
1 
 

Kronika 2009 

OBSAH 

Samospráva........................................................................................................................ 5 

Nový Eurorok 2009 na pešej zóne..................................................................................... 7 

64. výročie oslobodenia Svidníka...................................................................................... 7 

1. a 8. máj 

Stavanie mája na pešej zóne, oslavy na amfiteátri............................................................ 8 

64. výročie ukončenia II. svetovej vojny........................................................................... 8 

Dni mesta Svidník.............................................................................................................. 8 

Predvianočné predajné trhy poznačené krízou.................................................................. 9 

Školstvo....................................................................................... 9 

Úspech svidníckych ,,hotelákov”...................................................................................... 9 

Krytý bazén konečne slúţi................................................................................................. 9 

Deň učiteľov..................................................................................................................... 10 

Pedagógovia SPŠO na Cracow Fashion Awards.............................................................. 10 

Svetový deň vody na ZŠ 8. mája...................................................................................... 11 

Rôznorodé podoby Dňa ZEME........................................................................................ 11 

2. ročník súťaţnej prehliadky ţiakov ZUŠ v sólovej hre na husliach.............................. 11 

Víťazmi ZŠ – 8.mája a svidnícke Gymnázium................................................................ 12 

MDD na základných školách za účasti armády............................................................... 12 

Chcem v noci snívať krásny sen...................................................................................... 12 

ZŠ na Ulici 8. mája vo Svidníku v programe ,,Škola, ktorej to myslí”........................... 13 

Kultúra..........................................................................................13 

Štyria králi spoločenských tancov................................................................................... 13 

Svidnícke divadelné dni otvoril Svitanček a Popoluška.................................................. 13 

Svidnícke divadelné dni................................................................................................... 14 

Piata sezóna opäť v duchu komédie................................................................................. 14 

Deň matiek....................................................................................................................... 15 

Štvorylka aj vo Svidníku.................................................................................................. 15 

Maţoretky a Svitanček ,,vybielili” súťaţ......................................................................... 15 

Deň medu s bohatým a pestrým programom................................................................... 16  



2 
 

55. Slávnosti kultúry Rusínov –Ukrajincov SR.................................................................. 16 

Svitanček oslavuje 10-tiny.................................................................................................. 17 

Svidnícke kultúrne leto 2009.............................................................................................. 17 

Jeseň s knihou na pešej zóne............................................................................................... 17 

Dôchodcom spieval Grúň i Volejníčková........................................................................... 18 

Echo našich slávností.......................................................................................................... 18 

Výstavy......................................................................................... 18 

Súťaţná výstava kraslíc....................................................................................................... 18 

Grécke ikony vo Svidníku................................................................................................... 19 

Rezbársky workshop METAMORFÓZY............................................................................ 19 

Výstavné priestory oţili paličkovanou krásou, fujarami i šperkmi..................................... 19 

Šport.............................................................................................. 20 

Turistika............................................................................................................................... 20 

Novoročné stretnutie na Rohuli........................................................................................... 20 

Zapálením vatry si pripomenuli 4. výročie úmrtia Jána Pavla II......................................... 20 

Výstup k soche sv. Floriána na horu Makovica................................................................... 20 

Sviatok turistiky na Stavku.................................................................................................. 21 

Pochod Chodníčkami Alexandra Pavloviča......................................................................... 21 

Stolný tenis.............................................................................................. 21 

Turnaj o pohár primátora..................................................................................................... 21 

Paraolympijský víťaz vs. Majster okresu............................................................................ 22 

Dvojnásobný majster Slovenska.......................................................................................... 22 

Volejbal................................................................................................... 22 

VK Slávia Svidník – Reprezentácia Austrálie do 20. rokov............................................... 22 

Volejbaloví extraligisti z TJ Slávia na 5. mieste................................................................. 22 

Kadetky ŠK Komenského prvé v oblasti Východ............................................................... 23 

Chlapci z Karpatskej majstrami Slovenska......................................................................... 23 

Víťazstvo v Slovenskom pohári.......................................................................................... 23 

Šachy...................................................................................................... 23 

Ukončili dlhodobú mestskú súťaţ...................................................................................... 23 

Karate..................................................................................................... 24 



3 
 

Karatisti s peknými úspechmi.......................................................................................... 24 

50. ročník Dukelského behu mieru.................................................................................. 24 

Zaujímavé................................................................................... 24 

Novoročné vinšovanie v skanzene.................................................................................. 24 

Zo štatistiky matričného úradu........................................................................................ 25 

Ples demokratov s charitatívnym podtónom................................................................... 25 

Nová malá kotolňa K5.................................................................................................... 25 

Novou sudkyňou Jana Keselicová, podpredsedom Ivo Parada...................................... 25 

Zlatým srdcom ocenili osem osobností.......................................................................... 26 

Zrútila sa časť bytového domu na ,,Goldbergerke”........................................................ 26 

Voľby prezidenta republiky pod drobnohľadom............................................................ 27 

Oblastná konferencia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Svidníku... 27 

Eurovoľby....................................................................................................................... 27 

Silný vietor a búrka vyvracali stromy............................................................................. 28 

Keď je práca nielen povolaním, ale aj poslaním............................................................. 28 

Tunning zraz Svidník 2009............................................................................................. 28 

Výjazdové rokovanie vlády............................................................................................. 29 

Titul PIROHY 2009 poputoval na Ukrajinu................................................................... 30 

Rusíni na streche Európy varili mačanku........................................................................ 30 

Voľby do Prešovského samosprávneho kraja................................................................. 31 

Na hranici zbúrali kontrolné búdky................................................................................. 31 

Návštevy...................................................................................... 31 

Ľudia štátu – štát ľuďom.................................................................................................. 31 

Štátny tajomník MV vo Svidníku.................................................................................... 32 

Prezident republiky diskutoval so Svidníčanmi.............................................................. 32 

Armáda ako faktor československých vzťahov............................................................... 32 

65. výročie Karpatsko-duklianskej operácie a Deň obetí Dukly..................................... 33 

Cirkev........................................................................................... 34 

Apoštolský nuncius navštívil Svidník.............................................................................. 34 

Veľká noc......................................................................................................................... 34 

Svidník navštívil metropolita lucký a volyňský............................................................... 34 

Betlehemský večer predzvesťou Vianoc.......................................................................... 34 



4 
 

Zdravotníctvo................................................................................. 35 

Nezastupiteľné miesto v poskytovaní zdravotnej pomoci.................................................... 35 

Valentínska kvapka krvi....................................................................................................... 35 

Certifikát kvality................................................................................................................... 35 

Organizátori Tunning zrazu Svidník 2009 odovzdali pulzný oximeter Detskému oddeleniu 

Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku.................................................................... 36 

Liga proti rakovine venovala 13 500 eur.............................................................................. 36 

IV. ročník Duklianskej kvapky krvi.......................................................................................36 

Nový kardiotokografický prístroj na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení svidníckej 

nemocnice............................................................................................................................. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Samospráva 

 Voľba hlavného kontrolóra na volebné obdobie rokov 2009-2015 bola jednou 

z hlavných tém rokovania svidníckeho MsZ, ktoré sa zišlo na svojom 18. zasadnutí v piatok 

20. februára v zasadačke Obvodného úradu. Poslanci sa zaoberali aj plnení rozvojového 

programu mesta za rok 2008, súborným stanoviskom ku Konceptu Územného plánu mesta, 

návrhom na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku i správou o realizácii 

Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník do 

roku 2011. Predloţený bol aj návrh VZN mesta Svidník o poskytovaní opatrovateľskej sluţby 

a o úhradách za opatrovateľskú sluţbu, či návrh VZN mesta Svidník o určení školských 

obvodov pre základné školy na území mesta Svidník. Odznela aj správa o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra mesta za rok 2008. 

 Päť nezávislých poslancov (Miron Mikita, Štefan Čarný, Kamil Beňko, Jozef 

Poperník, Andrej Tyč) a dvaja poslanci SDKÚ-DS (Ján Holodňák a Vladimír Kaliňák), 

Jaroslav Ivančo bol v čase predkladania ţiadosti sluţobne mimo Svidníka, poţiadali primátora 

Svidníka Michala Bartka o zvolanie mimoriadneho zasadnutia MsZ vo Svidníku. Reagovali 

tak na situáciu, ktorá vznikla v pondelok 9. marca zrútením sa časti bytového domu na 

Goldbergerovej ulici.  

 Primátor písomnú ţiadosť siedmich poslancov akceptoval a mimoriadne zasadnutie 

MsZ zvolal na pondelok 16. marca do zasadačky MsÚ. Jediným bodom programu popri 

úvodných procedurálnych otázkach, bolo riešenie mimoriadnej situácie na Ul. Dr. 

Goldbergera vo Svidníku.  

 Na svojom 20. zasadnutí sa vo štvrtok 16. apríla zišli poslanci MsZ vo Svidníku. Ich 

rokovanie sa začalo o 10.00 hodine v zasadačke Obvodného úradu. Svidnícki mestskí 

poslanci si vypočuli informácie o prípravách 55. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov 

Slovenska, ktoré im poskytol predseda Ústrednej rady ZRUS Peter Sokol. Vedúci Odboru 

financií a správy majetku MsÚ Jozef Pančák predloţil výsledky hospodárenia mestskej 

samosprávy a návrh záverečného účtu mesta za minulý rok. Svoje stanovisko k záverečnému 

účtu mesta predloţil hlavný kontrolór mesta Svidník Stanislav Fek. Jozef Pančák predloţil aj 

návrh 1. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na tento rok. Poslanci prerokovali tieţ 

návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta. Informáciu 

o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny a plán letnej údrţby tepelného hospodárstva podal 

riaditeľ Sluţbytu Michal Husár a informáciu o vyhodnotení zimnej údrţby miestnych 

komunikácií a chodníkov na tento rok podal riaditeľ TS mesta Svidník Michal Pich. Vedúci 

Odboru výstavby, dopravy, ţivotného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ Imrich Bednár 

poslancom na prerokovanie predloţil návrh na schválenie ţiadosti o nenávratné finančné 

prostriedky z fondov EÚ na projekty ,,Zberný dvor Svidník – pre mesto Svidník a obce 

v podduklianskom regióne” a ,,Svidník – rekonštrukcia a obnova centra mesta”. 

 Poslanci MsZ sa na svojom 21. zasadnutí zišli v utorok 16. júna. V zasadačke ObÚ 

diskutovali o pripravenosti kúpaliska na letnú sezónu, o stave trestnej činnosti a verejného 

poriadku v meste Svidník. Rozoberali činnosť svidníckej Mestskej polície i činnosť HK za 

prvý polrok. Poslanci schvaľovali aj zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku 

mesta Svidník. Zaznela aj informácia o prípravách Dní Svidníka a svidníckeho kultúrneho leta 
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2009. Poslanci odsúhlasili návrh plánu kontrolnej činnosti HK mesta i návrh plánu práce MsZ 

na II. polrok. Súčasťou MsZ bola aj interpelácia a diskusia. 

 Mestskí poslanci sa v pondelok 13. júla zišli mimoriadne. Témou zasadnutia, ktoré sa 

uskutočnilo v zasadačke MsÚ bolo riešenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre 

výstavbu 54 bytových jednotiek niţšieho štandardu pre obyvateľov bytových domov ulice 

Goldbergerova a návrh na rozšírenie lokality. Primátor Svidníka poslancov poinformoval 

o priebehu rokovaní so spoluvlastníkmi pozemkov v lokalite bývalej strelnice, ktorú v marci 

vybrali ako lokalitu na výstavbu bytov niţšieho štandardu kontajnerového typu. Celkovo ide 

o 34 spoluvlastníkov. Komisia, ktorá s nimi rokovala, predostrela podmienky, schválené 

uznesením z marcového zasadnutia. Nové byty pre Rómov teda mesto postaví na cvičnom 

futbalovom ihrisku a v rezerve stále zostáva lokalita bývalej strelnice.  Vo štvrtok 16. júla 

rokoval Krízový štáb mesta, pretoţe primátor dostal znalecký posudok hodnotiaci statiku 

dvoch bytoviek na Goldbergerovej ulici a následne rozhodol : Rómov z týchto bytoviek mesto 

vysťahuje na mestskú ubytovňu a bytovky zbúrajú.  

 V poradí 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku sa uskutočnilo v utorok 

29. septembra so začiatkom o 10.00 hodine v zasadačke ObÚ vo Svidníku. V rámci programu 

odzneli viaceré témy. Informatívnu správu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

a organizačných zmenách v Nemocnici arm. gen. Ludvika Svobodu zreformoval štatutárny 

zástupca nemocnice Martin Kundrát. Správu o plnení rozpočtu Mesta Svidník za prvý polrok 

tohto roka a návrh 2. zmeny programového rozpočtu Mesta Svidník predloţil vedúci Odboru 

finančného a správy majetku MsÚ Jozef Pančák. On predloţil aj návrh na zmluvné prevody 

vlastníctva nehnuteľného majetku mesta. Návrh VZN mesta Svidník č. 2/2009, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta predloţil vedúci Odboru výstavby, dopravy, 

ţivotného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ Imrich Bednár, ktorý zároveň predloţil aj 

Návrh VZN mesta Svidník č. 1/2009 o niektorých podmienkach drţania psov v meste. 

Informácie o otvorení školského roka v ZŠ a školských zariadeniach v meste Svidník 

zreferoval vedúci Odboru školstva, kultúry, mládeţe a tel. kultúry MsÚ Ján Mihálik. Návrh na 

schválenie ţiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt : Čisté ulice 

mesta Svidník predloţil Imrich Bednár, ktorý na rokovanie mestských poslancov preloţil aj 

návrh na prenájom objektov verejný vodovod a splašková kanalizácia na stavbe Inţinierske 

siete pre IBV – I. etapa nad SPP vo Svidníku.  

 Poslanci MsZ vo Svidníku sa v stredu 21. októbra v zasadačke ObÚ vo Svidníku zišli 

na svojom 25. zasadnutí. Schvaľovali návrhy všeobecných záväzných nariadení mesta o dani 

z nehnuteľností o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady o určení školských odvodov pre ZŠ na území mesta Svidník. Rozobrali aj 

návrh VZN mesta Svidník o určení výšky dotácie na ţiaka ZUŠ a dieťa školského zariadenia 

na rok 2010, tieţ návrh VZN o vykonávaní deratizácie na území mesta. Poslanci si vypočuli 

informatívnu správu o plnení harmonogramu opráv miestnych komunikácií v letnej sezóne 

2009 a o stave pripravenosti Technických sluţieb mesta Svidník na zimnú údrţbu. Posledným 

bodom programu zastupiteľstva bol návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena.  

 Primátor Svidníka Michal Bartko zvolal 26. zasadnutie MsZ na piatok 18. decembra 

na 9.00 hodinu do veľkej zasadačky ObÚ. Svidnícki poslanci na ňom schválili kandidátov do 

funkcie prísediacich pre Okresný súd vo Svidníku na funkčné obdobie 2010-2014, návrh na 

udelenie Ceny mesta Svidník, ktorý predloţil predseda príslušnej komisie pri MsZ Jaroslav 



7 
 

Ivančo. Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2010-2012 predloţil vedúci Odboru 

finančného a správy majetku MsÚ Jozef Pančák. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva 

mestskej ubytovne v lokalite tréningového futbalového ihriska predloţil vedúci Odboru 

VDŢPaRR MsÚ Imrich Bednár. Náčelník Mestskej polície Imrich Matiaš predloţil ústnu 

informatívnu správu o činnosti Mestskej polície za II. polrok a hlavný kontrolór mesta 

Stanislav Fek predloţil správu o kontrolnej činnosti za II. polrok tohto roka.  

