Citroen, Daewoo. Ţeny 

mali veľa moţnosti na výber kabátov, šiat, blúzok a čiţiem. Vzhľadom na 

reformu verejnej správy a prechodom kompetencií na samosprávu, predovšetkým 

v oblasti školstva, bolo potrebné na mestskom úrade zriadiť nový odbor školstva, 

kultúry, mládeţe a telesnej kultúry. Na základe výberového konania funkciu 

vedúceho tohto odboru od mesiaca augusta bude zastávať Ing. Ján Mihálik 

.Zároveň do funkcie vedúcej odboru sociálneho, zdravotného, podnikateľskej 

činnosti, obchodu a cestovného ruchu bola ustanovená Ing. Marta Jacková. Táto 

funkcia po úmrtí Mgr. Antona Jevika nebola obsadená. 

 

Štátna správa 

 

     Dominantnou udalosťou v tomto roku na Slovensku a následne v našich 

obciach a mestách bola príprava a uskutočnenie volieb do Národnej rady 

Slovenskej republiky. Koncom júla ústredná volebná komisia v Bratislave 

rozhodla o zaregistrovanie 26 politických strán, ktoré navrhli svojich kandidátov 

na poslaneckú funkciu a to : 

1. Strana zelených na Slovensku               ( SZS) 

2. Slovenská demokratická a kresťanská únia(                         

SDKÚ ) 

3. Strana za demokratické práva občanov( SDPO ) 

4. Strana demokratickej ľavice                ( SDĽ ) 

5.  Smer, 

6. Hnutie za demokratické Slovensko      ( HZDS ) 

7. Občianska konzervatívna strana           ( OKS ) 

8. Hnutie za demokraciu                          ( HZD ) 

9. Politické hnutie Rómov na Slovensku ( ROMA) 

10. Komunistická strana Slovenska            (KSS) 

11. Strana maďarskej koalície                     (SMK) 

12. Kresťanské – demokratické hnutie        ( KDH) 

13. Demokratická strana                              ( DS) 

14. Ľudová strana                                        ( ĽS) 

15.  Zdruţenie robotníkov Slovenska         ( ZRS ) 

16. Ľavicoví blok                                        ( ĽB) 

17. Aliancia nového občana                        ( ÁNO ) 

18. Béčka – Revolučná robotnícka strana   ( B – RRS) 

19.  Ţena a rodina                                        ( ŢAR) 

20. Sociálno – demokratická alternatíva     ( SDA) 

21.  Slovenská národná jednota                   (SNJ) 

22. Nezávislá občianska strana nezamestnaných 

a poškodených                                       ( NOSNP) 

23. Slovenská národná strana                      ( SNS) 

24. Robotnícka strana –                               ROSA 
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25. Rómska občianska iniciatíva         (ROL) 

26. Pravá Slovenská národná strana    (PSNS) 

 

 

 

Zaregistrovaný kandidáti pre voľby 2002 na post poslancov Národnej rady Slovenskej 

republiky, ktorú kandidovali na okres za okres Svidník. 

1. Strana zelených na Slovensku – Jozef Horkavý, 52r. technik, pracovník Okresného 

úradu vo Svidníku 

2. Slovenská demokratická kresťanská únia – Mgr. Jaroslav Ivančo, 31 roč. učiteľ, 

riaditeľ obchodnej akadémie, Ing. Anna Almašiová, 44r. ekonómka NsP vo 

Svidníku, Milica Cocuľová, 45 r. starostka obce Vyš. Mirošov 

3. Strana demokratickej ľavice – Ing. Vladimír Popik, 49r. prednosta Okresného 

úradu vo Svidníku 

4. Smer – Ing. Jaroslav Kušnír, 43 r. ekonóm, Kračunovce 

5. Hnutie za demokratické Slovensko – Ing. Jaroslav Tiško, 40r. technik, Svidník, 

Paedr. Štefan Čarný, učiteľ Svidník 

6. Komunistická strana Slovenska – Vasiľ Grundza,48e.vodič,Svidník 

7. Kresťansko – demokratické hnutie – MVDr. Juraj Andrejuv, 48r veterinárny lekár, 

Svidník Ing. Ján Dzurjuv, 47r.Technik, Kračunovce, 

8. Zdruţenie robotníkov Slovenska – Ing. M. Mikita, 52r. technik, Svidník 

9. Aliancia nového občana – PHDr. Jozef Harviš, 53 r. profesor gymnázia, Svidník, 

10. Sociálno – demokratická alternatíva – Mgr. Peter Zajac, 45r. učiteľ, Giraltovce, 

Mgr. Andrej Dudáš, 52r. riad. CVČ, Svidník 

11. Slovenská národná strana – Cyril dudáš, 44r. súkromný podnikateľ, Svidník, Ing. 

Martín Hanák, 30r. inţinier, Svidník 

12. Rómska občianska iniciatíva SR – PHDr. Ernest Študij, 59 r. učiteľ, Giraltovce, 

František Ferenc,48r. podnikateľ,  Vyšný Mirošov, Ladislav Ferenc,47r. 

podnikateľ, Vyšný Mirošov, Ladislav Študy,45r. podnikateľ, Giraltovce 

 

 

     Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnili 20. – 21. Februára 2002. 

Víťazom parlamentných volieb na Slovensku sa stalo Hnutie za demokratické Slovensko, 

ktoré získalo 19,5 % hlasov. Na druhom mieste skon. Slov. Demokratická a kresťanská únia 

15,9 % a tretie miesto obsadil Smer s 13,46 % hlasov. Do parlamentu sa ešte dostala strana 

maďarskej koalície s 11,6 % hlasov a Kresťanskodemokratické hnutie 8,25 % hlasov, 

Aliancia nového občana 8,01 % hlasov a Komunistická strana Slovenska 6,32 % hlasov. 

Poslanecké kreslá v 150 člennom parlamente zaujali : HZDS 36 mandátov, SDKU 28, Smer 

25, SMK 20,ÁNO 15, KDH 15, KSS 11. Z kandidátov na poslancov do národnej rady SR za 

náš okres sa parlamentu nedostal nikto. V našom meste sa volieb zúčastnilo 62,32 % občanov, 

ktorí volili najviac HZDS 1190 hlasov, Smer 1088 a KSS 835. Po politických jednaniach 

vytvorili väčšinou vládu Slovenská koalícia SDKÚ,SMK,KDH,ÁNO. 

 

     Od  1. apríla v rámci organizačných zmien došlo k vytvoreniu samostatného Okresného 

riaditeľstva Hasičského záchranného zboru. Tento sa vytvoril pre dva okresy Svidník 

a Stropkov odčlenením od riadenia okresných úradov. Tento bude podliehať priamo pod 

Ministerstvo vnútra SR. Okresným riaditeľom Hasičského záchranného zboru sa stal Jozef 

Laţo. Na území okresu Svidník v roku 2001 bolo zaznamenaných 383 trestných činov, 

z ktorých bolo 272 objasnených, čo predstavovalo 71% objasnenosť. V porovnaní s rokom 

2000 bolo zaznamenaných o 43 trestných činov viac. Celková škoda spôsobená 
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zaznamenanou trestnou činnosťou v okrese Svidník dosiahla viac ako 13 mil. korún. 

K zvýšeniu trestných došlo predovšetkým u majetkovej trestnej činnosti a krádeţi. Medzi 

určujúce kriminogénne faktory patrí vysoká miera nezamestnanosti, neúmerne zniţovanie 

ţivotnej úrovne najmä u sociálne slabších vrstiev obyvateľstva, pomerne nízka starostlivosť 

samostatných občanov o svoju bezpečnosť a svoj majetok a kriminálne správanie sa 

delikventnej mládeţe. 

 

Významné  návštevy 

 

     27. júna, po sérii stretnutí s predstaviteľmi Prešovského kraja prišiel do nášho mesta 

veľvyslanec USA Roland Waiser. Na pôde Mestského úradu vo Svidníku ho prijal Ing. 

