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Samospráva 

 

 

      Mestské zastupiteľstvo zasadalo v roku 2006 6 krát. 23. februára 2006 sa poslanci 

Mestského zastupiteľstva vo Svidníku zišli na svojom 22. zasadnutí. Poslanci prerokovali 

a zobrali na vedomie informáciu o realizácii uznesenia MsZ číslo 21 zo dňa 15. decembra 

2005 a informatívnu správu o činnosti Regionálnej  veterinárnej a potravinovej správy vo 

Svidníku. Na rokovaní MsZ bola poslancom predloţená aj správa o poskytovaní 

zdravotníckych sluţieb a o postupe transformácie nemocnice s poliklinikou arm. Gen. 

Ludvíka Svobodu vo Svidníku. Okrem toho sa poslanci zaoberali správou o stave trestnej 

činnosti a verejného poriadku v meste Svidník v roku 2005. Poslanci taktieţ vyhodnotili 

rozvojový program mesta Svidník za rok 2005. Na rokovanie MsZ bola predloţená aj 

informácia o finančnej a ekonomickej situácii škôl a školských zariadení v zriaďovateľských 

pôsobnosti mesta Svidník. Poslanci na svojom zasadnutí schválili Rozvojový program mesta 

Svidník na rok 2006 a príspevok mesta Svidník vo výške 5% ( 35 700, - Sk ) z rozpočtových 

nákladov ( 714 000, - Sk ) v rámci ţiadosti o nenávratný finančný príspevok  pre operačný 

program Základná Infraštruktúra, priorita č.3 lokálna infraštruktúra, opatrenie č.3.3. 

Budovanie o rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky na projekt  

,,Územný plán mesta Svidník“. Poslanci po dvoch neúspešných verejných draţbách na 

nehnuteľnosti – Centrum voľného času DÚHA vo Svidníku, konaných v dňoch 26.1.2006 

a 9.2 2006 súhlasili so zdruţením ceny nehnuteľnosti o 25 %, t.j. z 8 584 000, - Sk 

vyvolávacej ceny na 6 438 000, - Sk s tým, ţe predmetný odpredaj objektu sa uskutoční 

formou verejnej draţby. 

 

 

     23. zasadnutie  mestského parlamentu sa uskutočnilo 28. apríla, na ktorom poslanci zobrali 

na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2006. 

Poslanci boli oboznámení sa správou o priebeţnej realizácii ,,Koncepcie rozvoja škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník do roku 2011“. Na 

rokovanie MsŢ bolo predloţené aj vyhodnotenie zimnej vykurovacej sezóny a vyhodnotenie 

zimnej údrţby 2005/2006 a harmonogram vysprávok miestnych komunikácii a chodníkov 

v roku 2006. Poslanci sa zaoberali aj záverečným účtom mesta Svidník za rok 2005, ktorý aj 

v predkladanej podobe aj schválili. Na svojom rokovaní poslanci schválili aj účasť mesta 

Svidník ako spoločníka s vkladom 40 000, - Sk, čo je 20% v spoločnosti s obchodným 

názvom EKOSERVIS Svidník, s.r.o. s predmetom činnosti popísaným v spoločenskej zmluve 

a zároveň schválili spoločenskú zmluvu o zaloţení spoločnosti s ručením obmedzeným pod 

obchodným názvom ,, EKOSERVIS Svidník, s.r.o.“. 

 

 

      Júnové zasadnutie poslancov MsZ (22. júna 2006) bolo uţ v poradí 24. Poslanci hneď 

v úvode boli oboznámení so správou o pripravenosti 52. slávnosti kultúry Rusínov – 

Ukrajincov Slovenska a bola taktieţ podaná informácia o pripravenosti kúpaliska na letnú 

sezónu 2006. prítomným poslancom bola predloţená správa  o hygienicko – epidemiologickej 

situácii v meste Svidník. Okrem iného na tomto rokovaní bola poslancom podaná informácia  

o pripravenosti Dní Svidníka a Svidníckeho kultúrneho leta 2006. Následne sa poslanci 

zaoberali správou o činnosti mestskej polície za I. polrok 2006 a správou o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra mesta za I. polrok 2006. Poslanci schválili vzatie úveru vo výške 10 mil. 

Sk na súvislú povrchovú kobercovú úpravu mestských komunikácii a jeho ručenie bianco 

zmluvou. Okrem iného poslanci schválili Zmluvný prevod nehnuteľnosti – pozemku pri 

športovej hale vo Svidníku parcelné číslo KN 928/6 vo výmere 139 m a pozemku parcelné 
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číslo KN 928/7 vo výmere 1559 m pre Telovýchovnú Jednotu Slávia Svidník za účelom 

zriadenia viacúčelového ihriska, za finančnú náhradu 42 450, - Sk. Poslanci zároveň 

odsúhlasili aj plán práce mestského zastupiteľstva vo Svidníku na II. polrok 2006 a plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2006. 

 

 

Na svojom 25. zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 24. augusta 2006, sa poslanci zaoberali 

plnením rozpočtu mestskej samosprávy  za I. polrok 2006 s správou o vývoji nezamestnanosti 

v meste Svidník. Poslanci si vypočuli informáciu o pripravenosti základných škôl a školských 

zariadení na školský rok 2006/2007 v meste Svidník a zaoberali sa vyhodnotením Dni 

Svidníka a Svidníckeho kultúrneho leta 2006. Na rokovanie MsZ bola poslancom predloţená 

aj správa a výsledky o prerokovaní Urbanistickej štúdie Priemyselného parku Svidník – Juh. 

Prerokovaná urbanistická štúdia priemyselného parku Svidník – Juh bude podkladom pre 

vypracovanie Zadania pre územný plán zóny priemyselného parku Svidník – Juh. Poslanci na 

svojom rokovaní súhlasili s návratom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach 

z vyhodnotenia prerokovania Urbanistickej štúdie Priemyselného parku Svidník – Juh 

a s vypracovaním Zadania pre územný plán zóny Priemyselného parku Svidník - Juh 

v alternatíve ,, A“. 

 

 

Poslanci na svojom októbrovom zasadnutí MsZ ( 24. Októbra 2006) zobrali na 

vedomie správu o zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v meste Svidník a správu 

o prerokovaní zadania pre územný plán Priemyselného parku Svidník – Juh. Prerokované 

zadanie Priemyselného parku Svidník – juh je podkladom pre vypracovanie Územného plánu 

zóny priemyselného parku Svidník – Juh. Na záver rokovania o tomto bode poslanci schválili 

zadanie pre územný plán zóny priemyselného parku Svidník – Juh. Poslanci zobrali taktieţ na 

vedomie vyhodnotenie údrţby a opráv tepelných zariadení a pripravenosť na vykurovaciu 

sezónu a informáciu o stave a pripravenosti TS mesta Svidník na zimnú údrţbu miestnych 

komunikácií. Prítomným poslancom bola podaná aj informácia o príprave 16. predvianočných 

predajných trhov „ Svidník 2006“. Okrem iného sa poslanci zaoberali aj správou o činnosti 

mestskej polície za III. Štvrťrok 2006.  

 

 

     Posledné tohtoročné zasadnutie poslancov MsZ vo Svidníku, ktoré sa konalo 27. novembra 

2006 bolo poznamenané prípravou viacročného rozpočtu. Poslanci si vypočuli stanovisko 

hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2007 – 2009, 

ktorý nakoniec schválili. Na rokovaní MsZ sa poslanci zaoberali aj správou o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra mesta za II. polrok 2006. 

 

 

V závere roka sa poslanci ešte stretli 28. decembra na svojom prvom ustanovujúcom MsZ, 

kde boli oboznámení s výsledkami volieb do orgánov samosprávy mesta na funkciu primátora 

mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Po oboznámení výsledkov z komunálnych 

volieb došlo k zloţeniu sľubu primátora mesta Svidník, ktorým sa stal staronový primátor 

Michal Bartko a poslancov mestského zastupiteľstva. MUDr. Marián Baja, Mgr. Kamil 

Benko, RNDr. Anton Bereţňák, MUDr. Peter Blicha, PaeDr. Štefan Čarný, Ing. Ján 

Holodňak, Eva Homzová, Mgr. Jaroslav Ivančo, Mgr. Vladimír Kaliňak, MUDr. František 

Kruľ, Ing. Miron Mikita, Mgr. Pavel Olejár, PhDr. František Pochanič, PaedDr. Jozef 

Poperník, Vladislav Sluk, Andrej tyč a MUDr. Nadeţda Ţelizňaková zloţili zákonom 

predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva bez výhrad. Následne poslanci schválili 
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rokovací poriadok prvého MsZ. Na prvom ustanovujúcom rokovaní poslanci zvolili za 

zástupcu primátora mesta Svidník RNDr. Antona Bereţňáka.  Mestské zastupiteľstvo vo 

Svidníku po prerokovaní zriadilo päťčlennú Mestskú radu, ktorej členmi sa stali RNDr. Anton 

Bereţňak, PaedDr. Štefan Čarný, Mgr. Vladimír Kaliňák, Ing. Miron Mikita a MUDr. 