 

 Nový Eurorok 2009 na pešej zóne 

 

 Za mrazivého počasia sa so starým rokom 2008 na svidníckej pešej zóne lúčili a nový 

rok 2009 vítali viac ako tri tisícky Svidníčanov. Prijali pozvanie mesta Svidník na tradičné 

spoločné vítanie nového roka 2009, ktorý je výnimočný aj tým, ţe prvým januárom sa našou 

novou menou stala spoločná európska mena Euro. 

 Svidníčania na pešej zóne vítali nový rok 2009 i euro úplne tradične so šampanským, 

prskavkami a rôznou pyrotechnikou v rukách. Na zahriatie vyhrávala hudobná skupina 

CARMEN, pred polnocou vystúpili Maţoretky Mesta Svidník, zúčastneným sa prihovorili: 

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

Zaznela štátna hymna a veľkolepý ohňostroj zavŕšil silvestrovské a novoročné stretnutie na 

pešej zóne.  

 

 64. výročie oslobodenia Svidníka 

 

 64. výročie oslobodenia Svidníka sme si pripomenuli v pondelok 19. januára. Úctu 

a hold padlým v II. svetovej vojne a pri oslobodzovaní Svidníka vzdali predstavitelia štátnej 

správy a samosprávy mesta a okresu Svidník, vedení prednostom Obvodného úradu Milanom 

Cocuľom a primátorom mesta Svidník Michalom Bartkom, zúčastnili sa ho aj poslanec NR 

SR Mikuláš Krajkovič, poslanci PSK Michal Gondek a Ján Holodňák, členovia Oblastného 

výboru SZPB, predstavitelia štátnych, samosprávnych a spoločenských organizácií, 

zástupcovia politických strán, hospodárskej sféry mesta a okresu Svidník, predstavitelia SČK. 

Pamiatku padlých bojovníkov si uctila aj delegácia srbského mesta Vrbas, ktoré sa stalo 

novým partnerským mestom Svidníka. 

 Po pietnych aktoch a slávnostnej recepcii sa pozvaní hostia a široká verejnosť zišli na 

slávnostnej akadémii v Dome kultúry, ktorá bola venovaná 64. výročiu oslobodenia Svidníka. 

Po príhovore primátora mesta sa verejnosti v kultúrnom programe predstavili ţiaci ZUŠ. Na 

slávnostnej akadémii primátor Svidníka Michal Bartko odovzdal desiatim jednotlivcom Cenu 

primátora za rozvoj mesta Svidník. V mene ocenených sa za ocenenie poďakovala Mgr. 

Nadeţda Čemová. Slávnostnej akadémii sa zúčastnili siedmi ocenení, trom pre neodkladné 

pracovné povinnosti a pre chorobu boli ocenenia odovzdané dodatočne.  

JUDr. Štefan BUJŇÁK – predseda Okresného súdu vo Svidníku 

Mgr. Nadeţda ČEMOVÁ – zdravotná sestra prezidentka Regionálnej komory sestier 

a pôrodných asistentiek vo Svidníku, aktivistka SČK 

Ing. Michal HOMZA – riaditeľ Potravinárskych strojární a. s., Svidník 

Demeter JURČIŠIN – vodič rýchlej lekárskej pomoci 

Michal KRIŠKO – dôchodca, bývalý pracovník národných výborov a tajomník OV SZPB 
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Mgr. Anna LOZIŇAKOVÁ – dôchodkyňa, bývalá učiteľka, vedúca Speváckej skupiny 

Svidníčanka a dirigentka 

Jozef PALKO – vedúci skladu IVO SVIK s.r.o., Svidník, 74 násobný darca krvi, drţiteľ Zlatej 

plakety prof. Jána Jánskeho 

Mgr. Július PAŇKO – riaditeľ ZŠ Karpatská Svidník, spisovateľ 

Ivan SOLEJ – dôchodca, bývalý príslušník polície, člen SZPB 

Andrej URAM – dôchodca, bývalý učiteľ, maliar 

 

 1. a 8. máj 

 Stavanie mája na pešej zóne, oslavy na amfiteátri 

 

 V posledný aprílový deň vo štvrtok na pešej zóne si poslanec NR SR za stranu SMER 

– SD Mikuláš Krajkovič a primátor Svidníka Michal Bartko naplánovali tradičné stavanie 

mája. Na návštevu Svidníka prišiel aj predseda NR SR Pavol Paška a zúčastnil sa tejto 

slávnosti spolu s prednostom Obvodného úradu vo Svidníku Milanom Cocuľom. Počas 

stavania mája vyhrávala, spievala a tancovala MAKOVICA.  Všetci prítomní boli srdečne 

pozvaní v nedeľu na oslavy Sviatku práce a víťazstva nad fašizmom do priestorov amfiteátra 

vo Svidníku.   

 Na amfiteátri so slávnostným príhovorom vystúpil primátor mesta Michal Bartko. 

V kultúrnom programe sa predstavili členovia FS Vranovčan. Za krásneho májového počasia 

to bolo príjemne strávené nedeľné popoludnie. 

 

 64. výročie ukončenia II. svetovej vojny 

 

 64. výročie oslobodenia našej vlasti, ukončenie II. svetovej vojny a poráţky fašizmu si 

predstavitelia štátnej správy, samosprávy, odbojári, ale aj zástupcovia spoločenských 

a politických organizácií vo Svidníku pripomenuli vo štvrtok 7. mája popoludní. 

 Poloţili vence k Pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku, k Soche arm. gen. L. 

Svobodu v centre Svidníka a k Pamätníku Československej armády na Dukle. Pietnych aktov 

sa zúčastnili aj poslanci NR SR Mikuláš Krajkovič a Jaroslav Ivančo.  

 S príhovormi vystúpili : pri Pamätníku Sov. armády vo Svidníku primátor Svidníka 

Michal Bartko, pri Soche arm. gen. L. Svobodu tajomník Oblastného výboru SZPB vo 

Svidníku Peter Sičák a pri Pamätníku Československej armády na Dukle zástupca prednostu 

Obv. úradu vo Svidníku Jozef Harviš.  

 

 Dni mesta Svidník 

 

 Uţ piatykrát sa pešia zóna vo Svidníku 3. a 4. júla premenila na centrum kultúry 

v regióne. Oficiálne otvoril Dni Svidníka primátor mesta Michal Bartko po vystúpení 

svidníckych maţoretiek. Dni mesta Svidník boli aj tento rok spojené s letnými trhmi a počas 

obidvoch dní si v programe na pešej zóne mohol kaţdý nájsť to svoje. V piatok večer bol 

program zameraný skôr pre mladých na modernejšiu nôtu a v sobotu sa niesol folklórom. 

Moderátorom programov bol Štefan Hij. V piatok vystúpili skupiny: EPILÓG, TS ZDRB, 

MANGO SALSEROS, BUENA VISTA SOCIAL CLUB, VIDIEK, POLEMIC. Po skončení 
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programu sa zábava preniesla pod stánky, kde pokračovala do skorých ranných hodín. 

V sobotu sa na pešej zóne predstavili folklórne súbory. Na pódiu sa postupne vystriedali 

sólisti a tanečníci folklórnych súborov MAKOVICA, FS LYSEC, FS MOSTÁR BREZNO 

a FS ŠARIŠAN doprevádzaní vynikajúcimi hudobníkmi. Aj keď program skončil tesne pred 

polnocou, zábava aj tento deň pokračovala do skorých ranných hodín. Počas týchto dvoch dní 

bola pešia zóna vo Svidníku zaplnená niekoľkými tisíckami divákov, pre nich pripravili 

organizátori tak nádherný program. 

 

 Predvianočné predajné trhy poznačené krízou 

 

 19. ročník Predvianočných predajných trhov vo Svidníku bol jednoznačne poznačený 

globálnou hospodárskou krízou, ktorá sa prejavuje aj v našom regióne. Konali sa 12. – 14. 

novembra. Chýbalo slávnostné otvorenie trhov, nekonala sa ani recepcia pre pozvaných hostí, 

pomenej bolo predajcov a slabšia bola aj tombola s prvou cenou LCD televízorom, na ktorý 

sa zloţili deviati podnikatelia. Pred a po ţrebovaní tomboly hrala vokálno-inštrumentálna 

skupina PROSPEKT. Stánky s občerstvením boli umiestnené pri Dome kultúry. Nechýbali 

ani stánky s bohatou ponukou pre domácich majstrov, no uţ tradične prevládal textil a odevy, 

sladkosti pre deti, medovníky i perníky.  

 

 Školstvo 

 

 Úspech svidníckych ,,hotelákov” 

 

 Koncom januára sa v Bratislavskej Inchebe konal 16. gastronomický veľtrh 

DANUBIUS GASTRO 2009. Je to najväčší veľtrh gastronómie, hotelierstva a potravinárstva 

na Slovensku. Tohto podujatia sa 23. januára zúčastnili aj študenti Spojenej školy – Hotelovej 

akadémie vo Svidníku. 

 Študenti Miroslav Mager a Daniel Havira sa v rámci tohto podujatia zúčastnili súťaţe 

vo vyrezávaní do zeleniny a ovocia – Danubius gastro Carving cup.  

 Miroslav Magera so svojou kompozíciou ,,Jarný pozdrav” získal tretie miesto. Za 

tému ,,Oslava Eura” získal striebornú medailu a pohár za druhé miesto. Daniel Havira bol 

ocenený za účasť.  

 

 Krytý bazén konečne slúži 

 

 Krytý bazén v areáli ZŠ na Ul. 8. mája vo Svidníku konečne slúţi nielen školákom, ale 

aj širokej verejnosti. Pásku na zrekonštruovanom krytom bazéne v utorok 3. februára 

prestrihli primátor Svidníka Michal Bartko, riaditeľ ZŠ na Ul. 8. mája Miroslav Bačišin 

a majiteľ dodávateľskej firmy LK ROTEX Juraj Leško. Celá rekonštrukcia bazénu stála 

110 535, 75 eur, boli na ňu vyuţité finančné prostriedky z minuloročného predaja 

rozostavanej krytej plavárne a priľahlých pozemkov, časť finančných prostriedkov bola 

pouţitá z originálnych školských kompetencií pridelených pre Mesto Svidník. Hlavnou 

dodávateľskou firmou bola svidnícka firma LK ROTEX a odborné práce priamo súvisiace 

s bazénom realizovala prešovská firma AQUAMONT.  
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 Krytý školský bazén okrem školopovinných detí a mládeţe slúţi aj širokej verejnosti. 

 

 Deň učiteľov 

 

 Vo štvrtok 26. marca sa v koncertnej sieni ZUŠ vo Svidníku na pozvanie primátora 

mesta Michala Bartka zišli pedagógovia – seniori, aby si pripomenuli Deň učiteľov. Na 

slávnostnom stretnutí sa prítomným prihovoril primátor mesta. Počas koncertu ţiakov 

a učiteľov ZUŠ sa prítomným predstavilo mnoţstvo nadaných ţiakov. Za pekný kultúrny 

záţitok i za zorganizovanie tohto stretnutia všetkým v mene pozvaných poďakoval J. Piruch. 

 Pri odchode z koncertnej siene dostal kaţdý pedagóg červený karafiát a vo vestibule 

bolo pre nich pripravené malé občerstvenie. Stretnutie pokračovalo druţnou debatou a 

spomínaním na preţité roky. 

 V piatok 27. marca predpoludním sa v Dome kultúry stretli všetci aktívni pedagogickí 

pracovníci pôsobiaci v predškolských a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

Mestský úrad vo Svidníku, odbor ŠKMaTK, aby si všetci spoločne pripomenuli výročie 

narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského a tým aj svoj sviatok Deň učiteľov. 

Prítomným sa v slávnostnom príhovore prihovoril primátor Michal Bartko. Pri príleţitosti 

Dňa učiteľov na návrh vedenia škôl ocenil vybraných pedagogických pracovníkov. Z jeho rúk 

prevzalo ocenenie 23 pedagogických pracovníkov, jeden sa z rodinných dôvodov 

ospravedlnil. V kultúrnom programe sa predstavili Cigánski diabli, ktorí svojím vystúpením 

prispeli k perfektnej atmosfére, ktorá v Dome kultúry vládla. Ocenení pracovníci : Mgr. Ján 

Haško, Mgr. Ľubica Markovičová, Mgr. Darina Haidariová, Mária Gocová, PaedDr. Nataša 

Ţelizňáková, Mgr. Jozef Cuper, Mgr. Mária Saganová, RNDr. Elena Chudíková, Mgr. 

Miroslav Bačišin, Mgr. Darina Feková, Mgr. Darina Dzurová, Hlena Sluková, Ľudmila 

Vencuriková, Viera Kačuriaková, Mgr. Marcel Prokop, Ľubomír Zasada, Zlata Bobčíková, 

Mgr. Vlasta Durišinová, Bc. Ľuboslava Binderová, Viera Dupejová, Emília Peláková, Mária 

Matvejová, Viera Haľková, Mgr. Ján Bača. Za ocenených sa poďakoval riaditeľ ZŠ na Ul. 8 

mája Miroslav Bačišin. 

 Piatkovej slávnosti sa zúčastnila aj štátna zástupkyňa Krajského školského úradu 

v Prešove Mária Stanislavova, ktorá v mene prednostu KŠÚ odovzdala čestnú plaketu 

dlhoročnej pedagogičke, riaditeľke ZŠ na Komenského ulici vo Svidníku Helene Lacovej.  

 Medzi vybranými pedagógmi z celého Slovenska ocenenými ministrom školstva 

Jánom Mikolajom vo štvrtok v Trenčianskych Tepliciach, bol zástupca riaditeľa ZŠ na 

Karpatskej ulici vo Svidníku Juraj Cahajla, ktorý z rúk ministra školstva prevzal ocenenie za 

dlhoročnú pedagogickú prácu a za mimoriadne športové úspechy školy v medzinárodnom 

meradle.  

 

 Pedagógovia SPŠO na Cracow Fashion Awards 

 

 Riaditeľ SPŠO Pavel Olejár, Slávka Kolarovičová, Jana Nogová a Beáta Gencová 

prijali pozvanie riaditeľa Krakowskej školy Dr. Jerzyko Gawela a mali moţnosť obdivovať 

asi 600 modelov v 50 kolekciách absolventov Krakowskej školy, módnych návrhárov 

z Poľska, Nemecka a Paríţa.  
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 Módna prehliadka so sprievodným programom trvala asi 5 hodín a konala sa 

v Kongresovom centre Nowokucie Centrum Kultury za bohatej mediálnej a sponzorskej 

podpory. 

  Ak spoločný projekt bude úspešný, tak o necelý rok budú mať moţnosť študenti zo 

Svidníka absolvovať časť štúdia v Krakowe na jednej z najlepších škôl odevného dizajnu 

v Poľsku. Škola Artystycnego projektovania Ubioru Krakow a jej modelingová agentúra 

Reklamex – entry premieňajú Krakow na centrum svetovej módy.  

