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Samospráva 

 

 Primátor Svidníka Michal Bartko zvolal 27. zasadnutie MsZ na štvrtok 25. februára 

o 10:00 hod. do zasadačky ObÚ vo Svidníku. 

Poslanci si vypočuli ústnu informatívnu správu o činnosti Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správy vo Svidníku, referoval riaditeľ RVaPS Michal Zozuľák. Riaditeľka 

regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku Ingrid Babinská poslancov 

poinformovala o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník, riaditeľ Technických 

sluţieb mesta Svidník Michal Pich informoval o činnosti TS a vedúci Odboru školstva, 

kultúry, mládeţe a telesnej kultúry MsÚ Ján Mihálik o finančnej a ekonomickej situácii škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Vedúci Odboru výstavby dopravy, 

ţivotného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ Imrich Bednár predloţil návrh na 

preloţenie ţiadosti o nenávratné finančné  prostriedky z fondov EÚ na projekt : Svidník – 

centrum sociálnych sluţieb. Jednalo sa o prestavbu bývalej MŠ na Duklianskej ulici na 

Penzión pre dôchodcov, predloţil aj návrh na predloţenie ţiadosti o nenávratné finančné 

prostriedky z fondov EÚ na projekt : Zvýšenie moţnosti obyvateľstva z marginalizovaných 

rómskych komunít vo Svidníku na trhu práce a ich následného začlenenia sa do ţivota 

spoločnosti. V tomto prípade išlo o vybudovanie Komunitného centra pre Rómov, ale aj 

o realizáciu rekvalifikačných kurzov so zameraním na Rómov. Poslanci prerokovali aj 

Komunitný plán sociálnych sluţieb mesta Svidník do roku 2013, ktorý predloţila vedúca 

odboru sociálneho, zdravotného, podnikateľskej činnosti a obchodu MsÚ Marta Jacková 

a tieţ návrh na schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného 

bremena) i správu o kontrolnej činnosti HK mesta Stanislava Feka za minulý rok.  

 V stredu 7. apríla sa o 14:00 hodine v zasadačke Mestského úradu uskutočnilo 28. 

mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, ktoré zvolal primátor Svidníka 

Michal Bartko. Toto mimoriadne zasadnutie malo okrem beţných procedurálnych záleţitostí 

len dva body na prerokovanie. Prvým bol návrh na schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej 

zmluvy (zmluvy o nájme nehnuteľnosti, konkrétne viacúčelovej športovej haly vo Svidníku). 

Tento návrh poslancom predloţil vedúci Odboru výstavby Mestského úradu Imrich Bednár, 

ktorý zároveň predloţil aj návrh na schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy, teda 

zmluvy o zriadení vecného bremena. 

 V zasadačke Obvodného úradu vo Svidníku sa vo štvrtok 29. apríla o 10.00 hodine 

uskutočnilo v poradí uţ 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Na programe boli prípravy 

56. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska, i výsledky hospodárenia mestskej 

samosprávy a návrh záverečného účtu za rok 2009. K záverečnému účtu svoje stanovisko 

pripravil hlavný kontrolór mesta. Poslancom bol predloţený aj návrh na zmluvné prevody 

vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník. Odzneli informácie o vyhodnotení zimnej 

vykurovacej sezóny a plán letnej údrţby tepelného hospodárstva i informácie o vyhodnotení 

zimnej údrţby miestnych komunikácií a návrh vysprávok ciest a chodníkov na rok 2010. 

Mestskí poslanci schvaľovali ţiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na 

projekty Podduklianský región – poznaj a propaguj, Svidník – centrum mesta, Zhodnotenie 

biologickej rozloţiteľného odpadu v meste Svidník.  

 Zasadačka Obvodného úradu vo Svidníku vola vo štvrtok 17. júna dejiskom 30. 

zasadnutia svidníckeho Mestského zastupiteľstva. Mestskí poslanci sa dozvedeli informácie 
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týkajúce sa pripravenosti kúpaliska na letnú sezónu, stavu trestnej činnosti a verejného 

poriadku i informácie o činnosti Mestskej polície za prvý polrok. Odznel aj návrh na zmluvné 

prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník. Hovorilo sa aj o príprave 

kultúrnych akcií v meste, Dňoch Svidníka a Kultúrnom lete 2010. Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2010 o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, 

prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovanie sťaţností fyzických osôb a právnických 

osôb v podmienkach samosprávy mesta Svidník predloţil hlavný kontrolór mesta. Zároveň 

predloţil aj správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta na druhý polrok. Poslanci schválili aj 

návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva na druhý polrok 2010.  

 Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku sa vo štvrtok 26. augusta zišli na 31. 

mimoriadnom zasadnutí. Zasadnutie zvolal primátor Svidníka Michal Bartko, poslanci 

rokovali v zasadačke Mestského úradu. Na programe mali okrem procedurálnych otázok iba 

jeden bod a to návrh na určenie rozsahu funkcie primátora mesta Svidník, počtu volebných 

obvodov a poslancov MsZ v nich na nové volebné obdobie rokov 2010-2014. Tento návrh 

predloţil primátor Michal Bartko a súvisel s blíţiacimi sa voľbami do orgánov samosprávy 

miest a obcí ktoré sa na celom území Slovenska uskutočnia v sobotu 27. novembra 2010. 

 Mimoriadne 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva bolo zvolené na nedeľu 29. 

augusta. Bol na ňom prejedaný návrh na určenie rozsahu funkcie primátora Mesta Svidník na 

nové volebné obdobie rokov 2010-2014. Táto funkcia bola poslancami Mestského 

zastupiteľstva schválená na plný úväzok. 

 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku bolo zvolané na pondelok 20. 

septembra do zasadačky Obvodného úradu vo Svidníku. Informáciu o realizácii uznesení 

z ostatných rokovaní MsZ podal hlavný kontrolór mesta Ing. Stanislav Fek. Poslanec 

a predseda komisie pre udeľovanie cien mesta Svidník Mgr. Jaroslav Ivančo podal návrh na 

udelenie Ceny mesta riaditeľke POS vo Svidníku Márii Pajzinkovej. Informáciu 

o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ďalších zámeroch v Nemocnici arm. gen. L. 

Svobodu Svidník, n.o. predniesli Ing. Norbert Schellong, generálny riaditeľ nemocnice a Ing. 

Peter Petruš, výkonný riaditeľ nemocnice Správu o plnení programového rozpočtu mesta 

Svidník za I. polrok 2010, návrh 1. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2010 

i Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta predloţil Ing. Nikolaj 

Vlčinov, vedúci odboru MsÚ. O všeobecnom záväznom nariadení mesta Svidník č. 2/2010, 

ktorým sa vyhlasuje zmena č. 1 Územného plánu mesta Svidník informoval Imrich Bednár, 

vedúci odboru MsÚ. Dva návrhy všeobecného záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2010 

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

a č. 4/2010 o dani z nehnuteľnosti predloţil Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci finančného odboru. 

Návrh volebných obvodov a poslancov MsZ v nich na nové volebné obdobie rokov 2010-

2014 a tieţ návrh doplnku č.4 k rokovaciemu poriadku MsZ vo Svidníku predniesol primátor 

Svidníka Ing. Michal Bartko. O otvorení školského roka v ZŠ a školských zariadeniach 

v meste Svidník informoval Ing. Ján Mihálik, vedúci odboru ŠKMaTK. Poslanci diskutovali 

o všetkých bodoch programu zasadnutia MsZ. 

 Na piatok 12. novembra 2010 zvolal primátor mesta Michal Bartko poslancov MsZ vo 

Svidníku na jeho 34. zasadnutie do zasadačky Obvodného úradu vo Svidníku. Návrh 

viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2011-2013 predloţil vedúci 

finančného odboru MsÚ Ing. Nikolaj Vlčinov, svoje stanovisko k tomuto návrhu vyjadril aj 
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hlavný kontrolór Ing. Stanislav Fek. Ing. Nikolaj Vlčinov predkladal aj Návrh na zmluvné 

prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník. Návrh VZN mesta Svidník č. 

5/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 5/2009 o určení školských odpadov 

pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník a Návrh VZN mesta Svidník 

č. 6/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka ZUŠ, dieťa materskej školy 

a školského zariadenia so sídlom na území mesta Svidník predniesol Ing. Ján Mihálik, vedúci 

odboru ŠKMaT. O činnosti mestskej polície za II. polrok 2010 poinformoval náčelník MsP 

Imrich Matiaš. Na zasadnutí bola schválená Ţiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu 

stavieb: ,, Svidník, 54, b.j. niţšieho štandardu, II.-III. etapa – 2 x 18 b.j. bloky B, C vrátane 

technickej vybavenosti, ktorú predloţil Imrich Bednár, vedúci odboru VDŢPaRR. Poslanci 

prerokovali aj správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za I. polrok 2011, ktoré 

predloţil Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta.  