Michal Bartko, prednosta OÚ Ing. Vladimír Popik a poslanec Prešovského samosprávneho 

kraja Ing. Milan Cocuľa. Veľvyslanec USA priblíţil našim predstaviteľom plány, ktorými sa 

chce riadiť počas svojho pôsobenia na Slovensku. Niekoľkokrát zdôraznil, ţe pre Slovensko 

budú septembrové parlamentné voľby veľmi dôleţité najmä s naším vstupom do NATO 

a Európskej únie. Podľa jeho vyjadrenia, veľmi rád sa bude angaţovať v oblasti turistiky, 

obchodu a priamych zahraničných investícii na Slovensku. Amerického veľvyslanca vo 

Svidníku zaujali aj drevené kostolíky, na ktoré sa chce ešte prísť pozrieť. Pri príleţitosti 58. 

výročia Karpatsko – dukelskej operácie prišli 5. októbra do Svidníka a na Duklu prezident 

Slovenskej republiky Rudolf Schuster, minister obrany SR Jozef Stank, minister obrany 

Českej republiky Jaroslav Tvrdík, minister vnútra SR Ivan Šimko, dcéra čestného mesta 

Svidník armádneho generála Ludvika Svobodu Zoja klusáková – Svobodová, členovia 

diplomatických zborov a armád Slovenska, Česka, Poľska, Ukrajiny, Ruska, predstavitelia 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia štátnej správy a samosprávy. 

 

Činnosť podnikov a ich podiel na živote mesta 

 

    Začiatkom januára spoločnosť Sluţbyt s.r.o. dala do prevádzky hlavnú stanicu vysielania 

káblovej televízie v našom meste. Na základe programovej ponuky sa môţu záujemcovia 

rozhodnúť medzi rôznymi programami.  

Za udrţiavací poplatok 25 korún mesačne. 

1. STV 1                                                  - slovenský verejnoprávny 

2. STV 2                                                  - slovenský verejnoprávny 

3. infokanál 

Základná ponuka 85 korún mesačne:  

4. Markíza                                               - slovenský rodinný 

5. Global                                                 - slovenský regionálny 

6. TA 3                                                    - slovenský spravodajský 

7. ČT                                                       - český verejnoprávny 

8. TVP 1                                                  - poľsky verejnoprávny 

9. TVP 2                                                  - poľský verejnoprávny 

10.Euro News                                         - anglický spravodajský 

11.RTL 2                                                 - nemecký rodinný 

12. ORT                                                   - rusky 

Rozšírená ponuka za 150 korún mesačne: 

13. VIVA                                                 - nemecký hudobný 

14. Halmark                                             - filmový s dabingom 

                                                                 v slovenčine a češtine  

15. Spektrum                                            - americký ( svetové zaujímavosti v češtine ) 

16 Private Blue                                        - erotický 
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17.Super Max                                          - americký detský v češtine 

18. Prima                                                   - český verejnoprávny 

19. ČT 2                                                    - český verejnoprávny 

20. Eurosport                                            - anglický športový ( 6 – 8 hod. v češtine) 

21. MTV                                                   - anglický hudobný 

22. Bumerano                                           - anglický detský 

23. Animal Planet                                     - anglický prírodopisný, český dabing 

 

     Uţ  niekoľko rokov sa v obchodoch objavujú mliečne výrobky z mliekarne SVILAD 

AGROMILK. V tejto firme vyrábajú polotučné a nízkotučné mlieko, zakysanku, tvaroh 

a smotanu. Pre školy v rámci školského programu  na desiatu dostávajú, jogurtové mlieka. 

Takto denne podľa objednávok dodávajú 9000 litrov mlieka. Najväčším dodávateľom mlieka 

je poľnohospodárske druţstvo Stropkova v prípade nedostatku mlieka ho nakupujú 

v mliekarniach Michalovce a Trebišov. Mliekareň svoje výrobky distribuuje aj do miest 

Medzilaborce, Stropkov, Bardejov, Giraltovce a priľahlých dedín. Na Slovensku kaţdým 

rokom klesá pôrodnosť. Výnimkou nie je ani náš okres. V minulom roku zaznamenalo 

gynekologicko – pôrodnícke oddelenie NsP Svidník 519 pôrodov. Narodilo sa 523 detí, 

štyrikrát to boli dvojičky. Počet pôrodov za posledných  pätnásť rokov klesol o jednu tretinu. 

V rámci humanizácie medicíny sa na tomto oddelení zaviedli nové alternatívne metódy 

pôrodu. V minulom roku mali tridsať pôrodov s prítomnosťou otca. V spolupráci 

s anezteziólogmi prevádzajú bezbolestné pôrody. Na rozdiel od minulosti rodičky od prvých 

chvíľ majú novorodeniatko pri sebe na izbe. Úsilie vedenia interného oddelenia Nemocnice 

s poliklinikou bolo koncom júna korunované úspechom. Výhradne zo sponzorských zdrojov 

zakúpili a uviedli do prevádzky prístroja paţerákovú stimuláciu srdca. Prístrojom vyšetrenia 

ročne  v našej nemocnici 80 pacientov. Takéto prístroje doteraz mali len kardiocentrá 

a najbliţšie ich mali v Prešove. Tento stimulátor sa vyuţíva na diagnostiku i priamo pri 

záchrane ţivota pacienta.  

 

     Minister zdravotníctva SR Roman kováč dňom 1. októbra poveril riadením NsP doterajšiu 

námestníčku riaditeľa NsP pre ekonomiku Ing. Annu Almašiovú. Doterajší riaditeľ NsP 

MUDr. Peter Ziman CSc. Vyhral výberové konanie na primátora chirurgického oddelenia 

svidníckej nemocnice a preto sa funkcie riaditeľa NsP vzdal. Dňa 4. marca otvorili pobočku 

cestovnej kancelárie Zlatka vo Svidníku. Hlavným produktom tejto CK je hlavne Bulharsko. 

V ponuke však majú aj Tunisko, Egypt, Taliansko, Grécko, Thajsko, Keňu a Mexico. Ponuka 

cestovnej kancelárie je rozšírená aj o poznávacie zájazdy, domáce zájazdy a relaxačné pobyty 

pre ţeny. Majiteľkou cestovnej kancelárie je Zlata Bezeková. Majiteľ firmy byt servis Peter 

Filip kúpil si na ulici Stropkovskej dlhoročný opustený objekt Autoservisu. Po niekoľkoročnej 

rekonštrukcií v jeho priestoroch v mesiaci apríl zriadil a otvoril predajňu rozličného 

stavebného materiálu. Takáto predajňa v našom meste absentovala. Predajňa funguje ako 

veľkoobchod. Sortiment v predajni je celkovo výhodný tak pre stavebníkov jednotlivcov, ako 

aj pre firmy vzhľadom k zaujímavému rabatu. Okrem typickému stavebnému materiálu 

v ponuke je i kúrenársky, vodárenský, vodoinštalačný a hutný materiál. Je tam zriadená  aj 

poţičovňa náradia pre inštalatérov, stavebníkov, murárov a pre domácich kutilov. Tohtoročná 

letná sezóna na svidníckom kúpalisku začala 15. júna. Tak ako minulý rok, aj tento rok prešiel 

areál kúpaliska niekoľkými pozitívnymi zmenami. Návštevníkov kúpaliska čakal nový detský 

bazén a vodná šmýkačka, tzv. tobogan. Kúpalisko spravuje firma Km – systém, majiteľom 

ktorej je Prešovčan Jozef Kráľ. Bránami svidníckeho kúpaliska prešlo v rámci tohtoročnej 

letnej sezóny 30 tisíc platiacich návštevníkov, často krát prechádzajúcich zo vzdialenejších 

miest, ale aj z Poľska Návštevníci kúpaliska zaplatili za celodenný lístok pre dospelého 30 

a pre deti 20 korún.  
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 Podduklianské noviny od 1. septembra začali vychádzať pod novým názvom Podduklianské 

novinky a ich šéfredaktorom sa stal Pavol Sivák. Po  prvýkrát sa koncom augusta uskutočnili 

v našom meste aj letné predajné trhy. Tridsaťpäť  predajcov vystavovalo a predávalo svoj 

tovar v športovej hale a jej okolí na sídlisku Dukla. Svoj rozmach v tomto roku zaţili predajne 

čínskeho textilu. V našom meste sú štyri takéto predajne, prevaţne v sortimente odevov 

a obuvi. Dostatok tovaru a nízke ceny lákajú mnoţstvo kupujúcich. Od 1. júla Dom 

dôchodcov vo Svidníku prišiel pod správu prešovského samosprávneho kraja a dostal aj nový 

názov Domov dôchodcov a domov sociálnych sluţieb. K tomuto zariadeniu sa pričlenili aj 