 

 Svetový deň vody na ZŠ 8. mája 

 

 Voda – zázračná kvapalina, bez ktorej neexistuje ţivot. Mnoho ľudí ju však pokladá za 

samozrejmý a lacný dar prírody. 22. marec sa pokladá za Svetový deň vody. Deviataci 

a ôsmaci tejto školy si tento deň pripomenuli vo štvrtok 2. apríla. V školskej jedálni si pozreli 

film a prezentáciu o vode, vypočuli si prednášku Ing. Štefánikovej a Ing. Čiernika a zapojili 

sa do vedomostného kvízu. Na záver príjemne stráveného dopoludnia si na znak úcty pripili 

dúškom minerálnej vody. 

 Voda je nad zlato, je výnimočná, nenahraditeľná. Je základom ţivota a preto by si ju 

človek ako rozumný tvor, mal váţiť.  

 

 Rôznorodé podoby Dňa ZEME 

 

 Spojená škola sa od rána 22. apríla sfarbila nazeleno ako naozajstná príroda. Všetci, 

ţiaci aj učitelia, prišli oblečení v zelenom. Týmto symbolickým oblečením vyjadrili podporu 

našej ,,zelenej prírode”. Svoj vzťah k prírode dokázali ţiaci aj vyčistením blízkeho okolia 

školy, skanzenu, pamätníka obetiam vojny uţ deň vopred. V spomínaný deň hýrili 

farebnosťou a nápaditosťou ţiakov. Z odpadového materiálu stavali ,,svoj sen”. Vytvorili 

priestorové výrobky (slimáka, motýle, chobotnice, auto, slnko, hrad ...), ktoré zdobili areál 

školy. Z uzáverov pet fliaš vyzdobili pestrofarebný koberec, plný prírodných motívov. 

Veľkosťou sa vynímal erb nášho mesta. Deň sa nezaobišiel ani bez ekohier. Práve 22. apríl 

bol dňom, kedy kaţdý z nás svojou troškou mohol prispieť ku krásnej a čistej spoločnej 

budúcnosti.  

 

 2. ročník súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ v sólovej hre na husliach 

 

 ZUŠ vo Svidníku kaţdoročne vychováva novú generáciu ţiakov – mladých 

hudobníkov, tanečníkov, recitátorov a maliarov. Jednou z dôleţitých priorít ZUŠ je dostávať 

výsledky práce do povedomia občanov mesta a regiónu, prostredníctvom vystúpení, vernisáţí, 

organizovaním rôznych koncertov a súťaţí.  

 29. 4. 2009 zorganizovalo vedenie školy 2. ročník súťaţe v sólovej hre na husle. 

Pozvali si aj súťaţiacich z 11 ZUŠ. Súťaţ otvorila riaditeľka ZUŠ vo Svidníku Ľubomíra 

Hudáková. Súťaţe sa zúčastnilo 26 ţiakov. V priebehu dňa sa organizátorom podarilo 

vytvoriť priaznivú atmosféru pre súťaţiacich, veľmi dobré podmienky pre prácu porotcov 

a pozorovateľov.  
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 ZUŠ je plne organizovaná, so všetkými 4 odbormi s počtom 550 ţiakov. Hudobný 

odbor je najpočetnejší a navštevuje ho 271 ţiakov, z toho hru na husliach študuje 31 ţiakov. 

Naši súťaţiaci nesklamali, odniesli si vo všetkých kategóriách popredné umiestnenia. Ako 

prvé vo svojej kategórii skončili Zuzana Adamčíková a Viera Šottová. Je veľmi dôleţité 

rozvíjať u detí tvorivé schopnosti a vytvoriť im priestor pre vlastnú realizáciu v umení.  

 

 Víťazmi ZŠ – 8.mája a svidnícke Gymnázium 

  

 Vo štvrtok 14. mája bol územný spolok SČK vo Svidníku organizátorom súťaţe 

poskytovania prvej pomoci druţstiev základných a stredných škôl okresov Svidník 

a Stropkov, Hliadok mladých zdravotníkov (HMZ) I. a II. stupňa a druţstiev prvej pomoci 

(DPP) stredných škôl. V 21 druţstvách sa podujatia zúčastnilo 195 mladých zdravotníkov. 

Súťaţ otvorila predsedníčka ÚS SČK vo Svidníku Nataša Šepitková a primátor mesta Svidník 

Michal Bartko. Rozhodcovský zbor tvorili záchranári z Falck, záchranná a.s., zdravotníci 

z Nemocnice s poliklinikou a z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Záverečný 

verdikt rozhodcov bol pre všetkých najočakávanejší. Domáci mladí zdravotníci nesklamali 

a výsledky boli perfektné.  

 Hliadky mladých zdravotníkov I. stupňa: 

1. – ZŠ 8. mája Svidník ,,B”, 2. – ZŠ 8. mája Svidník ,,A”, 3. – Spojená škola Svidník 

 Druţstvá prvej pomoci mladých: 

1. – GDH Svidník ,,B”, 2. – Gymnázium Giraltovce, 3. – GDH Svidník ,,D” 

 Na záver podujatia predsedníčka ÚS SČK vo Svidníku odovzdala učiteľke Ľudmile 

Michalčíkovej Pamätnú plaketu za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú sluţbu pre SČK ktorá 

jej bola udelená na aprílovom sneme SČK. 

 

 MDD na základných školách za účasti armády 

 

 V pondelok 1. júna mali všetky deti svoj sviatok a vo Svidníku sa im ho podarilo 

spríjemniť zaujímavým podujatím. Hlavný organizátor Občianske zdruţenie Spojme srdcia 

pre zdravie v spolupráci s Ministerstvom obrany a mestom Svidník si pre deti pripravili 

bohatý program, ktorý mal pôvodne zahŕňať aj akcie spojené so zoskokmi vojenských 

parašutistov, či ukáţky vojenskej a hasičskej techniky. Celé dopoludnie mali mať svoje 

zázemie na futbalovom štadióne. Pre trvalý dáţď sa podujatie presunulo pod strechy 

svidníckych základných škôl. To, čo si pre deti vojaci a policajti pripravili, vzbudilo u detí 

úţas a zvedavosť. Videli časť výzbroje Slovenského policajného zboru a výzbroj vojakov, 

zadrţanie páchateľa, aport a poslušnosť psov v akcii a mnoho zaujímavých vecí, s ktorými sa 

v beţnom ţivote nestretávajú. Akcia bola podporená z grantu Ministerstva obrany a záštitu 

nad ňou prevzali minister obrany Jaroslav Paška a primátor Svidníka Michal Bartko. 

Uskutočnila sa pekná akcia aj napriek nepriaznivému počasiu. 

 

 Chcem v noci snívať krásny sen 

 

 Ţiaci Spojenej školy si pripomenuli 9. september – Deň obetí holokaustu. Otázkam 

porozumenia a znášanlivosti, inakosti i rovnosti, spomienke na hrôzy holokaustu, ktorej 
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historický odkaz je, ţiaľ, stále aktuálny, sa venovali ţiaci tejto školy. Mottom školského 

podujatia bolo UČÍME SA ŢIŤ SPOLU  A V MIERI. 

 Celé podujatie sa nieslo v pracovnom a tvorivom duchu. Ţiaci na vstupnej ploche do 

areálu školy nakreslili obrovský balón. Do jednotlivých plôch kaţdá trieda napísala odkaz čo 

pre nich znamená mier a ako si ho zachovať. Posolstvo bolo určené všetkým, ktorým záleţí na 

svete bez násilia a vojny. Deň bol ukončený prezentáciou o koncentračnom tábore Osvienčim. 

Z nej spoznali pravdu o krutostiach a genocíde páchanej na ľuďoch a ich utrpení, ktoré museli 

preţiť.  

 

 ZŠ na Ulici 8. mája vo Svidníku v programe ,,Škola, ktorej to myslí” 

 

 Zdruţenie ORAVA a Stredoeurópska v spolupráci so spoločnosťou SLOVNAFT 

vyhlásili v poradí uţ tretiu výzvu na prihlásenie sa ZŠ do programu ,,Škola, ktorej to myslí” 

pre školský rok 2009/2010. 

 Základná škola na Ul. 8 mája vo Svidníku ako jediná v Prešovskom kraji bola 

zaradená do tohto vzdelávacieho programu pedagogických zamestnancov. Cieľom programu 

je poskytnúť celému pedagogickému kolektívu školy vzdelávací program, ktorý prehĺbi, 

rozvinie a rozšíri odborné pedagogické vedomosti a zručnosti pedagógov. Tento program 

ponúka škole akreditovaný vzdelávací program MŠ SR so zameraním na stratégiu učenia 

a myslenia EUR : Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu. 

 

 Kultúra 

  

 Štyria králi spoločenských tancov 

 

 Kurz spoločenských tancov a spoločenskej výchovy zorganizoval Odbor ŠKMaTK 

Mestského úradu vo Svidníku a vyvrcholil vo štvrtok 29. januára v spoločenskej sále Domu 

kultúry záverečným večierkom. Zúčastnili sa ho frekventanti kurzu a nimi pozvaní hostia. 

Kurz trval tri mesiace a absolvovalo ho 28 študentov. Kurz spoločenských tancov 

a spoločenskej výchovy viedli lektori spoločenského tanca Belo Hartmann a Viktória 

Husárová. Bo to prekrásny večer plný tanca. Mládeţ sa predviedla rodičom a známym 

znalosťou štandardných a latinskoamerických tancov. Vyvrcholením večierka bol venčekový 

tanec, lepšie povedané dámska volenka, počas ktorej si tanečníčky vybrali tanečníkov 

a venovali im na pamiatku venček. Kráľmi sa stali štyria mládenci, ktorí mali po dvanásť 

venčekov. Štyria králi museli vytancovať dievčatá, ktoré im venčeky venovali. Bola to zábava 

plná krásy a tanca.  

 

 Svidnícke divadelné dni otvoril Svitanček a Popoluška 

 

 Príbeh o Popoluške bolo prvé predstavenie, ktoré bolo publiku ponúknuté na 5. 

ročníku SDD vo štvrtok 19. marca. Svitanček v počte 32 členov ho v tento deň zahral dvakrát. 

Dopoludnia, kedy mala Popoluška predpremiéru a večer na slávnostnom otvorení 5. SDD. 

O spracovanie klasickej rozprávky o krásnej sirote sa postarala Viktória Husárová, ktorá je 

nielen scenáristkou, ale aj choreografkou a reţisérkou tohto podujatia. Od zrodu prvej 
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myšlienky na toto predstavenie aţ po jeho súčasnú realizáciu na scéne prešli 4 roky. Ide 

o veľký a dlho pripravovaný projekt, v ktorom je veľa hudby a tanca. Deti v ňom zatancovali 

20 choreografií a celkovo v ňom zaznelo 32 historických a populárnych skladieb, ako napr. 

štvorylka, mazurka, valčík, polonéza. V príbehu boli choreografie, ktoré ho oţivili a spestrili 

– charleston, samba, rumba a macarena. Diváci videli aj waltz, polku, blues a mnoţstvo šou 

choreografií. Prekrásne kostými a perfektné výkony detí dodali príbehu nezabudnuteľnú 

atmosféru. Na svoje si prišli nielen deti, ale všetci milovníci rozprávok a príbehov so 

šťastným koncom.  

 

 Svidnícke divadelné dni 

 

 Tradíciu niekdajšieho divadelného festivalu sa podarilo pracovníkom Mestského úradu 

vo Svidníku obnoviť vo forme divadelných dní. Zatiaľ čo starý festival sa konal tradične 

v januári, pre divadelné dni bol zvolený mesiac marec, nakoľko 27. marec je dňom divadiel. 

Tento rok sa Svidnícke divadelné dni konali od 19. do 22. marca. Počas 5. ročníka SDD sa 

uskutočnilo 5 predstavení. Slávnostné otvorenie vo štvrtok zverili organizátori najmladšiemu 

domácemu kolektívu – Detskej tanečnej skupine Svitanček, ktorej tanečníci zahrali 

a zatancovali ,,Príbeh o Popoluške”. 

 Piatkové dopoludnie patrilo členom Literárno-dramatického odboru ZUŠ vo Svidníku, 

ktorí sa predstavili s rozprávkou ,,Snehulienka”. 

 Večer uţ patril hosťom DOS ONDAVAN zo Stropkova, ktorí zahrali ,,Lakomca” 

 Sobota bola vyhradená pre domácich ochotníkov – Divadelný súbor LÚČ, ktorého 

členovia sa predstavili v premiérovej hre ,,Strieborný jaguár”. 

 V nedeľu ukončili 5. svidnícke divadelné dni tanečníci zo Svitanu s rimejkom svojho 

predstavenia v rusínčine ,,Cesta okolo sveta, alebo jak Vasiľ s Petrom do švita pišli”. 

 Kaţdé z večerných predstavení otvorila jedna zo štyroch skupín Maţoretiek Mesta 

Svidník. 5. ročník SDD sa zapísal veľkou návštevnosťou verejnosti a perfektnými výkonmi 

účinkujúcich. 

 

 Piata sezóna opäť v duchu komédie 

 

 Ochotnícky divadelný súbor LÚČ vstúpil do svojej 5. divadelnej sezóny. Premiéra ich 

predstavenia bola 21. marca v Dome kultúry vo Svidníku. Ochotníci z Lúča siahli po ďalšom 

veselo ladenom príbehu, ktorý ponúkli svojmu publiku. Strieborný jaguár je dielo Jána 

Soloviča. 

  Príbeh humorne rieši finančné a bytové problémy mladej rodiny v 80. rokoch 20. 

storočia. Mladý Iľja je architektom, ktorý napriek všetkej snahe nie je schopný zabezpečiť 

rodinu tak dobre ako jeho svokor - čašník. Bezúhonný človek tak napriek svojmu 

presvedčeniu okúsi svet protekcií a úplatkárstva, čoho dôsledkom je mnoţstvo veselých 

situácií, ku ktorým sa pridáva aj fakt, ţe na návštevu dorazí teta spoza veľkej mláky. 

V divadelnej hre si zahrali: Pavol Ţelizňák, Adriána Mikušová, Nadeţda Mulíková, Filip 

Hajduk, Martina Ţelizňáková, Viktor Miňo, Jarmila Miňová a Peter Oleárčin. Divadelné 

predstavenie, ktoré ochotníci pripravili v réţii Jarmily Miňovej malo u obecenstva úspech. 
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 Deň matiek 

 

 Druhá májová nedeľa patrí krásnemu sviatku – Dňu matiek. Vďaka tomuto sviatku si 

kaţdý z nás aspoň raz v roku spomenie na ţenu, ktorej vďačí za ţivot. Primátor mesta Michal 

Bartko pozval všetky mamky a babky (no nielen ich) do Domu kultúry na bohatý program 

venovaný darkyni ţivota a našej najväčšej opore – matke. Primátor sa prihovoril prítomným 

a v bohatom kultúrnom programe vystúpili členovia mestských telies, ktoré pracujú pri Dome 

kultúry vo Svidníku : TS Svitan, DTS Svitanček a štyri skupiny Maţoretiek Mesta Svidník. 

Takmer osemdesiat účinkujúcich sa postupne vystriedalo na pódiu v DK. Najkrajší 

a najcennejší je však vţdy darček od tých najmenších. Obrovskému potlesku sa tešili 

najmenší – najmladšie maţoretky a tanečníci DTS Svitanček. Zlatým klincom však boli 

tanečníci Svitanu, ktorí posledný tanec v rytme latiny venovali špeciálne svojim matkám. 

