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Samospráva 

 

V stredu 13. februára sa vo veľkej zasadačke Obvodného úradu zišli poslanci Mestského 

zastupiteľstva vo Svidníku na svojom 11. zasadnutí. Zasadnutie zvolal primátor Svidníka 

Michal Bartko, ktorý hneď v úvode poinformoval o realizácii uznesení z ostatného zasadnutia 

svidníckeho parlamentu. Generálny riaditeľ spoločnosti SVIK Ladislav Koudelka predniesol 

informatívnu správu o podnikateľských aktivitách tejto odevnej fabriky. 

 Riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vo Svidníku MVDr. Michal 

Zozuľák poinformoval o činnosti organizácie a riaditeľ Technických sluţieb mesta Svidník 

Michal Pich poinformoval o činnosti Technických sluţieb za minulý rok. Vedúci Odboru 

výstavby Mestského úradu Imrich Bednár vyhodnotil plnenie rozvojového plánu mesta 

Svidník za minulý rok, vedúci Odboru školstva, kultúry, mládeţe a telesnej kultúry 

Mestského úradu Ing. Ján Mihálik predloţil informáciu o finančnej a ekonomickej situácii 

škôl a školských zariadení a poverený vedením Školského úradu vo Svidníku Ján Bača 

predloţil správu o realizácii Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  

pôsobnosti mesta Svidník do roku 2001. 

 Poslanci svidníckeho mestského parlamentu na zasadnutí prerokovali aj návrhy na 

zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník, ktoré predloţil vedúci 

Odboru finančného a správy majetku Mestského úradu. 

 Primátor Svidníka Michal Bartko zvolal 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo 

Svidníku na štvrtok 10. apríla, konalo sa v zasadačke Obvodného úradu. Predseda Ústrednej 

rady ZRUS Ivan Laba poslancov poinformoval o prípravách 54. Slávností kultúry Rusínov-

Ukrajincov Slovenska, ktoré sa vo Svidníku uskutočnia 20. aţ 22. júna. Vedúci Odboru 

finančného a správy majetku Mestského úradu Jozef Pančák predloţil výsledky hospodárenia 

mestskej samosprávy a návrh záverečného účtu za minulý rok, svoje stanovisko 

k záverečnému účtu preloţil aj hlavný kontrolór mesta Stanislav Fek. Riaditeľ Sluţbytu 

Michal Husár vyhodnotil zimnú vykurovaciu sezónu a plán letnej údrţby tepelného 

hospodárstva. Riaditeľ TS mesta Svidník Michal Pich vyhodnotil zimnú údrţbu miestnych 

komunikácií k plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov na tento rok. Správu 

o poskytovaní sociálnych sluţieb v meste Svidník predloţila vedúca odboru sociálneho, 

zdravotného, podnikateľskej činnosti a obchodu MsÚ Marta Jacková. Návrh na zmluvné 

prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník poslancom predloţil vedúci odboru 

finančného a správy majetku MsÚ Jozef Pančák. V programe zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva, ktoré je v zmysle zákona verejné, figurovali aj diskusia a interpelácia 

poslancov.  

 Na svojom v poradí 13. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré zvolal primátor 

Svidníka Michal Bartko sa poslanci zišli v utorok 10. júna vo veľkej zasadačke Obvodného 

úradu. Hneď po úvode pristúpil primátor k informácii o realizácii uznesení z ostatného 

rokovanie mestského zastupiteľstva. Ústnu informáciu o pripravenosti kúpaliska na letnú 

sezónu podal Ing. Jozef Kráľ, konateľ KM-Systém s.r.o. Prešov. Neskôr sa poslanci venovali 

návrhom – návrhu na zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2008 a návrhu na zmluvné 

prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník, ktoré predkladal Jozef Pančák, 

vedúci odboru finančného a správy majetku MsÚ. Prednosta MsÚ Vladimír Popík predloţil 

správu o výsledkoch kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania 
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s majetkom mesta Svidník (aj v Technických sluţbách ako príspevkovej organizácie mesta). 

Vedúci odboru výstavby, dopravy, ţivotného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ Imrich 

Bednár predloţil poslancom návrh doplnku k zriaďovateľskej listine Technických sluţieb 

mesta Svidník. Ďalším bodom programu bola ústna informatívna správa o činnosti mestskej 

polície za I. polrok 2008, ktorú podal náčelník MsP Imrich Matiaš. Poslanci sa tieţ zaoberali 

návrhom na udelenie Ceny mesta Svidník, ktorý predloţil Jaroslav Ivančo, predseda komisie 

pre udeľovanie Ceny mesta Svidník. Správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta za I. polrok 

2008 aj návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za II. polrok 2008 

predloţil HK Stanislav Fek. Poslanci sa zaoberali aj návrhom plánu práce mestského 

zastupiteľstva na II. polrok, ktorý predloţil primátor mesta.  

 Primátor Svidníka Michal Bartko zvolal na štvrtok 31. júla 14. mimoriadne zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, ktoré sa konalo v zasadačke MsÚ. Po otvorení 

a schválení programu sa poslanci dostali jedinému bodu rokovania, ktorý predniesol vedúci 

odboru výstavby, dopravy, ţivotného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ Imrich Bednár. 

Návrh na schválenie ţiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na dva projekty. 

Jedným bol projekt Zberný dvor Svidník – dobudovanie pre mesto Svidník a obce 

v Podduklianskom regióne a druhým bol projekt Zriadenie regionálneho centra na 

zhodnotenie biologicky rozloţiteľného odpadu Svidník.  

 V prípade prvého je cieľom dobudovanie triediaceho zariadenia, zakúpenie dvoch 

nových zberných vozov. Mesta sa na spolufinancovaní podieľa piatimi percentami a pri ich 

vykrytí sa počíta s úverom.  V prípade druhého projektu poslanci rozhodli o podaní projektu, 

ktorého cieľom je vybudovanie Regionálneho centra na zhodnotenie biologicky 

rozloţiteľných odpadov (odpady z potravín, odpady z papiera a lepenky, odpady zo záhrad, 

parkov a pod.). 

 Primátor Svidníka Michal Bartko zvolal na stredu 27. augusta 15. zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva. Svidnícki mestskí poslanci sa zišli vo veľkej zasadačke Obvodného 

úradu a program bol naozaj bohatý. Vypočuli si ústnu informatívnu správu o výstavbe R4 – 

preloţky cesty Svidník (obchvat mesta) od vedúceho Investičného odboru Národnej 

diaľničnej spoločnosti Prešov Imricha Miškufa, ale aj ústnu správu o stave trestnej činnosti 

a verejného poriadku v meste Svidník za I. polrok, vyhodnotili aj návrh na zmluvné prevody 

vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník, plnenie rozvojového programu mesta 

Svidník za I. polrok vyhodnotil vedúci odboru výstavby MsÚ Imrich Bednár, vedúci úseku 

sluţieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

Bardejov, pracovisko Svidník František Pochanič podal ústnu správu o vývoji 

nezamestnanosti v meste Svidník a vedúci odboru školstva, kultúry, mládeţe a telesnej 

kultúry MsÚ Ján Mihálik ústne informoval o pripravenosti škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Svidník na nový školský rok 2008/2009. Vedúci zároveň predloţil návrh na 

delegovanie zástupcov Mesta Svidník do rád škôl aj návrh všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Svidník č. 1/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením na 

činnosť školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť školského zariadenia záujmovej činnosti, o výške príspevku v ZUŠ, o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Poslanci sa 
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zaoberali návrhom dohody o medzinárodnej spolupráci medzi mestami Svidník a Vrbas 

v Srbskej republike. 

 Na svojom 16. zasadnutí sa vo štvrtok 23. októbra vo veľkej zasadačke Obvodného 

úradu zišli poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. Zasadnutie zvolal primátor 

Svidníka Michal Bartko, ktorý hneď v úvode poinformoval poslancov o realizácii uznesenia 

z ostatného rokovania MsZ. Riaditeľ spoločnosti SLUŢBYT Michal Husár Vyhodnotil 

údrţbu opráv tepelných zariadení a poinformoval o príprave na vykurovaciu sezónu. 

O pripravenosti Technických sluţieb mesta Svidník na zimnú údrţbu miestnych komunikácií 

informoval riaditeľ Michal Pich. Vedúci Odboru financií a správy majetku Jozef Pančák 

predloţil na rokovanie návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2008 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

ale aj návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník. Poslanci 

prerokovali aj návrh na schválenie ţiadostí o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na 

projekty Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Hrabovčík pre región Svidník 

a Modernizácia verejného osvetlenia mesta Svidník, pričom tento návrh predloţil vedúci 

odboru výstavby MsÚ Imrich Bednár. 

 Poslanci MsZ vo Svidníku sa na svojom 17. zasadnutí zišli v pondelok 15. decembra 

vo veľkej zasadačke Obvodného úradu. Zasadnutie zvolal primátor Svidníka Michal Bartko, 

ktorý hneď v úvode poinformoval o realizácii uznesení z predošlého rokovania MsZ. Vedúci 

odboru financií a správy majetku MsÚ Jozef Pančák predloţil návrh  na 3 zmeny rozpočtu 

mesta Svidník na tento rok a aj návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2009/2010/2011. 

Jozef Pančák na rokovaní MsZ predloţil tieţ návrh na zmluvné prevody vlastníctva 

nehnuteľného majetku mesta Svidník, návrh dodatku č. 1 VZN mesta Svidník č. 2/2008 

o dani z nehnuteľností, poinformoval aj o pripravenosti MsÚ vo Svidníku na zavedenie eura. 

Hlavný kontrolór mesta Stanislav Fek predniesol svoje stanovisko k návrhu viacročného 

rozpočtu mesta Svidník. Návrh VZN mesta Svidník č. 4/2008 o prevode vlastníctva bytov 

a nebytových priestorov predloţil vedúci odboru výstavby MsÚ Imrich Bednár, návrh VZN 

mesta Svidník č. 5/2008 o ochrane pred neuţívaním alkoholických nápojov predloţil predseda 

komisie MsZ na ochranu verejného poriadku Štefan Čarný. Návrh VZN č. 6/2008 o určení 

miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky predloţil vedúci odboru 

ŠKMaTK MsÚ Ing. Ján Mihálik, ktorý zároveň predloţil návrh zástupcov mesta do obecnej 

školskej rady. Poslanci prerokovali aj správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

za II. polrok tohto roka, ktorú predloţil kontrolór Stanislav Fek. Poslanci prerokovali aj návrh 

podmienok účasti kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra na voľbe, ktorý predloţil 

primátor mesta. Prítomní si vypočuli ústnu informatívnu správu o činnosti MsP za II. polrok 

2008 v podaní jej náčelníka Imricha Matiaša a prerokovali návrh práce hlavného kontrolóra za 

I. polrok 2009 a návrh práce MsZ na I. polrok 2009. V programe zasadnutia bola aj diskusia 

a interpelácia poslancov. 

 

63. výročie oslobodenia Svidníka 

 

 V piatok 18. januára sa vo Svidníku uskutočnili oslavy 63. výročia oslobodenia mesta. 

Pri tejto príleţitosti sa uskutočnili pietne akty kladenia vencov k Pamätníku Sovietskej 

armády, k Soche arm. gen. Ludvíka Svobodu vo Svidníku a k Pamätníku Československej 
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armády na Dukle. Pri pamätníkoch vo Svidníku a na Dukle sa k zúčastneným prihovoril 

primátor Svidníka Michal Bartko a pri Soche arm. gen. Ludvíka Svobodu predseda 

Oblastného výboru SZPB vo Svidníku Vasiľ Siňar. Vence a kvety poloţili poslanci NR SR 

Marián Haľko (ĽS-HZDS), Mikuláš Krajkovič (SMER-SD) a Jaroslav Ivančo (SDKÚ-DS), 

delegácia mesta Svidník a Mestského zastupiteľstva vedená primátorom, predstavitelia 

Obvodného úradu, zástupcovia Oblastného výboru SZPB, politických strán a spoločenských 

organizácií i podnikateľskej sféry. V kinosále Domu kultúry sa uskutočnila slávnostná 

akadémia, v ktorej vystúpili ţiaci a učitelia ZUŠ vo Svidníku a so slávnostným príhovorom 

vystúpil primátor Michal Bartko. Z rúk Michala Bartka Cenu primátora prevzalo 9 

jednotlivcov, pričom ocenených bolo 12 Svidníčanov, 3 sa slávnosti nezúčastnili. Cenu 

dostali títo jednotlivci: Ján Barila – za výstavbu a rozvoj mesta, Mária Haninčíková – za 

výstavbu a rozvoj mesta, Emil Hirjak – za výchovu a vzdelávanie mládeţe, Katarína Kruľová 

– za rozvoj zdravotníctva, Mária Lapčáková – za oţivovanie a zachovávanie tradícií 

národnooslobodzovacích bojov, Anna Lukešová za rozvoj zdravotníctva, Ján Mihalov – za 

rozvoj školstva, za výchovu a vzdelávanie mládeţe, Helena Rusinková – za rozvoj 

odevníctva, Ivan Sentipal – za výchovu a vzdelávanie mládeţe, Jaroslav Suvák – 41. násobný 

darca krvi, drţiteľ Zlatej plakety profesora Jána Jánskeho, Štefan Šteco – za oţivovanie 

a zachovávanie tradícií národnooslobodzovacích bojov a Andrej Tkáč – za výstavbu a rozvoj 

mesta. Za ocenených sa poďakoval Ján Mihalov. V hľadisku kinosály sedeli spomínaní 

poslanci NR SR a ďalší hostia, ale aj radoví občania.  

 

 Prvým Svidníčanom Alexej Bača 

 

 Na prvého Svidníčana narodeného vo svidníckej nemocnici v novom roku sme si 

museli počkať do soboty 5. januára. Narodil sa ako druhé dieťa rodičom Kamile a Petrovi 

Bačovým. Chlapček váţil 3 650 gramov a meral 50 centimetrov, šťastní rodičia mu dali meno 

Alexej. Mamičku so synom prišiel do nemocnice pozdraviť aj primátor mesta.  