Nadeţda Ţelizňaková. Poslanci MsZ na svojom rokovaní zriadili aj komisie mestského 

zastupiteľstva a to : komisia sociálna, zdravotná a bytová, komisia pre výstavbu, územný 

rozvoj, dopravu a ţivotné prostredie, komisia finančná a správy majetku, Komisia pre 

vzdelávanie, kultúru, šport a mládeţ, Komisia podnikateľskej činnosti a obchodu, Komisia na 

ochranu verejného poriadku a Komisiu pre udeľovanie cien mesta Svidník  s počtom 3 

členov. Následne poslanci zvolili jednotlivých predsedov komisii mestského zastupiteľstva:  

- Komisia sociálna, zdravotná a bytová – PhDr. František Pochanič, 

- Komisia pre výstavbu, územný rozvoj, dopravu a ţivotné prostredie – MUDr. Márian 

Bája, 

- Komisia finančná a správy majetku – Ing. Ján Holodňak, 

- Komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládeţ – Mgr. Pavel Olejár, 

- Komisia podnikateľskej činnosti a obchodu – Eva Homzová, 

- Komisia na ochranu verejného poriadku – PaedDr. Štefan Čarný, 

- Komisia pre udeľovanie cien mesta Svidník Mgr. Jaroslav Ivančo. 

Predsedovia jednotlivých komisii majú na najbliţšie rokovanie MsZ predloţiť návrhy na 

členov jednotlivých komisii. Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku po prerokovaní poverilo 

výkonom sobášiacich týchto poslancov mestského zastupiteľstva Mgr. Kamila Benka, 

RNDr. Antona Bereţňáka a PaedDr. Jozefa Poperníka a určilo za sobášne dni : 

- štvrtok – v čase od 13.00 hod. – 15.30 hod. 

- piatok – v čase od 13.00 hod. – 15.30 hod 

- sobota – v čase od 13.00 hod.- 18.00 hod 

 

Následne Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku po prerokovaní zriadilo Komisiu na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov mesta a zvolili členov 

Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných  funkcionárov mesta 

v zloţení PhDr. František Pochanič, LS – HZDS, MUDr. Nadeţda Ţelizňaková, HZD, 

Vladislav Sluk, Smer – SL, PaedDr. Štefan Čarný, nezávislý poslanec MsZ.  

       Poslanci  sa zaoberali aj podaním ţiadosti o poskytnutie dotácie na odstránenie 

systémových porúch a podaním ţiadosti o poskytnutie podpory (úveru) na stavbu : bytový 

dom malometráţnych bytov – odstránenie systémových porúch ul. Nábreţná 13/498, 

Svidník.  

       Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku po prerokovaní schválilo podanie ţiadosti 

o poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch v súlade s Výnosom 

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR c. V – 1/2006 o poskytovaní dotácii na 

rozvoj bývania a podanie ţiadosti o poskytnutie podpory ( úveru ) v súlade zo zákonom 

NR SR c. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania   v znení zákona  č. 536 /2004 

Z.Z. na realizáciu stavby : Bytový dom malometráţnych bytov – odstránenie systémových 

porúch, ul. Nábreţná 13/498, Svidník a súhlasilo so zriadením záloţného práva na 

nehnuteľnosť : Ubytovňa pre turistov vo vlastníctve Mesta Svidník, súpisne číslo 437, na 

parcele KN č. 645/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere  306 m, v podiele 

135299/157715, list vlastníctva č. 2359, katastrálne územie Svidník, obec Svidník do 

doby ukončenia stavby: Bytový dom malometráţnych bytov – odstránenie systémových 

porúch, ul. Nábreţná 13/498, Svidník. Po jej ukončení bude záloţné právo z ubytovne 

presunuté na tento objekt. 
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61. výročie oslobodenia tento rok bolo vo štvrtok 19. januára 

 

Úctu a vďaku bojovníkom prejavili poloţením vencov a kytíc zástupcovia samosprávy 

Na čele s primátorom Svidníka Michalom Bartkom, delegácia poľského partnerského mesta 

Strzyzov na čele s Burmistrom Marekom Sliwinskim, poslanci Prešovského samosprávneho 

kraja  Milan Cocuľa, Michal Gondek a Ján Holodňák, predstavitelia štátnej správy vedení 

prednostom Obvodného úradu vo Svidníku Jozefom Harvišom, nechýbali členovia 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia spoločenských organizácii, 

politických strán, či podnikateľských subjektov, k Pamätníku Sovietskej armády a k Soche 

arm. Gen. Ludvíka Svobodu vo Svidníku a k Pamätníku Československých vojakov na Dukle. 

Večer sa konala slávnostná akadémia Primátor mesta Michal Bartko vo svojom príhovore 

citoval aj z listu dcéry armádneho generála Ludvika Svobodu Toe Klusákovej – Svobodovej, 

ktorý zaslala obyvateľom Svidníka pred niekoľkými dňami. Spomenula v ňom slávnostne 

stretnutie pri príleţitosti 110. výročia narodenia Ludvika Svobodu a poďakovala sa za 

starostlivosť, ktorú vo Svidníku venujú pamiatke jej otca. Pri príleţitosti 61. výročia 

oslobodenia Svidníka primátor počas Slávnostnej akadémie ocenil za rozvoj mesta 17 

občanov a rozvitou vetvičkou stromu svida, podľa ktorého dostalo naše mesto meno, bola 

pokrstená nová kniha o Svidníku ,, Svidník v premenách času“. 

      V kultúrnom programe vystúpili : folklórna skupina zo Strzyzowa, spevácka skupina 

POĽANA z Košíc a za doprovodu ľudovej hudby FS Makovica 15 účastníci Makovickej 

struny, ktorí reprezentovali naše mesto a okres na prehliadke MS v Bardejove v rokoch 

2001 – 2005.  

     Oslavy oslobodenia mesta pokračovali aj v piatok – v trochu humornejšom duchu. 

Publikum v Dome kultúry postavili členovia SVITANu tanečným divadlom na motívy 

filmu Niekto to rád horúce. 

     Cenu primátora mesta prevzali: 

- dôchodca, priamy účastník SNP JÁN BEREŢNÝ za oţivovanie a zachovávanie 

tradícii národnooslobodzovacích bojov, 

- stredoškolská učiteľka akad. mal. ANNA BORŠOVSKÁ – NEMCOVÁ – za rozvoj 

umenia a školstva, 

- dôchodca Ing. JOZEF CUPER – za výstavbu a rozvoj mesta 

- dôchodca Dpt. JÁN DEMJANOVIČ – za zásluhy o rozvoj odevníctva, 

- robotník Sluţby tu, s.r.o. Svidník JÁN FEK 

- angaţuje sa v SČK  ako dobrovoľník. Je drţiteľom zlatej palety prof. Jána Jánskeho 

- vedúci odboru Obvodného úradu JUDr. Ján Grega 

- za dlhoročnú prácu vo verejnej a štátnej správe, 

- zamestnanec SNM – múzea ukrajinsko – rusinskej kultúry Štefan Hostiňak – za rozvoj 

národnostnej kultúry,  

- dôchodkyňa ANASTÁZIA HUDÁKOVÁ – za spoločenskú angaţovanosť a rozvoj 

školstva, 

- dôchodca Ing. Jozef Lacko – za výstavbu a rozvoj mesta, 

- lekárka MUDr. Darina Lacková – za príkladnú zdravotnícku starostlivosť, 

- dôchodca MUDr. FRANTI3EK MARCINKO – za rozvoj zdravotníctva, 

- dôchodca JÁN MIKITKA – za rozvoj dopravy, 

- vedúci odboru Prešovského samosprávneho kraja Ing. Pavel Olejár – za rozvoj 

dopravy, 

- stredoškolský učiteľ Mgr. JÁN SAVČAK- za rozvoj vzdelávania a športu, 

- dôchodca MICHAL ŠANDALA – za rozvoj odevníctva, 

- zamestnanec Poddduklianského osvetového strediska 

- MILAN VAŇUGA – za rozvoj kultúry, 
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- Riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vo Svidníku MVDr. MICHAL 

ZOZUĽÁK – za zodpovednú veterinárnu starostlivosť.     

Publikácia o Svidníku ,, Svidník v premenách času“, bola vydaná pri príleţitosti 650. 

Výročia prvej písomnej zmienky o Svidníku. Pod túto 115 stránkovú publikáciu sa 

podpísal  autorský kolektív pod vedením Petra Švorca.. 

Pri príprave textovej časti spolupracovali Patrik Derfiňák, Nadeţda Jurčišinová, Pavel 

Gojdič, Róbert Hriţ, Andrej Kaputa, Miroslav Sopoliga a Jozef Rodák. V publikácii, 

ktorú vydalo vydavateľstvo DINO – Dionýz Dugas v Sabinove, sú publikované 

fotografie od viacerých fotografov, ale aj z rodinných albumov niektorých 

Svidníčanov. Publikácia vyšla v rámci projektu financovaného európskymi 

spoločnosťami cez program  INTERREG III:A, pokrstená bola na slávnostnej 

akadémii. Krstnými otcami sa stali primátor Svidníka Michal Bartko, vydavateľ 

a fotograf Dionýz Dugas a vedúci autorského kolektívu Peter Švorc. 

 

1. a 8. máj 

 

V nedeľu  30 Apríla, v predvečer štátneho sviatku 1 a 8. Mája, teda sviatku práce 

a súčasne Dňa vstupu SR do EÚ a Dňa víťazstva nad fašizmom, ktorý si pripomenieme 

o týţdeň. Slávnostný  príhovor predniesol primátor mesta Michal Bartko.              

      V kultúrnom programe na amfiteátri vystúpil FS Šarišan z Prešova a ľudová rozprávačka 

Araňa. Primátor mesta vo svojom príhovore povedal:,, Sviatok práce bol, je vţdy zostane 

zmysluplným, keď obohacuje ţivot jednotlivca a zároveň celej spoločnosti. Práca bola a bude 

základným zmyslom ţivota, duchovného a hmotného bohatstva človeka. Práca tvorí hodnoty 

dáva impulzy rozvoja ľudskej civilizácie.“ 

 

Dni Svidníka, druhý ročník, sa konali 6. – 7. júla 
 

Tohtoročné Dní Svidníka boli v znamení horúceho letného počasia a kvalitnej zábyvy. 