 Primátor mesta Michal Bartko po skončení programu obdaroval odchádzajúce 

mamičky kvetom.  

   

 Štvorylka aj vo Svidníku 

 

 V piatok 15. mája sa pešia zóna vo Svidníku zaplnila mnoţstvom ľudí – mladých, ale 

aj starších. Všetci sa tu stretli kvôli prekonaniu svetového rekordu v synchronizovanom 

tancovaní. Niektorí ako tancujúci, ďalší prišli podporiť tanečníkov ako diváci. Všetci 

účastníci projektu Štvorylka sa spolu s ostatnými tancujúcimi v 58 mestách z deviatich krajín 

Európy pokúsili prekonať svetový rekord v počte tancujúcich historického tanca štvorylka 

alebo Quadrille. Organizátormi projektu boli Zväz tanca Slovinska, Mesto Svidník, Slovenská 

únia tanca a tanečného športu (SÚTTŠ) a TS Svitan.  

 Tancovalo sa na pešej zóne, v piatok presne na poludnie sa pokúsili o prekonanie 

rekordu a zápis mesta Svidník do Guinnessovej knihy rekordov. Celé dopoludnie pódium na 

pešej zóne patrilo programu v podaní TS Svitan, DTS Svitanček a Maţoretkám Mesta 

Svidník. Garantkou projektu bola Viktória Husárová. Presne o 12- tej to vypuklo. Svidníčania 

si mohli pozrieť šesťminútovú choreografiu štvorylky v nádhernom prevedení 244 

tancujúcich. Pešia zóna zaţiarila bielou a červenou farbou tričiek, ktoré mali oblečené 

tancujúci. Štvorylka vo Svidníku sa vydarila a organizátori boli veľmi spokojní najmä po 

celkovom zhodnotení v Slovinsku, keď sa dozvedeli o prekonaní rekordu a o zápise nášho 

mesta do Guinnessovej knihy rekordov.  

 

 Mažoretky a Svitanček ,,vybielili” súťaž 

 

 Vihorlatské osvetové stredisko v spolupráci s tanečným zdruţením AIDA 

zorganizovalo v meste Humenné uţ tradičný festival tanca spojený s 13. ročníkom súťaţe 

o Humenský pohár. Festival bol otvorený 9. mája a trval aţ do nedele 17. mája, kedy sa konal 

Humenský pohár, ktorým sa celý festival v Humennom slávnostne skončil. 

 Konkurencia bola tohto roku veľmi dobrá. Súťaţe sa zúčastnili kolektívy detí 

z Humenného, Sniny, Prešova, Michaloviec, Keţmarku, Podolínca, Sobraniec a Svidníka. Na 

túto súťaţ cestovali aj Maţoretky Mesta Svidník a deti zo Svitančeku a hanbu nám rozhodne 

neurobili. Sedem svidníckych párov si zatancovalo vo finále a v troch súťaţných kategóriách 
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získali dvakrát prvé tri miesta a jedno štvrté. Kaţdá zo štyroch skupín Maţoretiek priniesla 

domov cenu: dievčatá od 15 rokov získali cenu poroty, dievčatá od 12 do 15 rokov vybojovali 

Hlavnú cenu. Treba podotknúť, ţe pri maţoretkových skupinách sa neudeľovali miesta, ale 

len Cena poroty a Hlavná cena. 

 DTS Svitanček taktieţ získala Cenu poroty za choreografiu. Vihorlatské osv. Stredisko 

udeľuje jednu cenu niektorému druţstvu alebo páru, ktoré ich zaujme počas celého 

týţdňového festivalu. A práve Cenu Vihorlatského osvetového strediska priniesli domov do 

Svidníka maţoretky od 8 do 10 rokov. Aj druhý organizátor podujatia Tanečné zdruţenie 

AIDA udeľuje v týţdni jednu cenu a tú získali naše najmenšie maţoretky do 8 rokov. Hrdé 

boli dievčence, tanečníci ale najväčšiu radosť mala ich umelecká vedúca a choreografka 

Viktória Husárová, ktorá si odniesla gratulácie nielen členov poroty, kolegov z iných 

kolektívov, ale aj divákov. Bolo to nádherné podujatie plné nervov, napätia, ocenení, 

diplomov, ale aj sĺz radosti a úprimného šťastia.  

 

 Deň medu s bohatým a pestrým programom 

 

 Tohoročný, v poradí druhý Deň Medu sa napriek popoludňajšiemu daţďu vydaril. 

V areáli Podduklianskeho osvetového strediska vo štvrtok 11. júna vyhodnotili výtvarnú 

súťaţ Medový štetec, ale aj súťaţ detí v zdobení medovníkov či perníkov. Nechýbali predajné 

stánky s medom, výrobkami z neho, ale ani prehliadka cvičných firiem Spojenej školy vo 

Svidníku. 

 Spestrením dňa bolo vystúpenie DFS Havajčatá z Havaja a folklórnej skupiny zo ZŠ 

na Ul. 8. mája. Na Dni medu obdivovali med v rôznych podobách, ale aj medovníky 

skúsených i začínajúcich medovnikárov. 

 

 55. Slávnosti kultúry Rusínov –Ukrajincov SR 

 

 Všetci frflali, hundrali a nadávali. Frflali organizátori, diváci, účinkujúci, predávajúci, 

jednoducho kaţdý, kto prišiel počas víkendu 12. – 14. júna do kontaktu s jubilejnými 55. 

Slávnosťami kultúry Rusínov Ukrajincov Slovenska vo Svidníku. Kaţdý mal na to svoj 

dôvod, no spoločným bolo zlé, nanajvýš nepriaznivé počasie. 

 Piatkový sprievodný program vyšiel bez najmenších problémov, pozitívne komplexné 

hodnotenie trojdňového festivalu znegovali dva najdôleţitejšie dni – sobota a nedeľa. Uţ 

detské kolektívy v sobotu popoludní vystupovali na pešej zóne za daţďa. Sobotňajší večerný 

program organizátori kvôli hustému daţďu presunuli z amfiteátra do Domu kultúry. Diváci, 

ktorí sa do kinosály vošli, tlieskali PUĽSu, pomenej uţ niektorým ďalším súborom, no 

obrovský aplauz zoţali Primaky, poľská kapela s repertoárom ukrajinských ľudových piesní 

v modernej úprave. 

 Nedeľný predpoludňajší program prebiehal vo vozárni v Skanzene, pršalo totiţ celú 

noc i celé predpoludnie. Prestalo pršať okolo obeda asi na hodinku a pol, takţe program bol 

opäť v kinosále Domu kultúry. Sobotňajší večerný program sledoval napr. exprezident Rudolf 

Schuster, veľvyslankyňa Ukrajiny na Slovensku Inna Ohnivec i mnoho ďalších pozvaných 

hostí, v nedeľu to boli napr. predseda PSK Peter Chudík, poslanci NR SR Jaroslav Ivančo 

a Jozef Halecký, primátor mesta Svidník Michal Bartko a mnohí ďalší pozvaní hostia. 
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Sledovali vystúpenia Makovice, Zemplína, Karpaťanina, Šarišančeka i ďalších súborov. 

Festival v Dome kultúry jednoducho nebol festivalom na amfiteátri. Najstarší slovenský 

folklórny festival doplatil na niekoľko nedostatkov. Veľká škoda, ţe to takto dopadlo. Počasie 

neovplyvní nikto, no o prekrytie javiskovej časti amfiteátra, by sa niekto postarať mohol, aby 

bol svidnícky festival tým ako ho mnohí a často popisujeme.  

 

 Svitanček oslavuje 10-tiny 

 

 Detská tanečná skupina SVITANČEK sa svidníckemu publiku z pódia prihovára uţ 

10. rok. Jej členovia oslávili prvé okrúhle narodeniny v nedeľu 5. júla. Slovo Svitanček sme 

po prvýkrát mohli počuť v roku 1999, teda ešte v minulom storočí! Vtedy mal Svitanček 6 

členov, 3 tanečné páry, je úţasné, ţe dnes sú z nich vysokoškoláci. Hlavnou náplňou tanečnej 

skupiny je priniesť spoločenský tanec medzi mladú generáciu. Členovia skupiny sa prezentujú 

na vystúpeniach doma v regióne, ale aj v zahraničí. V tomto roku uviedli po prvýkrát 

samostatné celovečerné predstavenie PRÍBEH O POPOLUŠKE. Svitanček dosahuje veľmi 

dobré výsledky aj na poli súťaţí v spoločenskom tanci, kde jeho tanečníci dosahujú stále 

lepšie výsledky nielen vo formáciách, ale aj ako jednotlivci. Ako gratulantov na oslavách 

privítali tanečnú skupinu EL SOL z Poľska, Maţoretky Mesta Svidník a Samozrejme, 

staršieho brata SVITAN. O veľkom úspechu hovorili všetci, čo sa do preplnenej sály vošli. 

Nakoniec sa deti poďakovali svojej vedúcej Mgr. Viktórii Husárovej, človeku, ktorý im 

venuje svoj voľný čas, svoj um, ale najmä má s nimi trpezlivosť a snaţí sa ich naučiť čo 

najviac z toho, čo sama ľúbi – TANEC.  

 

 Svidnícke kultúrne leto 2009 

 

 Uţ niekoľko rokov sa môţe naše mesto pýšiť svojou pešou zónou a tým, ţe počas 

prázdninových víkendov nezíva prázdnotou. Kaţdú nedeľu na pódiu prebieha kultúrne 

podujatie. V rámci programov Kultúrneho leta 2009 Svidníčania tlieskali hudobnej skupine 

CARMEN, Maţoretkám Mesta Svidník, vypočuli si skupiny vystupujúce na ROCK FESTe, 

určite potešilo Rómske popoludnie, ale aj hudobné skupiny PROSPEKT a DUAL RELAX. 

Úspech zoţali malí tanečníci z DTS Svitanček a ţiaci zo ZŠ Karpatská. vyplnená krásnym 

programom bola kaţdá nedeľa a Svidníčania si určite v programe našli to svoje.  

 

 Jeseň s knihou na pešej zóne 

 

 Na svidníckej pešej zóne vo štvrtok 8. októbra pracovníci Podduklianskej kniţnice 

zorganizovali podujatie pod názvom Jeseň s knihou. Cieľom podujatia bolo dostať kniţnicu 

do povedomia širokej verejnosti a spropagovať kniţnično-informačné sluţby. Podujatie 

spestrili svojim vystúpením Maţoretky Mesta Svidník pod vedením Viktórie Husárovej, ţiaci 

CZŠ divadielkom Maťko a Kubko pod vedením učiteľky Ivaničovej, spevácky zbor Centráčik 

pod vedením Anny Suvákovej a tancom deti z DD pod vedením svojich vychovávateliek. Po 

kultúrnom programe prítomní mali moţnosť vidieť bibliobus, kde prebiehala prezentácia 

kultúrno-výchovných podujatí organizovaných kniţnicou. Pred bibliobusom bola 

sprístupnená panelová výstava. História a súčasnosť kniţnice a Aj Slovenky vedia písať, 



18 
 

predávali sa vyradené knihy, prebiehala anketa, rozdávali sa propagačné materiály. Deti si 

zasúťaţili pri viacerých stanovištiach. Zaujímavé podujatie pre deti i dospelých.  

 

 Dôchodcom spieval Grúň i Volejníčková  

 

 Uţ tradične v polovici októbra pri príleţitosti Mesiaca úcty k starším organizuje Mesto 

Svidník v kinosále Domu kultúry vo Svidníku kultúrno-spoločenský program určený všetkým 

dôchodcom a seniorom ţijúcim na území mesta. Tak tomu bolo aj v piatok 16. októbra 

popoludní. Seniori, ktorí prijali pozvanie a prišli do Domu kultúry, boli obdarovaní vecnými 

darčekmi, prihovoril sa im primátor mesta a v kultúrnom programe sa o zábavu postaralo trio 

Dušan Grúň, Lýdia Volejníčková a Martin Jakubec. Na pódiu oţili nestarnúce melódie 

z REPETE a dôchodcovia odchádzali veľmi spokojní plní spomienok na svoju mladosť.  

 

 Echo našich slávností 

  

 V sobotu 24. októbra sa vo svidníckom Dome kultúry konal uţ 18. ročník kultúrneho 

podujatia ECHO našich slávností. Záujem o toto podujatie bol veľký, niekoľko dní pred jeho 

uskutočnením uţ neboli vstupenky. V sobotu večer sa hľadisko DK zaplnilo do posledného 

miesta.  

 Dramaturgia programu bola koncepčne i časovo zharmonizovaná a vyváţená. Spojenie 

ţivej hudby, spevu, tanca, či hovoreného slova odmenilo vďačné publikum po kaţdom 

vystúpení veľkým potleskom. Hosťom večera bol spevák ľudových piesní Ján Ambróz 

z Telgártu, ktorý v hudobnom doprovode muziky FS Borievka svojim spevom pookrial 

divákov. Spestrením bola ľudová rozprávačka Mária Triščová z Jarovníc, ktorá porozprávala 

o ťaţkom ţivote rómskej komunity. Predstavil sa aj FS Poráčan z Poráča a domáci FS 

Makovica. Podujatie uvádzali Jarmila Miňová a Ivan Rudý, uskutočnilo sa pod taktovkou 

Mesta Svidník v spolupráci s POS a pod záštitou predsedu PSK Petra Chudíka. Dobrá nálada 

a spokojnosť návštevníkov boli základné atribúty dvojhodinového programu.  

 

 Výstavy 

 

 Súťažná výstava kraslíc 

 

 Súťaţná výstava KRASLICE 2009 bola otvorená v piatok 3. apríla vo výstavných 

priestoroch SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. 

 Na otvorení a vyhodnotení súťaţnej prehliadky sa zúčastnili viacerí pozvaní hostia, 

medzi nimi poslanci PSK za okres Svidník Michal Gondek a Ján Holodňák, primátor 

Svidníka Michal Bartko, Generálny konzul Ukrajiny v Prešove Jurij Koľadnyckyj, akademik 

Mikuláš Mušinka z Prešova.  

 V kultúrnom programe sa prestavilo duo Mária Vančíková-Kyjovská a Vladimír 

Pasnišin. Odborná porota na čele s PaedDr. Ladislavom Puškárom vyhlásila výsledky súťaţe. 

Cenu primátora mesta Svidník získala krasličiarka Boţena Majurníková zo Svidníka. Na 

ďalších miestach bolo poradie nasledovné: Mária Kravcová – Svidník, Mária Farkašová – 

Svidník, Boţena Šelepcová – Svidník, Jozef Hvozdík – Sečovce, Andrej Olijar – Niţná 
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Pisaná, Mgr. Jana Suchá – Trebišov, Anna Cimbaľaková – Bardejov, Karol Fecko – Prešov, 

Ľubov Balaščáková – Bardejov. 

 Výstava trvala do 25. mája. 

 

 Grécke ikony vo Svidníku 

 

 V piatok 19. júna bola slávnostne otvorená výstava Grécke ikony, ako sprievodné 

podujatie 55. Slávnosti kultúry Rusínov – Ukrajincov Slovenska. výstavu pripravilo SNM – 

MUK vo Svidníku v spolupráci so zoskupením umelcov IKONA ART MONT ATHOS. Za 

účasti hostí, širokej verejnosti ju otvoril riaditeľ Múzea ukrajinskej kultúry Miroslav 

Sopoliga. 