 

 Zamestnanci MsÚ venovali svoju hodinovú mzdu 

 

 Na pôdu Mestského úradu zavítali Štefánia a Marek Petríkovci so svojim 

hendikepovaným osemročným synom Adriánom. Prijal ich primátor mesta Michal Bartko 

a zástupcovia odborovej organizácie na Mestskom úrade. Malého Adriána primátor obdaroval 

hračkami, ale aj publikáciou o Svidníku a ďalšími prezentačnými materiálmi. Do rúk rodičov 

zástupca odborovej organizácie Ján Štefanišin odovzdal finančný dar – poslednú hodinovú 

mzdu zamestnancov Mestského úradu v uplynulom roku. Rodičov osemročného Adrián 

Petríka prijatie na MsÚ veľmi prekvapilo a potešilo.  

 

  

Medzinárodný deň žien v našom meste 

 

 Poslanec NR SR a predseda Okresnej rady strany SMER – SD vo Svidníku Mikuláš 

Krajkovič pozval v piatok na oslavy MDŢ ţeny – starostky, poslankyne, členky, 

sympatizantky, riaditeľky škôl, škôlok a inštitúcií na území okresu Svidník. Spoločne so 
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svojimi kolegami ich obdaroval karafiátmi, nechýbali pohostenie a program spestrilo 

vystúpenie detí MŠ na ul. Ľ. Štúra vo Svidníku.  

 Prednosta Obvodného úradu vo Svidníku Milan Cocuľa svoje kolegyne pohostil 

spoločne s vedúcimi odborov Obvodného úradu Jozefom Harvišom, Ivanom Kurilcom, ale aj 

predsedom odborov Michalom Kosťom. Nechýbali dobroty, netradičné darčeky, ale aj slová 

vďaky a ţelania všetkého najlepšieho. 

 Primátor Svidníka Michal Bartko v piatok predpoludním prijal v obradnej sieni MÚ 

ţeny (sedemdesiatničky). Poďakoval sa im za všetko, čo počas svojho plodného ţivota urobili 

v prospech Svidníka obdaroval ich kvetmi, zablahoţelať im prišli aj deti z MŠ na Ul. gen. 

Svobodu. V nedeľu popoludní primátor pozdravil ţeny, ktoré prijali pozvanie do Domu 

kultúry, kde ich potešil malými darčekmi a vystúpením FS Topľan z Giraltoviec.  

 Primátor pri príleţitosti MDŢ uţ tradične pozdraví aj dôchodkyne –ţeny v Domove 

dôchodcov a Domove soc. sluţieb vo Svidníku. Nechýbali kvetinky, sladké dobroty, ani slová 

vďaky a vrúcne ţelania všetkého dobrého. 

 

 Deň učiteľov vo Svidníku 

 

 Primátor Svidníka Michal Bartko s učiteľmi oslavoval ich sviatok – Deň učiteľov – na 

dvakrát. Najprv vo štvrtok popoludní v koncertnej sále ZUŠ, kde jeho pozvanie prijali bývalí 

svidnícki učitelia, aby spoločne sledovali slávnostný koncert ţiakov a učiteľov svidníckej 

ZUŠ-ky. nechýbal prípitok, slávnostný príhovor primátora a ako pozornosť kytička a vecný 

darček.  

 Podobne tomu bolo aj v piatok, keď slávnostný program venovaný súčasným 

pedagógom prebiehal v kinosále Domu kultúry. Celý program narušili výpadky elektriny, 

ktoré boli spôsobené poruchou mimo mesta, a tak učitelia takmer hodinový program v podaní 

FS ŠARIŠAN z Prešov sledovali v tme pri otvorených dverách. Oceňovanie vybraných 

učiteľov tak prebiehalo počas slávnostnej recepcie v Dome kultúry. Nechýbal slávnostný 

príhovor primátora Michala Bartka, kvetinka, vecný darček i finančná odmena.  

  Na návrh jednotlivých škôl a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta z rúk 

primátora prevzali ocenenia títo pedagógovia:  

ZŠ na Komenského ulici: RNDr. Boţena Švecová, PaedDr. Anna Haninčíková, Mgr. Oľga 

Maljokova, Mgr. Nataša Jackaninová, Mgr. Ľudmila Bereţňáková; 

ZŠ na Ulici 8. mája: Mgr. Jana Bajuszová, Mgr. Anna Ivančová, Mgr. Vlasta Laţová, Ing. 

Anna Gibová, Mgr. Daniela Kosťová; 

ZŠ na Karpatskej ulici: Mgr. Juraj Cahajla, Mgr. Alena Biskupová, Gabriela Štefancová, 

Mgr. Július Paňko; 

Základná umelecká škola: Mgr. Ľubica Drotárová, Janette Pichaničová, Darina Marková; 

Materská škola na Ul. gen. Svobodu: Katarína Stachová a Mária Špaková; 

Materská škola na Ul. 8. mája: Etela Barilíková a Mgr. Tatiana Kaliňáková; 

Materská škola na Ul. Ľ. Štúra: Helena Siňarová a Libuša Zribková. 
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Májové oslavy 

 

 Tradícia stavania mája nevymrela. V posledný aprílový deň sa konalo tradičné vítanie 

mája na pešej zóne. Pod postaveným a ozdobeným májom kultúrny program pripravili 

Makovičiari. Program majálesu je známkou toho, ţe aj v dnešnej uponáhľanej dobe potrebuje 

človek oddych a pohodu, pekné slovo a úsmev na pery. Postavený máj a sprievodný program 

spestrili príjemné chvíle stredajšieho popoludnia mnohým na pešej zóne.  

 4-tého tohto mesiaca sa uskutočnili oslavy 1. mája a vstupu Slovenska do Európskej 

únie a oslavy víťazstva nad fašizmom. Pre nepriaznivé počasie sa konali v Dome kultúry. 

Keďţe občania sú na Májové oslavy, vzhľadom na ich kaţdoročné organizovanie zvyknutí, 

do sály DK prišlo mnoţstvo ľudí. V kultúrnom programe vystúpili hostia FS Zamutovčan 

a domáca Makovička. Celý program otvorili svidnícke maţoretky a v krátkom príhovore 

primátor mesta Michal Bartko. Májové oslavy sú oslavou mesiaca, ktorý je vnímaný ako 

mesiac lásky, ale aj oslobodenia po druhej svetovej vojne, oslobodenia sveta od fašistickej 

nadvlády a hrôzy vojny – tento odkaz je potrebné vštepovať mladej generácii preto, aby sme 

sa v mierovom svete s ničím podobným nestretli.   

 

 Slávnosti kultúry Rusínov – Ukrajincov Slovenska 

 

 54. Slávnosti kultúry Rusínov – Ukrajincov Slovenska v horúcom počasí poctil svojou 

účasťou aj prezident Ivan Gašparovič. 

 Význam . Slávnosti kultúry Rusínov – Ukrajincov Slovenska, ktoré sa od piatku do 

nedele (20.-22. jún) konali vo Svidníku, zvýraznil svojou účasťou na hlavnom nedeľňajšom 

programe priamo v hľadisku svidníckeho amfiteátra prezident republiky Ivan Gašparovič. 

Hlavnému programu predchádzal sprievod delegácie hostí a súborov mestom. Čelo sprievodu 

tvorili Maţoretky Mesta Svidník, ktorým do kroku vyhrávala dychovka z Ukrajiny. Okrem 

prezidenta republiky hlavné nedeľňajšie programy, niektorí aj sobotňajšie večerné vystúpenia, 

sledovali poslanci NR SR Mikuláš Krajkovič a Stanislav Kubánek, predseda PSK Peter 

Chudík, veľvyslankyňa Ukrajiny Inna Ohnivec, poslanci PSK Milan Cocuľa, Michal Gondek 

a Ján Holodňák, generálny konzul Ukrajiny na Slovensku, so sídlom v Prešove Jevhen 

Perebijnys, primátor Svidníka Michal Bartko, poslanci MsZ a ďalší hostia. Nechýbali 

delegácie z Ukrajiny, Českej republiky, Poľska, Chorvátska, Srbska, ale ani beţní návštevníci 

svidníckeho festivalu. V sobotu podvečer zavítala na festival aj predsedníčka Slobodného fóra 

Zuzana Martináková. Tak sobotňajší ako aj nedeľňajší program predpoludním v Skanzene 

SNM – MUK a popoludní v areáli amfiteátra dotváralo horúce, priam tropické letné počasie. 

V pestrom programe sa predstavili nielen folklórne súbory z celého regiónu Prešovského 

kraja, ale aj kvalitné zahraničné súbory z Ukrajiny, Srbska, Chorvátska či Česka. Prezentáciu 

folklóru vo svojom príhovore k účastníkom festivalu podčiarkol predseda ÚR ZRUS Ivan 

Laba, ale aj prezident Ivan Gašparovič. 

 54. Slávnosti kultúry Rusínov – Ukrajincov Slovenska sa zúčastnilo 29 kolektívov 

rôznych ţánrov ( z toho tri profesionálne a deväť sólistov). Jeden divadelný súbor z Ukrajiny, 

4 spevácke súbory zo Svidníka, Srbska, Humenného a Ukrajiny, jedna Vokálno-

inštrumentálna skupina zo Svidníka a 23 FS zo Svidníka, Stakčína, Kamienky, Uble, Jarabiny, 

Kurova, Poráča, Tichého Potoka, Torysiek, Oľšavice, Bardejova, Prešova, Sloviniek, 
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Keţmarku, českého mesta Chrudim, chorvátskeho mesta Hardy Petrovce a Ukrajiny. Sedem 

zahraničných kolektívov a jedna sólistka. Celkový počet účinkujúcich na slávnostiach 

dosiahol číslo 726. 

 

 Dní mesta Svidník 

 

 Dní mesta Svidník sa konali vo štvrtok a v piatok (3.-4. júla), pre Svidníčanov, ľudí 

z blízkeho okolia i návštevníkov z iných miest bol pripravený bohatý program. Tohoročné 

Dni Svidníka boli spojené s 55. Slovenským zrazom turistov a 39. ročníkom TOM. Celý 

kultúrny program prebiehal na pešej zóne. Tradične štvrtkový večer patril skôr mladšej 

generácii. Otvorili ho svojim vystúpením Maţoretky Mesta Svidník, zaspieval operný spevák 

Igor Kucer, kapely BASTA FIDLI a EMOTION GUITARS, KOMAJOTA, DRIST, 

BERKUT z Poľska, CHIKI LIKI TU-A a HELENINE OČI. Piatkový program sa uţ niesol 

v znamení folklóru a tvorili ho folklórne súbory MAKOVICA zo Svidníka, BYSTRINA 

z Banskej Bystrice, BORIEVKA z Košíc, SABINOVČAN zo Sabinova, ľudový rozprávač 

JOŢKO JOŢKA a vyvrcholením bolo vystúpenie kapely SENZUS z Bratislavy.  

 Súčasťou Dni Mesta Svidník bolo v tomto roku aj odovzdanie Ceny mesta Svidník, 

ktorých udelenie schválili poslanci Mestského zastupiteľstva Vo štvrtok Cenu mesta z rúk 

primátora Svidníka Michala Bartka prevzal predseda PSK Peter Chudík a v piatok Folklórny 

súbor MAKOVICA. 

 Daţdivé počasie v piatok moţno na pohľad poznačili priebeh Dní mesta Svidník 

a Letných predajných trhov. Na zábave Svidníčanov, návštevníkov mesta i turistov z celého 

Slovenska, ale aj z Poľska, Česka, či Maďarska to však nebolo badať. 

 

 64. výročie SNP 

 

 Vo štvrtok 28. augusta sme si vo Svidníku pripomenuli 64. výročie Slovenského 

národného povstania. Pietne akty kladenia vencov a kytíc vo štvrtok popoludní zorganizovali 

Obvodný úrad vo Svidníku a Oblastný výbor SZPB vo Svidníku. Vence a kytice prišli poloţiť 

predstavitelia štátnej správy, samosprávy, spoločenských organizácií a inštitúcií pôsobiacich 

na území mesta a okresu, ale aj zástupcovia politických strán. Nechýbal poslanec NR SR 

Mikuláš Krajkovič, delegáciu OÚ viedol Jozef Harviš a delegáciu Mesta Svidník primátor 

Michal Bartko. Nechýbali ani členovia SZPB a ich predseda Vasiľ Siňar. Všetci spoločne 

vzdali úctu a vďaku bojovníkom padlým v SNP.  

 

 64. výročie Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa obetí Dukly 

 

 Pietnymi aktmi kladenia vencov k Pamätníku československých vojakov na Dukle, 

k soche arm. gen. L. Svobodu a k Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku sa v sobotu 4. 

októbra za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča uskutočnili oslavy 64. výročia Karpatsko-

duklianskej operácie a Dňa obetí Dukly. 

 Okrem prezidenta Ivana Gašparoviča a ministra obrany Jaroslava Bašku sa na 

spomienkových oslavách zúčastnila aj generalita slovenských ozbrojených síl, veľvyslanci 

viacerých krajín akreditovaní na Slovensku, delegácie Českej republiky, Poľskej republiky, 
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SZPB, priami účastníci bojov v Karpatsko-duklianskej operácii a mnohí ďalší. Nechýbali ani 

poslanci NR SR Jaroslav Ivančo a Mikuláš Krajkovič, delegácia PSK vedená predsedom 

Petrom Chudíkom, predstavitelia samosprávy a štátnej správy Svidníckeho okresu 

i niektorých ďalších okresov Prešovského a Košického kraja, predstavitelia Vologodskej 

oblasti Ruskej Federácie.  

 Dcéru arm. gen. Ludvíka Svobodu Zoe Klusákovu-Svobodovú sprevádzali prednosta 

Obvodného úradu vo Svidníku Milan Cocuľa a primátor Svidníka Michal Bartko. Za 

mimoriadne nepriaznivého počasia účastníkmi pietnych aktov boli aj stovky občanov zo 

širokého okolia. Prezident republiky a minister obrany vo svojich príhovoroch vyzdvihli 

poslanie a morálne ocenili tých, ktorí v najkrvavejšej operácii v čase druhej svetovej vojny 

poloţili svoje ţivoty v boji proti fašizmu a zároveň poďakovali priamym účastníkom bojov za 

ich osobný prínos k oslobodeniu našej vlasti spod fašistického jarma.  