 

 65. výročie oslobodenia 

 

 V utorok 19. januára sa v našom meste uskutočnili oslavy 65. výročia oslobodenia 

Svidníka. O 14. hodine sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov. Predstavitelia mesta, štátnej 

správy, politických strán a hnutí, členovia SZPB a predstavitelia firiem a organizácií poloţili 

kytice a vence vďaky k Pamätníku Sovietskej armády, k soche arm. gen. Ludvíka Svobodu vo 

Svidníku a k Pamätníku Československej armády na Dukle.  

 Oslavy pokračovali o 17. hodine slávnostnou akadémiou v Dome kultúry vo Svidníku. 

Prítomným sa prihovoril primátor mesta Michal Bartko a odovzdal Ceny primátora 

Svidníčanom, ktorí sa aktívne podieľali alebo sa podieľajú na rozvoji mesta. Ocenení: 

- kurič v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu a zároveň 68-násobný darca krvi, drţiteľ Zlatej 

plakety prof. Jana Jánskeho Pavel LEĽO prevzal cenu dodatočne; 

- bývalý riaditeľ Strojárni potravinárskeho priemyslu Juraj ČERVÁK za výstavbu a rozvoj 

mesta; 

- šička odevného závodu vo Svidníku Helena DAŇKOVÁ za rozvoj mesta; 

- elektrikár Bytového druţstva vo Svidníku Ján GAJDOŠ za výstavbu a rozvoj mesta; 

- rímskokatolícky kňaz, bývalý správca farnosti vo Svidníku Peter GOMBITA za šírenie 

a rozvoj duchovnej kultúry; 

- vrchná sestra Interného oddelenia svidníckej nemocnice Mária KESELICOVÁ za rozvoj 

zdravotníctva; 

- správca Domu smútku vo Svidníku Jozef LACA za dlhoročné zodpovedné poskytovanie 

sluţieb a za starostlivosť o cintoríny; 

- riaditeľka základnej školy Komenského Helena LACOVÁ za rozvoj školstva, za výchovu 

a vzdelávanie detí a mládeţe; 

- dôchodca, bývalý robotník Pozemných stavieb Ján LIPKA za výstavbu a rozvoj mesta; 

- kancelár a hovorca Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove, bývalý správca farnosti vo 

Svidníku Ľubomír PETRÍK za šírenie a rozvoj duchovnej kultúry; 

- riaditeľ Technických sluţieb mesta Svidník Michal Pich za Zveľaďovanie a rozvoj mesta. 

 V kultúrnom programe, ktorý konferovala a reţírovala Jarmila Miňová, účinkovali: 

Ţiaci I. ZŠ Ul. Komenského, ţiaci II. ZŠ Ul. 8. mája, ţiaci IV. ZŠ Ul. Karpatská. Recitátorky: 

p. Uramová, p. Vaňková a spevácke trio: Vaňková, Labiková, Humeník. List p. Klusákovej 
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prečítala p. Husárová. Slávnostná a príjemná atmosféra sa niesla celým večerom 65. výročia 

oslobodenia Svidníka. 

 

 Prešovský samosprávny kraj 

 

 Znovuzvolený predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Peter Chudík a 62 

poslancov, ktorí v novembrových voľbách do orgánov PSK získali najviac voličských hlasov, 

zloţili slávnostný sľub v pondelok 21. decembra 2009. Slávnostného aktu v Prešove sa 

zúčastnil aj predseda Národnej rady SR Pavol Paška.  

 Zastupiteľstvo PSK vstúpilo do tretieho volebného obdobia. Okres Svidník 

reprezentujú traja poslanci: Peter PILIP (nezávislý kandidát) je poslancom zastupiteľstva PSK 

po prvýkrát, Ján HOLODŇÁK (koalícia KDH, SDKÚ-DS) po druhýkrát a Milan COCUĽA 

(koalícia SMER-SD, ĽS-HZDS) po tretíkrát. 

 

Po rokoch zmena 

 

Michala Bartka vo funkcii primátora mesta Svidník strieda Ján Holodňák. Rozhodli 

o tom voliči v sobotu 27. novembra vo voľbách. Vo Svidníku sme volili primátora 

a sedemnástich poslancov Mestského zastupiteľstva. Vo Svidníku sme o primátorovi 

rozhodovali spomedzi troch kandidátov: Michal Bartko, Ján Holodňák a Pavel Olejár. 