  Sakrálny obraz ikon je najčastejšie maľovaný na dreve. Prvé ikony začala písať 

kyjevská ikonografická škola. V pravoslávnych a gréckokatolíckych chrámoch boli ikony 

súčasťou ikonostasu. Toto staré umenie ikonopiscov v interiéri chrámov vznikalo podľa 

prísnych pravidiel a plnilo didakticko-náboţenskú úlohu. Staré umenie ikonopiscov oţíva aj 

dnes a čoraz častejšie sa mu venujú aj mladí umelci – novodobí ikonopisci. Výstava spojená 

s predajom potrvá do 31. júla. 

 

 Rezbársky workshop METAMORFÓZY 

 

 Človek je spätý s prírodou od nepamäti. Drevo ho sprevádza od kolísky aţ po hrob. 

V snahe oţiviť v našom regióne prácu s drevom pripravil umelecký klub PROSPEKTA 

v spolupráci s POS vo Svidníku za finančnej podpory MK SR Rezbársky Workshop v termíne 

od 6. do 13. októbra v areáli POS vo Svidníku. Tvorivé stretnutie bolo zamerané na ľudovú 

architektúru- vytvorenie monumentálnych drevených plastík, ktoré budú umiestnené na 

verejnom priestranstve a ich úlohou bude ovplyvniť myslenie verejnosti v záujme lepšieho 

chápania kontinuity medzi minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou. Odborným lektorom bol 

rezbár Štefan Malík zo Spišskej Belej, ktorý v súčasnosti ţije a tvorí v Dukovciach pri 

Giraltovciach. Venuje sa sakrálnej a svetskej tvorbe.  

 Rezbársky workshop splnil svoje poslanie. Zaujal najmä mladých začínajúcich 

rezbárov, čo je prísľubom do budúcnosti pokračovať v týchto aktivitách a dať nášmu regiónu 

mladých tvorcov ľudového výtvarného umenia. Koordinátorkou projektu bola Helena 

Petríková, pracovníčka POS vo Svidníku.  

 

 Výstavné priestory ožili paličkovanou krásou, fujarami i šperkmi 

 

 Vo výstavných priestoroch POS vo Svidníku v stredu 18. novembra sprístupnili 

výstavy troch autorov, ktorí síce inklinujú k odlišným ľudovoumeleckým technikám, ale 

jednu vec majú spoločnú. Je ňou láska k umeniu. Je to výstava Anny Šafránkovej – Paličková 

krása, Jozefa Kmiťa – Keď drevo oţije a Anny Hrabkovej – Šperk 50. 

 Anna Šafránková sa k paličkovaniu dostala náhodou, absolvovaním rekvalifikačného 

kurzu. Technika ju zaujala natoľko, ţe sa jej začala venovať naplno a stala sa pre ňu 

koníčkom, ktorému sa venuje. Námety čerpá z prírody, ale aj z beţného ţivota, folklórne 

a sakrálne motívy, zhotovuje tieţ šperky a doplnky odevov.  
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 Drevo odjakţiva sprevádzalo človeka od kolísky aţ po hrob. Výrobe hudobných 

nástrojov venuje svoj voľný čas Jozef Kmiť, starší brat Anny Šafrankovej, venuje sa výrobe 

fujár. Na jeho fujarách sú vygravírované vlastné motívy, aj motívy drevených kostolíkov, 

ktoré touto technikou vytvára aj na mini obrázkoch. Fujary, ktoré vyrobil zdobia príbytky jeho 

rodiny a priateľov nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Anglicku a Rumunsku. Autor sa 

venuje aj výrobe hrajúcich valašiek. 

 Anna Hrabková vyrába šperky. Sú to nádherné, ručne zdobené náhrdelníky, náušnice, 

prívesky a rôzne doplnky, ktoré potešia kaţdú ţenu, ale aj muţov, ktorí k takýmto výrobkom 

inklinujú.  

 

 Šport 

 

 Turistika 

 

 Novoročné stretnutie na Rohuli 

 

 Tradičné uvítanie Nového roka sa uskutočnilo 1. januára 2009 na Rohuli. Viac ako sto 

turistov zo Svidníka, Niţnej a Vyšnej Jedľovej, Kruţľovej, Kapišovej a ďalších okolitých 

obcí sa stretlo na Rohuli, aby si zaţelali všetko dobré do Nového roka 2009. 

 Podujatia sa zúčastnili aj poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič, poslanec PSK Ján 

Holodňák, starostovia obcí a poslanci MsZ vo Svidníku Miron Mikita, Peter Blicha a Andrej 

Tyč. 

 Novoročné stretnutie na Rohuli má dlhoročnú tradíciu a neopakovateľnú atmosféru, je 

tu cítiť vzájomnú úctu a spolupatričnosť.  

 

 Zapálením vatry si pripomenuli 4. výročie úmrtia Jána Pavla II.  

 

 Takmer dve stovky poľských a slovenských turistov si vo štvrtok 2. apríla pripomenuli 

4. výročie úmrtia pápeţa Jána Pavla II. juţne od Cerkowej, prímestskej obce Dukly, na úbočí 

vrchu hory Cergowa, uprostred lesa nadchádza tzv. Zlatá studnička, ktorá je miestom, kde sa 

zdrţiaval sv. Ján z Dukly a viedol pustovnícky ţivot. Tam stojí kaplnka. Na vrchol hory 

absolvovalo výstup 25 turistov KST Doliny a Hory Svidník, KST Beskyd Svidník, KST 

Kaštielik Mestisko a deti CZŠ sv. Juraja vo Svidníku. Štvorkilometrový pochod od 

kameňolomu Lipowica vo večerných hodinách trval dve hodiny. Prekrásna večerná 

panoráma, zapálenie vatry a posedenie s priateľmi však stálo za všetku námahu.  

 

 Výstup k soche sv. Floriána na horu Makovica 

 

 Spokojní s účasťou v nedeľu 10. mája boli organizátori tradičného, v poradí uţ 16. 

ročníka výstupu hasičov, turistov a širokej verejnosti na staroslávnu horu Makovica pri 

príleţitosti Dňa hasičov – Sviatku sv. Floriána.  

 Príjemné nedeľné počasie prilákalo stovky milovníkov hasičstva a turistiky. 

Tohoročný výstup zorganizovali Obecný úrad a Dobrovoľný hasičský zbor v Cernine, 

Dobrovoľná poţiarna ochrana SR – Územný výbor vo Svidníku a Okresné riaditeľstvo 



21 
 

Hasičského a Záchranného zboru vo Svidníku pod záštitou predsedu PSK Petra Chudíka 

s finančnou podporou zastupiteľstva PSK. Na výstupe nechýbal poslanec NR SR Mikuláš 

Krajkovič, prednosta Obvodného úradu vo Svidníku a poslanec PSK Milan Cocuľa, poslanec 

PSK Ján Holodňák, primátor Svidníka Michal Bartko, starosta obce Cernina Helena 

Madzinová. Nechýbal moleben, kladenie kytíc, zapálenie vatry, ale ani súťaţe v športových 

disciplínach a kultúrny program. Akcii prialo počasie a organizátori i účastníci odchádzali 

spokojní.  

 

 Sviatok turistiky na Stavku 

 

 Veľmi pekné stretnutie sa uskutočnilo v piatok 18. septembra. Takmer 240 turistov 

z Poľska a Svidníka sa stretlo na najvyššom vrchole okresu Svidník – na Stavku v nadmorskej 

výške 728 m. Poliaci tento vrch volajú Baranie. Organizátormi tejto akcie boli PTTK Krosno 

a KST Beskyd Svidník. Za nádherného počasia si účastníci pozreli okolie z rozhľadne, urobili 

si táborový oheň a absolvovali vedomostný kurz. Táto akcia potvrdila vynikajúcu spoluprácu 

turistov zo Svidníka a z Krosna. Účasť mladých turistov je veľkým povzbudením pre 

všetkých, ktorí pracujú s mládeţou.  

 

 Pochod Chodníčkami Alexandra Pavloviča 

 

 Regionálna rada ZRUS vo Svidníku, SNM-MUK a Mesto Svidník zorganizovali 

v sobotu 19. septembra tradičný turistický pochod nazvaný Chodníčkami Alexandra 

Pavloviča.  

 Účastníci pochodu sa zišli pri Dome kultúry vo Svidníku, autobusom sa prepravili do 

obce Šarišské Čierne (rodiska národného buditeľa), pri dome, na ktorom je umiestnená 

Pamätná tabuľa venovaná Alexandrovi Pavlovičovi mu vzdali úctu a potom sa uţ turisti, 

milovníci prírody a ctitelia národného buditeľa vybrali po jeho stopách. Cieľ pochodu bol 

v areáli Skanzenu SNM-MUK, kde Milan Cocuľa spoločne s Jaroslavom Mičákom pre nich 

pripravili guľáš, nechýbalo ani pivo, kofola a vynikajúca nálada., ktorý dotvorilo príjemné 

slnečné počasie. Bola to krásna prechádza po lone našej prírody.  

 

Stolný tenis 

 

Turnaj o pohár primátora 

 

V sobotu 3. januára ŠK ZŠ Karpatská Svidník pod záštitou primátora mesta Michala 

Bartka zorganizoval jubilejný 15. ročník turnaja o ,,POHÁR PRIMÁTORA MESTA 

SVIDNÍK”. 

V kategórii muţi sa zišlo 32 kvalitných hráčov z celého východu. Umiestnenie: 

1. Martin Gumáň (JUNKAL – Portugalsko) 

2. Michal Dandár (SOKOL – Vojčice) 

3. Daniel Fink (ŠKST – Humenné) 

4. Igor Serbák (ŠKST – Humenné) 
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 V kategórii ţiaci sa zišlo 18 hráčov a 4 hráči z Poľska z mesta Wojaszuwka. 

Umiestnenie: 

1. Lukáš Kostelník (CENTRÁL – Svidník) 

2. Matúš Mráţik (VSTK – Vranov n/T) 

3. Tomáš Dubec (CENTRÁL – Svidník) 

4. Juraj Jurko (CENTRÁL – Svidník) 

 

 Paraolympijský víťaz vs. Majster okresu 

 

 Predseda Slovenského paraolympijského výboru, úspešný paraolympionik v stolnom 

tenise z paraolympiád i z majstrovstiev Európy hendikepovaných športovcov Ján Riapoš 

odohral v sobotu 24. januára v telocvični Spojenej školy niekoľko stolnotenisových zápasov 

proti svidníckym tenistom. Najviac ho zaujal len 14 – ročný tenista Lukáš Kostelník, 

najmladší majster okresu v kategórii muţov. Lukáš Jána Riapoša v stolnom tenise porazil.  

 

 Dvojnásobný majster Slovenska 

 

 V sobotu 2. mája sa v Povaţskej Bystrici konali Majstrovstvá Slovenska novinárov 

v stolnom tenise. Ta tomto podujatí sa zúčastnilo 40 pretekárov, medzi nimi aj člen ŠŠK 

Centrál Spojená škola vo Svidníku Andrej Dudáš, ktorý v celom turnaji nenašiel premoţiteľa 

a vybojoval si titul Majster Slovenska v dvojhre. K tomuto úspechu pridal ešte titul v štvorhre 

so svojim spoluhráčom Viktorom Zamborským z Prešova a dosiahol vo svojej bohatej 

športovej kariére najväčší športový úspech. 

 

 Volejbal 

 

 VK Slávia Svidník – Reprezentácia Austrálie do 20. rokov 

 

 V stredu 28. januára bola Športová hala na Ulici gen. Svobodu vo Svidníku dejiskom 

dôleţitého volejbalového stretnutia. Svoje volejbalové umenie na palubovke športovej haly 

predviedol reprezentačný výber kadetov Austrálie. Mladí volejbalisti boli pred 

Majstrovstvami sveta kadetov v Poľsku na aklimatizačnom sústredení v Bardejovských 

Kúpeľoch, preto im vhod padla moţnosť zahrať si proti svidníckym extraligistom. 

 Stretnutie sa však nieslo plne v réţii domácich volejbalistov, ktorí sa nenechali 

zahanbiť a aj keď mladých, ale predsa len reprezentačných volejbalistov Austrálie porazili 3:0 

na sety. 

 

 Volejbaloví extraligisti z TJ Slávia na 5. mieste 

 

 Svidnícki volejbalisti odohrali svoj posledný zápas v sezóne 2008/2009 na domácej 

palubovke. Ich súperom boli volejbalisti zo Zvolena, kde Svidníčania pred týţdňom vyhrali aj 

v sobotu 25. apríla na domácej palubovke. Bolo to pomerne dramatické, ale vyrovnané 

stretnutie, po ktorom sa však tešili domáci volejbalisti. TJ SLÁVIA Svidník – MVK VAV 

Zvolen 3:0. 
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 Kadetky ŠK Komenského prvé v oblasti Východ 

 

 Kadetky ŠK Komenského Svidník si v nedeľu 26. apríla v záverečnom dvojzápase 

pripísali na svoje konto ďalšie dva víťazstvá s domácim druţstvom Sobraniec a vo svojej 

premiére sa stali víťazkami Majstrovstiev oblasti Východ. 

 Mladšie ţiačky tieţ nesklamali. Štvrté, záverečné kolo finálovej skupiny Majstrovstiev 

oblasti Východ v kategórii mladších ţiačok. Ziskom strieborných medailí splnili predsezónny 

cieľ a za celoročnú prácu si pripísali prvý úspech.  

 

 Chlapci z Karpatskej majstrami Slovenska 

 

 V dňoch 14. a 15. mája sa v Starej Ľubovni uskutočnili školské Majstrovstvá 

Slovenskej republiky vo volejbale ţiakov základných škôl, ktorých vyhlasovateľom bolo 

Ministerstvo školstva SR a Slovenská asociácia Športu na školách. 

 Účastníci turnaja boli víťazi jednotlivých krajských kôl. Prešovský kraj reprezentovali 

ţiaci zo ZŠ na Ul. Karpatskej vo Svidníku. Základná časť turnaja sa hrala v dvoch skupinách 

kaţdý s kaţdým. 

 Finálový zápas chlapci zobrali s druţstvom Nitry. Výborne dirigovaní svojim 

kapitánom Mirom Slivovičom, ktorý bol nezadrţateľný na smeči, perfektným blokmi Paťa 

Ščerbu a Paľa Olejára, umnou nahrávkou Eda Pinďára, výborným príjmom Jara Vojčeka 

a Maja Vitka, nechytateľným podaním Šimona Nováka a vytrvalým povzbudzovaním celej 

lavičky dokázali do Svidníka doviesť uţ tretí titul školského Majstra vo volejbale ţiakov 

základných škôl. 

 

 Víťazstvo v Slovenskom pohári 

 

 Staršie ţiačky ŠK Komenského Svidník vyhrali Slovenský pohár – oblasť Východ. 

Svojim víťazstvom 14. júna vo Vranove si vybojovali postup do celoslovenského finále, ktoré 

sa o týţdeň koná v Mošovciach.  