 

 Október, mesiac úcty k starším 

 

 Svoju úctu k ľuďom, ktorí budovali náš Svidník, sa v rámci mesiaca Úcty k starším 

rozhodol prejaviť pripraveným programom aj primátor mesta Michal Bartko. Pozval ich 

v piatok 17. októbra do Domu kultúry. Úvod programu patril DTS Svitanček, ktorej členovia 

sa publiku predstavili otváracím tancom polonéza. Po tomto vystúpení, ktoré zoţalo obrovský 

úspech sa ujal slova primátor. Privítal prítomných poslancov MsZ, ako aj všetkých 

zúčastnených. Jeho slová vystihli vďaku i uznanie k tým skôr narodeným. Na záver prejavu 

poprial všetkým ešte veľa nádherne preţitých chvíľ v našom meste, zaţelal veľa zdravia, síl 

a radosti v rodinnom ţivote. Za prítomných sa ujala slova Anna Borisová. A potom uţ 

pódium patrilo Maţoretkám Mesta Svidník a DTS Svitanček, ktorí svojím vystúpením 

prispeli k vynikajúcej atmosfére, ktorá v ten deň v Dome kultúry vládla. 

 

 Predvianočné predajné trhy 

 

 Od štvrtka do soboty (13.-15. novembra) ţil Svidník tradičnými Predvianočnými 

predajnými trhmi, ktoré uţ po 18-krát zorganizovalo Mesto Svidník. Otvoril ich primátor 

Svidníka Michal Bartko za účasti poslancov NR SR Mikuláša Krajkoviča a Jaroslava Ivanča, 

ale aj ďalších hostí. V kultúrnom programe sa predstavili Maţoretky Mesta Svidník, tanečná 

skupina Zdrb, speváčka Marianna Vasilenková a kapely FREEBAND a CARMEN. 

Svidníčania, ale aj ľudia zo širokého okolia vyuţili trhy na predvianočné nákupy, ale aj na 

spoločné stretnutia so známymi a priateľmi pri stánkoch s občerstvením. Trhy sa konali za 

príjemného počasia, ktoré dotvorilo príjemnú atmosféru, ktorá počas troch dní vo Svidníku 

vládla. 

 

 Kultúra 

 

 V dome kultúry odovzdávali Zlaté srdcia 

 

 Uţ po piatykrát v piatok 1. februára v Dome kultúry vo Svidníku sa odovzdávali Zlaté 

srdcia Občianskeho zdruţenia Chránime kraj pod Duklou. Program koncertu v hľadisku 
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sledovali: predseda PSK Peter Chudík, poslanec PSK Ján Holodňák, primátor Svidníka 

Michal Bartko, riaditeľ OR PZ vo Svidníku Jaroslav Suvák, riaditeľ Správy a údrţby ciest 

PSK – oblasť Svidník Jaroslav Humeník a ďalší pozvaní hostia, vystúpili Pravoslávny zbor 

pri Chráme svätej Trojice vo Svidníku, dedinská spevácka skupina Kurimčan z Kurimky 

a DFS Makovička zo Svidníka. Zlaté srdcia OZ počas koncertu z rúk predsedu zdruţenia, 

poslanca PSK a prednostu OÚ vo Svidníku Milana Cocuľu prevzali: Majster turistiky Ján 

Brudňák, člen OZ Chránime kraj pod Duklou Ján Haľko, kulturista a svidnícky rodák Ľuboš 

Maliňák, paraolympionička Anna Oroszová, člen Prezídia Rakúskeho Čierneho kríţa Dieter 

Winkler a predstavitelia Spoločnosti starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku 

Michal Bochin a Ján Tomko. In memoriam bolo ocenenie udelené historikovi Igorovi 

Slepcovovi. Veľké Zlaté srdce bolo udelené ministrovi vnútra SR Róbertovi Kaliňákovi, ktorý 

svoju neúčasť na koncerte ospravedlnil.  

 Zlatý kríţ Rakúskeho Čierneho kríţa prevzali z rúk Dietera Winklera predseda PSK 

Peter Chudík a predseda OZ Chránime kraj pod Duklou Milan Cocuľa za pomoc pri údrţbe 

a zveľaďovaní vojenských cintorínov v regióne. 

 

 Premiérový album- Zelená bučina ponyže Svydnyka 

 

 Vo svidníckom Hoteli Rubín v sobotu 9. februára oficiálne uviedli do predaja 

premiérový CD album Miloša Strončeka a Eugénie Kosťovej pod názvom Zelená bučina 

ponyţe Svydnyka. Na slávnosti sa zúčastnili pozvaní hostia, ale aj spolupracovníci, kamaráti 

a rodinní príslušníci speváckeho dua. Pretoţe z rodiny Miloša Strončeka pochádza aj 

pravoslávny duchovný Ivo Bieloruský, ten po modlitbách posvätil CD-čko.  

 

 Premiéra veselohry Kubo v podaní svidníckych ochotníkov 

 

 Hra KUBO je spoločensky i sociálne kritická veselohra ironizujúca a zosmiešňujúca 

mravné kazy spoločnosti na pozadí príbehu úprimnej lásky dvoch mladých šudí, ktorú 

ohrozujú majetkové záujmy. 

 Členovia DOS LÚČ tento rok siahli po tejto hre Jozefa Holého, publiku sa predstavili 

s jej premiérou v nedeľu 16. marca vo svidníckom Dome kultúry. Réţiu má v rukách Jarmila 

Miňová, dramaturgiu Nadeţda Mulíková, realizáciu scény Vasiľ Lakata, osvetlenie Ivan 

Rudý. Úpravu scenára, návrh kostýmov a zvuky si pripravili členovia súboru sami. V hre si 

zahrali: Peter Oleárčin, Jarmila Miňová, Michal Kucer, Adriána Mikušová, Martina 

Ţelizňáková, Viktor Miňo, Jakub Čerpek, Pavol Ţelizňák, Nadeţda Mulíková a Peter 

Ţelizňák. Aj v dnešných časoch mala čo povedať táto hra nášmu divákovi, veď nie je ľahké 

uprednostniť lásku pred bohatstvom. Premiéra sa vydarila na jednotku s hviezdičkou a vďaka 

patrí všetkým, ktorí sa o ňu zaslúţili. 

 

 SDD – Štvrtý ročník SDD obohatili hostia z Čiech 

 

 V dňoch 2. aţ 5. apríla mohli Svidníčania a návštevníci nášho mesta navštíviť niektoré 

z piatich predstavení 4. ročníka Svidníckych divadelných dní, ktoré sa kaţdoročne konajú 

v Dome kultúry pod organizačným vedením Mestského úradu vo Svidníku. Ide o obnovenie 
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a nadviazanie tradície na niekdajšie Divadelné slávnosti, ktoré sa v našom meste konali 

pravidelne niekoľko desiatok rokov v januári. Termín konania tohto festivalu sa posunul na 

koniec marca, kedy slávime medzinárodný deň divadla (27. marec). 

 O slávnostné otvorenie sa v stredu dopoludnia postarali maţoretky Mesta Svidník, 

ktoré svojim vystúpením uvideli 4. ročník SDD do chodu a na pódium ako prvých pozvali 

malých hercov z Domu kultúry. 

 Detský divadelný súbor DÚHA pracuje pri Mestskom úrade pod vedením Jarmily 

Miňovej iba od septembra. Počas divadelných dní sa sedem členov súboru vo veku 8-14 

rokov predstavilo divákom po prvýkrát – a to premiérou spracovania rozprávky Perníková 

chalúpka.  

 Štvrtok dopoludnia patril členom Literárno-dramatického odboru ZUŠ vo Svidníku, 

ktorí deti zo ZŠ pobavili rozprávkou O psíčkovi a mačičke. Štvrtkový večer zaujali svoje 

miesto na divadelných doskách Domu kultúry členovia Divadelného spolku J.N. Štěpánka 

z partnerského mesta Chrudim v Českej republike. Pre vystúpenie vo Svidníku vybrali hru F. 

R. Čecha : Dívči válka, ktorú majú v repertoári uţ 8 rokov a vo Svidníku mala uţ 89. reprízu, 

a teda nebolo núdze o skvelé herecké výkony. Divadelný spolok bavil publikum aj v piatok 

dopoludnia rozprávkou Ţeních pro čertici. 

 Piatkový večer patril domácemu DOS LÚČ, ktorý prvou reprízou veselohry Jozefa 

Holého : Kubo, slávnostne uzatvoril 4. SDD. 

 Organizátori sa tohto roku postarali o príjemnú zmenu na všetky predstavenia bol 

vstup zdarma. Moţno aj preto navštívilo SDD najviac divákov. Na druhej strane, moţno sa do 

Svidníka vracia záujem o divadlo a kultúru ako takú. V kaţdom prípade, kaţdý, kto si pozrel 

ktorékoľvek z piatich predstavení odchádzal z Domu kultúry spokojný. 

 

 Deň matiek 

 

 V nedeľné popoludnie 18. mája patrila kinosála Domu kultúry všetkým mamkám 

a babkám. Mesto Svidník ich pri príleţitosti Dňa matiek pozvalo na predstavenie, v ktorom 

účinkovali členovia kolektívov a krúţkov pracujúcich pri Mestskom úrade, ktoré realizujú v 

Dome kultúry : Tanečná skupina SVITAN, detská tanečná skupina SVITANČEK, Maţoretky 

Mesta Svidník, členovia Detského divadelného súboru DÚHA a malé moderátorky. Takto sa 

vystriedalo na pódiu 47 účinkujúcich. Vystúpenie bolo pôvodne plánované na 11. mája, no 

organizátori ho museli o týţdeň posunúť, pretoţe sa naše maţoretky presne na Deň matiek 

zúčastnili súťaţe v Humennom. Program otvorili členovia Svitanu noblesným viedenským 

valčíkom a hneď po nich sa nenechali zahanbiť ani najstaršie Maţoretky Mesta Svidník, ktoré 

sa publiku prihovorili choreografiou deti kvetov. Nielen mamičkám, ale aj ostatnému publiku 

sa prihovoril Michal Bartko, primátor mesta. V programe sme videli 13 choreografií Viktórie 

Husárovej (ktorá je umeleckou vedúcou a choreografkou tanečných skupín Svitan, Svitanček 

a Maţoretiek Mesta Svidník). Vystúpenie sa nieslo v duchu pohody a príjemnej atmosféry 

pod reţijnou taktovkou Jarmily Miňovej. Hosťom programu bola Alena Venglárová, víťazka 

detskej speváckej súťaţe Najstar.  

 Pri odchode zo sály boli mamičky obdarované kvetom z rúk primátora. Odchádzali so 

spokojnosťou a štipkou hrdosti, pretoţe ich ratolesť im na pódiu blahoţelala či uţ tancom, 

spevom, hovoreným slovom alebo ladným pohybom.  
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 Jedinečný Medzinárodný deň detí 

 

 Bonbónikom štvrtkových (29. mája) osláv MDD na svidníckej pešej zóne v réţii 

giraltovského CVČ bol zoskok štyroch parašutistov z prešovského Aeroklubu priamo na pešiu 

zónu, prelet lietadla a takisto aj vystúpenie známych spevákov z televíznej šou Slovensko 

hľadá Superstar Filipa Lenártha a Roba Šimka.  

 

 Childrens Eurostars na svidníckej pešej zóne 

 

 Mesto Svidník v spolupráci s košickou agentúrou Gong zorganizovalo regionálne kolo 

speváckej súťaţe Childrens Eurostars. Na pešej zóne sa 1. júna zišli nielen deti, ale aj ich 

rodičia, či starí rodičia, aby boli svedkami veľkej detskej speváckej súťaţe. Celú súťaţ 

moderoval Vlado Ţelezňák z Košíc za účasti nádejných svidníckych speváckych talentov. 

Členmi poroty boli: Peter Ondria (slovenský Luis Armstrong), Primátor Svidníka Michal 

Bartko a riaditeľka ZUŠ Ľubomíra Hudáková. Najlepšou z nich bola 6 ročná Barborka 

Bačová, ktorá bude naše mesto reprezentovať v medzinárodnej detskej speváckej súťaţi 

v roku 2009. Spestrením nádherného nedeľného letného dňa na pešej zóne boli aj atrakcie pre 

deti v podobe nafukovacieho hradu a tieţ detské autíčka zo svidníckeho dopravného ihriska 

firmy PALOMA SK. Krásny a vydarený MDD na pešej zóne bol nielen pre deti , ale aj pre 

tých skôr narodených. 

 

Alenka Venglárová vyhrala celoslovenskú súťaž Childrens Eurostar 

 

 Mimoriadne talentovaná svidnícka speváčka (ţiačka III. ZŠ) Alenka Venglárová 

dosiahla mimoriadny úspech. V celoslovenskom finále detskej speváckej súťaţe Childrens 

Eurostar, ktorá sa konala v Ruţomberku 14. júna, suverénne zvíťazila. Stala sa tak najlepšou 

speváčkou tejto populárnej celoslovenskej pesničkovej súťaţe detských speváckych talentov. 

Naše Slovensko bude reprezentovať na medzinárodnej súťaţi.  

 Uţ po druhýkrát sa medzinárodné finále veľkej detskej speváckej súťaţe Childrens 

Eurostar konalo vo Svidníku. Bolo tomu tak v sobotu 27. septembra, súťaţ sa konala pod 

holým nebom na svidníckej pešej zóne. Predstavilo sa desať súťaţiacich, deväť dievčat 

a jeden chlapec z piatich krajín Karpatského euroregiónu. Súťaţ spoločne zorganizovali 

košická Umelecká agentúra GONG a mesto Svidník. Medzinárodnej porote predsedal 

primátor Svidníka Michal Bartko. Pešou zónou zneli maďarské, ukrajinské, rumunské, poľské 

a slovenské piesne v podaní nádejných speváckych interpretov. Najväčší aplauz si odniesli 

zástupkyne Slovenska – Svidníčanky Baška Bačová a Alenka Venglárová. Súťaţilo sa vo 

dvoch kategóriách. Absolútnou víťazkou v staršej kategórii sa stala naša Alenka.  

 

Rozprávková noc 

 

 III. ZŠ na Ulici 8. mája vo Svidníku zorganizovala v piatok (30. mája) pre svojich 

ţiakov rozprávkovú noc. Jedinečné podujatie plné záţitkov a atrakcií prilákalo desiatky 

ţiakov. Nechýbalo rozprávkové kráľovstvo, kráľovská večera, dramatizácia rozprávok a súťaţ 
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o najkrajšiu masku. V podvečerných hodinách bubeníci ohlásili začiatok veľkolepého 

kráľovského sprievodu ţiakov a učiteľov III. ZŠ. Vydali sa na púť po sídlisku ULTRA do 

Podduklianskej kniţnice, aby im kráľovstvo kníh vydalo strateného rozprávkara Pavla 

Dobšinského. Rozprávková noc, ktorá sa niesla v znamení 180. výročia narodenia P. 