Náskok, ktorý dosiahol Ján Holodňák pred svojimi konkurentmi čakal len málokto. 

 Ján Holodňák  ako nezávislý kandidát na primátora s podporou politických 

strán SDKÚ-DS, KDH, SaS, MOST-HÍD a Náš kraj získal celkovo 2136 hlasov a bol zvolený 

za nového primátora Svidníka. Na druhej priečke skončil kandidát koalície SMER-SD a ĽS-

HZDS Pavel Olejár s počtom hlasov 1341 a ako tretí skončil nezávislý kandidát Michal 

Bartko, ktorý získal 1025 hlasov. 

Vo Svidníku bolo v zoznamoch voličov zapísaných 9 675 obyvateľov, ktorí si 

primátora mesta a poslancov MsZ volili v 3 volebných obvodoch (v 7 volebných okrskoch). 

Voličom bolo vydaných 4 600 obálok, pričom do urny ich bolo odovzdaných 4599. Počet 

platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov bol 4 461, počet platných hlasovacích 

lístkov pre voľby primátora bol 4 502. Voličská účasť v meste Svidník bola 47,54 %. Noví 

poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Vladimír Kaliňák, Cyril Dudáš, Jozef 

Poperník, František Kruľ, Štefan Čarný, Viktor Varchola, Marcela Ivančová, Ján Vook, 

Vladislav Sluk, Adrián Labun, Viliam Revický, Ján Grega, Eva Homzová, Miron Mikita, 

Kamil Beňko, Ján Haľko, Andrej Tyč.  

 

Ustanovujúce zastupiteľstvo 

 

Metodický návod Ministerstva vnútra SR pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich 

zasadnutí obecných zastupiteľstiev hovorí jasne. Ustanovujúce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva zvoláva, doterajší starosta tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania 

volieb do orgánov samosprávy obcí. Vo Svidníku bolo zvolané na štvrtok 23. decembra 

o 10.00 hodine do zasadačky Obvodného úradu.  
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Program mal slávnostný, ale aj pracovný charakter, na zasadnutí zloţil sľub 

novozvolený primátor Ing. Ján Holodňák i poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. 

V programe bola aj voľba členov mestskej rady, zriadenie komisií mestského zastupiteľstva 

a voľba ich predsedov, voľba členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov mesta, poveril primátor mesta Ing. Mirona Mikitu, poslanca 

MsZ, ktorý sa stáva aj členom MsR. 

Mestská rada pri Mestskom úrade vo Svidníku bude pracovať v novom volebnom 

období v tomto zloţení: Ing. Ján HOLODŇÁK, Ing. Miron MIKITA, Cyril DUDÁŠ, PaedDr. 

Jozef POPERNÍK, Vladislav SLUK, Mgr. Vladimír KALIŇÁK. 

Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku bolo zriadených 

osem komisií a ich predsedov: 

1. Komisia sociálna, zdravotná a bytová – MUDr. Viliam REVICKÝ 

2. Komisia pre výstavbu, územný rozvoj, doprava a ţivotné prostredie – Mgr. Kamil 

BEŇKO 

3. Komisia finančná a správy majetku – MUDr. František KRUĽ 

4. Komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládeţ – Mgr. Marcela IVANČOVÁ 

5. Komisia podnikateľskej činnosti a obchodu – Mgr. Adrián LABUN 

6. Komisia pre ochranu verejného priadku- PaedDr. Štefan ČARNÝ 

7. Komisia na šetrenie sťaţností – JUDr. Ján GREGA 

8. Komisia pre udeľovanie cien mesta Svidník – Andrej TYČ 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta 

bude pracovať v tomto zloţení: Cyril DUDÁŠ, Mgr. Ján HAĽKO, Mgr. Vladimír KALIŇÁK, 

Andrej TYČ. MsZ vo Svidníku poverilo výkonom sobášiacich týchto poslancov mestského 

zastupiteľstva: 1. Mgr. Kamil BEŇKO 

              2. Mgr. Ján HAĽKO 

              3. Mgr. Marcela IVANČOVÁ 

   4. Ing. Miron MIKITA 

   5. PaedDr. Jozef POPERNÍK 

Za sobášne dni určili štvrtok, piatok a sobotu. 