Dni Svidníka vo štvrtok slávnostne otvoril primátor Michal Bartko, predstavili sa svidnícke 

maţoretky a FS Makovickyj holos. Štvrtkový večerný program bol v znamení zábavy 

prevaţne pre mladých. Na javisku v centre Svidníka na pešej zóne sa postupne predstavili 

kapely Helenine oči, Sexit, Voloď and Band, Marián Čekovský s kapelou, Zuzana Smatanová 

i kapela Peha. Krátko po jednej hodine ráno sa nad Svidníkom objavil ohňostroj. Piatkový 

večerný program uţ bol ladený skôr pre strednú a staršiu generáciu. Vystúpili kapely Mloci, 

Ščamba, FS Technik z Bratislavy SS Ľalia z Humenného, ľudový rozprávač Joţko Joţka, 

skupina Pastrnoci a Janko Ambróz z Telgártu.  

Počas Dní Svidníka sa konali aj Letné trhy, na ktorých svoj tovar i sluţby ponúkalo 

okolo sto predajcov z viacerých kútov Slovenska. Nechýbali detské atrakcie, prehliadka 

automobilov i ukáţky remesiel.  

 

Oslavy 62. Výročia KDO a Dňa obetí Dukly 

 

Na spomienkových oslavách 6. októbra v piatok konaných pri príleţitosti 62. Výročia 

Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa obetí Dukly sa zúčastnili mnohí pozvaní hostia.  

 Zástupcovia Kancelárie prezidenta k Pamätníku československých vojakov na Dukle, 

osobne prišiel predseda vlády Róbert Fico, spolu s ním aj podpredseda vlády a minister vnútra 

Róbert Kaliňák, minister obrany František Kašický, minister dopravy pôšt a telekomunikácií 

Ľubomír Váţny. Pamiatku padlých si prišli uctiť poslanci Národnej rady Mikuláš Krajkovič, 

Stanislav Kubánek, Jaroslav Ivančo, Marián Haľko, Jozef Šimko, Peter Obrimčák. Delegácie 

ministerstiev obrany Slovenska i Česka, generalita slovenských Ozbrojených síl, zástupcovia 
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diplomatického zboru akreditovaného v Slovenskej republike, delegácia Prešovského 

samosprávneho kraja vedená predsedom Petrom Chudíkom, delegácia Obvodného úradu na 

čele s prednostom Milanom Cocuľom, zástupcovia mesta Svidník vedení primátorom 

Michalom Bartkom, predseda Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 

Karol Pitka, nechýbali zástupcovia ďalších miest Prešovského kraja, čelní predstavitelia 

z partnerskej Vologodskej oblasti, zastúpenej trojčlennou delegáciou vedenou prvým 

zástupcom gubernátora pánom Viktorom Vladimirovičom Ryabishinom. Vo Svidníku sa 

počas osláv prezentovala Spoločnosť generála Svobodu, ktorá mestu Svidník udelila svoje 

najvyššie vyznamenanie. Spomienkové oslavy mali vysokú úroveň. Jedinečné podujatie 

v priam ideálnom jesennom, ale slnečnom počasí za účasti mnoţstva spoločenských 

a politických organizácií v regióne i mnohých ďalších. Pozvanie prijala aj dcéra armádneho 

generála Ludvika Svobodu Zoe Klusáková – Svobodová s vnukom Miroslavom Klusákom. 

V sobotu, v Údolí smrti v katastri obce Kruţľová vo Svidníckom okrese, sa za účasti ľudí 

nielen zo Slovenska ale aj zahraničia uskutočnila ukáţka rekonštrukcie historických bojov 

z obdobia II. svetovej vojny DUKLA 2006. Organizátori – Klub vojenskej histórie Košice, 

Klub vojenskej histórie CARPATHIA Košice, Ministerstvo obrany SR, Vojenský historický 

ústav SR, Prešovský samosprávny kraj, Občianske zdruţenie Chránime kraj pod Kuklou, 

Vojenský opravárenský podnik Moldava nad Bodvou, Klub priateľov vojenskej histórie 

Slovenska Bratislava a obce Kruţľová a Kapišová.   

 

Mesiac úcty k starším 

 

 Pri príleţitosti Mesiaca úcty k starším pozval primátor Svidníka Michal Bartko 

dôchodcov z mesta na kultúrno-spoločenský program do Domu kultúry. Vo svojom príhovore 

ocenil zásluhy seniorov na rozvoji mesta a poďakoval im za aktivity, ktoré vykonali počas 

svojho plodného ţivota. Dôchodcovia sa potešili malým darčekom, ale predovšetkým 

kultúrnemu programu, v ktorom sa predstavili tanečné páry FS Šarišan, ale aj speváčky Mária 

Mačošková a Monika Kandráčová za doprovodu Ľudovej hudby Ondreja Kandráča. 

 

Svidnícke predvianočné trhy 

 

 Počas troch dní od 9. Do 11. novembra sa konal vo Svidníku 16. ročník 

Predvianočných predajných trhov SVIDNÍK 2006. Toto tradičné podujatie zorganizoval 

Mestský úrad a slávnostne ho otvoril primátor Svidníka Michal Bartko. Na tradičných 

miestach ponúkalo svoje výrobky a sluţby viac ako 150 predajcov z celého Slovenska, ale 

napr. aj z Poľska. Okrem stánkov s rôznym sortimentom od oblečenia aţ po tradičné 

remeselné výrobky si na svoje prišli aj priaznivci dobrého prevareného vínka, ktoré určite 

v novembrovom počasí zohrialo. Nechýbala ulička remesiel, ani autosalón.  

 V kultúrnom programe sa počas otvorenia trhov predstavili svidnícke maţoretky 

a spevácka skupina Makovickyj Holos. V druhý deň trhov to boli prešovské kapely HRDZA 

a HELENINE OČI. Tohtoročné predvianočné trhy sa v ničom nelíšili od tých 

predchádzajúcich, moţno návštevnosť bola o čosi slabšia.  

 

 

Voľby 2006 

 

17. júna sa konali PARLAMENTNÉ VOĽBY 2006.  

Po prvýkrát v histórii Slovenskej republiky sa voľby do Národnej rady SR konali 

v jeden deň. Na Slovensku bolo zriadených 5 900 volebných okrskov a zapísaných bolo 

4.272.517 voličov k volebným urnám prišlo 2.335.917 voličov čo predstavuje 54,67%-nú 
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účasť. O parlamentu zasadli poslanci týchto strán- strana SMER-SD získala 29,67% hlasov, 

50 poslancov. SDKÚ-DS 18,35% hlasov a 31 poslancov. SNS získala 11,73% hlasov a 20 

poslancov. SMK získala 11,68% hlasov a 20 poslancov. ĽS-HZDS získala 8,79% hlasov a 15 

poslancov. KDH získalo 8, 31% hlasov a 14 poslancov. 

V meste Svidník bolo do zoznamu voličov zapísaných 9.216 voličov, volieb sa 

zúčastnilo 4.353 voličov, čo je 47,23% účasť. Za náš okres do parlamentu zasadnú za SDKÚ-  

DS Jaroslav Ivančo, za SMER-SD Mikuláš Krajkovič. 

 

Komunálne voľby 

 

 Voľby do orgánov samosprávy mesta Svidník sa konali v sobotu 2. Decembra 2006. 

Michal Bartko, je primátorom Svidníka uţ dve volebné obdobia a tentoraz kandidoval 

s podporou politických subjektov SMER-SD, ĽS-HZDS, KSS, HZD a s podporou SNS. 

Opätovne získal dôveru voličov a obhájil svoje primátorské kreslo. Porazil tak vo voľbách 

Jaroslava Ivanča, Karola Kaliňáka i Cyrila Dudáša. 

 Vo Svidníku boli tri volebné obvody a zriadených bolo sedem volebných okrskov. 

V zoznamoch oprávnených voličov bolo zapísaných 9 596 voličov. Volieb sa zúčastnilo 4232 

voličov, z toho vo voľbách poslancov MsZ bolo platných 4 116 hlasovacích lístkov a vo 

voľbách primátora bolo platných 4 164 hlasovacích lístkov. Percentuálna účasť voličov 

v meste Svidník tak predstavuje 44,10 %. Primátorské voľby vyhral Michal Bartko s počtom 

hlasov 1 738, Jaroslav Ivančo mal 1 525, Karol Kaliňák 527 hlasov a Cyril Dudáš získal 374 

hlasov. Do MsZ bolo zvolených týchto 17 poslancov: 

  

 MUDr. Marián Baja, (SMER-SD, ĽS-HZDS) 

 Mgr. Kamil Benko, (NEKA) 

 RNDr. Anton Bereţňák, (SMER-SD, ĽS-HZDS) 

 MUDr. Peter Blicha, (SMER-SD, ĽS-HZDS) 

PaedDr. Štefan Čarný, (NEKA) 

Eva Homzová, (SNS, SF) 

Ing. Ján Holodňák, (SDKÚ-DS) 

Mgr. Jaroslav Ivančo, (SDKÚ-DS) 

Mgr. Vladimír Kaliňák, (SDKÚ-DS) 

MUDr. František Kruľ, (SMER-SD, ĽS-HZDS) 

Ing. Miron Mikita, (NEKA) 

Mgr. Pavel Olejár, (SDKÚ-DS) 

PhDr. František Pochanič, (SMER-SD, ĽS-HZDS) 

PaedDr. Jozef Poperník (NEKA) 

Vladislav Sluk, (SMER-SD, ĽS-HZDS) 

Andrej Tyč, (NEKA) 

MUDr. Nadeţda Ţelizňáková, (HZD) 

Týchto ľudí sme si zvolili na ďalšie štyri roky.  