útulok vo Svidníku pre  mládeţ, tzv. Azylové centrum v Giraltovciach. Po niekoľkoročnej 

neistote o osude našej odevnej fabriky SVIK – GRUPPO GFT, táto v období dostala 

definitívne nového majiteľa. Stala sa ním firma Mediconf z Talianského mesta Palermo, ktorá 

odkúpila od spoločnosti GRUPPO GFT 96,3 percenta akcií Sviku. Novým majiteľom 

a konateľom spoločnosti SVICONF Svidník je Piero Bucalo z Talianska. Firma má tri fabriky 

v Sofii, jednu fabriku v chorvátsku a dve v Taliansku. Zamestnáva veľké mnoţstvo ľudí 

s obratom viac ako 500 mil. EU. Spoločnosť pôsobí v 20 obchodných centrách v Taliansku 

a inde vo svete. Jej hlavným výrobným programom sú odevy značky Facis najpredávanejšej 

na západnom trhu. Tieto sa budú vyrábať aj vo Svidníckej fabrike. Potešiteľne pre občanov 

nášho mesta i okolia je to, ţe pri doterajšej vysokej nezamestnanosti spoločnosť chce v roku 

2004 zvýšiť zamestnanosť z doterajších 650 na 1000 pracovníkov. 

 

     Stará Dukla, Hoges či Dukla senior – aj pod takými názvami poznajú Svidníčania hotel, 

ktorý 23. novembra dostal nový názov Hubert. Jeho majitelia sa rozhodli pre zmenu. Vynovili 

vstupnú halu, reštauráciu a novú tvar dostal aj bar, ktorý v minulých rokov slúţil a bude slúţiť 

aj v budúcnosti ako diskotékový bar. 13. decembra bol otvorený supermarket Billa. Na 

predajnej ploche tisíc metrov štvorcových sa predáva 75 % potravinárskeho sortimentu, 

zvyšok tvorí kozmetika, drogéria, domáce potreby, potrava pre zvieratá a sezónne výrobky 

ako je sadivo, zemina, grily a kvety. Vţdy čerstvé mäso vysokej kvality je spracované 

a balené priamo v predajni. V lahôdkarskej výrobni sa pečie pečivo, sendviče, vyrábajú sa 

sendviče, pomazánky a pizze. Svidnícka Billa je uţ na Slovensku a pracovnú príleţitosť v nej 

našlo 25 ľudí.  

 

Výstavba a zmena charakteru mesta 

 

     Uţ v minulom roku, po odovzdaní zrekonštruovaných chodníkov na ul. Sovietskych 

hrdinov do uţívania občanom sa uvaţovalo na mestskom úrade o ďalšej rekonštrukcii 

chodníkov v meste aj napriek tomu, ţe prioritou v tomto roku  mala byť rekonštrukcia pešej 

zóny. Uvaţovanie sa stalo skutočnosťou, keď začiatkom apríla sa začali práce na chodníku  

v smere od reštaurácie Druţba  aţ po kriţovatku vjazdu do areálu parkoviska pred 

nemocnicou. Stavbou prevádzala Svidnícka firma LK – Rotex s.r.o. Svidník, majiteľom, 

ktorej je Juraj Leško. Celkové náklady  a túto stavbu predstavujú  400 tis. Korún. 

Zrekonštruované chodníky boli odovzdané do uţívania občanom v priebehu jedného roka. 

V nedeľu, 12. mája primátor mesta, Ing. Michal Bartko slávnostne otvoril prvú časť 

rekonštrukcie pešej zóny. Nákladu na prvú etapu  rekonštrukčných prác predstavovali viac 

ako 14 miliónov korún. Stavebné práce  prevádzala Svidnícka firma Gas, ktorej majiteľom je 

Ing. Michal Gondek. Kriţovatka pri mestskom kultúrnom stredisku na hlavnej ceste z Poľska 

na Maďarsko pripravila  motoristickej verejnosti  uţ nejedno nemilé prekvapenie v podobe 

váţnych autohavárii s následkom smrti. Po niekoľkoročnom úsilí mestského úradu sa 

kompetentní na Ministerstve dopravy SR rozhodli konať. Na komisionálnom jednaní 

zainteresované strany rozobrali túto váţnu situáciu a po predloţení troch návrhoch na jej 
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riešenie: prvá alternatíva – priesečniková kriţovatka s dopravným značením  na portáloch, 

druhé riešenie – priesečniková kriţovatka  svetelné riadenia, tretím riešením  bol návrh zriadiť  

malú okruţnú kriţovatku , ktorí aj zvíťazil. A tak začiatkom októbra  zhotoviteľ stavby  

Cestné stavby závod D4 Prešov začal tento návrh realizovať v rozpočtovom náklade 4 mil. 

652 tis. Korún. Investorom stavby bola slovenská správa ciest, správa a údrţba Svidník. 

Podľa zmluvných objednaní, práce na rekonštrukciu kriţovatky by mali byť ukončené do 

konca mesiaca apríl roku 2003. územie pozdĺţ ulice Sovietskych hrdinov od obchodného 

domu Jednota po pravej strane v smere na Duklu je podľa územného plánu sídelného útvaru 

mesta Svidník určená na tzv. zmiešanú zástavbu s prevahou vybavenosti. V tomto smere 

postupoval Mestský úrad vo Svidníku, keď na voľných parcelách vyčlenil v dvoch etapách  

pozemky pre výstavby  polyfunkčných domov. V prvej etape pôjde  o štyri pozemky  pod 

objektom  Sociálnej poisťovne  a v druhej etape desať pozemkov  nad sociálnou poisťovňou  

smerom k pravoslávnemu chrámu. Stavebníkmi objektov budú podnikatelia, ktorí tieto 

pozemky vydraţili. S plným rozbehom výstavby sa počíta v roku 2003.  

 

Školstvo 

 

     Naše Svidnícke gymnázium  i naďalej patrí k jedným z najúspešnejších vzdelávacích  

inštitúcií v regióne. Zavadzaním nových technológií do vzdelávania je o tento druh školy 

neustály záujem. I v tomto roku sa na školu hlási 106 ţiakov, z ktorých môţu prijať len 84. 

V triede Prima osemročného gymnázia bude študovať 25 ţiakov. CISCO networking 

academy program – takto sa volá program, pomocou ktorého sa vylučujú nové informačno – 

komunikačné technológie na gymnáziu v tomto školskom roku. Ide o nepovinný voliteľný 

predmet Sieťové technológie I. a II., v ktorom sa uplatňujú moderné informačno – 

komunikačné technológie. Do tohto projektu sa zapojilo 24 stredných a vysokých škôl na 

Slovensku. Dve hodiny týţdenne sa pomocou nových technológií vzdeláva 27 gymnazistov. 

Štúdium spomínaného predmetu je dvojročné – jeden školský polrok predstavuje jeden 

semester, za ktorí sa platí tisíc korún. Po kaţdom semestri nesleduje test prostredníctvom 

internetu výlučne v anglickom jazyku. Po skončení dvojročného štúdia kaţdý absolvent 

prejde záverečnou skúškou s obdŕţaním medzinárodne uznávaného certifikátu. Spustením 

tohto programu sa takto naše gymnázium stalo modernou školou tretieho tisícročia.  

 

     Stredné odborné učilište strojárske sa uţ niekoľko rokov vo výučbe zameriava na prípravu 

ţiakov v oblasti remesiel tak, aby absolvent školy mal po ukončení štúdia patrične teoretické 

vedomosti a praktické návyky, zručnosti v danom odbore a aby jeho uplatnenie na trhu práce 

bolo rýchle a v poţadovanej kvalite. Preto škola v školskom roku 2002/2003, prihliadnuc na 

tieto podmienky, otvoria dva nové študijne odbory:     - mechanik strojov a zariadení 

                                                                                       - mechanik silnoprúdových zariadení 

 

 

List. Na škole sa teraz vyučuje v týchto učebných odboroch: 

- mechanik – opravár cestných motorových vozidiel, klampiar pre strojársku výrobu, 

mechanik chladiarenských zariadení, strojný mechanik – stroje a zariadenia, inštalatér, 

murár, tesár, maliar pre stavebnú výrobu. Škola umoţňuje aj štúdium popri zamestnaní 

v odbore strojárstvo, moţnosť absolvovania zváračského kurzu CO 2, či moţnosť 

absolvovania vodičského kurzu typu ,,B“. Trend  transformácie prenikol aj do 

Svidníckeho Detského domova. Počas roka sa postupne mení jeho tvar. Prebudovaním 

schodíšť, chodieb a izieb sa vytvárajú samostatné bunky rodinného typu. 