Dobšinského, sa mohla začať. Kráľovský sprievod vstúpil do nádherne vyzdobenej dvorany 

(telocvične). Kráľ Miroslav otvoril uţ po 3-krát čarovnú noc rozprávok. Škola sa počas 

rozprávkovej noci stala miestom tvorivosti, nápadov, dobrodruţstva a mnoţstva zábavy. 

V sobotu ráno budíček nemal zľutovania a malých spáčov poslal dospávať domov k rodičom. 

Projekt Rozprávková noc, ktorý pripravila PK SJL vyšiel. Projektu sa zúčastnilo 260 detí 

a dospelých.  

 

 Skončilo sa Svidnícke kultúrne leto 2008 

 

 Rómske popoludnie, program pripravený deťmi z Detského domova, ale aj vystúpenie 

hudobných skupín FREE BAND, PROSPEKT, TELETON a EPILÓG, vystúpenie Maţoretiek 

Mesta Svidník, tanečných skupín SVITAN a SVITANČEK tvorili tohtoročné Svidnícke 

kultúrne leto 2008. Organizátor – Mesto Svidník – sa snaţil pripraviť jednotlivé programy 

tak, aby prilákali čo najširšie vrstvy Svidníčanov, ale aj návštevníkov zo širokého okolia. 

Všetky programy s výnimkou jedného, keď neprialo počasie, prebiehali na pešej zóne v centre 

Svidníka vţdy v nedeľu so začiatkom o 15:00 hodine.  

 

 Slávni donskí kozáci spievali v Dome kultúry vo Svidníku 

 

 Zaplnená kinosála DK v stredu 17. septembra bola svedkom jedinečného koncertu 

desiatich sólistov Veľkého zboru donských kozákov. V stredu popoludní ich na svidníckej 

radnici prijal primátor Svidníka Michal Bartko, ktorý večer sledoval ich koncert v hľadisku 

DK. Počas prijatia na Mestskom úrade ruským spevákom primátor predstavil mesto, jeho 

históriu i súčasnosť a hostia sa zapísali do Pamätnej knihy mesta. Na koncerte si návštevníci 

vypočuli skladby známe z cirkevných obradov, ale aj obľúbené ruské a ukrajinské ľudové 

piesne.  

 

 Echo našich slávností 

 

 Mesto Svidník uţ po 17-krát zorganizovalo ECHO našich slávností. Program bol 

časovo i koncepčne vyváţený vo všetkých zloţkách – v speve, muzike i tanci. K príjemnej 

kultúrnej atmosfére prispeli i konferencieri Jarmila Miňová a Ivan Rudý. Vďačné publikum 

spontánne reagovalo na výkony účinkujúcich, či uţ na spev známeho dua Vyšivanka, 

omladeného FS Chemlon z Humenného, muţskej speváckej skupiny Hačure alebo Ľudovej 

hudby súrodencov Kollárovcov z Kolačkova pri Starej Ľubovni. Sálou Domu kultúry zneli 

piesne slovenské, goralské, ukrajinské i rusínske a všetko sprevádzal búrlivý potlesk 

vďačného obecenstva.  
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Školstvo 

 

 Tábor šmolkov 

 

 Mami, oci, cez jarné prázdniny je o nás postarané – to je názov projektu, ktorý 

uskutočnil Školský klub detí pri III. ZŠ na Ul. 8. mája vo Svidníku pre ţiakov 1. aţ 4. ročníka 

školy počas jarných prázdnin.  

 Tábor Šmolkov obsahoval mnoţstvo hier a atrakcií pre deti. Šmolkovia vyrábajú autá 

– Počítačové hry, Hry vo vode – Šmolkovia sa učia plávať, Návšteva vojenského múzea – 

Šmolkovia sa vzdelávajú a obdivujú starú vojenskú techniku, Šmolkovia sa otuţujú – 

návšteva soľnej jaskyne, návšteva zdravotného ústavu – Šmolkovia sa starajú o svoje zdravie, 

Šmolkovia pripravujú dobroty na párty, oslávenecka párty – Šmolkovia oslavujú narodeniny.  

 Deti sa počas tohto tábora strašne veľa naučili, osamostatnili sa a určite budú ešte dlho 

spomínať na krásne dni preţité v tábore.  

 

 Cena TOP MODEL zo súťaže ZLATÁ FATIMA JUNIOR v Trenčíne v rukách 

študentov SPŠ odevnej vo Svidníku 

 

 S obrovskou radosťou sa vo štvrtok 28. februára vracali domov dievčatá a riaditeľ 

školy Pavel Olejár, ktorí absolvovali náročný deň v centre slovenskej módy v Trenčíne. 

Niekoľkotýţdňová snaha autorky návrhov Kristíny Fečkovej a kolektívu dievčat 3. ročníka 

odboru odevný dizajn, ktoré kolekciu realizovali, priniesla svoje ovocie, zo súťaţe si odniesli 

cenu najvyššiu – ocenenie Top model. Autorka a aj škola získali finančné ocenenie, 

fototermín v módnom časopise Módne Revue a kolekcia,, Art style,, bola vystavená 

a predvedená počas gala večera na výstavných trhoch v Trenčíne.  

 

 Učiteľka Anna Danková s malou medailou sv. Gorazda 

 

 Ministerstvo školstva SR ocenilo v piatok 28. marca v Levoči 50 slovenských 

učiteľov. Ďakovný list, malú a veľkú medailu sv. Gorazda dostali aj dvanásti pedagógovia 

z Prešovského a Košického kraja. Potešiteľné je, ţe medzi ocenenými pedagógmi má svoje 

zastúpenie aj Svidník, pretoţe malú medailu sv. Gorazda z rúk štátnej tajomníčky rezortu 

školstva Bibiány Obrimčákovej na slávnosti v Levoči prevzala aj učiteľka III. ZŠ na Ul. 8. 

mája vo Svidníku Anna Danková.  

 

 SPŠO – absolútny víťaz medzinárodnej súťaže Prostějovská zlatá ihla 

 

 Rok sa stretol s rokom, máj s májom. Cesta študentov znova smeruje na predvádzacie 

mólo. Čaká ich Prostějov a 7. ročník súťaţe Prostejovská zlatá ihla 2008. Po dôkladnej 

príprave a po realizácii nových súťaţných modelov sa znova vybrali medzi mladých módnych 

tvorcov skúsiť šťastie a potvrdiť svoje kvality. Netajili sa vysokými ambíciami. Na mólo 

postupne vychádzajú desiatky kolekcií prezentujúce stovky modelov z 25 zúčastnených škôl 

prevaţne z ČR, ale i zo Slovenska a Rakúska. Náročný deň plný módy, tvorivých nápadov 
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vrcholí. Nasleduje uţ len verdikt odbornej poroty. Radosť prichádza úplne nakoniec. Po 

vyhlásení výsledkov v jednotlivých kategóriách nasleduje vyhlásenie najprestíţnejšej ceny – 

ceny poroty. A práve tú si po dvoch rokoch odnášajú znova. tento krát sú ocenené ,,Nafúkané 

bábiky,,. Za víťazstvo si odniesli hodnotnú cenu vo výške 20 000 českých korún. Je ňou 

drevená plastika od akademického sochára Miroslava Strostlínka, člena poroty, ako aj ďalšie 

upomienkové predmety. Víťazstvo sa prejavilo aj ponukou spolupráce so školami z Čiech. 

Z umiestnenia majú radosť všetci a je to aj záväzok do ďalšej práce.  

 

 Šport 

 

 Turistika  

  

 Novoročný výstup 

 

 Turisti KST Beskyd vo Svidníku zorganizovali v prvý deň roku 2008 výstup na vrchol 

týčiaci sa nad mestom Svidník – Rohuľu. Nechýbali občania mesta ani okolitých obcí. Skoro 

stovku turistov pozdravil poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič, po silvestrovskej noci to bolo 

najlepšie, čo mohli pre svoje zdravie urobiť.  

 

 Turisti KST Beskyd Svidník na 42. zimnom zraze v Kremnici 

 

 Regionálna rada KST Ţiar nad Hronom a mesto Kremnica boli počas 4 dní 

organizátormi 42. zimného zrazu turistov a stretnutia mládeţe, ktorý sa konal v dňoch 24.-27. 

januára v turistiky a lyţiarsky atraktívnych oblastiach Kremnica, Skalka Kremnické vrchy. 

Podujatia sa zúčastnilo 23 turistov z mesta. Počas pobytu na zimnom zraze sa uskutočnilo aj 

prípravné stretnutie štábu 55. slovenského letného zrazu turistov a 39. stretnutia turistických 

oddielov mládeţe, ktorý sa bude konať v našom Podduklianskom regióne v dňoch 3.-6. júla. 

Na záverečnom ceremoniál, prevzali štafetu 43. zimného zrazu turistov organizátori do 

Prešova. Bude sa teda konať v lone Slanských vrchov. 

 

 Medzinárodný zimný zraz v Jablunkove  

  

 Piaty Medzinárodný zimný zraz turistov sa uskutočnil v dňoch 31. januára – 3. 

februára v Beskydách, Jablunkov a okolie v Českej republike. Zúčastnili sa ho aj členovia 

KST Doliny a hory Svidník, ktorí spoznali Moravsko-slovenské pomedzie, zúčastnili sa 

lyţiarskych a turistických trás. Účasť na zraze vyuţili aj na propagáciu mesta Svidník a jeho 

okolia. Región Svidník – Stropkov reprezentovali aj turisti z KST Slávia Stropkov a z KST 

Kaštielik Mestisko.  
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Stolný tenis 

 

 Dominovali Poliaci 

 

 V telocvični IV. ZŠ na Ul. Karpatskej sa v sobotu 5. januára konal 14. ročník 

Stolnotenisového turnaja o pohár primátora mesta Svidník. Príkladom pre všetkých 

súťaţiacich bol celkový víťaz M. Vasiľ, ktorý zanechal veľmi dobrú športovú úroveň. Stolní 

tenisti ŠK ZŠ Karpatská Svidník postupne vypadli a zvíťazili Poliaci. Poradie – muţi: Vasiľ, 

Dandár, Petnuch, Baran.  

 

 Volejbal 

 

 Svidníčania definitívne do baráže 

 

 Svidnícki extraligoví volejbalisti (VK Slávia Svidník) nastúpili v sobotu 9. februára na 

rozhodujúci súboj druhej časti volejbalovej extraligy. Na domácej pôde privítali celok 

Malaciek. Malacky mali väčšiu pohodu, menšiu nervozitu, menšiu zodpovednosť, v pohode 

uhrali rozhodujúci tajbrejk a potvrdili svoje 8. miesto v extraligovej tabuľke. Svidník sa tak 

definitívne ocitol na 9. mieste a zahrá si tak v garáţových stretnutiach o udrţanie, resp. 

o postup do extraligy. Zostava Svidníka: Kseňák, Macko, Mihaško, Németh, Tomáš Lampart, 

Soták (libero Suchanič, Stano Lampart, Murčinko). 

 

 ZŠ Karpatská majstrom kraja vo volejbale žiakov 

 

 ZŠ Karpatská bola organizátorom Krajského kola vo volejbale ţiakov základných 

škôl. Zúčastnilo sa ho desať druţstiev z kraja: Bardejov, Vranov nad Topľou, Stará Ľubovňa, 

Humenné, Snina, Keţmarok, Prešov, Poprad, Lipany a Svidník. Krajské kolo súťaţe otvoril 

riaditeľ IV. ZŠ na Ul. Karpatskej Július Paňko za účasti predsedu okresnej SASŠ Alexandra 

Hrica.  

 Vo finále sa podľa očakávania stretli dve neporazené druţstvá – Svidník a Stará 

Ľubovňa. Obidve druţstvá predvádzali výborný volejbal. Domáci však mali výbornú 

atmosféru a ponúknutú šancu uţ z rúk nepustili. Nečakané, ale zaslúţené víťazstvo sa 

nerodilo ľahko. Ţiaci predviedli nadpriemerný výkon. Odmenou im bude účasť na 

Kalokagatii v Trnave 22.-24. júna.  

 Hrali: Brenišin, Mašša, Dzur, A. Slivovič, M. Slivovič, Timan, Vitko, Ľach, Novák, 

Vojček, Ščerba. Tréner: M. Vitko, asistent trénera: J. Cahajla 

 

 Volejbaloví majstri zo Svidníka Marek Mikula a Eva Paňková 

 

 Svidník má dvoch majstrov Slovenska vo volejbale. Marek Mikula sa stal v drese VK 

Chemlon Humenné majstrom Slovenska medzi muţmi a Eva Paňková, obliekajúca dres 

Slávie UK Kúpele Dudince sa stala majsterkou Slovenska medzi ţenami. Zaujímavosťou je, 

ţe majsterkám Slovenska medaile odovzdal prezident SR Ivan Gašparovič.  
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 Volejbalistky zo ZŠ Komenského Svidník vyhrali Slovenský pohár 

 

 Ţiačky zo ZŠ Komenského vo Svidníku dosiahli historický úspech. Domov do 

Svidníka doviezli pohár za víťazstvo v Slovenskom pohári ţiačok vo volejbale. Pod tento 

úspech sa okrem dievčat, mladých volejbalistiek, podpísali aj tréneri: Róbert Franko 

a Gabriela Kizová. Finále Slovenského pohára vo volejbale ţiačok prebiehalo od piatku do 

nedele (13.-15. júna) v Liptovskom Hrádku. Mladé volejbalistky zo Svidníka vo finálovom 

súboji porazili práve domáce volejbalistky. 

 Obrovský úspech volejbalistiek sa rozhodol oceniť aj primátor mesta Michal Bartko. 

Ten si ţiačky, ktoré tvorili víťazné druţstvo pozval v stredu 25. júna spolu s ich trénermi, ale 

aj riaditeľkou školy Helenou Lacovou do obradnej siene mesta Svidník, kde ich ocenil malým 

darčekom a zápisom do Pamätnej knihy mesta Svidník za vzornú reprezentáciu Svidníka. 

Medzitým sa volejbalistky ZŠ Komenského stali aj majsterkami Slovenska v mini volejbale. 