 

Školstvo a kultúra 

 

 4. septembra sa otvorili brány škôl a pre zamestnancov škôl a školských zariadení sa 

začal kaţdodenný pracovný kolotoč povinností a úloh pri výchove a vzdelávaní mládeţe. 

 V novom školskom roku vzdelávanie zabezpečujú tri základné školy, tri materské 

školy a Základná umelecká škola, ktorých zriaďovateľom je mesto. Svidnícke základné školy 

spolu otvorili 60 tried. ZŠ Komenského 25 s počtom ţiakov 610, ZŠ 8. Mája 24 s počtom 

ţiakov 600 a ZŠ Karpatská 11 s počtom ţiakov 244. Vzdelávanie v meste zabezpečuje aj ZŠ 
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Spojenej školy, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj a Cirkevná ZŠ sv. 

Juraja, ktorej zriaďovateľom je Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove. Na týchto školách 

otvorili 21 tried s počtom ţiakov 393. Celkový počet ţiakov v ZŠ na území mesta je 1 847. 

 Tých najmenších vzdelávajú v troch MŠ, ktoré otvorili 17 tried s počtom detí 327. Na 

vyučovanie v ZUŠ je prihlásených 577. Primátor mesta Michal Bartko kaţdoročne pri 

príleţitosti MDD ocení najlepších ţiakov škôl a najlepších maturantov na základe ich 

riaditeľstiev. 

 

Uvítanie detí do ţivota 

 

 Raz štvrťročne sú pozývane mamičky a ich novonarodené deti do obradnej siene vo 

Svidníku na slávnostné uvítanie do ţivota ich ratolesti. Prítomných pozdraví primátor mesta. 

Kytičkou kvetov, zápisom do pamätnej knihy mesta a drobnosťou pre dieťa je odmenená 

kaţdá prítomná mamička.  

 

MDŢ 

 

 V stredu 7. Marca bolo v sobášnej sieni mesta slávnostné prijatie pracovníčok 

opatrovateľskej sluţby pri príleţitosti MDŢ. Ţeny osobne privítal, prihovoril sa im, odovzdal 

malú pozornosť a červený klinček, ktorý sa stal uţ neodmysliteľnou súčasťou tohto 

medzinárodného sviatku, primátor mesta Svidník, Michal Bartko.  

 V stredu popoludní 8. marca slávnostne prijal primátor mesta v obradnej sieni 

jubilujúce sedemdesiatničky, ţeny z Rady klubu dôchodcov vo Svidníku a Výboru jednoty 

dôchodcov vo Svidníku. Uctil si ich krásnym slovom, milou upomienkovou pozornosťou, 

kvetom, kultúrnym programom. Úsmev zdobil tvár kaţdej z nich.  

 V nedeľu v Dome kultúry bol pre všetky ţeny nášho mesta pri tejto príleţitosti 

pripravený bohatý kultúrny program. Prihovoril sa im primátor mesta a svojim umením 

potešili svidnícke maţoretky a ţiaci ZŠ v meste. Kytička kvetov k sviatku veľa napovie, ale 

dennodenne prejavovaná úcta pochopenie, láska a priateľstvo sú dary, ktoré si ţeny právom 

zaslúţia.  

 

Svidnícke divadelné dni 

 

 27. marec je znám ako Deň divadiel, preto aj vo Svidníku koniec marca patril 

ochotníckym divadlám. Druhý ročník SVIDNÍCKYCH DIVADELNÝCH DNÍ bol otvorený 

vo štvrtok 30. Marca a trval do nedele 2. Apríla. 30. Marca dopoludnia vystúpili ţiaci 

Literárno-dramatického odboru ZUŠ s baladami. Na dramatizácii sa podieľali všetci 

účinkujúci. Program so ţiakmi pripravila Monika Babjaková, učiteľka LDO ZUŠ vo 

Svidníku.  

 Večer uţ svidnícke pódium patrilo ochotníkom divadelného súboru ONDAVAN zo 

Stropkova. Jeho členovia si na svoju 40 sezónu vybrali drámu z tvorby Ivana Stodolu : 

Bačova ţena. Hru naštudovali v réţii vedúceho súboru Daňa Soóša. 

 Piatok uţ patril domácim ochotníkom divadelného súboru LÚČ. Svoje publikum 

nesklamali a podobne ako vlani aj tentoraz ich výber padol na komediálny ţáner - veselohru 

Jozefa Gregora Tajovského : Ţenský zákon. V réţii vedúcej súboru Jarmily Miňovej v hre 

účinkovali: N. Muliková, M Miňová, M. Pilip, K. Hajduková, P. Oleárčin, Ţ. Sopoligová a M. 

Kucer.  

 V sobotu večer sa predstavili členovia tanečnej skupiny SVITAN s tanečným 

divadlom na rusínskom dialekte Cesta okolo sveta takmer za 80 minút alebo Jak Vasiľ 

s Petrom do švita pišli. Skvelá komédia plná hudby, tanca a predovšetkým smiechu od 
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začiatku aţ po koniec. Autorkou námetu je D. Kokošová. Niekoľko večerov pri písaní scenára 

spolu strávili V. Vančišin, M. Macko a vedúca, choreografka a samozrejme srdce súboru Vika 

Miňová. Za perfektný výkon si od divákov SVITAN vychutnal búrlivý potlesk a standing 

ovation. Nedeľa uţ patrila Stropkovčanom, členom Divadla mladých NO- TAK. Osem 

mladých hercov sa nám predstavilo v 8 častiach divadelnej hry ruského dramatika Alexandra 

Ţelezcova Dialógy o zvieratách alebo Recesívny gén. Tak sa na scéne ocitli aj v spoločnosti 

takmer tabuizované témy. 

 

52. Slávnosti kultúry, 23. -25. jún. 

 

Za priam tropického počasia v nedeľu 25. Júna vyvrcholili 52. Slávnosti kultúry 

Rusínov - Ukrajincov Slovenska vo Svidníku. Trojdňové podujatie v réţii hlavného 

organizátora - Ústrednej rady ZRU SR a spoluorganizátorov na čele s mestom Svidník bolo 

poznačené horúcim počasím. Bohatý program  rámci ktorého sa v sobotu večer predstavila 

ukrajinská speváčka Irina Jarina, či praţská kapela IGNIS, pritiahla do areálu amfiteátra 

návštevníkov. 

 Zaujímavý program bol pripravený v skanzene SNM – MURK. Fragmenty z tradícií 

našich predkov a to krstiny, svadba a jarné chorovody v prevedení FS Kečera z Jakubian. 

Spestrením tohoročných slávností bola aj sprievod mestom.  

  Nedeľňajší program svidníckeho festivalu vrcholil vystúpením Národného 

akademického ukrajinského ľudového zboru H. Verjovku z Kyjeva a ďalších domácich 

folklórnych súborov.  

 Hádam najväčším lákadlom tento rok bolo vystúpenie Luhanského oblastného 

kozáckeho jazdeckého divadla z Ukrajiny. Členovia tohto zoskupenia sťa kozáci predviedli 

Svidníčanom jedinečné kozácke kúsky na koňoch na tréningovom ihrisku futbalového klubu 

Drustav. Bez mimoriadne vysokej účasti vysokých štátnych či politických predstaviteľov 

festival vyvrcholil záverečným programom v nedeľu podvečer. 

 

 VÝROČIA A JUBILEÁ  

 

Makovica – 50. Výročie. 

  

 27. a 28. Apríla sa konalo slávnostné vystúpenie členov Folklórneho súboru 

MAKOVICA pri príleţitosti 50. Výročia jeho zaloţenia. Po Prvom festivale 

v Medzilaborciach v júni 1955 sa rozpadol súbor Piesní a tancov zo Svidníka. Druhýkrát sa 

súbor zorganizoval v máji 1956. Umelecký vedúci Andrej Beňko a Oskár Menyko sa zhodli 

spolu s ostatnými členmi na novom pomenovaní, príznačnom pre tento región – Makovica. 

 V priebehu päťdesiatich rokov svojej existencie sa v súbore vystriedalo asi 600 členov 

ktorí majú za sebou viac ako 1 500 vystúpení. Vo vedúcich, organizačných a pomocných 

funkciách sa vystriedalo asi 60 členov- Andrej Beňko, Oskár Menyko, Ján Petričko, Jozef, 

Paňko, Andrej Kucer, Ivan Magulák, Andrej Duleba, Mikuláš Gergeľ, Dušan Harajda 

a mnohí iní.  

 Slávnostné vystúpenie si spolu s bývalými členmi súboru, rodinnými príslušníkmi 

súčasných tanečníkov, spevákov alebo muzikantov prišli pozrieť aj vzácni hostia : Poslanci 

NR SR Katarína Tóthova, Jaroslav Ivančo, poslanci PSK Michal Gondek a Ján Holodňák, 

Eva Arvayová vedúca oddelenia kultúry PSK, Imrich Hamarčák primátor mesta Stropkov, 

Jozef Harviš prednosta ObÚ vo Svidníku a ďalší vrátane vedúcich blahoţelajúcich 

folklórnych súborov.  