 

 Školstvo 

 

 Študenti ukázali firmy a študentské spoločnosti 

 

 Spojená škola vo Svidníku realizovala projektovú aktivitu Prehliadku cvičných firiem 

a študentských spoločností i Prehliadku slávnostného stolovania hotelovej akadémie. Akciu 

realizovali v rámci projektu ,,Mládeţ a tradície otvárajú hranice” podporovaného z Nórskeho 

finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR v spolupráci s Rodičovským zdruţením pri 

OA Svidník a CVČ Giraltovce. 

 Uţ na 6. ročníku si svoje podnikateľské aktivity otestovalo 14 cvičných firiem a 1 

študentská spoločnosť. Prehliadky sa zúčastnili predstavitelia PSK, Poslanci PSK Ján 

Holodňák a Peter Pilip, podporovatelia a partneri školy a zahraniční partneri školy 

z Uţhorodského komercijného technikumu z Uţhorodu a Zespólu szkól ekonomicznych w 

Przemyslu.  
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 Súťaţnej prehliadky sa zúčastnili hlavne študenti škôl ekonomicko-obchodného 

zamerania z Prešovského a Košického kraja. Akcia bola prezentáciou schopnosti študentov 

aplikovať teoretické poznatky v praxi, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, riešiť 

problémy, tvorivo a kreatívne myslieť a vyuţívať marketingové nástroje na oslovenie 

potencionálnych zákazníkov. 

 

 Štátna tajomníčka Ministerstva školstva Bibiána Obrimčáková vo Svidníku 

 

 V pondelok 8. februára navštívila štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR Bibiána 

Obrimčáková Strednú priemyselnú školu odevnú a Strednú odbornú školu technickú vo 

Svidníku. 

 Cieľom jej návštevy bola beseda zameraná na veľmi aktuálnu tému ,,mediálna 

výchova”. To, ţe mediálna výchova je jedným z najvýznamnejších trendov súčasnosti a jej 

význam v spoločnosti rastie, netreba zvlášť pripomínať. Je prínosom nielen pre osobný rozvoj 

kaţdého člena spoločnosti, ale posilňuje účasť a interaktivitu v spoločnosti. Média sú veľmi 

dôleţitou súčasťou nášho ţivota. Beseda splnila svoj účel. Všetci z nej odchádzali obohatení 

o nové poznatky.  

 Štátnu tajomníčku počas jej návštevy vo Svidníku prijal aj primátor Svidníka Michal 

Bartko. V rozhovore s ním sa zaujímala aj o aktuálny stav prác na rekonštrukcii dvoch 

svidníckych základných  škôl (ZŠ Komenského a ZŠ 8. mája). 

 

 Ján Rodák riaditeľom 

 

 Po dvoch neúspešných voľbách riaditeľa Gymnázia DH vo Svidníku Radou školy 

napokon definitívne rozhodnutie predsa len padlo. Rada školy pri Gymnáziu DH vo Svidníku 

volila riaditeľa dvakrát. V obidvoch prípadoch sa o tento post uchádzali tí istí dvaja kandidáti 

a obidvaja získali zhodný počet hlasov. 

 Predseda PSK Peter Chudík preto vyhlásil výberové konanie na obsadenie funkcie 

riaditeľa do ktorého sa prihlásil jediný uchádzač, poverený riaditeľ Gymnázia DH Ján Rodák. 

Výberová komisia ho oficiálne schválila za nového riaditeľa Gymnázia DH vo Svidníku.  

 

 Michal Bartko ocenil 23 pedagógov 

 

 Kaţdoročne pri príleţitosti Dňa učiteľov primátor mesta oceňuje pedagógov za prácu 

a výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese i v mimoškolskej činnosti. V piatok 

19. marca si z rúk primátora v rámci slávnostného stretnutia učiteľov vo Svidníku v Dome 

kultúry odnieslo ocenenie 23pedagógov pracujúcich v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník. 

 Ocenenia získali : Ľuboš DROTÁR – učiteľ prvého stupňa a slovenského jazyka, 

Ľudmila HRAŠČOVÁ- učiteľka matematiky a geografie, Blanka HUSÁROVÁ- 

vychovávateľka v školskom klube, Róbert FRANKO – učiteľ dejepisu a telesnej výchovy, 

Renáta KRESTIANKOVÁ- učiteľka prvého stupňa, Mária BELIŠOVÁ- učiteľka, Nadeţda 

FEDORKOVÁ- učiteľka prvého stupňa, Marián VITKO – učiteľ telesnej výchovy, Kamila 

DŢUPINOVÁ – učiteľka prvého stupňa, Vladimír ZELIZŇÁK – učiteľ prvého stupňa 
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a informatiky, Anna ŠTURÁKOVÁ – učiteľka geografie, telesnej výchovy a biológie, 