 

 Futbal 

  

 Mladší žiaci na Medzinárodnom turnaji strieborní 

 

 Mladší ţiaci Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ Komenského Svidník, pod 

hlavičkou FK Drustav Svidník, sa zúčastnili Medzinárodného halového turnaja v Starej 

Ľubovni. Naše druţstvo počas celého turnaja predvádzalo dobrú hru, v šiestich zápasoch 

nenašlo premoţiteľa, nakoniec skončilo na druhom mieste. O prvenstvo sa pripravili remízou 

s B muţstvom Starej Ľubovne. O tento pekný úspech sa pričinili títo chlapci: brankári: 

Sejkanič, Michalko, Malenky a hráči v poli: Ducár, Vansa, Kačmár, Vojtanič, Krazalkovič, 

Mikita, Safko, Breznoščák, Pavelčák, Škurla, Buchala, Timaník, Hnat, tréner: Mgr. A. Hrico.  

 

 Hokej 

 

Svidnícki hokejisti triumfovali na turnaji O putovný pohár J. Eštočina 

v Bardejove 

 

Na druhom ročníku hokejového turnaja v Bardejove sa 15. marca zúčastnili aj 

svidnícki hokejisti. Boper Svidník nastúpil do tohto kvalitného hokejového turnaja 

obsadeného muţstvami Partizán Bardejov, Fitnes Bardejov a Bardejovská Nová Ves 

s veľkým nasadením a s jediným cieľom vyhrať tento turnaj a získať putovný pohár pre naše 

mesto. Práve tieto vlastnosti – nasadenie a zodpovednosť – rozhodli o tom, ţe Svidníčania 

dokázali turnaj vyhrať.  

Zostava BOPER Svidník: A. Hladoník, S. Ţák, J. Micenko, K. Beňko, J. Vook, Ľ. 

Kosár, A. Hajduk, R. Adamečko, A. Friga, Z. Bochnovič, R. Korba, J. Hirčko, P. Rešetár 

a brankár: J. Tarbaj. Radovan Korba sa stal najlepším útočníkom turnaja (dal 4 góly).  
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Cyklistika 

 

 Svidnícki cyklisti na otvorených  Majstrovstvách strednej Európy 

 

 V prvú augustovú sobotu sa v Poprade konali otvorené Majstrovstvá strednej Európy 

v cyklistike pod názvom TOUR TATRY. Trať viedla z Popradu do Smokovca a späť v dĺţke 

212 km. Na tomto cyklomaratóne sa zúčastnilo viac ako 500 cyklistov zo Slovenska, Česka, 

Poľska, Maďarska, Rakúska, Talianska, Anglicka, Ukrajiny a Ameriky. Medzi nimi aj štyria 

zástupcovia cyklistických nadšencov z nášho mesta: R. Franko, J. Hlivijak, M. Kočan a P. 

Mihaľ. Ich umiestnenie na tomto preteku bolo veľmi dobré. Róbert Franko sa umiestnil vo 

svojej kategórii do 40 r. na 164. mieste, Peter Miháľ v kategórii od 40 do 50 r. na 73. mieste, 

Michal Kočan v kategórii od 50 do 60 r. na 22. mieste a Ján Hlivjak, ktorý bol na 120 km 

z našich najlepší, napokon po treťom defekte vzdal súťaţ. 

 

 Silový trojboj 

 

 Siloví trojbojári úspešní 

 

 5. apríla sa v Roţňave uskutočnili Majstrovstvá SR v silovom trojboji. Náš okres 

reprezentovali: Michal Bereţňák (Beňadikovce), Dávid Beloveţčík (Svidník) a Dominik 

Kačala (Vaľkovce). M. Bereţňák súťaţil v kategórii masters do 90 kg. Svojim výkonom si 

vybojoval 1. miesto. D. Beloveţčík v kategórii juniorov do 100 kg obsadil 1. miesto. D. 

Kačala súťaţil v kategórii dorastencov do 75 kg a do tretice získal 1. miesto. 

 M. Bereţnák bude svoju obec, okres a Slovensko reprezentovať na Majstrovstvách 

Európy v lotyšskej Rige (15. – 20. júna).  

 

 49. ročník Dukelského behu mieru 

 

 Na štart pretekov sa v nedeľu 7. septembra postavilo 77 beţcov, čo je rekord 

z posledných ročníkov. Nechýbali ani beţci z nášho okresu, ktorí súťaţili o titul majstra 

okresu Svidník no aj tentoraz im titul suverénnym spôsobom uchmatla Ingrid Petnuchová 

(Vančišinová) zo Stročína. Striebornú priečku v Majstrovstvách okresu získal jej brat Igor 

Vančišin a bronzový stupienok obsadil Michal Kostik. Na tohtoročnom DBM chýbal 

niekoľkonásobný víťaz Jaroslav Jakubášek z Bardejova. Víťazom sa stal Košičan Imrich 

Pásztor. Zaujímavosťou 49. ročníka DBM boli viacerí beţci. Jedným z nich bol dlhoročný 

svidnícky rímskokatolícky farár Peter Gombita, ktorý absolvoval svoj 4. beţecký pretek 

v ţivote a úspešne. Celý beţecký pelotón uzatváral Svidníčan Andrej Dudáš.  

 

 Futbal 2008 

 

 FK DRUSTAV Svidník si ako nováčik v III. lige počínal zdatne a skončil na 8. mieste 

v tabuľke, zásluhu na dobrom umiestnení má aj jeho tréner Pavol Piršč.  
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 Dorastenci hrali v III. lige. Starší dorastenci skončili na 6. a mladší na 8. mieste. 

V polovici roka nastala zmena na postoch trénerov, trénera starších dorastencov nahradil P. 

Oleár a trénerom mladších dorastencov sa stal L. Harakaľ. 

 Ţiaci pokračovali v II. lige. Starší pod vedením M. Vitka skončili na 6. mieste 

a mladší pod vedením A. Hrica na 5. mieste. 

 PRÍPRAVKY, ktoré hrali turnajovo, trénovali aj naďalej P. Piršč a J. Buček. 

  

Zaujímavé 

 

 Novoročné vinšovanie v Skanzene s tradičnou zabíjačkou 

 

 Novoročné vinšovanie, ktoré v sobotu 12. januára v areáli svidníckeho Skanzenu uţ po 

druhýkrát zorganizovalo SNM-MUK, Mesto Svidník a OZ Chránime kraj pod Duklou, 

prilákalo desiatky návštevníkov. Boli medzi nimi aj veľvyslankyňa Ukrajiny Inna Ohnivec, 

generálny konzul Ukrajiny Jevhen Perebyjnys, predseda PSK Peter Chudík, poslanci PSK 

Milan Cocuľa, Michal Gondek a Ján Holodňák, primátor Svidníka Michal Bartko a mnohí 

ďalší.  

 Okrem tradičnej zabíjačky, o ktorú sa postarali: Ján Boţík, Milan Korba, Jaroslav 

Mičák a členovia OZ Chránime kraj pod Duklou. Zaujal aj pestrý program v podaní FS 

Kurovčan z Kurova, ale aj detská sánkovačka, či prezentácia pekárenských, mäsových 

a včelárskych produktov. 

 

 Danubius Gastro Carving Cup 2008 

 

 V polovici januára sa konal v Bratislave 15. Gastronomický veľtrh DANUBIUS 

GASTRO 2008. Je to najväčší veľtrh gastronómie, hotelierstva a potravinárstva na Slovensku. 

Tohto podujatia sa zúčastnili aj študenti Hotelovej akadémie Spojenej školy vo Svidníku. 

 Veľtrh ukazuje nové trendy stolovania, novinky gastronómie a samozrejme to, čo patrí 

na Slovensku v oblasti hotelierstva k najlepšiemu. Študenti Svidníckej školy sa zúčastnili 

súťaţnej prehliadky v carvingu. Práve carving ako umenie ozdobného vyrezávania z ovocia 

a zeleniny bol pre svidníckeho študenta Petra Hanáka úspešný, pretoţe jeho výrobky 

vyrezávané z ovocia a zeleniny ,,Jarná ikebana,, boli na súťaţi ocenené zlatou medailou. 

Študent pracuje pod odborným vedením učiteľky Mgr. Štefániovej, ktorej koníčkom je práve 

carving.  

  

Bývalí úradníci zo Svidníckeho okresného národného výboru spomínali 

 

Začali sa oslavy 40. výročia znovu vytvorenia okresu Svidník. Hlavným 

organizátorom tejto myšlienky bol Jozef Bilas, bývalý predseda ONV a tajomník OV KSS vo 

Svidníku. V priestoroch hotela HOGES sa v piatok 25. januára stretli bývalí pracovníci ONV 

vo Svidníku, pozvanie prijali aj pracovníci niekdajšieho MsNV, riaditelia závodov, inštitúcií 

a organizácií riadených vtedajším ONV. Priateľskú a uvoľnenú atmosféru bolo cítiť pri 

kaţdom stole. Veď spomínať bolo naozaj načo, ale aj s kým. 
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40. výročie znovu vytvorenia okresu Svidník si medzi niekdajších politikov 

a úradníkov prišli pripomenúť aj súčasní politici a vrcholní predstavitelia regiónu, poslanci 

NR SR Mikuláš Krajkovič a Jaroslav Ivančo, poslanci PSK Michal Gondek a Ján Holodňák, 

poslanec PSK a predseda súčasného obvodného úradu Milan Cocuľa, primátor Svidníka 

Michal Bartko a ďalší.  

 

Svidníčan Ján Majda je novým hlavným kontrolórom PSK 

 

Jána Majdu spomedzi šiestich záujemcov o post hlavného kontrolóra PSK v druhom 

funkčnom období vybrali na zasadnutí Zastupiteľstva PSK krajskí poslanci. Ján Majda je 

členom Predsedníctva Regionálneho zväzu SDKÚ – DS v Prešove, má 54 rokov, je 

inţinierom ekonómie a 15 rokov po novembri 1989 pracoval v daňovej správe. Bol riaditeľom 

Daňového úradu vo Svidníku, riaditeľom Krajského riaditeľstva Daňového úradu v Prešove. 

Voľby hlavného kontrolóra uskutočnil 62-členný poslanecký zbor tajným hlasovaním.  

 

Hana Zelenková členkou Klubu cestovateľov 

 

Koţná odborníčka, lekárka Hana Zelenková sa stala členkou Klubu známych 

cestovateľov Jiřího Hanzelku a Miroslava Zikmunda. Keďţe Jiří Hanzelka zomrel v roku 

2003, Hana Zelenková mala tú česť osobne sa stretnúť s Miroslavom Zikmundom, ktorý jej 

osobne odovzdal preukaz klubu s číslom 35. Podmienkou prijatia bolo nielen to, aby človek 

veľa cestoval, ale hlavne aby reprezentoval a propagoval niekdajšie Československo. Jej 

pomohlo aj to, ţe sa pred tromi rokmi stala prezidentkou Európskej spoločnosti estetickej 

dermatológie, čo je vec, ktorá sa doteraz nepodarilo ţiadnej ţene, ale ani nikomu z bývalého 

východného bloku. Bola to veľká zásluha, pretoţe zviditeľnila česko-slovenskú vedu. Do 

klubu si podala prihlášku, mala aj svojho gestora, zasadol výbor klubu a rozhodol o jej prijatí. 

Členstvo je pre ňu veľkou poctou, pretoţe je aj ocenením jej dlhoročnej práce.  

 

Primátori a starostovia z troch okresov na sneme Združenia miest a obcí Šariša 

vo Svidníku 

 

Snem ZMOŠ sa v utorok 11. marca konal vo Svidníku v Dome kultúry, kde sa zišli 

primátori miest a starostovia obcí z Bardejovského, Svidníckeho a Stropkovského okresu. 

Zasadnutie viedol predseda ZMOS-u Pavol Ceľuch, ktorý pozitívne hodnotil nielen účasť 

samotných predstaviteľov samosprávy, ale aj celkový priebeh snemu, na ktorom nechýbali 

obaja primátori našich miest Michal Bartko a Ján Rubis. Rokovanie snemu prišiel pozdraviť 

aj poslanec NR SR a zároveň starosta obce Vápeník Mikuláš Krajkovič. Delegáti snemu 

sledovali predstavenie dokumentu k príprave strategického materiálu pre čerpanie zdrojov 

z osi LEADER. Na sneme boli prítomné aj riaditeľka Odboru štátnej správy v sektore vôd 

a rybárstva Ministerstva ţivotného prostredia Eva Ondrejčáková a riaditeľka 

Environmentálneho fondu Daniela Kobeltičová. Snem bol prínosom z hľadiska získania 

presných a veľmi dôleţitých informácií súvisiacich s rozvojom jednotlivých miest a obcí.  
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Rachotenie 

  

 V piatok 9. mája, v Deň Európy, sa v celej Európskej Únii organizovali podujatia na 

zbliţovanie Euroobčanov. V tento deň sa uskutočnil v 13 mestách prešovského regiónu pokus 

o najväčší rachot v Európe. Aj takto chceli podporiť mesto Prešov, ktoré sa uchádza o titul 

Európske hlavné mesto kultúry 2013. Pri rachotení čímkoľvek asistovala vo Svidníku kapela 

DRIŠĽAK. Aj keď dospelí sa moţno trochu hanbili, deťom veru tento rachot nerobil ţiaden 

problém. Veľmi radi si zakričali z plných pľúc. Neodolal ani primátor Svidníka Michal 

Bartko a počas dvoch minút z plného hrdla povzbudzoval spoluobčanov k ešte lepšiemu 

výkonu. Projektová manaţérka Ľubica Tomášová a programová manaţérka Jana Pitková boli 

s priebehom rachotenia spokojné. 

 

 Rozprávky skrášlili Detské oddelenie svidníckej nemocnice 

 

 Nemocnica arm. gen. L. Svobodu, n. o. vo Svidníku vyhodnotila výtvarné diela 

mladých umelcov, ktoré budú ozdobou tunajšieho Detského oddelenia.  

Výtvarnej súťaţe sa zúčastnilo 54 detí z troch Základných škôl vo Svidníku, ktoré sa 

spolu s pedagógmi a rodičmi zúčastnili na slávnostnom vyhlásení výsledkov. Odborná porota 

pracovala v zloţení – učiteľka ZUŠ výtvarného odboru Viera Guzlejová a učiteľka odevného 

výtvarníctva SPŠO Tatiana Uramová. Víťazné práce boli odmenené vecnou odmenou, ale ani 

ostatné deti neodišli naprázdno. V I. kategórii zvíťazila Diana Berčíková (IV. ZŠ, Perníková 

chalúpka) a v II. kategórii Ingrid Hrebeňáková (IV. ZŠ, Snehulienka) 

 

Zbohom KORUNA, vitaj EURO 

  

 Slovensko sa k prijatiu spoločnej meny zaviazalo pri vstupe do EÚ. Zavedenie eura do 

hotovostného a bezhotovostného styku je naplánované k 1. januáru 2009. Koordinátorom 

harmonogramu príprav pre prijatie eura je Ministerstvo financií SR, respektíve 

Splnomocnenec vlády SR pre prijatie eura. Základný dokument popisujúci postupnosť korkov 

potrebných pre prijatie eura schválila vláda SR v roku 2005 pod názvom Národný plán 

zavedenia eura. Týmto rozhodnutím bol zriadený 16 členný Národný koordinačný výbor 

zavedenia eura v Slovenskej republike. Výbor riadi prácu 6 pracovných výborov: Banky 

a finančný sektor, Verejná správa, Informatika a Štatistika, Nefinančný sektor a ochrana 

spotrebiteľa, Legislatíva, Komunikácia. Plán definuje konkrétne úlohy, termíny ich plnenia 

zodpovedné subjekty vo všetkých oblastiach, ktorých sa príprava prijatia novej meny dotýka. 