 Pri tejto príleţitosti primátor mesta Svidník Michal Bartko odovzdal Cenu primátora 

a Ďakovné listy členom, ktorí pôsobili vo vedení, boli členmi alebo muzikantmi a svojim 
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dielom prispeli k tomu, ţe sa FS Makovica dostal aţ tam, kde je dnes. Cena primátora bola 

udelená : Oskárovi Menykovi, Andrejovi Kucerovi, Viere Kačuriakovej, Mgr. Slavmírovi 

Kaliňákovi, PhDr. Márii Pajzinkovej. Ďakovné listy boli odovzdané : Ivanovi Magulákovi, 

Milanovi Vaňugovi, Jánovi Petričkovi, Mikulášovi Gergeľovi, RNDr. Ivanovi Zbihlejovi, 

Matúšovi Jesenskému.  

 Členovia FS Makovica si svoju 50-ku vychutnali a publiku priniesli úţasný kultúrny 

záţitok. Program pod názvom  " Potulky regiónmi " pozostával z troch východoslovenských 

regiónov- Zemplín, Šariš a nášmu srdcu iste najviac lahodili krásne rusínske piesne a tance.  

 Prekvapením pre členov i vedenie FS Makovica bola osobná účasť Patrica Schepeusa 

z francúzskeho mesta Bray-Dunes – prezidenta Medzinárodného festivalu, na ktorom sa v lete 

zúčastnila aj Makovica. 

 

Ţivotné jubileum 

 

 Okrúhle ţivotné jubileum – svoje 70. Narodeniny oslávil 12. júna spevák, hudobník 

a etnograf hudobnej folkloristiky Ivan Čiţmár. Pri tejto príleţitosti vydáva publikáciu 

o svadbe ,,Ľudová svadba Rusínov východného Slovenska”. Ide o pohľad na svadbu od A po 

Z.  

 

Stretnutie po 50 rokoch 

 

Absolventi Gymnázia sa stretli po 50 rokoch 9. Júna v škole, ktorú si veľmi váţia a na 

ktorú majú veľmi dobré spomienky. Písal sa rok 1953, v ktorom sa zaviedla jednotná sústava 

výchovy a vzdelávania mládeţe. Zanikajú gymnázia ako základný typ všeobecnovzdelávacej 

školy a namiesto nich sa vytvárajú jedenásťročné stredné školy. Od toho roku uţ uplynulo 50 

rokov, z 59 maturujúcich absolventov uţ 11 neprišlo, navţdy nás totiţ opustili. Jubilanti sa 

stretli v škole, kde ich prijal riaditeľ Gymnázia DH Anton Bereţnák. Slávnostné stretnutie im 

pripravil aj primátor mesta Michal Bartko v obradnej sieni, zaujímalo ich všetko, čo sa týkalo 

mesta. Jeho súčasnosť, ale aj vízie do budúcnosti. Spoločné posedenie sa konalo v hoteli 

Rubín.   

 

Moderný systém 

 

 V modernom školskom systéme majú podporné – servisné strediská svoje veľmi 

dôleţité miesto. Pedagogicko–psychologická poradňa vo Svidníku vznikla 2. Augusta 1976 

ako Okresná psychologická poradňa vo Svidníku a poradňa pre voľbu povolania. V auguste 

tak táto inštitúcia oslávila 30. výročie svojho zaloţenia.  

 

15. výročie školy 

  

 V septembri svoje 15. Výročie oslávila SZŠ milosrdného Samaritána. SZŠ mil. 

Samaritána bola zriadená 31. Augusta 1991 Rímsko-katolíckym biskupským úradom 

v Košiciach. V súčasnosti študenti získavajú vedomosti v odbore zdravotnícky asistent 

a v odbore sanitár. V roku 2003 bolo v tomto objekte zriadené aj Gymnázium blahoslavenej 

Matky Terezy.  

 

Osobnosť regiónu 

 

 21. septembra sa krásneho ţivotného jubilea 75 rokov doţil jeden z najznámejších 

osobností nášho mesta, okresu a regiónu Andrej Kucer. Patrí do kultúrnych kruhov slovenskej 
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inteligencie – vzorný pracovník rezortu školstva, choreograf - folklorista, scenárista a reţisér 

detských programov svidníckych slávností, vedúci ôsmich súborov a kultúrno-osvetový 

pracovník. Všade, kde pôsobil zakladal spevácke a tanečné súbory.  

 

Krásne ţivotné jubileum 

 

 V októbri prijal primátor mesta Svidník Michal Bartko predsedníčku Klubu 

dôchodcov Helenu Husárovú a pri príleţitosti krásneho ţivotného jubilea (70 rokov) jej udelil 

Cenu primátora za vykonanú prácu a zaţelal pevné zdravie a veľa krásnych rokov v kruhu 

rodiny, najbliţších a priateľov. Svojou cieľavedomosťou, svojou usilovnou prácou dosiahla 

veľa úspechov v učiteľskej profesii a neposlednej miere aj ako predsedníčka Okresného 

národného výboru pre tzv. nadstavbovú časť, do kompetencie ktorej spadal odbor školstva, 

kultúry, zdravotníctva, soc. vecí a pracovných síl a v terajšej dobe ako predsedníčka Klubu 

dôchodcov pri Mestskom úrade vo Svidníku. 

 

Spojená škola 

 

 Koncom októbra oslávili jubileum Spojenej školy vo Svidníku.  

 Pred 30 rokmi, presne 3. Septembra 1976 sa začala písať história Základnej školy na 

Centrálnej ulici vo Svidníku. V októbri 1986 bolo škole udelené čestné meno Základná škola 

arm. Gen. L. Svobodu. Slávnostná akadémia školy sa konala v Dome kultúry vo Svidníku pri 

príleţitosti 30. výročia vzniku Základnej školy, 10. výročia vzniku Obchodnej akadémie a 1. 

výročia vzniku Hotelovej akadémie. Školu poznáme pod názvom Spojená škola a v súčasnosti 

ju navštevuje 584 ţiakov, z toho je 326 študentov Obchodnej a Hotelovej akadémie a 256 

ţiakov Základnej školy. Slávnostná akadémia vyvrcholila slávnostnou recepciou v priestoroch 

školy. Riaditeľ školy Mgr. Jaroslav Ivančo privítal rád významných hostí.  Poslanca Národnej 

rady a medzinárodného futbalového rozhodcu Ľuboša Micheľa, poslanca PSK Jána 

Holodňáka, poslanca PSK a prednostu Obvodného úradu vo Svidníku Milana Cocuľu, vedúcu 

odboru financií Úradu PSK Máriu Holíkovú, vedúceho odboru školstva a kultúry Úradu PSK 

Karola Lacka, predsedu komisie školstva pri Zastupiteľstve PSK Stanislava Mathiu, 

zástupkyňu metodicko-pedagogického centra v Prešove Dagmar Čtvrtičkovú, primátora 

Svidníka Michala Bartka a mnoho ďalších. Riaditeľ školy odovzdal Ďakovné listy za osobný 

prínos pri budovaní školy viacerým bývalým i súčasným zamestnancom. Na oslave nechýbali 

ani hostia z druţobnej školy z Ukrajiny, z Uţhorodu. 

 

10. výročie RRA 

 

 V novembri sme si pripomenuli 10. Výročie vzniku Regionálnej rozvojovej agentúry 

vo Svidníku. Agentúra je zdruţením právnických osôb a svoju činnosť začala vykonávať 18. 

Novembra 1996. Od roku 2000 je zaradená do integrovanej siete RRA, je členom Slovenskej 

asociácie regionálnych rozvojových agentúr. Jej poslaním je prispievať k sociálnemu 

a hospodárskemu rozvoju nášho regiónu.  

 

Makovickyj holos – 20. výročie zaloţenia 

 

 Hudobno-spevácka folklórna skupina MAKOVICKYJ HOLOS, ktorej zriaďovateľom 

je Mesto Svidník v piatok 24. Novembra oslávila 20. Výročie svojho zaloţenia. V kinosále 

DK vo Svidníku sa zišli viacerí pozvaní hostia, ale predovšetkým milovníci folkóru, spevu 

a tanca spod starobylej hory Makovica. V bohatom a pestrom programe ,, Vjedno sobi 

zaspivajme” vystúpili svidnícke kolektívy – Spevácka skupina Svidníčanka, Folklórna 
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skupina Kalinec, Folklórny súbor Makovica, ľudová rozpávačka Araňa a samozrejme jubilant 

Makovickyj holos : Jarmila Miňová, Nadeţda Muliková, Ľudmila Švedová, Mária Matvejová, 

Mária Ľos-Boţíková, Ivan Rudý, Ján Štefanišin, Sergej Gergeľ, Ján Boţik, Vladimír Kavuľa 

a Stanislav Jacko. Primátor Svidníka Michal Bartko udelil jubilujúcemu kolektívu Cenu 

primátora a spoločne s hudobným vydavateľom Vladimírom Ţelezňákom pokrstili nové 

Cédečko Makovického Holosu ,, Pid svidnickym mostom 2”. Program sa divákom veľmi 

páčil a všetci spoločne jubilantovi zaţelali Mnohaja lit, blahaja lit.  

 

Najstaršia MŠ vo Svidníku tridsiatničkou 

 

MŠ na ulici Ľ. Štúra bola zaloţená 15. Decembra 1975. Svoju cestu vzdelávania tých 

najmenších začala 5 triedami, prvou riaditeľkou bola Anna Popovcová, jej zástupkyňou Anna 

Sabanošová. Rastúcim počtom detí v roku 1989 pribudla prístavba s 2 triedami. V rokoch 

1991-2004 bola riaditeľkou škôlky Mária Ozogárová. 7 tried má MŠ aj v súčasnosti. V tomto 

školskom roku 24 zamestnancov pod vedením riaditeľky Nataše Šepitkovej pracuje so 154 

deťmi. Výročie MŠ bolo príleţitosťou na poďakovanie nielen súčasným, ale aj bývalým 

zamestnancom, ktorí v škôlke zanechali a zanechávajú kus tvorivej práce i kus svojho srdca. 