Viktória HUSÁROVÁ – učiteľka anglického a ruského jazyka, Pavol ŢELIZŇÁK – učiteľ 

slovenského jazyka a literatúry. Ocenení boli aj učitelia ZUŠ: Erika CICHÁ, Slavomír 

KALIŇÁK a Marián CUPRIŠIN, riaditeľky MŠ: Nataša ŠEPITKOVÁ, Anna KUREČKOVÁ 

a Anna DŢUPINOVÁ, učiteľky MŠ: Iveta BUCHALOVÁ, Anna DŢUMANOVÁ, Iveta 

CZECHOVÁ a Adriána PAZSTOROVÁ. 

 Primátor mesta Svidník Michal Bartko na slávnostnom stretnutí zdôraznil význam 

práce učiteľa pri dnešnej náročnej generácii detí a rodičov.  

 Stretnutia sa zúčastnili aj poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič, prednosta KŠÚ 

v Prešove Jaromír Pavlík, vedúca odborných činností KŠÚ v Prešove Mária Stanislavová 

a poslanci MsZ vo Svidníku. 

  Na návrh primátora Svidníka ocenenie KŠÚ - Komenského plaketu – získala 

pedagogička Helena MACKANIČOVÁ. 

 Slávnostné oceňovanie pedagógov vyvrcholilo kultúrnym programom, v ktorom sa 

predstavila hudobno-zábavná skupina ŠČAMBA, a slávnostnou recepciou.  

 

 Ocenil ich primátor 

 

 Úspechy mladých talentovaných svidníckych športovcov nezostali nepovšimnuté. 

Volejbalistov ZŠ Karpatská a volejbalistky ZŠ Komenského vo Svidníku spoločne s trénermi 

a riaditeľmi škôl prijal v posledný aprílový týţdeň primátor Svidníka Michal Bartko. Ţiačky 

ZŠ Komenského a ţiaci ZŠ Karpatská si na záverečných turnajoch v Povaţskej Bystrici 

a v Spišskej Novej Vsi vybojovali titul majstrov Slovenskej republiky vo volejbale ţiačok 

a ţiakov základných škôl. Pre ţiakov ZŠ Karpatská to bolo uţ štvrté prvenstvo v tejto súťaţi, 

ţiačky ZŠ Komenského si pripísali prvý titul majsteriek Slovenska základných škôl. Tento 

výnimočný úspech svedčí o tom, ţe sa volejbal v našom meste uberá správnym smerom 

a získava popularitu nielen medzi divákmi, ale najmä medzi mladými športovcami. podľa slov 

primátora je v súčasnosti volejbal výkladnou skriňou športu v meste Svidník. Úspešní mladí 

športovci, ich tréneri i riaditelia škôl boli ocenení plaketami mesta Svidník, zapísali sa do 

Pamätnej knihy mesta Svidník. Na záver stretnutia si spoločne pripili detským šampanským. 

 

 ZUŠ oslavovala výročie 

 

 Presne päťdesiat rokov svojej existencie si pripomína ZUŠ vo Svidníku. Na 

slávnostnej akadémii, ktorá bola tomuto výročiu venovaná sa spomínalo, hodnotilo 

a bilancovalo. V piatok 7. mája sa uskutočnila slávnostná akadémia venovaná 50. výročiu 

zaloţenia ZUŠ vo Svidníku. Stretli sa na nej bývalí aj terajší zamestnanci, rodičia, bývalí 

a terajší ţiaci a priatelia školy, ako aj mnohí významní hostia, poslanec NR SR Jaroslav 

Ivančo, primátor Svidníka Michal Bartko, vedúci Odboru školstva MsÚ Ján Mihálik 

a zástupca primátora Anton Bereţňák. 

 Slávnostný koncert, v ktorom sa snúbila minulosť s prítomnosťou, spomienky 

s dynamikou a rytmom ţivota, sa začal krátkym resumé o histórii a súčasnej dobe ZUŠ. 

  V roku 1959 Albín Lauko zaloţil hudobnú školu, ktorá oficiálne svoju činnosť začal 

15. novembra 1959. Celé štyri roky vyučoval pán Lauko sám. Rokmi sa hudobná škola 
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rozrástla o ďalšie odbory a ďalších učiteľov, ktorí stáli pri jej zrode a postupnom budovaní – 

Albín Lauko, Emma Dutková, Eva Rys Bissová, Imrich Makara, Jozef Tulek, Mikuláš 

Prokopčák, Allica Ţilková, Daniel Soóš. Počas uplynulých 50 rokov ukončilo školu vyše 

2000 absolventov, z ktorých sú mnohí členmi profesionálnych hudobných telies a divadiel, aj 

profesionálni výtvarníci, tanečníci, či pedagógovia. Dnes pracujú na škole štyri odbory: 

hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický, v nich získavajú ţiaci základné umelecké 

vzdelanie.  