Prebudovaním domova z internátneho prostredia na rodinný typ tak získa chovanec 

vlastné priestory na denný ţivot, odpočinok a na prípravu stravy. Na Slovensku je viac 
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ako 80 detských domovov a ten náš svidnícky je jeden s mála, kde táto prestavba 

prebieha.  

Európsky  deň rodičov a škôl bol projekt, ktorý vytvorila Európska asociácia rodičov 

v Bruseli. Ku myšlienkam tohto dňa sa pripojilo aj Stredné odborné učilište odevné vo 

Svidníku, škola, ktorá uţ od roku 1963 vychovala a pre prax pripravuje kvalifikovaných 

odborníkov v oblasti odevníctva. 19. septembra tohto roku komisia Ministerstva školstva SR 

na udeľovanie čestných názvov školám na svojom zasadnutí rozhodla o prepoţičaní čestného 

názvu ,, Stredné odborné učilište armádneho generála Ludvika Svobodu“. Podľa zákona 

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na samosprávne  kraje 

prešlo na mesto Svidník šesť školských zariadení s právnou subjektivitou a jedenásť 

s neprávnou subjektivitou, v ktorých pracuje 362 pedagogických a obsluţných pracovníkov. 

Školský rok 2002/2003 začal v meste 2. septembra v štyroch materských školách s 388 deťmi 

v 22 triedach. Základné školy začali školský rok s 2127 deťmi v 96 triedach a to :  

 

ZŚ Komenského                               - 659   ţiakov  v   29 triedach 

ZŠ Centrálna                                     - 349   ţiakov  v  18  triedach 

ZŠ 8. Mája                                        - 616   ţiakov  v   26 triedach 

ZŠ Karpatská                                    - 329   ţiakov  v   14 triedach 

Cirkevná základná                            - 179   ţiakov  v     9 triedach 

Škola sv. Juraja  

 

Priemer ţiakov na 1. triedu základnej školy bol 27,87. Do prvého ročníka základnej škôl 

v celom meste nastúpilo 200 prváčikov do 7 tried. V zmysle zákona o školách začala 

pracovať i jedenásťčlenná Mestská školská rada. Voľbou a delegovaním členmi rady sa stali 

za pedagogických pracovníkov : Helena Mackaničová a Július Paňko, za nepedagogických 

zamestnancov  Emília Kosťová, za rodičov detí Jaroslav Ivančo, Michal Harviš, Valéria 

Hlivjaková a Zoltán Šafrán. Za iné právnické alebo fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na 

výchove a vzdelávaní Cyril Dudáš a za odborovú organizáciu Emília Tkačivská. Za členov 

Mestskej školskej rady boli  v zmysle zákona kooptovaní aj vedúci odboru Ján Bača a vedúci 

odboru školstva mestského úradu Ján Mihálik. Mestská školská rada je samosprávnym 

orgánom. Financovanie internetu je pre školy nemalá poloţka a preto sa niektoré svidnícke 

školy prihlásili do projektu INFOVEK Slovensko. Cieľom tohto projektu je celoplošné 

napojenie základných a stredných škôl na internet a vyuţitie tohto média v pedagogickom 

procese. Na základe zaslanej prihlášky a vypracovaného projektu výberovou komisiou 

infoveku boli k tomuto médiu pripojená Stredná priemyselná škola odevná, Obchodná 

akadémia, Stredná zdravotnícka škola Milosrdného Samaritána a III. Základná škola. 

  

 

Kultúra 

 

      Od 1. apríla 2002 väčšina kultúrnych organizácií na Slovensku bola delimitovaná pod 

samosprávne orgány. Takto múzeum ukrajinsko – rusínskej kultúry v našom meste prešlo do 

zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Múzeum sa stalo súčasťou Slovenského 

národného múzea. V sobotu 13. apríla mnoho Svidníčanov s napätím sledovalo televíziu 

v očakávaní ako dopadne voľba kráľovnej krásy pre rok 2002, pretoţe medzi dvanástimi 

finalistkami mal svoje ţeliezko v ohni zásluhou Ivany Zvijačovej aj Svidník Ivana neostala 

svojej povesti krásnej ţeny nič dlţná a ocenila to aj samotná porota, ktorá mladú Svidníčanku 

vybrala aţ do uţšieho 6 – členného finále. Hoci sa nestala víťazkou MISS 2002 Slovenka, 

priaznivci hlasovania na internete si ju zvolili za svoju Miss.  



 13 

 Začiatkom mája vo Vojenskom múzeu otvorili výstavu Dukla vo výtvarnom 

stvárnení. Exponáty zhromaţdené na vernisáţi priblíţili návštevníkom dramatické udalosti 

bojových akcií na Dukle počas II. Svetovej vojny. Väčšiu časť expozície tvorilo dvadsať 

obrazov od maliarov zo Slovenska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Česka a bývalého ZSSR. K 

ďalším výstavným dielom patrili busty a trinásť plakiet a niekoľko poštových známok 

venovaných Dukle a jej Bojovníkom.  

V stredu 8. mája v našom meste vystúpila populárna slovenská hudobná skupina NO 

NAME. V deväťdesiat minútovom vystúpení hrali a spievali známe pesničky, ktoré spolu 

s nimi spievalo i početné publikum.  

48. slávnosti kultúry rusínov – Ukrajincov Slovenska sa uskutočnili na našom 

amfiteátri v dňoch 21. -23. júna. O záujem prispieť k dobrej úrovni Slávnosti svedčí takmer 

1000 účinkujúcich, ktorí vystúpili v piatich samostatných programoch. Sobotňajší program 

otvorili hostia z Ukrajiny, a to ľudový orchester huculských ľudových nástrojov z Ráchova. 

V programe Z prameňov našich predkov vystúpili detské folklórne súbory z celej okolice 

nášho regiónu. Sobota vyvrcholila večerným programom Za hrsť smiechu ľuďom pre 

potechu. Nedeľňajší program 48. slávnosti pokračoval svätou pravoslávnou liturgiou 

v drevenej cerkvi v skanzene. Okolie prírodného múzea oţilo na poludnie, keď vo folklórno – 

etnografickom programe Poklady ľudu vystúpili folklórne skupiny z Porača, Sloviniek, 

Kurova, Kamienky a Pichieň. V záverečnom programe 48. slávností pod názvom Spevy mojej 

zeme sa predstavili zahraničné súbory z Českej republiky, Ukrajiny, Chorvátska, Poľska, 

Juhoslávie, Rumunska a naše súbory PUĽS a Dúbrava z Prešova. V kultúrnom programe 

nahýbala ani naša Svidnícka Makovica. 

 

      Na hlavný záverečný program zavítali a prišli pozrieť kultúru Rusinov a Ukrajincov Jozef 

Migáš, predseda NR SR, Ivan Mikloš, podpredseda vlády SR a svidnícky rodák Rudolf Ţiak, 

poslanec NR SR, Anna Malíková, predsedníčka SNS, Ľubomír Lintner, podpredseda strany 

ANO a Jozef Polačko, prednosta krajského úradu. Za krásneho slnečného počasia mohli 

návštevníci Slávností mimo kultúrnych vystúpení vyuţiť aj rozmanitosť stánkov 

s občerstvením a kolotočov. Vo výstavnej sieni Slovenského národného múzea. Múzea 

ukrajinsko – rusínskej kultúry a za podpory konzulátu Ukrajiny v Prešove sprístupnili 17. júla 

vernisáţ výstavy kvetinových aplikácií. Výstavu s názvom ,,Čarokrásne v obyčajnom“ 

autorky, rodáčky z Ukrajiny, Natálie Palotaš ţijúcej v Košiciach. Autorkinou záľubou je 

tvorba netradičných flóristických obrazov. Svoje predstavy a pocity v obrazoch vyjadrila 

vysušeným rastlinným materiálom, ako sú kvety, listy a steblá. Flouristické obrazy sú 

vytvorené technikou osibana, ktorá pochádza z Japonska a jej podstatou je aplikovanie 

rastlinného materiálu na papierový alebo plátenný podklad. Všetkých vystavovaných 52 diel 

autorka vytvorila za posledných päť rokov. Šesťdňový zájazd do Rumunska absolvovali 

v závere letných prázdnin členovia folklórneho súboru Makovička. V rumunskom meste 

Oradea vystupovali niekoľkokrát a svojimi prekrásnymi tancami zaujali nielen domácich 

Rumunov, ale aj ostatných návštevníkov festivalu z niekoľkých krajín. O tom, ţe Makovička 

zaujala svedčí aj niekoľko pozvánok na rôzne folklórne festivaly v rôznych krajinách Európy. 