Ocenení boli : súčasná riaditeľka, bývalé riaditeľky a dlhoročné pracovníčky, ktoré si z rúk 

primátora Svidník prevzali Ďakovné listy. Primátor Michal Bartko pripravil darček aj pre 

škôlku, riaditeľke odovzdal šek v hodnote 30-tisíc korún na materiálne dovybavenie škôlky. 

 

Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry oslávilo 50. Výročie zaloţenia 

 

 Múzeum vzniklo v roku 1956 a v súčasnosti pôsobí v organizačnej štruktúre vrcholnej 

kultúrnej ustanovizne – Slovenského národného múzea. Jeho polstoročná púť nebola ľahká 

a jednoduchá.  

 Odborníci ho zaraďujú medzi pevné články v sústave slovenských múzeí. Riaditeľom 

SNM – MURK je Miroslav Sopoliga.  

 Múzeum má v súčasnosti tri stále expozície, ktoré sa tešia záujmu mnohých domácich 

i zahraničných návštevníkov. Hlavná kultúrno-historická expozícia sa nachádza 

v rekonštruovanej pamiatkovo chránenej budove z druhej polovice 19. Storočia a jej účelovej 

prístavbe na pešej zóne mesta Svidník. Druhá expozícia múzea – Galéria Dezidera Millyho je 

umiestnená v barokovom kaštieli z konca 18. Storočia. Treťou expozíciou je múzeum 

v prírode- svidnícky skanzen.  

 Múzeum spravuje zbierkový fond v rozsahu  takmer 67 tisíc evidenčných poloţiek. 

Mnoho  cenných pamiatok a dokumentov sa nachádza v kniţnici múzea, ktorá  eviduje vyše 

45 tisíc bibliografických jednotiek. Bohatý je tieţ archív písomností múzea. Zbierkový fond 

umoţňuje vykonávať komplexnú prezentáciu kultúrno-historického vývoja Rusínov – 

Ukrajincov.  

 

Prijatie jubilantov 

 

 Primátor mesta prijíma raz štvrťročne jubilantov mesta 95, 90, 85, 80, 75 a 70 ročných 

v obradnej sieni mesta, kde je pre nich pripravené prijemné spomienkové posedenie.  

 

  

 

 

 



 16 

Štátna správa 
 

Výmena na poste prednostu obvodného úradu 

 

 Koaličné strany SMER – SD, SNS a ĽS - HZDS sa na úrovni Prešovského kraja 

dohodli a prednostom Obvodného úradu vo Svidníku sa stal Ing. Milan Cocuľa, poslanec 

Prešovského samosprávneho kraja za okres Svidník a vystrieda tak po troch rokoch vo funkcii 

PhDr. Jozefa Harviša.  

 Nového prednostu Obvodného úradu do funkcie uviedol 29. septembra 2006 štátny 

tajomník Ministerstva vnútra Vladimír Čečot a prednosta Krajského úradu v Prešove Pavol 

Mularčík. 

 

SČK 

 

 Takmer dvadsať rokov svojho ţivota obetovala práci v Slovenskom červenom kríţi. 

Takmer dvadsať rokov pôsobila na poli humanity a dobrovoľníctva. Venovala sa poslaniu, 

ktoré ju stálo veľa síl, odriekania a prinieslo jej veľa veselých ale aj smutných chvíľ. Mária 

Sakalíková sa rozhodla odísť z postu riaditeľky Sekretariátu Územného spolku Slovenského 

Červeného kríţa vo Svidníku. Je to ţena činu, nezvykla sedieť za kancelárskym stolom, ale 

najviac ju to ťahalo do terénu. V SČK si toho preskákala naozaj dosť. Má výrazné zásluhy 

v oblasti pôsobnosti SČK. Bola pri organizovaní medzinárodných kongresov domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti vo Svidníku, ktoré poloţili základy domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti na Slovensku. Bola prezidentkou Zdruţenia pre podporu primárnej starostlivosti 

SR so sídlom v Bratislave. Vrcholom jej snaţenia a dlhoročnej práce bola súťaţ FACE vo 

Svidníku. Máriu Sakalíkovú na poste riaditeľky Sekretariátu Územného spolku SČK vo 

Svidníku nahradil Ing. Karol Kaliňák. Po jemnej ţenskej ruke prichádza tvrdá ruka muţa. 

Bude zárukou ďalšieho rozvoja SČK v našom regióne. Z postu predsedníčky Územného 

spolku SČK abdikovala MUDr. Hana Zelenková. Na jej miesto delegáti mimoriadneho snemu 

zvolili Natašu Šepitkovú. Územný spolok SČK pre okresy Svidník a Stropkov so sídlom vo 

Svidníku má nového riaditeľa a novú predsedníčku.  

 

 Cirkev 

 
Zomrel Metropolita Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku 

 

 V pondelok 30. Januára zomrel v Prešove Metropolita Pravoslávnej cirkvi v českých 

krajinách a na Slovensku arcibiskup prešovský Nikolaj, občianskym menom Mikuláš Kcvár 

vo veku 78 rokov. Najvyššieho úradu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku 

sa ujak v roku 1999. V poslednom období bol však veľmi chorý. 

 Začiatkom apríla uviedla Pravoslávna cirkev do funkcie nového arcibiskupa Jána, 

vlastným menom Ján Holonič, ktorý nahradí zosnulého eparchu Nikolaja.  

 

Šestnásť rokov pod Duklou 

 

 Písal sa rok 1940, keď u dvoch majstrov poctivých remeselníckych cechov pánov 

Sklenku a Baslára vzplanul úmysel postaviť vo Svidníku Rímskokatolícky kostol. Svoje 

smelé predsavzatie začali hneď realizovať a tak uţ v októbri bol vysvätený základný kameň 

a zakrátko sa uţ aj kostol vypínal v celej svojej kráse. Aţ do roku 1990 patril kostol ako 

filiálka pod farnosť Duplín. Významný medzník v histórii duchovného ţivota veriacich vo 

Svidníku bol 1. Jún 1990, kedy bola vo Svidníku zriadená farnosť a na cestu kňaza 
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v novozriadenej farnosti bol otcom biskupom ustanovený Peter Gombita, rodák z Pakostova. 

Od toho času rímskokatolícka farnosť začala ţiť naplno. Malý kostol nepostačoval a tak 

v roku 1994 posvätil otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč základný kameň nového kostola 

Boţského Srdca. V máji 1996 bola stavba kostola ukončená a 2. Júna 1996 posviacka nového 

kostola. Hlavným aktérom výstavby bol duchovný otec Peter Gombita. V roku 2002 pri 

príleţitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov prijal otec Gombita veľké ocenenie Srdce na 

dlani. Predsedníčka Magda Vašáryová ocenila jeho zásluhy pri rozvoji farnosti, ale aj mesta 

a okolia. Práve na sviatok Petra a Pavla 2006 sa so Svidníkom lúčil jeho dlhoročný správca 

Rímskokatolíckej farnosti a odchádza do farnosti v Niţnej Šebastovej. Vystriedal ho Anton 

Pavlíčk, rodák z Niţných Ladičkoviec. Otec Gombita je človek veľkého srdca, ktorý sa vie 

rozdať všetkým bez rozdielu ako človek, ale predovšetkým ako kňaz.  

 

Vianočný koncert 

 

 Organizátormi 12. Ročníka Vianočného benefičného koncertu cirkevných speváckych 

zborov boli Pravoslávna, Gréckokatolícka a Rímskokatolícka farnosť spoločne s mestom 

Svidník. V, do posledného miestečka, zaplnenej kinosále DK sedeli a nádherné vianočné 

piesne v podaní šiestich speváckych zborov počúvali aj poslanci Prešovského samosprávneho 

kraja za náš okres Michal Gondek a Ján Holodňák, arcibiskup prešovský a celého Slovenska 

Ján, riaditeľ biskupského úradu Pravoslávnej cirkvi v Prešove Alexander Cap, primátor 

Svidníka Michal Bartko a mnohí ďalší. V bohatom programe svoje umenie predviedli 

Pravoslávny cirkevný zbor pri Chráme Svätej Trojice vo Svidníku, Spevácky zbor KARMEL 

pri Rímskokatolíckom kostole v Stropkove, Chrámový zbor Chrysostomos pri 

Gréckokatolíckej cirkvi vo Vranove nad Topľou, Pravoslávny cirkevný zbor pri Chráme sv. 

Serafína Sarovského v Bardejove a Gréckokatolícky zmiešaný zbor Presvjatoj Bohorodyci vo 

Svidníku. V programe účinkovali aj anjeličkovia – deti zo ZUŠ, ktoré pripravila ich učiteľka 

Erika Cichá. Hovoreným slovom sprevádzali Anna Vaňková a Jarmila Miňová. Koncert 

navodil tú správnu atmosféru vo vzácnej ekumene troch cirkví pôsobiacich na území 

Svidníka. V závere dvojhodinového koncertu boli jednotlivým speváckym zborom udelené 

Ďakovné listy.  