  

 Medzinárodný projekt COMENIUS 

 

 V dňoch 26.-28. apríla bola ZŠ Ul. 8. mája vo Svidníku koordinátorom ţiackej 

konferencie medzinárodného projektu COMENIUS – Školské partnerstvá, ktorý pod názvom 

,,Vízia 2020, spoznávame sa navzájom” v rámci Programu celoţivotného vzdelávania 

vyhlásila Slovenská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – Národná agentúra 

programu celoţivotného vzdelávania- Pozvanie prijalo všetkých šesť škôl, no z dôvodu 

leteckej krízy, spôsobenej výbuchom sopky na Islande, museli svoje vycestovanie zrušiť, 

Hillside High School z Liverpoolu a fínska škola Niva – Kaijau Koulu z Nivaly. Tejto akcie 

sa nakoniec zúčastnilo 26 učiteľov a ţiakov z Francúzska, Španielska a Talianska. 

 Projekt VÍZIA 2020, ktorého dorozumievacím jazykom je angličtina, je o výhľade na 

rok 2020, o skúmaní miestnych problémov ţivotného prostredia a o uvedomení si dôleţitosti 

zdravého ţivotného štýlu v modernej spoločnosti, hlavne čo sa týka športu a voľného času. 

 V utorok učiteľov a ţiakov na pôde školy privítal riaditeľ ZŠ Ul. 8. mája vo Svidníku 

Miroslav Bačišin. Priateľské privítanie našimi ţiakmi, snaha komunikovať a ich úroveň 

anglického jazyka zahraničných pedagógov milo prekvapili. Ţiaci 8. a 9. ročníka strávili 

chvíle debatou s talianskymi, španielskymi a francúzskymi študentmi na rôzne témy – od 

voľno časových aktivít, cez hudbu aţ po výmenu mailových adries. Učitelia a študenti 

z Marsillarques, Valencie a Milána odchádzali domov plní krásnych dojmov a záţitkov. 

 

 20 rokov Materskej školy 

 

 MŠ na Ul. gen. Svobodu (pôvodne Ul. maršala Koneva) bola slávnostne otvorená 31. 

augusta 1990 ako prvá a zároveň posledná MŠ v meste po neţnej revolúcii. Svoju činnosť 

začala ako 5 – triedna s jedným oddelením jaslí s počtom 127 detí pod vedením riaditeľky 

Anny Pagáčovej. O rok neskôr prišla funkcia riaditeľky do rúk Aleny Kurimskej, neskôr Mgr. 

Márii Hudákovej. V súčasnosti je v škole prihlásených 98 detí a o výchovu a vzdelávanie sa 

stará 11 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a 6 zamestnancov na úseku 

prevádzky. 

 V piatok 14. mája sa uskutočnila slávnostná akadémia pri príleţitosti 20. výročia 

vzniku MŠ. Slávnosť sa začala úvodným filmovým dokumentom o ţivote MŠ od jej 

začiatkov a príhovorom riaditeľky MŠ Anny Kurečkovej, ktorá ocenila prácu bývalých 

zamestnancov a vyzdvihla úspechy terajšieho kolektívu. Nádhernú atmosféru podčiarkol 

kultúrny program detí pre rodičov, hostí a priateľov školy. Prácu kolektívu MŠ ocenil aj 

primátor mesta Michal Bartko a odovzdal riaditeľke MŠ. Pozdravný list Materskej škole na 

Ul. gen. Svobodu a darovací šek 1000 eur na modernizáciu. Zároveň odovzdal Ďakovný list 
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riaditeľke a zamestnancom, ktorí pracujú v škole 20 rokov. Veľkým ocenením pre kolektív je 

spokojnosť rodičov a ich detí.  