V tom čase ich starší kolegovia z Makovice absolvovali podobné vydarené turné vo 

Francúzsku. Ukáţky tradičnej remeselnej výroby, výstava ovocia a zeleniny, prezentácia 

včelárova drobnochovateľov. Toto všetko predchádzalo majstrovstvám vo varení pirohov 

Pirohy 2002, ktorých XII. Ročník sa konal v nedeľu 15. septembra v areáli skanzenu SNM – 

MURK. Tohoročné pirohy varili dve domáce rodiny – rodina Cocuľových a rodina 

Mašových, Hostia s Poľskej dedinky Rogi a chovankyne Detského domova vo Svidníku so 

svojou vychovávateľkou. Porota všetky uvarené pirohy ochutnala a jej predseda Jozef Migáš, 

predseda Národnej rady SR, vyhlásil rodiny Cocuľových a Mašových ako víťazov 

majstrovstiev PIROHY 2002. Po slávnostnom vyhodnotení výsledkov sa uskutočnila draţba 
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pirohov, ktoré vydraţili predseda parlamentu Jozef Migáš, predseda Krajského úradu 

v Prešove Jozef Polačko a poslanec Národnej rady SR  Štefan Rusnák. Finančné prostriedky 

za vydraţené pirohy poputovali na charitatívne účely. Za prítomnosti predstaviteľov mesta 

i okresu Svidník, poľskými hosťami na čele s riaditeľom Múzea Márie Konopníckej 

v Ţarnovici Pavla Bukowského slávnostnou vernisáţou otvorili 21. októbra výstavu s názvom 

Ilustrácie rozprávok Márie Konopníckej. Takmer 150 kresieb poľských detí na motívy tvorby 

tejto autorky zdobili výstavnú sieň svidníckeho podduklianského osvetového strediska. Mária 

Konopnícka bola významná poľská spisovateľka, ktorá písala lyrické verše, novely 

z dobového ţivota a prekladala do poľščiny aj z češtiny a slovenčiny. V istom čase otvorili 

výstavu predstaviteľa staršej generácie ukrajinsko – rusínskeho výtvarného umenia na 

Slovensku – Andreaja Gaja. Tento umelec v našom meste vystavoval príleţitosti svojich 70. 

narodenín. Vo výstavnej sieni SNM – MURK ukrajinsko – rusinskej kkultúry si tak 

návštevníci mohli pozrieť 49 diel z výberu jeho tvorby od roku 1975 aţ 2002. Akademický 

maliar Andrej Gejsa narodil v obci Suhov v Medzilaboreckom okrese. Vyštudoval vysokú 

školu výtvarných umení v Bratislave. Ako výtvarník v slobodnom povolaní sa venuje 

komornej maľbe, tvorbe v architektúre, kresbe a kniţnej ilustrácii. V utorok 1. októbra, 

predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík uviedol Mgr. Kamila Benka do 

funkcie riaditeľa Podduklianskej kniţnice a PhDr. Máriu Pajzinkovú do funkcie riaditeľky 

Podduklianského  osvetového strediska. Zároveň sa doterajšej riaditeľke kniţnice Zuzane 

Sejkovej poďakoval za jej doterajšiu prácu. Obidve kultúrne inštitúcie v rámci transformácie 

sa tak stali organizáciami priamo riadenými samosprávnym krajom. ,,Karpaty slovom 

očarené“ – pod týmto názvom sa koncom novembra nieslo stretnutie literátov z regiónov 

Svidníka a Krosna. Išlo o prvé stretnutie takéhoto druhu, ktoré zorganizovala Podduklianská 

kniţnica v spolupráci s krosnianskou kniţnicou. Na pôde svidníckej kniţnice sa tak stretli 

literáti z nášho regiónu – Július Paňko, Imrich Makó a Jozef Šelepec spolu s krosnianskými 

literátmi Jánom Tulíkom, Jánom Belcíkom, Wáclavom Belcíkom, Wáclavom Turekom. 

Stretnutia sa zúčastnili aj riaditelia kniţnice v Prešove, Krosnianskej kniţnice, začínajúci 

literáti, ako aj iný hostia. Začiatkom decembra vo výstavných priestorov SNM – MURK bola 

sprístupnená výstava Sviatočné impresie, ktorá mala dve časti : Výstava tradičných ľudových 

šatiek a ľudových betlehemov z zbierok múzea. Na výstave bolo inštalovaných 85 ľudových 

šatiek. 

 

Cirkevný život 

 

     8. mája Pravoslávna cirkev a Vojenská správa budov slávnostne vysvätili dva drevené 

kríţe v areáli pamätníka padlých vojakov Sovietskej armády vo Svidníku. Týmto sa 

pravoslávna cirkev uctila pamiatku tisícok ţivotov vojakov, ktorých posledným miestom 

odpočinku je pravé toto miesto. Zástupca pravoslávneho metropolitu českých krajín 

a Slovenska Nikolaja so sídlom v Prešove Emil Jarkovský slávnostne posvätil ikonostas 

i zvonicu pravoslávneho chrámu v našom meste. V poslednú septembrovú nedeľu sa tu vo 

veľkom počte zišli pravoslávny veriaci spolu s viacerými otcami z okolitých obci. Vysvätené 

zvonice a ikonostasu vo vnútri chrámu, kde bolo spojené so slávnostnou bohosluţbou, tak 

patrí po nie tak dávnom vysvätení chrámu medzi najvýznamnejšie udalosti tvoriace históriu 

tohto nového objektu. 

 

Politické strany, hnutia a združenia 

 

     25. februára sa konal ustanovujúci okresný snem strany smer vo Svidníku. Hlavným 

bodom programu bola voľba okresnej rady strany Smer , ktorá pozostáva z nasledujúcich 

členov strany : Mgr. Ľubomíra Hudaková, Ing. Martin Blicha , Ing. Juraj Horváth , Dr. Martin 
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Kaššala , Ing. Jaroslav Kušnír , Ing. Radován Olejár , Mgr. Pavel Olejár , Mgr Jaroslav Pavluš 

, a Dr Peter Riško.  Dňa 2. marca sa uskutočnil vo Svidníku 7. okresný snem HZDS – ĽS. 

Snem vzal na vedomie správu o činnosti od predchádzajúceho mimoriadneho snemu, ktorí sa 

uskutočnil v roku 2001 a vytýčil úlohy na ďalšie volebné obdobie. Snemu schválil nové 13 – 

členné predstavenstvo v zloţení : predseda – Michal Kurilec, Tajomník – Michal Kolesár, 

podpredseda pre ekonomiku – Ing. Štefan Koţlej, podpredseda pre územnú správu 

a regionálny rozvoj – Ing. Jaroslav Tiško, podpredseda pre mediálnu politiku a zahraničné 

vzťahy – Dr. Štefan Čarný, podpredseda pre sociálnu politiku – Taňa Škovranová, hospodár – 

Ing. Stanislav Fek, členovia Ing. Miroslav Vasilenko, MUDr. Milan Andrejko, Ing. Pavol 

Bakaľar, Jozef Michališin, Peter Kidala, Eduart Schrenk. 