Súčasťou plánu je zavedenie povinnosti duálneho oceňovania (v korunách aj v eurách) voči 

fyzickým osobám pred aj po zavedení spoločnej meny. Osobitným dokumentom sú stanovené 

pravidlá pre duálne zobrazovanie cien. Konverzný kurz koruny k euru je 30, 126, je to v akej 

sa budú prepočítavať v spoločnej európskej mene všetky naše výdavky a príjmy. Banky, 

poisťovne, trh, všetky oblasti, ktoré boli charakteristické finančným ukazovateľom, budú 

uvádzať popri korunovom zobrazení aj cenu v euro. Toto obdobie potrvá do konca roka 2008. 

Prvým januárom 2009 bude euro oficiálnou menou a platobnou jednotkou na území 

Slovenskej republiky. Do 15. januára 2009 bude ešte moţné platiť slovenskými korunami, 

výdaj však bude prevádzaný výlučne v euro mene.  
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 Fantázia automobilových dizajnérov prilákala na svidnícke letisko cez osemtisíc 

návštevníkov 

 

 Svidnícke letisko zaţilo počas víkendu (22.-23. august) v rámci druhého ročníka Shark 

Tunning zrazu, ktorý pripravil Shark Tunning Club a Mesto Svidník, nápor viac ako troch 

stoviek súťaţiacich na ktorých bolo zvedavých cez osem tisíc návštevníkov. Piatkový 

program ozdobila atraktívna nočná jazda mestom a kultúrny program, kde nechýbal striptíz, 

hip-hop a vystúpenie kapely Helenine oči. Shark Tunning zraz ponúkol celý rad výstavných 

a interesantných kúskov. Záujmu odbornej a laickej verejnosti neušiel technologický posun 

v kategórii hifi sústav doplnených o audiovizuálne detaily a efekty. O adrenalín v krvi sa 

v sobotu postarali kaskadéri v rámci Street Riding Show.  

 

 Karpatský zlet aviatikov ponúkol vyhliadkové lety i tandemové zoskoky 

s padákom 

 

 Aviatik klub Karpaty, Letecká amatérska asociácia SR a Mesto Svidník boli 

organizátormi 4. Karpatského zletu aviatikov, ktorý sa na letisku vo Svidníku uskutočnil 

v piatok a v sobotu (29.-30. augusta). Zameraný bol na spoznávanie krás severovýchodného 

Slovenska pri rekreačnom a športovom lietaní, nechýbalo premietanie filmov s leteckou 

tematikou, výmena skúseností, statické ukáţky leteckej techniky, rekreačné a poznávacie lety, 

ukáţka stavby lietadla, tandemové zoskoky parašutistov, posedenie s výmenou leteckých 

skúsenosti, ale ani aviatik guláš a posedenie pri táboráku. V sobotu prebiehala aj súťaţ 

v presnosti pristátia a akrobatické kúsky v podaní slovenského reprezentanta v akrobatickom 

lietaní. Medzi kamarátov z brandţe zavítal aj známy milovník lietania, dnes poslanec NR 

Anton Korba.  

 

 Pirohy v chladnom počasí 

 

 Trinásty ročník vo varení pirohov bol hlavným bodom programu Dňa ľudových 

tradícií, ktorý sa konal v nedeľu 7. septembra v areáli svidníckeho Skanzenu. Zorganizovali 

ho SNM-MUK, Mesto Svidník, OZ Chránime kraj pod Duklou a Spoločnosť priateľov múzea 

pod záštitou primátora Svidníka Michala Bartka, za mediálnej podpory Podduklianskych 

noviniek.  

 Deň ľudových tradícií poznačilo chladné počasie, hlavne kvôli tomu si cestu do 

Skanzenu našlo omnoho menej návštevníkov neţ po minulé roky. Tí, ktorí prišli, obdivovali 

plody zeme svidníckych záhradkárov, ochutnávali včelárske produkty a obdivovali zručnosť 

ľudových remeselníkov. V kultúrnom programe sa predstavili členovia FS BARVINOK 

z Kamienky. 

 Majstrovstiev vo varení pirohov sa zúčastnili štyri druţstvá, prvenstvo pridelila porota 

druţstvu svidníckych ţien v zloţení Anna Humeníková, Valéria Hladoníková a Anna 

Miškovská. V súťaţi o najlepšieho jedáka triumfoval Peter Halaj zo Svidníka a v súťaţi 

o detského jedáka uspel Ferko Štefka z Humenného.  
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 Chovateľ Ján Labun na celoslovenskej výstave 

 

 Svidníčan Ján Labun sa môţe pochváliť, ţe jeho králiky sú nositeľmi titulu Majster 

Slovenskej republiky. Tento titul odborná porota prisúdila kolekcii štyroch králikov na 16. 

celoslovenskej výstave mladých králikov v Michalovciach. Ešte králik obor Albín získal titul 

Šampión SR a samička získala titul Šampiónka SR a to všetko z celkového počtu šesťdesiat 

mladých králikov z celého Slovenska. Trofejí za tituly šampióna, či šampiónky má Ján Labun 

niekoľko, ale titul Majster SR je prvý. 

 

 Sviečkový pochod na podporu boja proti HIV/AIDS sa konal vo Svidníku 

 

1. december je Medzinárodným dňom boja proti AIDS. Sviečkový pochod ako prejav 

spolupatričnosti s ľuďmi ţijúcimi s HIV sa v piatok (5. decembra) podvečer konal vo 

Svidníku. Zorganizovala ho Ústredná rada Mládeţe SČK vo Svidníku a pár desiatok 

dobrovoľníkov mládeţe SČK i radových Svidníčanov na pešej zóne privítala predsedníčka 

Ústrednej rady mládeţe SČK vo Svidníku Daniela Chalachanová. Okrem nej sa k účastníkom 

Sviečkového pochodu prihovorila aj zdravotná sestra Adriana Mikušová, ktorá sa venovala 

hlavne medicínskej stránke ochorenia.  

 Kampaň Sviečkový pochod prvýkrát v roku 1997 zorganizovala Mládeţ SČK 

v Leviciach, a dnes je organizovaná nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách sveta. Vo 

Svidníku prišli mládeţníkov podporiť aj predsedníčka Územného spolku SČK Nataša 

Šepitková a riaditeľ Sekretariátu ÚS SČK Karol Kaliňák. 

 

 Výročia a jubileá 

 

 Svidnícki rybári jubilejne schôdzovali  

 

 V kinosále svidníckeho Domu kultúry sa 16. marca konala slávnostná členská schôdza 

Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ), venovaná aj 20. výročie 

zaloţenia samostatnej organizácie. 

 Predseda MO SRZ Jozef Baslár na členskej schôdzi okrem samotných rybárov privítal 

aj hostí, medzi ktorými boli člen celoslovenskej Rady SRZ a predseda MO SRZ v Stropkove 

Gabriel Zajtko, zástupca primátora Svidníka Anton Bereţňák, vedúci odboru ŠKMaTK 

Mestského úradu vo Svidníku Ján Mihálik, predseda OV SZZ vo Svidníku Andrej Kurimský 

a ďalší. Správu o činnosti organizácie predniesol jej tajomník Ján Giňovský, správu                

o zarybnení, vyhodnotení rozpočtu a účtovnej uzávierke za minulý rok hospodár organizácie 

Zdenko Miga. Pri príleţitosti 20. výročia zaloţenia samostatnej mestskej organizácie SRZ vo 

Svidníku prevzali viacerí jednotlivci vyznamenania 

Pochvalné uznania prevzali páni: Bača, Beňo, Babjak, Balina, Černega, Kriško, Laţo, 

Miga, Petnuch, Portinčák, Sady, Šmajda, Špak a Zeher. 

Čestný odznak III. stupňa prevzali páni: Barilla, Baslár, Baláţ, Hanik, Kosť, Kmec, 

Krajňák, Marusin, Pásztor, Potoma, Tomko, Zribko. 

Čestný odznak II. stupňa prevzali páni: Čisár, Fek, Haľko, Hreško, Kandravý, Pančák, 

Tkáč. 
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Diplom ako poďakovanie za spoluprácu svidnícki rybári udelili Andrejovi 

Kurimskému, Obci Vyšný Orlík, Mestu Svidník a rybárskej organizácii z poľskej Dukly. 

 

Stále aktívny jubilant 

 

V druhej polovici mesiaca marec oslávil svoje 65. narodeniny stále aktívny predseda 

Dobrovoľnej poţiarnej ochrany Stropkov a Svidník Ján Gibej. Do radov Dobrovoľnej 

poţiarnej ochrany vstúpil v roku 1957 v rodnej obci Jurkova Voľa. Absolvoval Ústrednú 

školu PO v Martine, je absolventom Inštitútu Ministerstva vnútra SR pre verejnú správu. 

Od znovuzriadeného okresu Svidník v roku 1968 je členom a funkcionárom okresných 

volených orgánov. Posledné roky pred odchodom do dôchodku vykonával funkciu 

vyšetrovateľa poţiarov. Za aktívnu prácu bol ocenený orgánmi mesta i okresu. Je nositeľom 

vyznamenania M. Schmidta Za zásluhy a výcvik. V roku 2003 mu bol udelený čestný titul 

Zaslúţilý člen DPO. Ján Gibej je stále aktívnym funkcionárom, svoje poznatky odovzdáva 

mladším a naďalej sa zúčastňuje hasičských súťaţí.   

 

Veľkolepé otvorenie 55. Slovenského zrazu turistov 

 

Všetko začali Maţoretky Mesta Svidník, nasledovalo udelenie Ceny mesta Svidník 

predsedovi PSK Petrovi Chudíkovi, ktorý mal záštitu nielen nad minuloročnými oslavami 80. 

výročia organizovanej turistiky vo Svidníku, ale prevzal záštitu aj nad 55. Slovenským 

zrazom turistov (3.-5. júla) a 39. stretnutím TOM (1.-5. júla), ktoré sa konali vo Svidníku. 

Pred Zaplnenou pešou zónou, ktorý okrem Svidníčanov zaplnilo aj 700 turistov, 55. 

Slovenský zraz turistov oficiálne otvoril sekretár KST Ladislav Khandl, na pódiu boli aj 

podpredseda pre ekonomiku Milan Havlík a predseda Sekcie pešej turistiky KST Jindro 

Racek. Okrem Ladislava Khandla, predsedu PSK Petra Chudíka, primátora Svidníka Michala 

Bartka a predsedu KST BESKYD Svidník Michala Hajduka sa k účastníkom zrazu a stovkám 

Svidníčanov prihovoril aj sekretár maďarského Spolku priateľov prírody Pálmai Vencel. 

Slávnostného aktu sa zúčastnili aj prednosta Obvodného úradu vo Svidníku a poslanec PSK 

Milan Cocuľa, poslanci PSK Michal Gondek a Ján Holodňák a mnohí ďalší pozvaní hostia. 

Turisti z celého Slovenska, ale aj z Poľska, Česka i Maďarska si vo štvrtok prišli na svoje keď 

v príjemnom počasí na svidníckej pešej zóne sledovali pestrý kultúrny program v rámci osláv 

Dní Svidníka. 

55. Slovenský zraz turistov a 39. stretnutie TOM oficiálne a slávnostne ukončili 

v sobotu večer v amfiteátri vo Svidníku. Štafetový kolík pre budúcoročného organizátora 

oboch turistických podujatí, po pripnutí stuhy mesta Svidník primátorom Michalom Bartkom, 

prevzali z rúk predsedu KST BESKYD Michala Hajduka turisti zo Senice. Ceremoniál 

pokračoval vystúpením kapely MLOCI z Prešova a veselicou so ţivou hudbou. 

 

Gymnázium DH oslávilo šesťdesiatku 

 

Gymnázium Duklianskych hrdinov vo Svidníku oslávilo v piatok 31. októbra 60 

výročie svojho vzniku. 14. september 1948 je povaţovaný za dátum zriadenia Štátneho 

ruského gymnázia vo Svidníku. S riadnym vyučovaním sa začalo 17. septembra 1948. 
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V prvom roku, teda pred šesťdesiatimi rokmi, gymnázium navštevovalo 50 ţiakov. Za 60 

rokov existencie  získalo na gymnáziu maturitu spolu 3282 študentov. Toto všetko zhrnul vo 

svojom príhovore riaditeľ Gymnázia DH Anton Bereţňák. Na slávnostnej akadémii v Dome 

kultúry sa zúčastnila aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva Bibiána Obrimčáková, 

nechýbali ani zástupcovia súčasného zriaďovateľa gymnázia PSK na čele s vedúcou Odboru 

financií Úradu PSK Máriou Holíkovou, poslanci PSK Milan Cocuľa, Michal Gondek a Ján 

Holodňák, primátor Svidníka Michal Bartko, ale ani mnohí bývalí pedagógovia, absolventi, 

sponzori, súčasní študenti i mnohí rodičia. Primátor Svidníka Michal Bartko Gymnáziu DH 

oficiálne odovzdal Cenu mesta Svidník za rok 2008, ktorej udelenie schválili poslanci MsZ vo 

Svidníku. S príhovorom vystúpil aj Ján Jech zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 

v Nitre, ktorý medzi prítomnými našiel nielen svojich študentov z vysokej školy, ale aj 

svojich učiteľov zo svidníckeho gymnázia. Program slávnostnej akadémii vyplnili svojimi 

vystúpeniami študenti gymnázia a FS Makovica. Viacerí bývalí i súčasní pedagógovia 

prevzali ocenenia z rúk zástupcov Úradu PSK i od zástupcov SČK. 