 

 Šachy 

 

 Ukončili dlhodobú mestskú súťaž 

  

 Vo štvrtok 5. februára sa v Dome kultúry vo Svidníku ukončila dlhodobá mestská 

súťaţ v šachu druţstiev amatérov. Za účasti 6 druţstiev sa hralo systémom kaţdý s kaţdým, aj 

odvetné kolá. Hrali traja z kaţdého druţstva v olympijskom bodovaní. Najlepšie si počínali 

a s 21,5 bodmi získali putovný pohár Šachového klubu Svidník hráči S-R-S tímu Samuel 

Sakalík, Slavomír Sakalík, Marcela Sakalíková a Adam Riško. Na druhom mieste skončil tím 

A- Marián Mikitka, Adrián Mikitka, Michal Tkáč. Tretie miesto si vybojovali hráči tímu 

Killers –Michal Zdravecký, Igor Vaňuga, Jozef Keselica. Hráči – amatéri sa stretávajú vţdy 

pravidelne vo štvrtok sa v piatok na zápasoch mestskej ligy.  
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 Karate 

  

 Karatisti s peknými úspechmi 

 

 V sobotu 21. marca sa v Mestskej športovej hale vo Vranove nad Topľou konalo 4. 

kolo ţiackej ligy VÚKABU (Východoslovenskej únie karate a bojových umení) Vranovský 

pohár. 

 Karate klub Svidník reprezentovalo 8 súťaţiacich v rôznych vekových a váhových 

kategóriách.  

 V kategórii kumite starší ţiaci nad 50 kg získal 1. miesto Richard Šimko, v kategórii 

kumite mladší ţiaci do 35 kg získal 2. miesto Daniel Drotár a úspešný bol aj Sebastián Kosť, 

ktorý v kategórii kumite chlapci nad 30 kg získal 3. miesto. 

 

 50. ročník Dukelského behu mieru 

 

 Štvrté najstaršie beţecké podujatie na Slovensku napísalo v nedeľu 6. septembra svoju 

jubilejnú, päťdesiatu kapitolu. Z víťazstva sa tešil Poliak Artur Andrzej Blasinski s časom 

1:02:36. Druhý so stratou troch sekúnd skončil Ukrajinec Eduard Gapal a tretí s časom 

1:03:33 Jozef Urban z Košíc. 

 Na jubilejnom ročníku DBM sa reprezentovalo 117 beţcov, z toho 12 ţien a 20 

beţcov z okresu Svidník. 

 50. ročník DBM výstrelom z pištole odštartoval pri Pamätníku československých 

vojakov na Dukle tradične primátor Svidníka Michal Bartko, ktorý potom na štadióne vo 

Svidníku ďakovnými listami ocenil ľudí, ktorí stáli pri zrode a pomáhali pri jeho organizovaní 

a rozvoji v minulých rokoch.  

 Preteky o titul majstra okresu Svidník vyhral Igor Vančišin zo Stročína s časom 

1:15:15 (v celkovom poradí skončil 25). 

 Medzi ţenami triumfovala Ingrid Petnuchová (rodená Vančišinová) štartovala za 

Bardejov. 

 Trať merala 19 200 metrov. Traťový rekord nepadol, Stále ho drţí František Višnický, 

ktorý v roku 1982 z Dukly do Svidníka dobehol za 0:59:07. Atmosféra na štadióne bola 

celkom dobrá. Najlepší v jednotlivých kategóriách okrem diplomov a pohárov získali aj 

finančné odmeny. 

 

 Zaujímavé 

 

 Novoročné vinšovanie v skanzene 

 

 Uţ tradičné podujatie prilákalo v sobotu 17. januára do Skanzenu SNM-MUK desiatky 

Svidníčanov, ktorí sledovali zakáľačku ,,naţivo” a pritom strávili príjemný deň v peknom 

prostredí.  

 Organizátori podujatia SNM-MUK, OZ Chránime kraj pod Duklou a Mesto Svidník 

privítali viacerých hostí ako : veľvyslankyňa Ukrajiny na Slovensku Inna Ohnivec, vedúci 
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Detašovaného pracoviska Kancelárie prezidenta SR v Košiciach Otto Sabo. Riaditeľ SNM-

MUK Miroslav Sopoliga, predseda OZ Chránime kraj pod Duklou a zároveň prednosta ObÚ 

vo Svidníku Milan Cocuľa a primátor Svidníka Michal Bartko prítomným do nového roku 

podľa Juliánskeho kalendára zavinšovali a prostredníctvom pozdravného listu sa prihovoril aj 

prezident Ivan Gašparovič. Pobyt v skanzene prítomným spestrili dievčatá a chlapci z DFS 

Makovička a z DSZ Centráčik zo Spojenej školy vo Svidníku.  

 

 Zo štatistiky matričného úradu 

  

Matričný úrad vo Svidníku zaevidoval v roku 2008 – 439 narodených detí, z toho 

v samostatnom meste Svidník sa narodilo 87 detí. Uzavretých bolo 167 manţelstiev, vo 

Svidníku 78. Zomrelo 340 ľudí, zo Svidníka 284. Oproti roku 2007 sa narodilo o 33 detí viac. 

Uzavrelo sa o 12 manţelstiev menej a zomrelo o 12 ľudí menej. 

 

Ples demokratov s charitatívnym podtónom 

 

Spoločenské priestory Spojenej školy vo Svidníku patrili v sobotu 24. januára 11. 

Plesu demokratov a 1. Charitatívnemu plesu, ktorý sa konal pod záštitou a za osobnej účasti 

poslankyne NR SR a kandidátky na post prezidenta Ivety Radičovej. Okrem nej a jej partnera 

Jána Riapoša sa do Svidníka prišli zabaviť aj poslanec Európskeho parlamentu Milan Gaľa 

s manţelkou, viacerí poslanci NR SR za SDKÚ – DS s manţelkami, medzi nimi aj 

Stropkovčan, exminister dopravy Pavol Prokopovič s manţelkou. Podľa slov hostiteľa, 

poslanca NR SR Jaroslava Ivanča sa zišlo okolo 160 hostí, ktorí sa vo Svidníku cítili 

vynikajúco. Z kaţdej zakúpenej vstupenky organizátori venovali euro na charitatívne účely. 

 

Nová malá kotolňa K5 

 

Vo štvrtok 5. februára slávnostne prestrihli pásku na novej kotolni K5 na Ul. Sov. 

hrdinov pri bloku M/18. Táto úloha pripadla primátorovi mesta Michalovi Bartkovi 

a riaditeľovi spoločnosti SLUŢBYT Michalovi Husárovi. Ide o teplovodnú kotolňu 

s celkovým inštalovaným výkonom 1MW, ktorá dodáva teplo a teplú úţitkovú vodu do 

siedmych bytových domov v lokalite v okruhu starej, uţ nefungujúcej kotolne s rovnakým 

názvom K5. Výstavby novej kotolne bola realizovaná v zmysle Koncepcie rozvoja mesta 

Svidník v tepelnej energetike, kde sa ráta aj s vybudovaním zdroja tepla na spaľovanie 

drevnej štiepky. Jednou z alternatív je vybudovanie tohto zdroja v objekte súčasnej plynovej 

kotolne K3. 

 

Novou sudkyňou Jana Keselicová, podpredsedom Ivo Parada  

 

Minister spravodlivosti Štefan Harabin vymenoval v pondelok 2. februára nových 

podpredsedov okresných súdov v Prešovskom kraji. Novým podpredsedom Okresného súdu 

vo Svidníku sa stal Ivo Parada. 

 Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v zmysle výkonu ústavnej funkcie 

prezidenta vo štvrtok 5. februára vymenoval jedenásť sudcov bez časového obmedzenia. 
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Z rúk hlavy štátu si vymenovací dekrét prevzala aj sudkyňa Jana Keselicová, ktorá začína 

pôsobiť na Okresnom súde vo Svidníku.  

 

 Zlatým srdcom ocenili osem osobností 

 

 V piatok 13. februára sa konal v DK Koncert zlatého srdca, ktorý uţ po šiestykrát 

zorganizovalo OZ Chránime kraj pod Duklou. Tento koncert je kaţdoročne od roku 2003 

organizovaný na počesť vďaky ľuďom, ktorí pomáhajú pri rozvoji kraja pod Duklou 

a podporujú toto OZ v rozvíjaní aktivít na podporu rozvoja celého regiónu. 

 Medzi hosťami na koncerte boli : predseda PSK Peter Chudík, poslanec PSK Ján 

Holodňák a primátor Svidníka Michal Bartko. Prítomným sa prihovoril predseda OZ 

a zároveň prednosta ObÚ vo Svidníku Milan Cocuľa. 

 Ocenení boli : Milan Babej – člen OZ, Irena Korbová – členka OZ, Hana Zelenková – 

lekárka, Michal Bereţňák – silový trojbojár, Michal Hudák – dôchodca – fotograf, Jaroslav 

Jarábek – generálny riaditeľ Inţinierskych stavieb Košice, Peter Greguš – redaktor TV 

Markíza, Ruslana Kurilcová – redaktorka TV JOJ. Po druhýkrát Veľké zlaté srdce bolo 

udelené predsedovi PSK Petrovi Chudíkovi. V kultúrnom programe sa predstavili 

Gréckokatolícky cirkevný zbor zo Svidníka, speváčka Petra Fulupová, Tanečný odbor ZUŠ, 

Detská ľudová hudba Makovička a FS Makovica zo Svidníka.  

 

 Zrútila sa časť bytového domu na ,,Goldbergerke” 

 

 K havárii došlo 9. marca o 10:30 hod. Tesne predtým hliadka MsP operatívne 

vyhodnotila upozornenia obyvateľov o prasklinách a problémoch so zatváraním okien a dverí 

a nariadila okamţité opustenie bytov tohto sídliska. 

 Po upovedomení primátora mesta náčelníkom MsP bol okamţite zvolaný krízový štáb 

mesta a nariadené vysťahovanie všetkých obyvateľov bytového domu do priestorov mestskej 

ubytovne. Kaţdej rodine bol pridelený priestor jednej dvojbunky s príslušenstvom. 

Presťahovaných bolo 101 Rómov z 11 bytov aj s vybavením. V 6 bytoch pre nadmerné riziko 

zrútenia nebolo moţné nábytok vysťahovať. Príslušníkmi hasičov a štátnou políciou bol 

urobený prieskum rumoviska termokamerou a pátracím psom. K usmrteniu, ani zraneniu 

našťastie nedošlo. Na odstránenie sutín, na zabezpečovacie práce a sťahovanie boli nasadené 

vozidlá a technika Technických sluţieb, Sluţbytu, GAS-MG, s.r.o. a Stavbetu p. Oreniča. 

S autobagrom pomohla Správa a údrţba ciest PSK, oblasť Svidník. Pre všetkých 

presťahovaných obyvateľov počas dvoch dní bola zabezpečená celodenná strava v jedálni 

ubytovne. Primátor mesta rozhodol kaţdej rodine vyplatiť jednorazovú mimoriadnu dávku 

v hodnote 100 eur. Pre kojencov boli zabezpečené fľaše a plienky, cestou humanitárnych 

organizácií bolo zabezpečené šatstvo a jedlo. Mesto vyhlásilo zbierku šatstva pre deti od 

najmenších do 18 rokov. 

 Príkazom primátora mesta bol zamedzený vstup do ohrozeného bytového domu. Na 

zistenie príčin zrútenia bol objednaný znalec z Bardejova.  
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Voľby prezidenta republiky pod drobnohľadom 

 

 Do druhého kola prezidentských volieb postupuje Ivan Gašparovič so ziskom 876 061 

hlasov, čo predstavuje 46, 7 % a Iveta Radičová, ktorú podporilo 713 735 voličov, čo je 38, 

05 %. Rozhodli tak voliči v sobotu 21. marca. Volebná účasť dosiahla 43, 63 %. 

 Na nepostupujúcich priečkach skončili František Mikloško, Zuzana Matrináková, 

Milan Melník, Dagmara Bollová a Milan Sidor. 

 V prvom kole volieb bolo v zoznamoch, na celom Slovensku zapísaných 4 339 331 

oprávnených voličov. 

 Je rozhodnuté! Slovensko má staronového prezidenta. Ivan Gašparovič zvíťazil 

v druhom kole prezidentských volieb. Z celoslovenských výsledkov vyplýva, ţe rozdiel 

hlasov medzi ním a Ivetou Radičovou je 11, 06%. 

 Súčasný prezident vyhral pomerne výrazne s 55,53 % hlasov (1 234 787) oproti 

44,47% (988 808 hlasov) pre Ivetu Radičovú. K volebným urnám prišlo 51, 67 % voličov.  

 

 Oblastná konferencia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo 

Svidníku 

 

 Veľká zasadačka Obvodného úradu vo Svidníku bola dejiskom Oblastnej konferencie 

SZPB. Na konferencii, ktorá sa konala v utorok 7. apríla, sa zúčastnili hostia: vedúci 

organizačného útvaru Ústrednej rady SZPB v Bratislave Peter Švanda, poslanci NR SR 

Jaroslav Ivančo a Mikuláš Krajkovič, zástupca Obvodného úradu vo Svidníku Jozef Harviš, 

prednosta MsÚ vo Svidníku Vladimír Popik, vedúci oddelenia Vojenského historického 

ústavu vo Svidníku Adrián Lakta i niekoľko ďalších hostí.  

 Na oblastnej konferencii SZPB odznela správa o činnosti i správa revíznej komisie. Jej 

predseda Ján Fedorko oboznámil s plánmi úloh a kalendárnymi plánmi pléna, predsedníctva 

a jednotlivých komisií na kalendárny rok 2009. Protifašistických bojovníkov čaká XIV. Zjazd 

SZPB, ktorý sa uskutoční 24. a 25. júla v Liptovskom Mikuláši. Osobné poďakovanie na 

konferencii získal tajomník SZPB vo Svidníku Peter Sičák a za svoju prácu si odniesol 

Pamätnú medailu. Na konferencii bolo zvolených 21 členov pléna, z toho 7-členné 

predsedníctvo SZPB. Za predsedu bol opätovne zvolený Vasiľ Siňár, za podpredsedu Ján 

Uhrík a za tajomníka Peter Sičák. Na záver prítomní poloţili kytičky kvetov k soche arm. gen. 

L. Svobodu. 

  

 Eurovoľby 

 

 Obvodná volebná komisia vo Svidníku pre eurovoľby mala osem členov. 

Zapisovateľkou komisie bola Dana Macková, členmi: Jozef Baslár – ĽS_HZDS, Cyril Dudáš 

– SNS, Václav Dudáš – MISIA 21, Bohumil Kačmár – SDKÚ DS, Pavol Kovalik – KDH, 

Radovan Olejár – SMER –SD, Milan Piršč – Sloboda a Solidarita, Viliam Revický – DS. 

 V meste Svidník bolo zriadených sedem volebných okrskov: 

Vol. okrsok č. 1. – Spojená škola na Ul. Centrálnej 

Vol. okrsok č. 2. – ZŠ na Ul. Karpatskej 

Vol. okrsok č. 3. – Gymnázium DH na Ul. Centrálnej 
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Vol. okrsok č. 4. – Dom kultúry na Ul. Sov. hrdinov 

Vol. okrsok č. 5. – Poddukl. osv. stredisko na Ul. Sov. hrdinov 

Vol. okrsok č. 6. – ZŠ na Ul. 8. mája 

Vol. okrsok č. 7. – Technické sluţby na Ul. Budovateľskej 

 Vo Svidníku sa volieb zúčastnilo 1 367 voličov, čo je 14, 51%.  

 

 Silný vietor a búrka vyvracali stromy 

 

  Mimoriadne rušný piatok 26. júna má za sebou mesto Svidník. V piatok podvečer sa 

Svidníkom prehnala silná búrka sprevádzaná ešte silnejším vetrom a spoločne za sebou vo 

viacerých častiach mesta zanechali doslova spúšť. 