Snem schválil lídra Prešovského kraja pre voľby do Národnej rady SR Mgr. Rudolfa Ţiaka 

a taktieţ kandidátov na poslancov do NR SR za okres Svidník: Dr. Štefana Ţiaka, Annu 

Pagáčovú, Ing. Jaroslava Tišku a Jaroslava Cuprišina. Dňa 22. marca sa vo Svidníku konala 

Okresná konferencia Komunistickej strany Slovenska, na ktorej delegáti hodnotili spoluprácu 

za obdobie od IV. Zjazdu. Správu predsedníctva o činnosti predniesol Ing. Ján Harviš, 

predseda OV KSS, 7 – členné Predsedníctvo OV KSS a 3 – člennú revíznu komisiu, ako aj 

sedem delegátov na krajskú konferenciu. Za predsedu OV KSS bol zvolený Peter Roman. 

Okresnú konferenciu uskutočnila  12. marca aj strana Demokratickej ľavice. Hlavným bodom 

programu bola príprava 8. zjazdu SDĽ a príprava parlamentných a komunálnych volieb. 

Uskutočnili sa voľby členov Okresného výboru. Predsedom ostal i na ďalšie obdobie Michal 

Varcholík. Novými podpredsedami OV sa stali Ing. Vladimír Popik a Ján Rubis. Kandidátmi 

na poslancov do národnej rady SR za svidnícku organizáciu sa stali Ing. Vladimír Popik 

a Mgr. Slávka Vojčeková. Tohtoročná celosvetová súťaţ Hliadok mladých zdravotníkov II. 

Stupňa sa konala 13. a 14. júna v Bardejove. Nielen naše mesto, ale aj prešovský kraj  

zastupovala v tejto súťaţi šesťčlenná Hliadka mladých zdravotníkov z III: ZŠ na ulici 8. mája, 

ktorú pripravovala učiteľka Anna Danková. Po absolvovaní rôznych teoretických 

a praktických disciplín naše druţstvo sa stalo celoslovenským víťazom. 

 

     Kynologický klub  Absolut Svidník usporiadal v dňoch  10. – 11. augusta hlavnú špeciálnu 

výstavu nemeckých ovčiakov. Svidnícky štadión ţil počas dvoch dní prehliadku plemena, 

ktoré sa radí k najobľúbenejším u chovateľov psov a nadšencov kynológie. Hlavná špeciálna 

výstava prilákala do nášho mesta mnoţstvo chovateľov tohto plemena z celého Slovenska, 

Poľska, Čiech a Maďarska. Uţ niekoľko rokov slúţi prvé podlaţie budovy Slovenského 

červeného kríţa ako útulok. Počas roka Dom humanity poskytol v priemere 16 ľuďom strechu 

nad hlavou. Našli tu útočisko 4 rodiny a malými deťmi. Maximálny pobyt v útulku, kde denné 

nájomne predstavuje len symbolickú sumu, dosahuje dva roky. Kaţdý z ubytovaných si za 

tento čas musí po riešiť svoju sociálnu situáciu. V Dome humanity je pre tých, ktorá sa náhle 

ocitnú v núdzi aj tzv. pohotovostná izba. Tá slúţi hlavne v mimoriadnych situáciách. Bolo tu 

niekoľko Poliakov, ktorí mali autonehodu a nemali kam ísť. Istý čas tu tri mesiace bývala 

jedna rodina z Kirgizska, ktorá mala namierené do Nemecka. Na Slovensku ju však chytili 

a vyhostili. V Dome humanity často pomáhajú i v prípadoch, kde po rozvode matka s deťmi 

končí na ulici a chlapcom a dievčatám, ktorým pre vek ukončili pobyt v Detskom domove. 

Začiatkom roka na politickej scéne Slovenska vznikol nový subjekt Aliancia nového občana 

(ANO).Na základe toho i v našom okrese vznikli dve základné organizácie, ktoré na 

Okresnom kongrese toho politického subjektu 22. marca vo Svidníku zvolili Okresnú radu. 

Predsedom sedemčlennej okresnej rady sa stal Ivan Maguľak, podpredsedníčkou Beáta 

Čurilová a tajomníkom Dr. Vladislav Artim. 
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Spolky a organizácie  

 

Začiatkom roka sa v zasadačke okresného úradu uskutočnilo výročné valné zhromaţdenie 

členov Dobrovoľného poţiarneho zboru mesta Svidník. Zúčastnili sa na ňom aj zástupcovia 

mestskej samosprávy a okresnej hasičskej organizácie. Náš mestský Dobrovoľný poţiarny 

zbor má aj druţstvá ţien a dorastu. Bol zvolený 17 – členný výbor, na čele ktorého bude stáť 

opäť Michal Holovka. V polovici februára včelári Základnej organizácie Slovenského zväzu 

včelárov vo Svidníku hodnotili svoju činnosť za uplynulý rok. Organizácia zdruţuje 144 

členov, ktorí chovajú 2161 včelstiev. Predsedom  základnej organizácie SZV sa i na ďalšie 

obdobie stal Ing. Ján Hvozda. Jednota dôchodcov Slovenska uţ aj v našom meste. Stalo sa tak 

22. februára, keď sa na ustanovujúcej schôdzi 78 členov si zvolilo 11 – členný výbor mestskej 

organizácie.  Za predsedu bol zvolená Juraj Piruch a za podpredsedu Pavel Zozuľak. Jednota 

dôchodcov je spoločenské zdruţenie, ktoré zdruţuje ľudí po skončení aktívnej pracovnej 

činnosti a ľudí s podlomeným zdravím. Týmto sa organizácia  usiluje uľahčiť ţivot 

presadzovaním na štátnych a samosprávnych orgánov, poţiadaviek na uľahčenie ich ţivota. 

Koncom februára sa v priestoroch hotela Hoges konala výročná konferencia Okresnej 

Organizácie Rusinskej obrody vo Svidníku. Na konferencií bol zvolený nový 9 – členný 

výbor na čele s predsedom Mgr. Jánom Kaliňakom, podpredsedom Ing. Miroslavom 

Krajkovičom a tajomníčkou Silviou Gačovou. Tridsaťpäť delegátov z 21 poľovníckych 

zdruţení nášho okresu sa 1. júna zišlo na VIII. Sneme okresnej konferencie Slovenského 

poľovníckeho zväzu vo Svidníku. Okresný snem poľovníkov zvolil 11 – členné 

predstavenstvo na čele s predsedom Františkom Ševcom, podpredsedom Sergejom 

Varchulom a tajomníkom Belo Rajčokom. Poľovníci hodnotili svoju činnosť za päťročné 

obdobie. Jednou z hlavných úloh zdruţenia v uplynulom období bolo udrţanie stavov 

hlavných druhov poľovnej zveri, a to jelenej, srnčej, diviačej a baţantnej.Za päťročné obdobie 

poľovníci v našom okrese ulovili 982 ks jelenej zveri, z toho bolo 36 kusov jeleňov,344 

jeleníc a jelenčiat 275 kusov. Srnčej zveri sa ulovilo 834 ks, toho srncov 390,sŕn 255 a srnčiat 

189 kusov. Diviačej zveri bolo ulovenej 520 kusov, z toho dospelých diviakov 50,135 

lanštiakov a 335 Diviačat 

 

Telovýchova a šport  

 

     Aj v tomto roku vládol čulí športový ţivot v našom meste. Športovci reprezentujúci mesto 

dosiahli v rôznych športových odvetviach pozoruhodné výsledky. 

Futbal : druţstvo dospelých športovcov jarnej časti futbalového ročníka 2001 – 2002 

pokračovali v V. lige a ich cieľom bol postup do IV. Ligy. Do poslednej chvíli bojovali 

o prvenstvo s TO Druţstevník Breznica. Ţiaľ finále nezvládli a skončili na druhom mieste. V 

tom istom čase účastníci  IV. Ligy Drustav Hrabovčík vybojoval v tejto súťaţi 1. miesto 

a postúpil do III. Ligy. Za toto druţstvo hralo i veľa svidníckych hráčov a preto po skončení 

súťaţe sa na stretnutí zástupcov Svidníckeho futbalového klubu  a Drustavu Hrabovčík 

rozhodlo, ţe z týchto muţstiev vytvoria jeden celok a pod hlavičkou Drustav Svidník – 

Hrabovčík začnú  uţ v III. Lige a B druţstvo bude účinkovať v V. lige. A tak v novom 

futbalovom ročníku 2002/2003 pod týmto názvom na našom štadióne sme videli zápasy III. 

Ligy. Zápasy druţstva V. ligy sa uskutočňovali na futbalovom ihrisku v Hrabovčíku. 