 

 Zdravotníctvo 

 

 O transformácii nemocnice vo Svidníku, vrátane v Humennom sa diskutovalo viac ako 

dva roky. Poslanci PSK ešte v auguste 2005 rozhodli o tom, ţe svidnícku nemocnicu dajú do 

prenájmu spoločnosti HMO Slovakia, za ktorou stála finančná skupina Penta Group.  

 29. marca 2006 Prešovský samosprávny kraj prišiel o záujemcu o vstup do nemocníc 

s poliklinikou vo Svidníku a V Humennom. Prešovský ţupan Peter Chudík informoval, ţe po 

exekučných konaniach v zdravotníckych zariadeniach NsP vo Svidníku a Humennom sa 

situácii s transformáciou nemocníc na neziskové organizácie zmenila.  

 Spoločnosť HMO Slovakia, s ktorou mali predbeţnú zmluvu o vstupe do Svidníckej 

nemocnice zmenila postoj.  

 Po uvalení exekúcií na nemocnice HMO Slovakia nechcela pristúpiť k ich záväzkom 

a ponúkla menej výhodné podmienky. Naďalej ponúkala nájom, investície, prechod 

pracovníkov a zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti. Podiel na dlhoch však nemienila 

znášať. PSK ako zriaďovateľ nemocníc musel čo najskôr rozhodnúť a ich ďalšom osude. 

 4. apríla 2006 – Nemocnici s poliklinikou vo Svidníku prispel jej zriaďovateľ PSK 

čiastkou šesť miliónov SK. Rozhodli o tom poslanci krajského parlamentu na rokovaní. 

Peniaze sa pouţili na úhradu záväzkov NsP,  voči ktorej bola na návrh Sociálnej poisťovne 

udelená exekúcia vo výške viac ako 17 miliónov SK. Zastupiteľstvo PSK rozhodlo vypísať 
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nové výberové konanie na prenájom NsP vo Svidníku a v Humennom. Víťaz minuloročného 

konania firma HMO Slovakia, ktorá patrí finančnej skupine PENTA, nechcela prenajať obe 

NsP po tom, čo sa voči obom vykonali exekúcie.  

 30. júna 2006 – Transformácia nemocníc vo Svidníku a v Humennom je ukončená. 

V utorok 27. Júna poslanci Zastupiteľstva PSK odsúhlasili vznik akciovej spoločnosti 

Spoločné zdravotníctvo, ktoré bude nemocnice spravovať. Akciovej spoločnosti Spoločné 

zdravotníctvo patrí 66% podiel a. s. Svet zdravia, za ktorou stojí finančná skupina J & T. PSK 

sa stáva menšinovým akcionárom s tretinovou účasťou 34%. Novovzniknutá spoločnosť 

prevzala majetok nemocníc vo Svidníku a v Humennom jeho hodnota dosahuje 680 miliónov 

Sk. Poslanci schválili aj memorandum o spoločnom postupe medzi PSK a spoločnosťou Svet 

zdravia. V ňom sa Svet zdravia zaviazal najneskôr do konca roka zabezpečiť finančné 

prostriedky vo výške rozdielu medzi záväzkami a pohľadávkami v nemocniciach. Ide o sumu 

pribliţne 60 miliónov Sk. Svet zdravia sa tieţ zaviazal do 10 rokov zabezpečiť financie na 

investície v nemocniciach v objeme 150 miliónov Sk.  

 

 Výstavy 
 

Medzinárodný plenér 

 

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku zorganizovalo v polovici septembra 

medzinárodný plenér pre neprofesionálnych výtvarníkov. Zúčastnili sa ho nadšenci 

výtvarného umenia z okresov Vranov nad Topľou, Bardejov, Stropkov, Svidník a dokonca aj 

traja výtvarníci z Poľska. Sprievodným podujatím medzinárodného plenéra bola jubilejná 

dvadsiata výstava insitného maliara zo Stročína – Miroslava Potomu. 

 

Výstava ,,Víťazný boj ...........” 

 

 Zaujímavú výstavu pod názvom ,,Víťazný boj československých a spojeneckých 

letcov a paradesantnej brigády otvorili začiatkom októbra vo výstavných priestoroch 

Vojenského historického múzea. Výstava bola pripravená k 60 výročiu bojov spomínaných 

letcov v II. svetovej vojne. Autorom výstavy je 83 ročný plukovník Doc. Ing. Ján Daňko, Csc 

– predseda zdruţenia československých letcov Východ so sídlom v Prahe.  

 

Insitné umenie 

 

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku sprístupnilo 4. Decembra vo svojich 

priestoroch výstavu insitného umenia od autorov Guida Vedovata z Talianska, ktorý 

predstavil svoje maľby a Istvana Kissa z Maďarska, ktorý sa prezentoval plastikami. 

 

 Návštevy 

 
Generálny konzul Ukrajiny vo Svidníku 

 

 13. januára prijal primátor  mesta Michal Bartko bývalého prezidenta SR Rudolga 

Schustera a predsedu predstavenstva Inštitútu pre európske záleţitosti Prof. Dr. Jurgeho 

Gramke za doprovodu honorárneho konzula Ukrajiny Stanislava Obického. Stretnutia sa 

zúčastnil aj Jozef Rodák, riaditeľ Vojenského múzea a poslanec MsZ. Zaujímali sa o mesto, 

ale aj o históriu bojov počas 2. Svetovej vojny. Rozprávali aj o moţnostiach rozvoja 

cestovného ruchu v regióne Svidník nadväzujúcu na prezentáciu prírodných krás nášho kraja, 
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pamiatok historických bojov, ale i svojráznych drevených cirkví 17. a 18. storočia, ktoré sa tu 

nachádzajú.  

  

Dozorná rada Fondu národného majetku 

 

 V polovici februára prijal primátor mesta Michal Bartko členov dozornej rady Fondu 

národného majetku, viceprezidenta FNM Daniela Végu, predsedníčku dozornej rady Martu 

Lobotkovú, členov Pavla Pavlisa, Milana Fraňa, Jaroslava Ivanča, Lászloa Hóku a Jozefa 

Kriška. Primátor mesta prítomným predstavil naše mesto v nadväznosti na obyvateľstvo, ako 

aj na oblasť vzdelanosti. Poinformoval o situácii v oblasti zamestnanosti, pracovných 

príleţitostiach a o akciách, ktoré sa uskutočnili a uskutočnia v blízkej budúcnosti. 

  

Návšteva ministrov slovenskej vlády 

 

 Hneď traja ministri slovenskej vlády navštívili v priebehu dvoch dní Svidník 31. mája 

a 1. júna. Minister Martin Pado sa zúčastnil sluţobného aktívu policajtov pri príleţitosti 

zriadenia Okresného riaditeľstva PZ vo Svidníku. Minister zahraničných vecí Eduard Kukan 

v sprievode poslanca Národnej rady za SDKÚ Jaroslava Ivanča zavítal do Potravinárskych 

strojárni, ktorých hlavným programom je výroba strojov a zariadení pre mäso spracujúci 

priemysel, konzervárenský a vinársky priemysel. Export spoločnosti v súčasnosti predstavuje 

95% produkcie a presadzujú sa na trhoch v Juţnej Amerike a v Rusku. Šéf slovenskej 

diplomacie počas svojej návštevy vo Svidníku navštívil aj spoločnosť VANAPO, ktorá 

vznikla v roku 1993 ako prvá neštátna likérka na Slovensku. Vyrábajú liehoviny širokého 

sortimentu studenou cestou. V poslednom období po dobudovaní ovocného liehovaru aj 

tradičné destiláty z prírodných produktov. Minister obrany Martin Fedor navštívil SVIK 

a podiskutoval si so študentmi Gymnázia DH o význame profesionálnej armády 

a moţnostiach uplatnenia mladých ľudí v slovenských ozbrojených silách.  

 Začiatkom júna zavítali na svidnícku radnicu volebný líder HZD Miroslav Maxon  

 Keďţe tento rok bol volebný naše mesto navštívilo veľa významných osobností pri 

rôznych príleţitostiach.  

 

 Šport 

 
Futbal 

 

 V roku 2006 zaţil svidnícky futbal dve rôzne tváre, ktoré so sebou prináša šport. 

V sezóne 2005/2006 obsadili hráči A – muţstva FK Drustav Svidník 15 miesto a pokiaľ sa 

chceli udrţať v II. lige museli zvládnuť baráţove stretnutie s N. Myšľou na ihrisku v N 

Šebastovej. Keďţe Myšľania po predĺţení zvíťazili 2:1, Svidník musel najvyššiu regionálnu 

súťaţ opustiť. Zverencov trénera Pavla Piršča však tento moment nezlomil a od novej sezóny 

útočili v IV. Lige, skupina Sever na postup medzi krajskú elitu.  

 V rovnakej sezóne vypadli z I. ligy starších a mladších ţiakov aj mladé futbalové 

nádeje Svidníka, no 11. Miesto mladších ţiakov pracujúcich pod vedením trénera Mariána 

Vitka je určite pozitívnym znamením pre budúcnosť futbalu v našom meste.  

 Spestrením zimnej prestávky býva vo Svidníku Mestská liga v halovom futbale. Jej 

víťazom v roku 2006 sa stal Duško Team, ktorého dres obliekali aj najlepší brankár turnaja P. 

Dobranský a najlepší strelec J. Bilas. Za najlepšieho hráča organizátori vyhlásili R. Picha 

(Debrivka). Duško Team sa vo výbornom svetle predviedol aj v medziokresnom finále - Final 

Four 2006 a s prehľadom získal honor najlepšieho halového tímu v okresoch Svidník 

a Stropkov.  
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Volejbal  
 

 Prvoligoví volejbalisti VK Slávia Svidník obsadili v sezéne 2005/2006 

v celoslovenskej konkurencii konečné 5. Miesto, pod ktoré sa podpísal predovšetkým zásah 

Matrično-registračnej komisie Slovenskej Volejbalovej Federácie. V novom súťaţnom 

ročníku však uţ Svidníčania neponechali nič na náhodu a rok ukončili ako jasný líder I. ligy. 