 

Práca SVITANU po 10-ročnici zďaleka nekončí  

 

Tanečná skupina SVITAN 16. novembra počas galaprogramu zoţala veľký úspech pri 

príleţitosti 10. výročia jej zaloţenia. Desať symbolických choreografií charakterizujúcich 

tvorbu SVITAN-u v priebehu desať rokov. Počas Vystúpenia oslávencom blahoţelali aj 

členovia DTS Svitanček a Maţoretky Mesta Svidník, zablahoţelal im aj Primátor Svidníka 

Michal Bartko, Jozef Leľo, ktorý bol riaditeľom MsKS a pri vzniku skupiny aj bývalý člen 

Ľubo Sluk, rodičia, známi a fanúšikovia, ktorých si počas svojho trvania získali. Tanečná 

skupina SVITAN má v súčasnosti 10 členov, ktorí tancujú prevaţne v piatich tanečných 

pároch. Členovia skupiny: Viktória Husárova, Miroslav Macko, Miroslava Miňová, Vladimír 

Vančišin, Daniela Kokošová, Michal Pilip, Natália Kokošová, Michal Vaňko, Lýdia Luciková 

a Jaroslav Sokol. Vedúcou a hlavnou choreografkou skupiny je od začiatku Mgr. Viktória 

Husárová. Členovia SVITAN-u majú počas svojej existencie za sebou mnoho driny, ale aj 

krásnych spomienok... 

Námetom pre ich vystúpenia sa stáva čokoľvek. Počas desiatich rokov privoňali aj 

k rôznym ţánrom. Majú za sebou autorsky vlastné výchovné programy, kabarety, tanečné 

predstavenia, hudobno-tanečné predstavenia, komediálny príbeh v rusínskom dialekte. 

Netreba opomenúť, ţe nielen v tomto regióne otvorili nepočetné mnoţstvo plesov počas 11 

plesových sezón. Členovia Tanečnej skupiny SVITAN honosne oslávili svoju 10-tku.  

 

Materská škola na ulici 8. mája jubilantkou 

 

Celá MŠ na Ul. 8. mája vo Svidníku vo štvrtok 27. novembra oslavovala. V AB 

reštaurácii sa zišli pozvaní hostia, aby spoločne so súčasnými i bývalými pracovníčkami tejto 

škôlky oslávili 30. výročie jej zaloţenia. Pozvanie riaditeľky p. Anny Dţupinovej prijali aj 

primátor Svidníka Michal Bartko, poslanec PSK Ján Holodňák, vedúci Odboru ŠKMaTK 

MsÚ Ján Mihálik, ale aj Jozef Kurtý zo Školského úradu, zástupcovia rodičov a ďalší hostia. 

V pestrom programe nechýbali ani tí najmenší, detičky z jubilujúcej škôlky.  
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Základná škola na Komenského ulici 

 

Týţdeň otvorených dverí bol veľkolepou oslavou 45. výročia vzniku školy. Na jeho 

organizácii a realizácii sa podieľali všetci ţiaci a zamestnanci (pedagogickí aj nepedagogickí). 

Zámerom TOD bolo prezentovať prácu zamestnancov a ţiakov, nadviazať a upevniť 

spoluprácu pedagógov a rodičov, zlepšiť spoluprácu učiteľov ZŠ s učiteľkami MŠ a učiteľmi 

SŠ a SOU. Takýmto spôsobom sa snaţili zviditeľniť školu a jej pôsobenie na školopovinné 

deti a mládeţ. Oslavy 45. výročia vzniku školy vyvrcholili vo štvrtok 11. decembra 

slávnostným otvorením dvoch úţasných miestností – Jazykového laboratória a Kniţnice. Obe 

sú vybavené najnovšími elektronickými hitmi - interaktívnymi tabuľami a boli vybudované 

a zariadene z finančných prostriedkov získaných z európskych fondov.  

 

Benefičný muzikál Nesieme Vám novinu 

 

Muzikál  ,,Nesieme Vám novinu” sa konal vo štvrtok 18. decembra v Dome kultúry vo 

Svidníku, zorganizovalo ho Zdruţenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo 

Svidníku a ako partner koncertu sa pripojila aj Nemocnica arm. gen. Ludvíka Svobodu 

Svidník. Zamestnanci nemocnice zozbierali dobrovoľný príspevok vo výške 12 400 SK 

(411,60 eur), tento výťaţok zbierky predstaviteľom Zdruţenia na pomoc ľuďom s mentálnym 

postihnutím priamo na koncerte odovzdala námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo Mária 

Kurilcová. Medzi divákmi v DK boli aj poslanec NR SR Jaroslav Ivančo, poslanec PSK 

Michal Gondek s manţelkou, viceprimátor Svidníka Anton Bereţňák a ďalší hostia. 

V programe sa prestavili deti a mládeţ zo ZPMP vo Svidníku, DSS a SŠZŠ Svidník, NÁŠ 

DOM n.o., ţiaci ZUŠ vo Svidníku a Emília Barlíková s dcérou. Krásne predvianočné 

podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.  

 

Cirkev 

 

Dve svidnícke gréckokatolícke farnosti 

 

Vo Svidníku máme dve gréckokatolícke farnosti. Vyčlenením z farnosti Svidník – 

mesto, bola dekrétom prešovského eparchu, vladyku Jána Babjaka, k 14. augustu 2007 

zriadená nová gréckokatolícka farnosť Svidník – Záhradná. Do konca júna bola táto farnosť 

spravovaná okresným dekanom o. Marekom Pulščákom a od 1. júla bol za správcu farnosti 

Svidník – Záhradná vymenovaný o. ThDr. Peter Vansač, PhD. 

K zmene došlo aj vo farnosti Svidník – mesto, kde doterajšieho kaplána o. Štefana 

Kucera nahradil od 1. júla o. Matej Fečko, ktorý pôsobil ako kaplán Vo Vranove nad Topľou.  
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Opravený chrám opäť slúži 

 

V nedeľu 22. júna sa po rekonštrukcii Rímsko-katolíckeho kostola Boţského srdca vo 

Svidníku, ktorá v posledných dňoch prebiehala, konalo slávnostné poţehnanie, počas ktorého 

kňaz Anton Pavlíček odovzdal tento opravený kostol do uţívania.  

Nový Rímskokatolícky kostol vyrástol v 90. rokoch na mieste pôvodného kostola. 

S nápadom stavať nový kostol prišiel vtedajší kňaz Peter Gombita. Keďţe pôvodný kostol bol 

zasvätený Boţskému srdcu, zasvätenie zachovali aj pre nový moderný kostol. Zub času sa za 

dvanásť rokov na tomto novom kostole podpísal nielen na exteriéry, ale aj zvnútra natoľko, ţe 

sa veriaci rozhodli tento kostol začať rekonštruovať. Začali s opravami interiéru. Touto 

rekonštrukciou sa podarilo nielen zhodnotiť stavbu, ale aj takýmto spôsobom spríjemniť 

ľuďom miesto, kde chodievajú načerpať duchovné bohatstvo.  

 

Vianočný benefičný koncert 

 

 Pravoslávna cirkevná obec a Mesto Svidník boli organizátormi XIV. ročníka 

Vianočného benefičného koncertu cirkevných speváckych zborov, ktorý v nedeľu 2. 

decembra sledovala zaplnená kinosála Domu kultúry vo Svidníku. V hľadisku sedeli 

a nádherným cirkevným a vianočným piesňam v podaní cirkevných speváckych zborov 

tlieskali aj poslanci NR Mikuláš Krajkovič (ktorý bol hlavným sponzorom koncertu) 

a Jaroslav Ivančo, poslanci PSK Milan Cocuľa, Michal Gondek a Ján Holodňák, primátor 

Svidníka Michal Bartko, cirkevní predstavitelia a mnohí ďalší. Koncert konferovali Anna 

Vaňková a Jarmila Miňová. Tradičný vianočný benefičný koncert cirkevných speváckych 

zborov bol ideálnym naladením na príjemné vianočné obdobie.  

 

 Výstavy 

 

 O Karpatsko-duklianskej operácii  v českom Znojmo 

 

 Začiatkom januára sa v Znojme v Dome detí a mládeţe konala zaujímavá výstava 

plastikového modelárstva pod záštitou Jiŕího Ruţičku – člena zastupiteľstva Juhomoravského 

kraja. Súčasťou podujatia bola vernisáţ výstavy pod názvom Krvavá brána do 

Československa – DUKLA. Výstava zahŕňala asi osemdesiat modelov bojovej techniky z čias 

II. svetovej vojny a Karpatsko-duklianskej operácie, odohrávajúcej sa na našom území. 

Účastníci vernisáţe vzhliadli aj český dokumentárny film pripravený v spolupráci s košickým 

štúdiom STV nazvaný Dukla, krev a mýtus. Podujatia sa zúčastnil aj vedúci svidníckeho 

Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea Jozef Rodák, ktorý porozprával 

o histórii, priblíţil obdobie a priebeh KDO a dokumentoval aj spomínaný dokumentárny film.  

 

 Súťažná prehliadka v zdobení kraslíc 

 

 Vo výstavných priestoroch SNM-MUK v piatok 7. marca otvorili súťaţnú prehliadku 

v zdobení veľkonočných kraslíc. Po vystúpení Speváckej skupiny Svidníčanka sa 
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k účastníkom a hosťom prihovoril riaditeľ SNM-MUK Miroslav Sopoliga. Pripomenul 

tradíciu zdobenia kraslíc v našom regióne, ale aj tradíciu súťaţnej prehliadky, ktorá sa 

v tomto roku konala uţ po deviatykrát. Komisárom výstavy bol Jozef Varchol. Do súťaţe sa 

prihlásilo 28 účastníkov, medzi nimi traja muţi. Odborná porota nakoniec vybrala a ocenila 

kraslice od týchto autorov: Marianna Vachnová, Mária Kravcová, Boţena Majúrníková 

(všetky zo Svidníka). Spestrením súťaţe boli praktické ukáţky v zdobení kraslíc a výstava 

nádherných výšiviek Márie Dţoganovej.  

 

 Vyhodnotili výstavu fotografií AMFO 2008 

 

 Vo výstavných priestoroch POS vo Svidníku sa v stredu 9. apríla konala vernisáţ 

a slávnostné vyhodnotenie regionálnej výstavy fotografií AMFO 2008. Organizátori celkovo 

prijali 84 fotografií od 28 autorov. V tohtoročnej súťaţi zvíťazil Martin Fek, na druhom 

mieste sa umiestnil Michal Bujdoš a na treťom Martina Ţelizňáková. O najkrajších 

fotografiách rozhodovala odborná porota a ocenenia odovzdala riaditeľka POS Mária 

Pajzinková.  

 

 Zmiznutý Svidník pripomína život kedysi 

 

 Zástupcovia Podduklianskej kniţnice vo Svidníku a Štátneho archívu v Prešove, 

pobočka Svidník, privítali hostí na vernisáţi výstavy historických fotografií mesta Svidník 

a publikácií o meste Svidník pod názvom Zmiznutý Svidník, otvorenie ktorej sa konalo 7. 

mája v priestoroch svidníckej kniţnice. Záštitu nad výstavou prevzal primátor mesta Svidník 

Michal Bartko. Riaditeľ svidníckej kniţnice otvoril výstavu a privítal hostí: poslanca NR SR 

Mikuláša Krajkoviča, poslancov PSK Milana Cocuľu a Michala Gondeka, primátora mesta 

Michala Bartka, poslancov MsZ vo Svidníku, riaditeľa Vojenského historického ústavu 

v Bratislave Jozefa Bystrického, riaditeľa Vihorlatskej kniţnice v Humennom Tomáša Leňa 

a všetkých riaditeľov svidníckych inštitúcií a organizácií. Podujatia sa zúčastnil aj riaditeľ 

Štátneho archívu v Prešove, pobočka Svidník Richard Pavlovič. Spoločne aktivity riaditeľov 

oboch inštitúcií odštartovali začiatok niečoho, v čom budú pokračovať aj budúcnosti, 

v spolupráci aj s vedením Vojenského múzea. Archívny materiál je k dispozícii, ten však bude 

námetom pre ďalšiu výstavu. 

 

 Michal Hudák vystavuje samorasty 

 

 Známy svidnícky fotograf, cestovateľ, zberateľ Michal Hudák je autorom výstavy – 

Tajomstvo stromov, ktorá bola sprístupnená verejnosti v piatok 7. novembra v SNM-MUK vo 

Svidníku. Na slávnostnej vernisáţi sa zúčastnili aj poslanci PSK Milan Cocuľa a Ján 

Holodňák, primátor Svidníka Michal Bartko a mnohí ďalší hostia. Výstavu otvoril riaditeľ 

SNM-MUK Miroslav Sopoliga a autora Michala Hudáka i jeho tvorbu predstavil kurátor 

výstavy Jozef Varchol. Vernisáţ spestrili speváčky ľudových piesní za doprovodu Mariána 

Cuprišina na akordeóne.  
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Tichá krása mladých výtvarníkov zo ZUŠ-ky 

 

 Ţiakov Výtvarného odboru ZUŠ vo Svidníku potešila zásielka z Ministerstva školstva. 

Obsahovala katalógy a diplomy s výsledkami XVI. ročníka Medzinárodného bienále grafiky 

deti a mládeţe – Torún 2008. Túto súťaţ uţ 16 rokov organizuje Galéria a centrum výtvarnej 

tvorivosti dieťaťa v poľskom Torúni. V tomto ročníku sa do súťaţe zapojilo 39 krajín 

s počtom 11 351 výtvarných prác, z ktorých bolo medzinárodnou porotou ocenených 

a vybraných na výstavu 1141 grafických listov. Medzi nimi aj farebné linoryty a monotypie  

siedmych ţiakov výtvarného odboru z triedy učiteľky Viery Guzlejovej. Účasť na tejto súťaţi 

priniesla hlavne veľké zadosťučinenie za vynaloţenú námahu. 

 

 Zdravotníctvo 

 

 Darcov krvi potešili aj tí najmenší 

 V dňoch 14. februára aţ 7. marca sa konal 13. ročník kampane na podporu 

bezpríspevkového darcovstva krvi _ Valentínska kvapka krvi. Kampaň je organizovaná 

v spolupráci s Národnou transfúznou sluţbou SR a hematologicko – transfúznymi 

oddeleniami nemocníc na celom Slovensku.  

  Cieľom Valentínskej kvapky krvi SČK je prilákať a motivovať najmä mladých ľudí 

a prvodarcov, aby sa stali novými členmi rodiny bezpríspevkových darcov krvi, spolu šírili 

myšlienku darcovstva a tak pomohli zabezpečiť dostatok krvi pre rastúce potreby slovenského 

zdravotníctva.  