Prezidentom nového zlúčeného futbalového klubu sa stal Ing. Ján Ducár a v trénerskej práci 

pokračoval Mgr. Alexander Hrico pri A druţstve a Pavol Piršč pri B druţstve. Novovytvorené 

druţstvo si v jesennej časti 2002/2003 počínalo v celku úspešne a skončilo na 6. mieste a B 

druţstvo v V. lige na 4. mieste.  

Na jednotlivé zápasy A muţstvo nastupovalo v zloţení : Hvozda, Piršč, Vyravec, Kupec, 

Bučko ml, S. Tyč, Harakaľ, Paňko, A. Tyč, Macko, Koša, Druga, Kizak, Kaleja, Bochin. 
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B muţstvo : Kriško, Kaňuk, Miškovský, Pustý, M. Bučko, Vitko, Karala, Hirka, Feciľak, 

Sagan a a doplňovalo sa o hráčov A muţstva, ktorí v predošlom zápase boli na lavičke 

náhradníkov. Starší a mladší dorastenci počas roka hrali v III. Lige, starší a mladší ţiaci v II. 

Lige. V mesiacoch december – február sa v mestskej športovej hale uskutočnila uţ tradičná 

mestská liga vo futbale, v ktorej zápasilo 13 muţstiev. Víťazom turnaja sa stalo muţstvo 

Miroľa 07. 

 

Volejbal : V súťaţnom ročníku 2001/2002 naše volejbalové druţstvo v zloţení Blanár, Fečík, 

Murčinko, Senčák, M. Špak, Sipľak, Dzúr, J. Špak, Bilas, Goborc, úspešne hralo v I. 

volejbalovej lige. Volejbal patrí medzi najobľúbenejšie kolektívne športové hry. Má 

dlhoročnú tradíciu nielen v rámci Slovenska, ale aj v našom meste a jeho okolí. V poslednom 

období sa pre volejbal  vo Svidníku vytvárajú jej adekvátne moţnosti od najniţších  kategórií 

aţ po seniorské. Pre ţiacke druţstvá sú vytvorené podmienky na I. a IV. Základnej škole. 

Zriadením športových volejbalových tried chlapcov a dievčat a ich zariadením do krajských 

súťaţí. Naše mesto úspešné reprezentovali v I. lige aj volejbalový juniori a kadetky 

v Majstrovstvách oblastí východ. O popularite volejbalu svedčí i kaţdoročne organizovaná 

súťaţ v MIX volejbale. Táto súťaţ prebieha v zimných mesiacoch s podmienkou, ţe 

v kaţdom druţstve nastúpia dve ţeny. A tak v tomto roku súťaţ absolvovalo 10 muţstiev. 

Čím viac je v našom meste populárny pláţový volejbal a hráči reprezentujúci mesto dosiahli 

v tomto druhu športu veľmi dobre výsledky. Na Majstrovstvách Slovenska v Bratislave si 

Marek Mikula a Michal Špak vybojovali 3. miesto. Volejbalový oddiel Slávia Svidník  bol 

29. júla organizátorom Majstrovstiev Slovenskej republiky skupina Východ v pláţovom 

volejbale dvojíc. Zápolenia sa odohrávali v pláţových ihriskách v areáli letného kúpaliska 

a strednej premyslenej školy odevnej. 

 

Stolný tenis : Vďaka školskému športovému stredisku na IV: základnej škole ul. Karpatská 

ţiaci tejto školy reprezentovali naše mesto  v krajských a celoštátnych súťaţiach. Zásluhu na 

týchto výsledkoch má učiteľ a tréner Vladislav Sluk a hráči Miroslav Kurečko, Tomaš 

Kurečko, Tomaš Noga  a Roman Derco. Jeden z najmladších stolných tenistov tohto 

športového strediska Lukaš Kriško získal na Majstrovstvách Slovenska 3. miesto. V V. 

stolnotenisovej lige muţov hrali 3 druţstvá nášho mesta ako NsP Svidník, Slávia PMSK 

a Slávia CVČ. 

 

Šach : Šachové druţstvo pod názvom Stropkov – Svidník účinkovalo v III. Lige. Oporami 

muţstva boli : Eduard Paňko, Juraj Laţo, Mgr. Michal Grešlík, Ing. Peter Magdziak, Marcel 

Ripper a Jozef Bartko. 1. septembra sa uskutočnil 43 ročník Dukelského behu mieru, na 

ktorom štartovalo 65 pretekárov. Po pietnom akte na cintoríne československých vojakov na 

Dukle sa pretekári vydali na  20 km dlhú trať po zaznení výstrelov z rúk nášho primátora. 

Horúčava pravého poludnia uberala beţcom síl a podpísala sa pod výsledné časy, ktoré boli 

vo väčšine prípadov horšie o 5 aţ 10 minút oproti vlaňajšku. V cieľovom okruhu na 

svidníckom štadióne rozhodol súboj Slováka  a Poliaka v prospech Bardejovčana Jaroslava 

Jakubašeka, keď cieľovú pásku preťal v čase 1 hodina  6 minút a 30 sekúnd. Spolu s muţmi 

pretekalo i 6 ţien. Zvíťazila Danica Zatorská z Bardejova v čase 1 hodina 26 minút a 40 

sekúnd. Organizátori 8. ročníka tenisového turnaja Svidník Open z miestneho klubu TENIS 

SPORT po prvýkrát zaregistrovali i v zahraničných účastníkov, a to manţelov Deciekovcov 

z Viedne, Ktorí vo svojich kategóriách aj zvíťazili. 

 

     V pekné nedeľňajšie popoludnie sa na pešej zóne konal 6. ročník súťaţe silák 2002. 

Organizátorom tohto siláckeho podujatia boli Mestské kultúrne stredisko vo Svidníku a power 
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klub Beňadikovce. Súťaţ sa  konala pod záštitou primátora mesta Ing. Michala Bartka. Sily si 

zmerali štyria najsilnejší muţi z Vranova, Stropkova a Roţňavy. Náš okres a mesto tohto roku 

nemali zastúpenie. Súťaţilo sa v štyroch disciplínach a to :  

 

- nosenie 200kg závaţia v úseku 8 metrov 

- dvíhanie pivného suda 

- prevaľovanie 400kg kolesa 

- ťahanie dodávkového motorového vozidla Š 1203, v ktorom sedeli tanečníci zo súboru 

Svitan a Svitanček 

Celkovým víťazom podujatia Svidnícky silák 2002 sa stal Matúš Orozs z Vranova. 

V sobotu, 16. novembra sa v Prešove uskutočnili Majstrovstvá regiónu starších 

dorastencov a juniorov v karate. Na tomto podujatí reprezentovali Svidnícky karate – klub 

tri pretekárky.Za staršie dorastenky v kategórii komunite do 50kg sa Lenke Omaskovej 

podarilo 2. miesto a v kategórii junioriek do 53 kg Miroslava Nosaľová získala taktieţ 2. 

miesto. Hokejbal bol zatiaľ v našich zemepisných šírkach nie je veľmi rozšírený. 

K propagácii tohto druhu športu v našom meste mal dopomôcť i 1. ročník hokejbalového 

turnaja  muţov vo Svidníku za účasti viacerých prvoligových tímov. O váţnosti turnaja 

svedčila i účasť generálneho manaţéra Slovenskej hokejovej únie Rudolfa Košťala. 

Putovný pohár primátora mesta si odniesli hráči Špiskej Novej Vsi. Muţstvo z nášho 

mesta obsadilo 7. miesto. V budúcej sezóne hokejbalového muţstva muţov, dorastu 

a ţiakov by mali účinkovať v I. lige. Na primátora mesta sa písomne obrátilo niekoľko 

desiatok mladých Svidníčanov so ţiadosťou vytvoriť v meste podmienky pre záujemcov 

o kolieskové korčuľovanie a skeateboarding. Vzhľadom na to, ţe mládeţ doposiaľ 

vyuţívala na tento moderný druh športu priestory, ktoré na to nie sú určené, rozhodlo sa 

mesto ich poţiadavke vyhovieť a v spolupráci s firmou Sluţbyt s.r.o zabezpečilo 

v priestoroch pred amfiteátrom zhotovenie rampy a tyčiek. 