 Silný vietor v kombinácii s daţďom vylámal niekoľko stromov aj s koreňmi, na Ul. 8. 

mája, na Duklianskej ul., na Ul. Mládeţe, na Mierovej ulici. Z balkónov bytoviek lietali 

ţalúzie ako kúsky papiera, po ceste sa valila voda, zotmelo sa, hotová Sodoma ... Hasiči mali 

plné ruky práce, zasahovali pri odstraňovaní stromov z miestnych komunikácií i z chodníkov, 

ale aj pri odstraňovaní stromov zo zaparkovaných áut. Vietor strhol časť strechy z paneláku, 

strhol a poškodil strechy domov na IBV. Táto búrka bola rýchla, trvala asi 15 minút, no 

zanechala hotovú spúšť. Na Mestskom úrade okamţite zasadal Krízový štáb mesta. Na 

odstraňovaní následkov búrky sa podieľali pracovníci Technických sluţieb mesta Svidník, ale 

aj občania priloţili ruku k dielu. 

 

 Keď je práca nielen povolaním, ale aj poslaním 

 

 V druhej polovici júla oslávila ţivotné jubileum – 60. narodeniny Zuzana Sejková, 

odborná knihovníčka a bývalá riaditeľka Podduklianskej kniţnice vo Svidníku.  

 Zuzke na celý ţivot učarovali knihy – ten najzákladnejší a najcennejší zdroj poznania. 

V kráľovstve kníh, kniţnici, a medzi čitateľmi preţila 41 rokov. Za toto obdobie vychovala 

a vštepila lásku ku knihe a kniţnici niekoľkým generáciám čitateľov, a tak prispela k ich 

vzdelanostnému i osobnostnému rastu. Jej schopnosť koncepčne a tvorivo pracovať, k plneniu 

úloh pristupovať zásadovo, systematicky, erudovane a zodpovedne, to boli jej atribúty, 

ktorými pomáhala formovať ďalší rozvoj kniţnice. Odzrkadlilo sa to v mnohých významných 

úlohách a projektoch kniţnice, ktoré nesú jej výraznú pečať. Či uţ to bolo presťahovanie 

kniţnice do súčasných priestorov na sídlisku ULTRA, realizácia medzinárodného projektu 

BIBLIOBUSY, ojedinelého na Slovensku, alebo automatizácia kniţnično-informačných 

sluţieb prostredníctvom kniţničných programov nielen v kniţnici, ale aj v bibliobuse, 

internetizácia kniţnice, ale aj medzinárodná cezhraničná spolupráca s Bibliotékou v Krosne 

v rámci projektu MOSTY PRIATEĽSTVA, zabezpečenie vytvorenia pobočky v Domove 

dôchodcov a pobočky pre nevidiacich a slabozrakých v kniţnici, realizovanie kultúrno-

výchovných a vzdelávacích podujatí a mnohé ďalšie aktivity a podujatia. 

 

 Tunning zraz Svidník 2009 

 

 Tento rok sa vo Svidníku konal Tunnig zraz na dvakrát. Raz v piatok a v sobotu, 7. 

a 8. augusta a druhýkrát v piatok aţ do nedele, 21.-23. augusta. Zišlo sa mnoţstvo ľudí, 
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priaznivcov štvorkolesových tátošov, ale aj dobrej hudby, krásnych ţien a skvelej zábavy. 

Autá prechádzali nočným mestom v dlhej kolóne a ozaj bolo načo pozerať. Staré, pestro 

pomaľované a rôznymi svetielkami ozdobené autá boli ozajstnou pastvou pre oči. Súťaţ 

a zábava boli sústredené na Svidníckom letisku. S prekrásnou akciou boli spokojní nielen 

usporiadatelia, ale aj návštevníci, či uţ veľkí alebo malí.  

 

 Výjazdové rokovanie vlády 

 

 V analýze sociálno–ekonomickej situácie okresov Bardejov, Stropkov a Svidník, ktorú 

na svojom výjazdovom zasadnutí vo Svidníku v stredu 26. augusta prerokovala vláda, sú 

uvedené aj priority jednotlivých okresov. 

 Prioritou rozvoja okresu Svidník podľa tejto analýzy sú výstavba ďalšej etapy 

rýchlostnej komunikácie R4, dokončenie výstavby Domu európskej kultúry Svidník, 

realizácia projektu budovania Priemyselného parku Svidník, výstavba prvého bloku 18 

bytových jednotiek, vrátane inţinierskych sietí a dostavba vstupného areálu Skanzenu SNM-

MUK. 

 Vláda na tomto rokovaní uloţila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií, 

Ľubomírovi Váţnemu v termíne do 31. decembra 2012 zabezpečiť projektovú prípravu 

a začatie ďalšej etapy výstavby rýchlostnej cesty R4 na trase štátna hranica Slovenská 

republika a Poľská republika – Vyšný Komárnik – Svidník – Giraltovce – Prešov a v termíne 

do 31. decembra 2014 realizovať modernizáciu štátnej cesty 1/77 v úseku Bardejov – Svidník. 

 Ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja, Igorovi Štefanovi, vláda uloţila v termíne 

do 30 dní po predloţení relevantnej ţiadosti podporiť výstavbu prvého bloku 18 bytových 

jednotiek s niţším štandardom v meste Svidník a celkovej sume 500 tis. eur a zároveň 

podporovať projekty súvisiace s rozvojom občianskej infraštruktúry v súlade s platnými 

právnymi predpismi a s príslušnými operačnými programami, pričom kontrola plnenia tohto 

uznesenia bude realizovaná raz ročne k 31. decembru. 

 Ministrovi hospodárstva Ľubomírovi Jahnátkovi vláda uloţila podporiť realizáciu 

prípravy a výstavby priemyselného parku vo Svidníku v termíne do 31. decembra 2010 

a zároveň v súčinnosti s miestnou samosprávou a podnikateľskými subjektmi, ako aj so 

Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch podporiť vytypované aktivity v záujme ďalšieho 

rozvoja turizmu v okresoch Bardejov a Svidník, predovšetkým vo vzťahu k pamiatkam 

svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO, kontrola plnenia tohto uznesenia 

bude realizovaná raz ročne k 31. decembru.  

 Ministrovi ţivotného prostredia vláda uloţila podporovať projekty v okresoch 

Bardejov, Stropkov a Svidník súvisiace s rozvojom environmentálnej infraštruktúry v súlade 

s platnými právnymi predpismi, pričom kontrola tohto uznesenia bude realizovaná raz ročne 

k 31. decembru. 

 Ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny Viere Tomanovej vláda uloţila podporiť 

projekty v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti v okresoch Bardejov, 

Stropkov a Svidník do 31. decembra 2010. 

 Ministrovi obrany Jaroslavovi Baškovi vláda uloţila zabezpečiť dotáciu vo výške 

80 300 eur pre Vojenský historický ústav s určením na realizáciu modernizácie a revitalizácie 

expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku v termíne do 31. marca 2010. 
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 Podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra Róbertovi Kaliňákovi vláda uloţila 

zabezpečiť rekonštrukciu hasičskej stanice OR Hasičského a Záchranného zboru vo Svidníku 

v celkovej sume 1,1 mil. eur v termíne do 30. mája 2010 a zároveň zabezpečiť obnovu 

hasičskej záchrannej techniky v hasičských staniciach v Bardejove, Svidníku, Stropkove 

a Giraltovciach v celkovej sume 1,6 mil. eur. Podľa zverejneného uznesenia do okresu 

Svidník poputuje 1 165 800 eur. 

 

 Titul PIROHY 2009 poputoval na Ukrajinu 

 

 Pirohy roka 2009 navarilo druţstvo z ukrajinského mesta Rachov. Rozhodla o tom 

porota na nedeľňajšom 14. ročníku Majstrovstiev vo varení pirohov, ktoré sa konali 13. 

septembra v Skanzene SNM-MUK vo Svidníku a boli súčasťou Dňa ľudových tradícií. Aj 

keď pekné podujatie tak trochu pokazil dáţď, samotná súťaţ vo varení pirohov sa vydarila. 

Svoje umenie prišlo predviesť šesť druţstiev – dve druţstvá z Poľska, jedno z Ukrajiny 

a k nim sa pridali druţstvá z Mestského úradu vo Svidníku, Detského domova a druţstvo 

chlapcov 2. ročníka Hotelovej akadémie vo Svidníku. 

 O kultúrny program sa postaral FS MAKOVICA a pozvanie prijali aj mnohí hostia. 

Boli medzi nimi aj poslanci NR SR Jaroslav Ivančo a Mikuláš Krajkovič (predseda poroty), 

veľvyslankyňa Ukrajiny na Slovensku Inna Ohnivec, predseda PSK Peter Chudík, poslanci 

PSK Milan Cocuľa a Michal Gondek, primátor Svidníka Michal Bartko a mnohí ďalší. 

 V tomto roku z technických príčin, aj kvôli daţďu, zrušili súťaţ o najlepšieho jedáka 

pirohov, no nechýbali ľudoví remeselníci, ale ani prezentácie práce záhradkárov a včelárov. 

 Účastníkov Dňa ľudových tradícií prišiel do svidníckeho skanzenu pozdraviť 

arcibiskup prešovský a Slovenska JÁN, ktorý sa vracal do Prešova z odpustovej slávnosti 

v Ladomirovej. 

 

 Rusíni na streche Európy varili mačanku 

 

 Rusíni na streche Európy mačankujú, spievajú, tancujú, hrajú ..., takýto názov nieslo 

kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré v sobotu 3. októbra v areáli amfiteátra vo Svidníku 

zorganizovalo Občianske zdruţenie Chránime kraj pod Duklou. Bolo to voľné pokračovanie 

podujatia RUSÍNI NA STRECHE EURÓPY, keď v roku 2006 varili najväčší piroh a v roku 

2007 najväčšiu hrudku. Podujatie prilákalo do areálu amfiteátra nielen Svidníčanov, ale aj 

ľudí zo širokého okolia, ktorí prišli, aby sledovali odvahu a umenie 8 druţstiev, ktoré varili 

mačanku. Ich úlohou bolo navariť minimálne desať litrov mačanky na ľubovoľný spôsob a čo 

najskôr ju rozdať divákom. Druţstvo, ktorému sa to podarilo najskôr a navyše ako prvé 

rozdalo svoju mačanku ľuďom sa stalo víťazom. Stala sa ním rodina Migovcov z Vyšného 

Orlíka. 

 Podujatie oficiálne otvoril predseda OZ Chránime kraj pod Duklou a poslanec PSK 

Milan Cocuľa. Medzi hosťami nechýbal primátor Svidníka Michal Bartko, či riaditeľ DD vo 

Svidníku Jozef Baslár. 

 Počas súťaţe prebiehal kultúrny program. Svoje umenie na javisku predviedli 

Makovičiari i členovia HS FREEBAND. 
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 Všetky súťaţiace druţstvá získali čestný titul ,,NAJLEPŠÍ MAČANKÁRI” a k tomu 

aj nádoby a náradia, ktoré od organizátorov dostali. Hlavnou podstatou podujatia bolo 

pripomenúť jedno z tradičných jedál Rusínov – klasickú mačanku, a to sa podarilo. V areáli 

amfiteátra nechýbali ani ľudové remeslá a atrakcie pre deti.  

 

 Voľby do Prešovského samosprávneho kraja 

 

 V sobotu 14. novembra sme volili predsedu a poslancov Prešovského samosprávneho 

kraja. Vo svidníckom okrese sa o dôveru voličov uchádzalo 26 kandidátov, pričom Svidnícky 

okres má v krajskom parlamente tri poslanecké miesta. Percentuálna účasť vo voľbách bola 

v okrese Svidník 36,36 %. Najväčší počet hlasov za okres získal Ján Holodňák – 2 517, 

druhým krajským poslancom sa stal Milan Cocuľa s 2 303 hlasmi a tretím Peter Pilip s 1857 

hlasmi. Ján Holodňák (KDH, SDKÚ-DS) bude krajským poslancom uţ druhé volebné 

obdobie, Milan Cocuľa (SMER-SD, ĽS-HZDS) tretie a Peter Pilip (SF, ND, SZ, LIGA) je 

nováčikom. Percentuálna účasť vo voľbách do VÚC v Prešovskom kraji bola 26,31 %. 

Predsedu kraja sme si vyberali z desiatich kandidátov. Do druhého kola volieb postúpili 

súčasný ţupan Peter Chudík, ktorý získal v kraji 71 424 platných hlasov (41,17 %) a Ján 

Hudacký, ktorý získal 37 340 hlasov (24,66 %). 

 V druhom kole volieb v sobotu 28. novembra zvíťazil Peter Chudík a zostáva 

predsedom PSK aj pre tretie volebné obdobie.  

 

 Na hranici zbúrali kontrolné búdky 

 

 Na bývalom hraničnom priechode Vyšný Komárnik – Barwinek zbúrali v polovice 

novembra búdky, ktoré slúţili ako kontrolné stanovištia pre colníkov a pasovákov, Pri týchto 

búdkach s okienkom muselo zastaviť kaţdé vozidlo, ktoré prichádzalo v smere do Poľska, či 

na Slovensko. Uţ niekoľko dní sú však tieto búdky minulosťou, tak ako aj hraničný priechod. 

Slovensko i Poľsko sú v Európskej únii, patria aj do Schengenského priestoru a cestujeme bez 

hraníc.  

 

 Návštevy 

 

 Ľudia štátu – štát ľuďom 

 

 

 Snem okresnej organizácie strany SMER-SD vo Svidníku sa konal 24. januára 

v Dome kultúry. Zúčastnili sa ho primátori Svidníka a Giraltoviec Michal Bartko a Ján Rubis, 

prednosta Obvodného úradu vo Svidníku Milan Cocuľa, podpredseda Okresného 

predstavenstva ĽS-HZDS František Pochanič, poslanec NR SR a zároveň krajský predseda 

strany SMER-SD v Prešove Stanislav Kubánek a poslanec NR SR za SMER-SD Ľuboš 

Martinák. 

 Slávnostný snem Okresnej organizácie strany SMER-SD sa vyznačoval vysokou 

úrovňou a profesionálne zvládnutou organizáciou snemu. 
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 Predseda Okresnej organizácie SMER-SD a poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič 

v príhovore zhodnotil uplynulý rok. V poradí II. snem vyvrcholil odovzdávaním ocenení 

vybraným členom a slávnostnou recepciou. 

 

 Štátny tajomník MV vo Svidníku 

 

 Na pracovnej návšteve vo Svidníku bol v stredu 11. marca štátny tajomník 

Ministerstva vnútra Vladimír Čečot. Vo svojej gescii má verejnú správu, práve preto sa na 

pôde Mestského úradu stretol s primátorom Svidníka Michalom Bartkom a prednostom 

Obvodného úradu vo Svidníku Milanom Cocuľom. 

 Spoločne preberali viaceré aspekty fungovania verejnej správy a dotkli sa aj vzájomnej 

spolupráce medzi štátnou správou a samosprávou. 

 Vladimír Čečot sa v rozhovoroch dotkol aj organizačno-technického zabezpečenia 

nielen prezidentských, ale aj blíţiacich sa eurovolieb a tieţ volieb do orgánov samosprávnych 

krajov.   