 V rámci Valentínskej kvapky krvi darovalo prostredníctvom Mobilnej jednotky 

Národnej transfúznej sluţby z Prešova v piatok 22. februára krv 72 študentov a ich 

pedagógov. 

 V rámci štyroch odberov prišlo na HTO vo Svidníku 113 darcov. Počas všetkých 

odberov najvzácnejšiu tekutinu darovalo 201 darcov, z toho 63 prvodarcov.  

 

 Záujem pacientov z celého východu stúpa 

 

 V nemocnici arm. gen. Ludvíka Svobodu, n.o. ako v jedinej na východnom Slovensku 

aplikujú alternatívny spôsob liečby larvami. Tejto liečbe sa hovorí biomedicína. Jej podstatou 

je to, ţe larvy sa ţivia odumretými tkanivami a dokáţu vyčistiť infikované rany a zlepšiť ich 

hojivosť. Tuto metódu moţno pouţiť u pacientov s diabetickou nohou, s vredmi predkolenia, 

či preleţaninami. Larvy- bzučivky sa pestujú sterilne v liahni v Ústave zoológie SAV 

v Bratislave. Larvy sa na 48 aţ 72 hodín nanesú v špeciálnych biovrecúškach na povrch rany 

od nekrotických tkanív. Tieto čistia vďaka účinným biologickým látkam, ktoré obsahujú ich 

sliny. Poţierajú jedine infikované a odumreté tkanivá, nehrozí, ţe by sa pustili do zdravých. 

Túto liečbu vo Svidníku zaviedol pred dvoma rokmi vtedajší primár Chirurgického oddelenia 

Jozef Krajničák a jeho nasledovník Jaroslav Marčišin spoločne so svojimi kolegami v tom 

pokračuje.  
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30. výročie Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny 

 

 Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) v Nemocnici arm. gen L. 

Svobodu vo Svidníku oslávilo 30 rokov svojej existencie jubilejným 10. ročníkom 

Lúčanského memoriálu. Toto celoslovenské podujatie v priestoroch svidníckej nemocnice 

zorganizovali FALCK Záchranná Košice, Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, I. 

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny lekárskej fakulty UPJŠ a Fakultnej nemocnice 

L. Pastera Košice pod záštitou primátora mesta Svidník Michala Bartka.  

 Po prezentácii účastníkov z celého Slovenska, príhovor hostí a hudobnom programe sa 

začal odborný program X. Lučanského memoriálu. Najprv J. Pokorný z Prahy zaspomínal na 

MUDr. Lučanského a potom primár svidníckeho OAIM Ladislav Sabanoš predstavil 30 rokov 

činnosti tohto oddelenia. Zaujímavosťou je, ţe súčasne s 30. výročím vzniku OAIM jeho prvý 

a doteraz jediný primár Ladislav Sabanoš oslavuje svoje okrúhle ţivotné jubileum – 60. 

narodeniny. 

 Budúcnosť OAIM je plná úloh, kde podľa primára je potrebné sústrediť svoje sily 

najmä v štandardizácii diagnostických, liečebných a anestetických postupov a prevencií 

nemocničných nákaz. Za veľmi dôleţitú sa povaţuje výchova nových lekárov a ich kvalita.  

 

 Stav svidníckej nemocnice 

 

 Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník nezisková organizácia je po roku činnosti 

nového manaţmentu s vyrovnaných hospodárením. Zefektívnenie činnosti špecializovaných 

oddelení, centrálne nákupy, prehodnotenie energetického systému v nemocnici boli hlavným 

cieľom pri stabilizácii. Zhodnotili stav zdravotníckej techniky a bolo nutné realizovať 

výberové konania. Podľa riaditeľa a konateľa nemocnice rok 2007 moţno nazvať rokom 

stabilizácie, pretoţe ročné hospodárske výsledky hovoria jasne. Podľa riaditeľky nemocnice 

Emílie Kosťovej dôleţitým cieľom bolo aj posilnenie odborného personálu. Predchádzajúce 

tri roky hľadania modelu transformácie a nejasností okolo fungovania nemocnice veľmi 

naštrbili vzťahy a väzby, či uţ s dodávateľmi, alebo personálom, čo malo za následok odchod 

pacientov do iného regiónu. Riaditeľka verí, ţe je to uţ minulosťou a prvé výsledky ako 

hospodárenie a investície sa uţ dostavili. 

 

 Prezident SR prijal osobnosti SČK 

 

 V pondelok 5. mája Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič s manţelkou 

Silviou Gašparovičovou prijali v prezidentskom paláci desiatky vyznamenaných a ocenených 

osobností SČK, medzi ktorými boli dvaja Svidníčania MUDr. Ján Ivan a Anna Sabolová. 

 MUDr. Jánovi Ivanovi bolo udelené najvyššie vyznamenanie SČK- Čestná strieborná 

medaila SČK H. Dunanta za jeho obetavú celoţivotnú prácu, ktorú doposiaľ vykonával 

v prospech SČK. 

 Mimoriadne aktívna, všestranná a obetavá dobrovoľníčka SČK, ktorá sa svojou 

obetavou prácou radí medzi najlepšie dobrovoľníčky v oblasti bezpríspevkového darcovstva 

krvi, Anna Sabolová bola ocenená Pamätnou plaketou doc. MUDr. Vladimíra Krišľa, Csc. za 

rozvoj darcovstva krvi. 
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  V obradnej sieni mesta Svidník sa v pondelok 5. mája uskutočnil slávnostný akt 

ocenení vyznamenaním SČK ,,Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť II. stupňa” členov 

SČK, ktoré vykonal primátor mesta Michal Bartko a predsedníčka Územného spolku SČK 

Nataša Šepitková. Tento akt sa konal pri príleţitosti Svetového dňa Červeného kríţa 

a Červeného polmesiaca ako pocta jeho zakladateľovi Henrymu Dunantovi. 

 Ocenených bolo osem členov SČK: MUDr. Gabriel Kleban – lekár odd. ARO 

v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu, Ondrej Ţukovský – ošetrovateľ vo Svidníckej nemocnici, 

Mgr. Anna Danková – učiteľka ZŠ 8. mája, Bc. Nadeţda Čemová – Hlavná sestra RZP 

FALCK, Mgr. Amália Bereţňáková učiteľka gymnázia DH, Mária Bahledová – ekonómka 

ÚzV SČK, RNDr. Ľubov Petričková – zástupkyňa na Gymnáziu v Stropkove a Mgr. Mária 

Hošková – učiteľka na ZŠ v Niţnom Mirošove. Tento akt je zaznamenaný aj v Pamätnej 

knihe mesta Svidník, kde sa všetci ocenení podpísali.  

 

 Povolanie zdravotnej sestry je aj poslaním 

 

 Medzinárodný deň sestier si celý svet pripomína 12. mája a je aj spomienkou na 

priekopníčku a zakladateľku moderného ošetrovateľstva Florence Nightingalovú. 

 Zdravotná sestra, sestra, ošetrovateľka, stredný zdravotnícky personál, sestra 

s vysokou školou. To všetko sú pomenovania jedného povolania – poslania. Pri príleţitosti 

Medzinárodného dňa sestier Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek vo Svidníku, 

prezidentkou ktorej je Nadeţda Čemová, usporiadala v piatok 16. mája v hoteli Rubín 

posedenie sestričiek Nemocnice arm. gen. L. Svobodu, n. o. vo Svidníku. Pri tejto príleţitosti 

Nadeţda Čemová odovzdala ocenenie Biele srdce šestnástim zdravotným sestrám z nášho 

regiónu: Anne Bartkovičovej, Alţbete Beňovej, Emílii Fiľarskej, Eve Fedorišinovej, Anne 

Jenčovej, Anne Rokošovej, Anne Dudovej, Tatiane Tomášovej, Agáte Humeníkovej, Márii 

Hamarčákovej, Aneţke Oláhovej, Kataríne Hajdukovej, Márii Kriškovej, Emílii Zozomovej, 

Anne Čmaradovej a Ľudmile Gazdičovej. 

 

 Prezidentka SČK na súťaži vo Svidníku  

 

 Krajské kolo súťaţe prvej pomoci mladých sa v piatok 30. mája konalo vo Svidníku. 

Organizátorom bol Územný spolok SČK, súťaţ otvorila jeho predsedníčka Nataša Šepitková 

za účasti prezidentky SČK Heleny Kobzovej, zástupcu primátora Svidníka Antona Bereţňáka 

a ďalších hostí. Prezidentka SČK popri účasti na súťaţi absolvovala prijatie u primátora mesta 

Michala Bartka a taktieţ u poslanca NR SR a zároveň riaditeľa Spojenej školy Jaroslava 

Ivanča. Prezidentka SČK hodnotila súťaţ veľmi pozitívne Spolu s viceprimátorom 

a predsedníčkou ÚS SČK odovzdala ceny najlepším druţstvám.  

 Víťazom súťaţe sa stalo druţstvo Gymnázia DH vo Svidníku. Súťaţe sa zúčastnilo 

spolu 8 druţstiev.  
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 Návštevy 

 

 Ministerka práce, soc. vecí a rodiny Viera Tomanová vo Svidníku 

 

 Ministerka navštívila v piatok koncom februára Svidník. V sprievode poslanca NR SR 

za stranu SMER-SD Mikuláša Krajkoviča navštívila SPŠO, kde sa stretla s riaditeľom Pavlom 

Olejárom a diskutovala so ţiakmi školy. 

 Prijal ju aj prednosta OÚ vo Svidníku Milan Cocuľa spoločne s primátormi Svidníka 

a Giraltoviec Michalom Bartkom a Jánom Rubisom. V diskusii so starostami a primátormi sa 

dotkla aj celkovej sociálno-ekonomickej situácie v okrese. Ministerka Viera Tomanová 

diskutovala aj s riaditeľom svidníckej pobočky Sociálnej poisťovne Martinom Blichom, aj 

s riaditeľom Detského domova Jozefom Baslárom, ale aj s vedúcim Úradu práce vo Svidníku 

Františkom Pochaničom. 

 

 Prvá dáma Slovenska na pracovnej návšteve 

 

 Školiace centrum Občianskeho zdruţenia Spojme srdcia pre zdravie, ktoré bude 

vzdelávať 24 sociálne odkázaných občanov, slávnostne otvorili vo Svidníku 11. apríla za 

účasti manţelky prezidenta SR Silvie Gašparovičovej. 

 Centrum vzniklo za pomoci mesta, ktoré uvoľnilo priestory v administratívnej budove 

v centre Svidníka a za pomoci projektu Silvie Gašparovičovej ,,Prvá ľudová akadémia”. 

Tento projekt sa zameriava na otváranie kurzov, ktoré sú určené na získanie vzdelania na 

zamestnanie sa, alebo na začatie podnikania. 

 Pani Gašparovičová počas svojej piatkovej návštevy vo Svidníku absolvovala prijatie 

u prednostu Obvodného úradu Milana Cocuľu, stretla sa s prvými účastníkmi kurzu. Na pôde 

Mestského úradu ju prijal primátor Svidníka Michal Bartko a v Školiacom centre ju privítal 

predseda OZ Spojme srdcia pre zdravie Vladislav Kačmár.  

 

 Jeho excelencii sa Svidník veľmi páčil 

 

 V utorok 6. mája naše mesto navštívil veľvyslanec USA J. E. Vincent Obsitník, 

ktorého na pôde mestského úradu privítal primátor mesta Michal Bartko. Jeho excelencia 

pricestovala spolu s manţelkou a doprovodom. Neformálneho stretnutia na MsÚ sa zúčastnili 

aj prednosta MsÚ Vladimír Popík a viceprimátor Svidníka Anton Bereţňák. J. E. Vincent 

Obsitník sa ţivo zaujímal o všetko o čom hovorili zástupcovia mesta. Kroky veľvyslanca 

USA z mestského úradu smerovali do SNM-MUK vo Svidníku, kde ho privítal riaditeľ 

Miroslav Sopoliga. Tu si všetci pozreli exponáty vystavené v priestoroch skanzenu, odkiaľ 

jeho excelencia pokračovala vo svojej plánovanej ceste po východoslovenskom kraji. 

 

 Líder SDKÚ-DS Mikuláš Dzurinda vo Svidníku 

 

 Po Ivanovi Miklošovi, ktorý navštívil Svidník a diskutoval so študentmi dvoch 

svidníckych stredných škôl, do Svidníka zavítal ďalší z vrcholných politikov opozičnej strany 
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predseda SKDÚ-DS Mikuláš Dzurinda, aby pokračoval v sérii verejných diskusií s občanmi, 

ktoré rozbehol po celom Slovensku. 

 V zasadačke svidníckeho Obvodného úradu sa zúčastnil na verejnej diskusii s občanmi 

Svidníka a okolia. Okrem Mikuláša Dzurindu verejnú diskusiu absolvovali aj podpredseda 

NR SR Milan Hort a poslanci SDKÚ-DS Štefan Kuţma a Jaroslav Ivančo. 

 

 Návšteva predstaviteľov Svidníka v meste ,,Vrbas” 

 

 Toto mesto navštívil primátor Svidníka Michal Bartko spoločne s prednostom 

Obvodného úradu Milanom Cocuľom a prednostom MsÚ Vladimírom Popíkom. Po 

vzájomnej dohode v Srbsku nepodpísali dohodu o spolupráci medzi mestami Svidník a Vrbas, 

ale memorandum o spolupráci. Podpísanie oficiálnej dohody o vzájomnej spolupráci oboch 

miest je naplánované na január 2009. Hlavným aspektom spolupráce je to, ţe tam ţije značné 

mnoţstvo Rusínov – Ukrajincov a pravidelne navštevujú náš festival. V celej Obščine 

(okrese) Vrbas ţije 50 – tisíc ľudí a samotné mesto má 27-tisíc obyvateľov, pričom desať 

percent, teda 5-tisíc je Rusínov-Ukrajincov. Naši predstavitelia navštívili Vrbas 20. októbra, 

kedy si toto mesto pripomínalo oslobodenie spod fašistického jarma, dohodli sa, ţe naši srbskí 

priatelia prídu do Svidníka 19. januára budúceho roku, kedy organizujeme oslavy venované 

oslobodeniu nášho mesta a pri tejto príleţitosti vo Svidníku podpíšu oficiálnu dohodu 

o spolupráci.  

 

  

 

   

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 