 Vo februári sa konal V. ročník medzinárodného volejbalového turnaja o pohár 

primátora mesta Svidník. Víťazom tohto prestíţneho podujatia sa stali domáci hráči ŠK ZŠ 

Karpatská Svidník. Na druhom mieste skončil VKM Pienstav Stará Ľubovňa a pohár za tretie 

miesto si odniesol UKS Bialsko Biala z Poľska. Za najlepšieho smečiara bol vyhlásený 

domáci Tomáš Chavko.  

 Výborná práca s mládeţou vo volejbale priniesla svoje ovocie aj v kategóriách 

mladších a starších ţiakov. Mladší ţiaci ŠK ZŠ Karpatská zvíťazili v Majstrovstvách v oblasti 

východ a starší ţiaci sa stali vicemajstrami Slovenska, pričom Michal Gula bol vyhlásený za 

najvšestrannejšieho hráča finálových bojov.  

 Výborné výsledky v roku 2006 dosiahli aj svidnícke volejbalistky. Mladšie ţiačky 

vyhrali Majstrovstvá oblasti východ bez jedinej prehry a staršie ţiačky skončili v rovnakej 

súťaţi štvrté. Okrem toho staršie ţiačky pod hlavičkou ZŠ Komenského posúpili na 

celoslovenskú olympiádu Kalokagatia v Trnave, kde v medzinárodnej konkurencii obsadili 6. 

Miesto. 

 

Stolný tenis 

 

 V meste pôsobia dva stolnotenisové kluby ŠK ZŠ Karpatská Svidník a ŠK Centrum 

Svidník, ktorého A – tím v III. Lige obsadil konečné 5. Miesto. Stolní tenisti ŠK ZŠ 

Karpatská vyhrali v ročníku 2005/2006 V. ligu oblastných majstrovstiev a v konkurencii 

tímov zo Stropkova, Prešov, Sabinova a Bardejova postúpili v baráţi do IV. Ligy, ktorá je uţ 

krajskou súťaţou.  

 V januári mohli stolní tenisti predviesť svoje umenie aj na 19. Ročníku 

medzinárodného turnaja v stolnom tenise muţov, ţiakov a ţiačok o pohár primátora mesta 

Svidník. V silnej konkurencii sa z našich hráčov a hráčok darilo najviac L. Kriškovi (ŠK ZŠ 

Karpatská), ktorý v kategórii ţiakov skončil druhý a v kategórii ţiačok obsadila V. Nogová 

(ŠK ZŠ Karpatská) tretiu priečku.  

 

Šach 

 

 Vo februári sa stretli šachisti na turnaji o pohár primátora mesta Svidník. V kategórii 

mladších ţiakov sa zo Svidníčanov dostali na stupeň víťazov M. Zdravecký a S. Sakalík. 

Medzi staršími ţiakmi skončil tretí J. Rodák. Spojenú kategóriu dorast a muţi ovládol J. Laţo, 

pred P. Brudňákom a J. Kmiťom.  

 

Cestný beh 

 

 V septembri privítal Svidník uţ po 47 – krát účastníkov Dukelského behu mieru. 

Absolútnym víťazom podujatia sa stal J. Jakubášek z Bardejova. Medzi ţenami dominovala 

Ingrid Vančišinová zo Stročína ktorá vyhrala aj Majstrovstvá okresu Svidník, keď na druhé 

miesto odsunula svojho brata Igora a na treťom mieste dobehol Michal Hajduk z KST Beskyd 

Svidník.  
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Hokejbal 

 

Hokejbal zapúšťa v našom meste z roka na rok pevnejšie korene, k čomu napomáha 

hokejbalový turnaj, ktoré sa pravidelne zúčastňuje aj All Stars výber. V tomto roku sa v jeho 

drese predstavil napr. slovenský hokejový reprezentant Karol Kriţan, či ďalšie známe tváre 

ako K. Bartánus, P. Sivák, P. Bartík .... 

 

 Zaujímavé 

 
Kraslice 2006 

 

 V SNM – Múzeu ukrajinsko-rusínskej kultúry, bola v piatok 17. Marca otvorená 

výstava Kraslice 2006. Práve otvorenie takejto výstavy na pôde múzea je okrem tradície 

zároveň symbolické, pretoţe naši predkovia vyrábali veľkonočné kraslice od nepamäti. Ide 

o historický fakt, ktorý patrí k našej histórii a rovnako aj k súčasnosti.  

 

Nový Senior klub 

 

 Svidnícki seniori sa dočkali. Koncom septembra bol slávnostne otvorený a odovzdaný 

do uţívania nový Senior klub, ktorý vznikol rekonštrukciou niekdajšieho Junior klubu 

v suterénnych priestoroch Domu kultúry. Svidnícki seniori otvorene nového klubu uvítali 

všetkými desiatimi.  

  

Zasvätili zrekonštruovaný rakúsko-uhorský vojenský cintorín z 1. svetovej vojny 

 

 Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Vladimíra Čečota, predstaviteľov 

Ozbrojených síl SR, prednostu Obvodného úradu vo Svidníku Milana Cocuľu, primátora 

Svidníka Michala Bartka, ďalších pozvaných hostí i desiatok Svidníčanov v posledný piatok 

v mesiaci september slávnostne zasvätili zrekonštruovaný vojenský cintorín rakúsko-uhorskej 

armády z rokov 1914-1918 na Niţnom Svidníku. Nechýbala čestná stráţ, kladenie vencov, 

príhovory. Hlavnou časťou programu bolo Ekumenické zasvätenie cintorína z prvej svetovej 

vojny rímsko-katolíckym, gréckokatolíckym, pravoslávnym a evanjelickým duchovenstvom. 

Z účastníkov slávnosti sa okrem domácich predstaviteľov a zástupcov ministerstiev obrany 

a vnútra prihovoril aj viceprezident rakúskeho Čierneho kríţa Heinz Derfler. 

 

Vysoké ocenenie vedeckej práce 

 

 V pondelok 23. Októbra v preplnenej aule historickej fakulty Uţhorodskej národnej 

univerzity, vystúpil s prednáškou Ukrajina a Ukrajinci na Slovensku riaditeľ a vedecký 

pracovník SNM – MURK vo Svidníku PhDr. Miroslav Sopoliga, Dr.Sc. Za prítomnosti 

publika na základe rozhodnutia rozšírenej Vedeckej rady UţNU mu bol udelený diplom 

a zlatá medaila Čestný doktor DOCTOR HONORIS CAUSA (Dr. h.c.) 

  
Krivý jarok Dezidera Millyho na poštovej známke 

 

 V galérii Dezidera Millyho sa koncom septembra konala milá slávnosť. SNM – 

Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry v spolupráci so Slovenskou poštou tu zorganizovali 

vernisáţ výstavy výberu z umeleckej tvorby pod názvom Dezider Milly – KRIVÝ JAROK. 

Výstava bola pripravená pri príleţitosti 100. Výročia narodenia národného umelca. Súčasťou 

vernisáţe bola aj uvedenie poštovej známky z emisie Umenie – Dezider Milly, Krivý jarok 
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1944 rytca a výtvarníka Františka Horniaka, ktorý sa na slávnosti osobne zúčastnil. Poštovú 

známku vydala Slovenská pošta a kúpiť si ju môţeme aj vo Svidníku.  

 

Pirohy 

 

 SNM- Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry, Spoločnosť priateľov múzea a občianske 

zdruţenie Chránime kraj pod Duklou pod záštitou primátora mesta Svidník a za mediálnej 

podpory Rádia REGINA a Podduklianskych noviniek zorganizovali v prvú septembrovú 

nedeľu XI. Ročník Majstrovstiev vo varení pirohov. Toto podujatie sa konalo v rámci Dňa 

ľudových tradícií v areáli svidníckeho skanzenu. Prezentovali sa aj záhradkári a pestovatelia 

ale i chovatelia, včelári a remeselníci, všetci ponúkali svoje výrobky návštevníkom zo 

Svidníka i širokého okolia. V kultúrnom programe vystúpil Ondrej Kandráč so svojou hudbou 

a dedinský folklórny súbor Krasnobridčanka. Výsledky majstrovstiev vo varení pirohov 

oznámil predseda poroty, poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič. Víťazom sa stalo druţstvo 

svidníckeho Detského domova. Veru, ţe bolo čo obdivovať.  

 

 Počasie 

 
 Celý rok sa dá charakterizovať ako mimoriadne teplý a suchý, chudobný na zráţky. 

Počas celého roka bola priemerná mesačná teplota plusová, mimo mesiacov január – priemer 

- 6, 3 
O 

C a február - 3, 2 
O 

C. Najteplejšie bolo v mesiacoch jún – priemerná teplota + 17, 1 
O 

C, júl + 20, 6 
O 

C, august +17, 9 
O 

C. Maximálna teplota bola nameraná 27. Júla + 33, 2 
O 

C, 

minimálna 25. Januára – 23, 9 
O 

C. Najviac zráţok spadlo 3. Júna  a to 30, 8 mm. Najviac 

snehu resp. maximálna výška snehovej pokrývky 18. Februára, 33 cm. Začína sa prejavovať 

globálne otepľovanie. 

 

 

 

  

 

  
 

  

  

 

  

 

  

 