 Primátor Michal Bartko poţiadal pána Čečota o podporu pri presadení projektu na 

rozšírenie kamerového systému v meste a pomoc mestu pri riešení otázky bývania Rómov. 

 

 Prezident republiky diskutoval so Svidníčanmi 

 

 Stretnutím s primátorom mesta Svidník Michalom Bartkom, prednostom Obvodného 

úradu vo Svidníku Milanom Cocuľom, zástupcami štátnej správy, starostami obcí okresu, ale 

i obyvateľmi mesta začal prezident republiky Ivan Gašparovič vo štvrtok 12. marca svoj 

trojdňový pracovný výjazdy po východnom Slovensku. Zaujímal sa o aktuálne dianie. 

S predstaviteľmi samosprávy diskutoval o problémoch, ktoré najviac trápia občanov tohto 

regiónu . Prihovoril sa pribliţne stovke účastníkov stretnutia, ktoré sa uskutočnilo vo veľkej 

zasadačke Obvodného úradu vo Svidníku. Vo svojom vystúpení sa predovšetkým zameral na 

svetovú hospodársku krízu a jej dopady na ekonomiku krajiny. Svidníčanom sa poďakoval aj 

za príkladné spoluţitie národností ţijúcich v tomto regióne. Rusíni a Ukrajinci podľa neho 

dokázali, ţe sú lojálnymi občanmi Slovenskej republiky, ktorým záleţí na rozvoji našej 

spoločnosti 

 

 Armáda ako faktor československých vzťahov 

 

 Od pondelka 20. apríla do stredy 22. apríla bol Svidník dejiskom zasadnutia Česko-

slovenskej komisie historikov.  

V utorok 21. apríla sa v priestoroch SNM-MUK konal seminár pod názvom Armáda 

ako faktor československých vzťahov. Tento vedecký seminár zorganizovali Česko-slovenská 

komisia historikov a Vojenský historický ústav v Bratislave v spolupráci so Štátnym 

archívom v Prešove – pobočka Svidník, Inštitútom histórie Filozofickej fakulty Prešovskej 

univerzity, SNM-MUK vo Svidníku a Sekciou pre vojenské dejiny Slovenskej historickej 

spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied za podpory Mesta Svidník, Obvodného úradu vo 

Svidníku a Občianskeho zdruţenia Chránime kraj pod Duklou. Zúčastnili sa ho aj riaditeľ 

Vojenského historického ústavu v Bratislave Miroslav Čaplovič, riaditeľ štátneho archívu 
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v Prešove, pobočka Svidník Richard Pavlovič, prednosta ObÚ vo Svidníku Milan Cocuľa, 

primátor mesta Michal Bartko a iní pozvaní hostia. 

 Účastníci seminára diskutovali o vojenstve a národnom hnutí druhej polovice 19. 

storočia o Česko-Slovenských vzťahoch v armáde, ale i o vzťahoch medzi Slovákmi 

a Čechmi v čs. ozbrojených zloţkách na Západe a Blízkom východe za II. svetovej vojny. 

Zvítali aj do Poľska a navštívili areál Pamätníka československých vojakov na Dukle. 

Spoznali pamätihodnosti mesta Svidník a ochutnali tunajšie kulinárske špeciality. Vedecký 

seminár i zasadnutie historikov prebiehalo v príjemnej atmosfére. 

 

 65. výročie Karpatsko-duklianskej operácie a Deň obetí Dukly 

 

 Za účasti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, predsedu vlády SR 

Róberta Fica, podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka, ministra obrany SR 

Jaroslava Bašku, poslancov NR SR, členov diplomatického zboru akreditovaného na 

Slovensku, generality slovenských ozbrojených síl vedenej zástupcom náčelníka Generálneho 

štábu OS SR generálporučíkom Petrom Gajdošom, predsedom SZPB Pavlom Sečkárom, 

odbojárov z Čiech a Poľska, ako aj priamych účastníkov bojov KDO sa v utorok 6. októbra 

uskutočnila spomienka 65. výročia tejto operácie a Dňa obetí Dukly. 

 Delegáciu Českej republiky viedol podpredseda vlády ČR a minister obrany Martin 

Barták, prevádzaný zástupcom náčelníka GŠAČR generálmajorom Josefom Bečvařom. 

 Pri Pamätníku československých vojakov na Dukle sa k účastníkom osláv okrem 

prezidenta Ivana Gašparoviča prihovoril aj predseda vlády Róbert Fico. 

 Pri tejto príleţitosti odovzdal minister obrany SR Jaroslav Baška 10-tim vojnovým 

veteránom pamätnú medailu za účasť v boji proti fašizmu a na oslobodení vlasti. Vence 

vďaky k pamätníkom vo Svidníku a na Dukle poloţili aj predstavitelia štátnej správy 

a samosprávy PSK a okresu Svidník, predseda PSK Peter Chudík, prednosta Obvodného 

úradu vo Svidníku Milan Cocuľa, primátor Svidníka Michal Bartko, poslanci MsZ vo 

Svidníku, zástupcovia spoločenských organizácií, politických strán a mnohí ďalší. Podujatia 

sa zúčastnili aj dcéry gen. Svobodu a maršala Koneva, ktorá prišla do Svidníka v delegácii 

Vologodskej oblasti Ruskej Federácie, ktorú viedol predseda Zákonodarného zboru 

Volgogradskej oblasti Nikolaj Tichonov. Na boje spred 65. rokov spomínali aj priami 

účastníci generálmajor vv. Karol Schwarz, armádny generál v. v. Mária Pelcrová. Popoludní 

pokračovali oslavy vo Svidníku na pešej zóne prezentáciou súčasných ozbrojených síl. Vojaci 

i vojenskí policajti predviedli svoju výzbroj a výstroj, i ukáţky boja z blízka, Čestná stráţ OS 

SR svoje cviky. V pestrom kultúrnom programe sa predstavili : Ľudová hudba Ondreja 

Kandráča, speváčky ľudových piesní Monika Kandráčová, Karina Paligová, ale aj country 

skupina Veslári, funky skupina Funkiez a Ruský umelecký súbor GRAND PRIX 

z Volgogradskej oblasti Ruskej federácie, z partnerskej oblasti PSK. 
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Cirkev 

 

Apoštolský nuncius navštívil Svidník 

 

Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana v nedeľu 22. februára 

navštívil gréckokatolícku farnosť vo Svidníku, kde v Chráme Boţej Múdrosti slávil spolu 

s prešovským arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ archijerejskú svätú liturgiu. 

Vzácnych hostí privítal miestny farár a protopresbyter Marek Pulščák. Bolo to po prvýkrát 

v histórii, čo do tejto farnosti prišiel zástupca Svätého Otca na Slovensku. 

Apoštolský nuncius spoločne s vladykom Jánom Babjakom a sprievodom spoločne 

obedovali v reštaurácii Hotela Rubín vo Svidníku, potom absolvovali krátku návštevu 

v chráme sv. Cyrila a Metoda a v kláštore otcov redemptoristov v Stropkove, kde vzácnych 

hostí pozdravila komunita gréckokatolíckych otcov misionárov. Ešte v sobotu večer Mons. 

Giordana a vladyka Ján slávili s predstavenými a bohoslovcami Gréckokatolíckeho kňazského 

seminára bl. biskupa P.P. Gojdiča v Prešove veľkú večiereň. 

 

Veľká noc 

 

Počas predĺţeného víkendu sme slávili veľkonočné sviatky. V nedeľu ráno 12. apríla 

sa zišli veriaci Rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho vierovyznania na posviacke jedál. 

Vzkriesenie vášho Pána Jeţiša Krista je pre kaţdého osobnou radosťou, ale je to aj príleţitosť 

na stretnutie sa rodiny a to je slávnostné, čo kaţdý preferuje. 

V nedeľu 19. Apríla slávili Voskresenije Isusa Christa pravoslávni veriaci. Zišli sa 

nielen v Chráme sv. Trojice v meste, ale aj v drevenej cerkvi sv. Paraskievy v areáli Skanzenu 

SNM-MUK. Veľká noc pre pravoslávnych veriacich je sviatkom sviatkov. 

Všade vládla krásna sviatočná atmosféra, milé úsmevy ľudí a príjemné stisky rúk 

známych, ktorí sa po roku opäť zišli.  

 

Svidník navštívil metropolita lucký a volyňský 

 

V sobotu 27. júna Svidník navštívil vysoko-preosvietený Nifont, metropolita lucký 

a volyňský z Ukrajiny. Slávnostne ho prijal v obradnej sieni mesta Svidník primátor Michal 

Bartko. Vo svojom príhovore pripomenul spätosť nášho regiónu po stáročia historicky, 

kultúrne i náboţensky so susednou Ukrajinou. Vzácny hosť urobil zápis do Pamätnej knihy 

mesta Svidník. Primátor mesta poprial hosťom z Ukrajiny a ich sprievodcom návštevu plnú 

dojmov a vyslovil vieru v lepšiu spoluprácu oboch krajín, cirkví a regiónov.  

 

Betlehemský večer predzvesťou Vianoc 

 

V poradí uţ 17. ročník Betlehemského večera dal v nedeľu 13. decembra jasne najavo, 

ţe aj vo Svidníku sa blíţia najkrajšie sviatky v roku. Podujatie zorganizovali Okresná 

organizácie Rusínskej obrody, Podduklianské osvetové stredisko a Mesto Svidník. Zaplnená 

kinosála tlieskala nádherným výkonom malých koledníkov - škôlkarov z jednotlivých 

svidníckych materských škôl, ale aj speváckym zborom zo základných škôl, dospelým 
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speváckym skupinám a folklórnym súborom Makovica a Makovička. slovom sprevádzala 

Nataša Šepitková. 

V hľadisku program sledovali poslanec PSK Ján Holodňák, primátor Svidníka Michal 

Bartko, poslanci MsZ a mnohí ďalší hostia.  

 

Zdravotníctvo 

 

Nezastupiteľné miesto v poskytovaní zdravotnej pomoci 

 

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku uţ 

päť rokov slúţi pacientom. 

Primárom oddelenia je MUDr. Pavol Lipčák. 14. januára 2004 bolo do prevádzky 

spustené FRO v priestoroch bývalej časti Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia s počtom 

20 postelí. Terajší stav je 21 postelí pre hospitalizovaných pacientov plus 2 postele 

v stacionári. 

FRO je zamerané na odstraňovanie následkov úrazu, neurologických, ortopedických, 

cievnych a iných ochorení. Trpezlivou rehabilitačnou liečbou moţno dosiahnuť úpravu. Za 

obdobie päť rokov bolo na FRO hospitalizovaných 2088 pacientov v Stacionári bolo od roku 

2006 ošetrených 2446 pacientov. FRO preukazuje svoju opodstatnenosť zariadenia 

a nezastupiteľné miesto v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

 

Valentínska kvapka krvi 

 

Územný spolok Slovenského Červeného kríţa sa zapojil do 14. ročníka Valentínskej 

kvapky krvi, ktorý sa konal od 11. do 26. februára. Na základe záujmu z jednotlivých 

organizácií, škôl i jednotlivcov zostavil svidnícky ÚS SČK harmonogram odberov, celkovo sa 

ich konalo šesť. 

Na svidnícke Hematologicko-transfúzne oddelenie prišlo v tohoročnom ročníku 

Valentínskej kvapky krvi 157 darcov, krv odobrali 131 darcom, z toho bolo 25 prvodarcov. 

 

Certifikát kvality 

 

Vedenie Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku si vo štvrtok 23. apríla 

prevzalo certifikát kvality ISO 9001:2000. Predmetom certifikácie sú postupy v oblasti 

poskytovania všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a spoločných 

vyšetrovacích a liečebných zloţiek. 

Certifikačným auditom bolo preukázané, ţe systém manaţérstva kvality spĺňa 

poţiadavky normy a organizácia je schopná plniť ciele a politiku kvality nemocnice. Na 

základe výsledku auditu TSÚS n.o. – Certifikačný orgán CERTIKOM udelil nemocnici 

certifikát s platnosťou do 22. apríla 2012. Spokojnosť pacientov – klientov a dobrý kredit 

nemocnice je základným predpokladom úspechu v prostredí poskytovania zdravotnej 

starostlivosti. 
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Organizátori Tunning zrazu Svidník 2009 odovzdali pulzný oximeter Detskému 

oddeleniu Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku 

 

Organizátori tohto podujatia mysleli aj na tých najmenších. Z výťaţkov dvoch súťaţí 

krásy sa vyzbieralo 320 eur, za ktoré zakúpili pulzný oximeter a rozhodli sa venovať ho 

detskému oddeleniu svidníckej Nemocnice. Primárovi oddelenia Viliamovi Revickému 

prístroj odovzdali zástupcovia organizátora Tunning Zrazu Svidník 2009 Ľubomír Sluk 

a Marek Biskup. 

Prenosný ručný pulzný oximeter je ergonomicky navrhnuté prenosné zariadenie so 

zobrazením údajov o saturácii (objem kyslíka a krvi) a pulz na veľkom a vysoko viditeľnom 

LED displeji. Darovaný typ je vhodný pre záchranné sluţby, ARO, JIP, transporty pacientov, 

lôţkové oddelenia. 

 

Liga proti rakovine venovala 13 500 eur 

 

Liga proti rakovine z verejnej zbierky 13. ročníka Dňa narcisov 2009 poskytla pre 

nemocnicu arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku na základe zmluvy z 8. júna 2009 finančný dar 

vo výške 13 500 eur na zakúpenie lineárnej prsníkovej sondy a inštrumentária ku 

kolonoskopu. Ich zakúpením budú vytvorené všetky predpoklady na kvalitné prevádzanie 

včasnej diagnostiky, prípadne následnej liečby ochorení prsníkov ţien a skvalitnenie 

diagnostiky, ako aj liečby závaţného onkologického ochorenia rakoviny hrubého čreva 

a konečníka a jeho záchyt vo včasných štádiách pre obyvateľov spádovej oblasti okresov 

Svidník a Stropkov.  

 

IV. ročník Duklianskej kvapky krvi 

 

IV. ročník Duklianskej kvapky krvi zorganizoval Územný spolok SČK vo Svidníku 

pri príleţitosti 65. výročia KDO v dňoch 6.-8. októbra. Túto akciu zahájil riaditeľ Sekretariátu 

ÚS SČK vo Svidníku v utorok ráno na Hematologicko-transfúznom odd. Nemocnice arm. 

gen. L. Svobodu. Medzi prvými darcami bol aj zakladateľ tejto akcie Jozef Pupala z Čierneho 

Potoka v okr. Rimavská Sobota, ale aj primátor Giraltoviec Ján Rubis. Celkovo počas 

Duklianskej kvapky krvi darovali krv 89 bezpríspevkových darcov. 

 

Nový kardiotokografický prístroj na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení 

svidníckej nemocnice 

 

V novembri bol pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie zakúpený nový špičkový 

kardiotokografický prístroj, ktorý je nevyhnutný na diagnostiku patologických procesov plodu 

počas tehotenstva a pôrodu. Vyhodnotením záznamových kriviek sa dá včas diagnostikovať 

okrem porúch činností maternice aj vnútromaterničné ohrozenie plodu z nedostatku kyslíka. 

Zakúpením nového CTG prístroja sa zvýšila kvalita poskytovania zdravotníckej starostlivosti 

o tehotné mamičky.  

 

 