 

V sobotu, 11. mája celé Slovensko, nevynímajúc naše mesto, ţilo oslavami titulu majstra 

sveta v ľadovom hokeji. V kaţdom slovenskom meste, obciach, v kluboch, kaviarniach 

sledovalo finálový zápas medzi Slovenskom a Ruskom tisíce fanúšikov. Eufória po 

poslednom hvizde a našom víťazstve 4 : 3 predurčila oslavy Silvestra a Nového roku. Aj 

svidnícka pešia zóna bola plná ľudí oslavujúcich toto prvé historické víťazstvo. 

 

Počasie a jeho osobitosti v priebehu roka 

 

     Nový rok 2002 a dni po ňom sa niesli v znamení intenzívneho sneţenia. 2. januára sa 

sneh husto sype od rána, fúka silný vietor, miestami nie je vidno na krok. Ľudia 

s niektorých dedín sa nedostali do práce. Majitelia rodinných domov odpratávajú sneh, ale 

len čo skončia, začínajú odznova. Starí ľudia radšej neodchádzajú z domu. Dôsledkom 

nepretrţitého hustého sneţenia a silného vetra  napadol nový sneh v hrúbke aţ 50 cm. 

Zimu umocňuje i celodenný mráz – 15 C a v noci aţ – 20 C. Takáto situácia vládne na 

celom území Slovenska. Po dlhotrvajúcich chladných dňoch sa 29. januára veľmi oteplilo, 

keď cez deň vystúpila teplota aţ na  + 12 C. V Bratislave dokonca zaznamenali v tento 

deň 151 roč. rekord, keď teplota vystúpila na + 20 C. Pri týchto teplotách sa veľmi rýchlo 

topil sneh aţ tak, ţe v polovici februára rozkvitli bahniatka, na trávnikoch rozkvitli 

prvosienky a bolo počuť veselý štebot vtákov. Avšak koncom februára sa najmä v noci 

veľmi ochladilo a niekoľko dní neprestajne fúkali veľmi silné vetry. Takéto počasie 

pretrvávalo i celý marec aţ do nedele 6. apríla, keď začalo husto sneţiť. Sneh sa veľmi 

dlho neudrţal, lebo sa začalo veľmi otepľovať aţ tak, ţe koncom apríla vystúpila teplota 

aţ na 30C. Prvýkrát hrmelo 15. apríla. Teplé a veľmi suché počasie trvalo celú jar a leto. 
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Počas ktorého vystúpili teploty aţ na + 32 C. V tomto čase Slovensko patrilo 

k najteplejším miestam v Európe. Na jednej strane v našom regióne v auguste bolo veľmi 

sucho a na druhej strane v utorok 13. augusta do Prahy dorazila storočná voda. 

 

     Vltava, ktorá stúpla takmer do výšky Karlovho mosta, zaplavila reštaurácie na kampe 

i celé Praţské Benátky. Zaplavená bola Zbraslav, Hostivar, Holešovice a Karlin. Situácia 

sa  neskoro večer  ešte zhoršila a odborníci predpovedali, ţe voda by mohla zatopiť 

Karlov most, ale aj Staromestské námestie. Polícia a dobrovoľníci stihli evakuovať vyše 

40 tisíc ľudí  z najviac ohrozených štvrtí. Evakuovali aj budovu vlády. Tá na svojom 

zasadaní schválila vyhlásenie núdzového stavu v šiestich českých krajoch. V tom čase sa 

začala povodňová situácia dramatizovať aj v Bratislave. Okolo pol šiestej  popoludní sa uţ 

voda z Dunaja začala vylievať z brehov pod Starým mostom. V stredu , 14. augusta o 17 

hodine dosiahol Dunaj v Bratislave výšku 916 centimetrov a prietok 11 860 kubíkov za 

sekundu. Mimo Čiech a juţných častí Slovenska ničivé záplavy postihli aj Rakúsko 

a Nemecko. Daţdivé počasie so striedaním teplých a studených dní trvalo počas jesenných 

dní. Začiatkom októbra začali prvé prízemné mrazy. Prvý poprašok snehu napadal 7 

novembra. Po ňom sa veľmi oteplilo aţ tak ,ţe 16. novembra poludňajšie teploty vystúpili 

na + 19 C a nočné na + 13 C. Novembrové neobyčajne teplé počasie pomýlilo niektoré 

rastliny. Tieto namiesto vegetačného pokoja začali kvitnúť. Kvitla púpava , jahody 

i podbeľ liečivý. Počasie ovplyvnilo aj správanie operencov. V týchto dňoch bolo počuť 

sýkorky, brhlíkov, číţikov a kukanie sov. Teplé novembrové počasie vystriedalo veľmi 

chladné decembrové, ktoré vyvrcholilo cez vianočné sviatky, keď z 25. na 26. decembra 

bolo v noci – 24 C . Potom sa mrazy zmiernili a v noci zo Silvestra na nový rok bolo o 24 

hodine – 13 C .  

 

Rôzne 
 

     Či je sviatok, nečas, deň alebo noc, bábätka si svoj čas na svet nevyberajú.1. januára na 

gynekologicko pôrodníckom oddelení Nemocnice s poliklinikou vo Svidníku svetlo sveta 

uzrela mala Zuzanka, ktorá sa tak stala prvým občanom narodeným v našej nemocnici. 

Narodila sa šťastným rodičom Vaššovým zo Stropkova o 4 hodine a 55 minúte nad 

ránom. Dievčatko váţilo 4100 gramov a merala 52 centimetrov. Prvý občan mesta sa 

narodil 4. januára a bolo ním dievčatko Kristínka, ktorá váţila 2670 gramov a merala 46 

centimetrov. Mamičke Lucii Soročinovej prišiel do nemocnice zablahoţelať primátor 

mesta Ing. Michal bratko a JUDr. Štefanco, prednosta Mestského úradu vo Svidníku. 

Dievčatku popriali pevného zdravia a ako darček venovali nielen hračky, ale aj vkladnú 

kniţku s počiatočným vkladom 4000 korún. Zo štatistických údajov ôsmym matričným 

úradov v Svidníckom okrese vyplýva, ţe počet narodených detí poklesol. Jednoznačne 

o tom hovoria i čísla. Kým v roku 2000 štatistické ukazovatele zaznamenali 584 

narodených detí, v porovnaní s rokom  2001 je to 60 detí menej. V priebehu roka prišlo na 

svet 286 chlapcov a 238 dievčat. V tomto počte je zahrnutých aj 5 dvojčiat. Obľúbenými 

menami, ktoré dávali rodičia svojim ratolestiam sa stali Kristína, Viktória, Natália. 

U chlapcov zasa prevaţovali mená Adam, Dávid a Martin. K 31. decembru bolo 

evidovaných 161 párov, ktoré uzatvorili manţelstvo. V ôsmych prípadoch súd vydal 

povolenie k uzavretiu manţelstva, dôvodom boli maloletí snúbenci. Zaujímavosťou je , ţe 

stúpa trend sobášov s cudzincami. Zaznamenalo sa 13 párov, kde jeden z partnerov bol 

cudzinec, čo je o 7 viac ako v roku 2000. Bolo vydaných  dvadsať osvedčení o právnej 

spôsobilosti na uzavretie manţelstva, ktoré sa vydáva k sobášom našim občanom 

v zahraničí. V minulom roku nás navţdy opustilo 360 ľudí. Úmrtie tak stúpalo na 47 ľudí 

viac, ako bolo v roku 2000. V úmrtiach prevaţujú muţi. 
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     S veľkým očakávaním veľká časť obyvateľov privítala magický deň s magickým 

číslom 2.2.2002, ktoré sa vyskytuje raz za tisíc rokov. V tento deň sa uskutočnilo  veľa 

sobášov, krstov a iných rodinných udalostí. Na území mesta  v tomto roku ţila v Domove 

dôchodcov najstaršia občianka, 97 ročná Zuzana Paulišinová a na ulici Kukoreliho 91 

ročná Mária Miháčová. V tomto roku z významných občanov nášho mesta  zomrel vo 

veku 79 rokov Ján Kimák, 77 ročný Ing. Ján Mikita, 51 ročný vedúci odboru mestského 

úradu Mgr. Anton Jevik a 67 ročný 1. primár chirurgického oddelenia NsP MUDr. Radim 

Lukeš. 

 