 

 Mládež a tradície otvárajú hranice 

 

 V priestoroch Spojenej školy na Centrálnej ulici vo Svidníku sa v utorok 12. mája 

konala akcia s názvom Gastroshow a Folklórne ozveny. Podujatie bolo organizované v rámci 

projektu Mládeţ a tradície otvárajú hranice, ktorý bol financovaný prostredníctvom Nórskeho 

finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu SR. Partnermi projektu sú Hotelová akadémia 

v Prešove, Podduklianske osvetové stredisko Svidník, Uţhorodský komercijný technikumn           

a Ruskokomarivská všeobecno-vzdelávacia škola I.-III. stupňa Ukrajiny. Táto akcia bola 

záverom trojdňového pobytu ukrajinských partnerov v rámci ktorého sa oboznámili so školou, 

zaujímavosťami mesta Svidník a Prešovského samosprávneho kraja. Študenti hotelovej 

akadémie pripravili a ponúkli verejnosti tradičné jedlá slovenskej a ukrajinskej kuchyne. 

 Najprv Gastroshow v priestoroch školy a potom krst CD albumu v kinosále Domu 

kultúry. Takto prebiehal program v rámci projektu ,,Mládeţ a tradície otvárajú hranice”. 

 

 Záchranári bronzoví 

  

 V dňoch 8. a 9. júna sa v rekreačnom stredisku Srňacie pri Dolnom Kubíne uskutočnili 

Majstrovstvá Slovenskej republiky súťaţe ,,Mladých záchranárov civilnej ochrany”. 

Organizátorom súťaţe bola Sekcia krízového manaţmentu a civilnej ochrany Ministerstva 

vnútra SR. Vyhlasovateľmi súťaţe boli Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo vnútra SR. 

Súťaţe sa zúčastnilo 15 druţstiev zo Slovenska a jedno druţstvo z Maďarska. Okres Svidník 

a Prešovský samosprávny kraj reprezentovali ţiaci zo ZŠ Karpatskej vo Svidníku v zloţení: 

Jaroslava Dercová, Leóna Petraniková, Tomáš Kostič, Dávid Keselica a učiteľ Marián Vitko. 

Naši ţiaci dosiahli perfektný výsledok, na súťaţi skončili tretí.  

 

 Úspešná malá výtvarníčka 

  

 V celoslovenskej súťaţi ,,Vesmír očami detí”, ktorej vyhlasovateľom bola Ústredná 

hvezdáreň v Hurbanove, uspela aj 6-ročná Svidníčanka Diana Mikitková z Materskej školy na 

Ul. gen. Svobodu vo Svidníku. Ocenená bola v kategórii škôlkarov, pri tvorbe kresby jej 

pomáhala učiteľka Jana Sadivová.  

 

 Vyskúšali si svoje vedomosti 

 

 O tom, ţe aj vedomostná súťaţ sa dá uskutočniť nielen klasickou formou, sa 

presvedčili ţiaci ZŠ na Ul. 8. mája vo Svidníku, ktorí si 17.júna vyskúšali svoje vedomosti 

v regionálnej súťaţi ,,Svidník a okolie”. Súťaţ sa uskutočnila v Podduklianskej kniţnici vo 

Svidníku a pripravili ju zamestnanci kniţnice. Kniţnica je tým miestom, kde je 

zhromaţdených nielen mnoţstvo regionálnych dokumentov, ale aj literatúra z rozličných 

vedných odborov. Súťaţili ţiaci 6.-9. ročníkov v štyroch kolách, tri kolá boli zamerané na 

dejiny okresu Svidník, významné osobnosti, udalosti, kultúrne pamiatky, zemepis a prírodu. 
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V štvrtom kole si ţiaci vyskúšali svoje vedomosti zo znalosti ľudovej slovesnosti a to 

z prísloví, porekadiel a hádaniek. Celé podujatie bolo netradičné tým, ţe sa uskutočnilo 

formou elektronickej prezentácie. Na premietacom plátne sa striedali otázky a odpovede. 

Najlepšie vedomosti preukázali ţiačky 8. ročníka Beatrice Feková a Veronika Kovaľová, 

ktoré sa umiestnili na prvom mieste. Organizátorov potešili výborné vedomosti súťaţiacich, 

ich prehľad o dejinách a súčasnosti nášho regiónu a celkovo skvelá atmosféra súťaţe.  

 

 EÚ podporila SPŠ-odevnú 

 

 SPŠ odevná vo Svidníku uspela vo výberovej procedúra na rok 2010 v rámci 

programu celoţivotného vzdelávania – program Leonardo da Vinci- Mobility a Národná 

agentúra SAAIC jej schválila na základe predloţeného projektu pod názvom ,,Od odpadu k 

umeniu” gram vo výške 37 900 eur (1 142 000 Sk). 

 Projekt SPŠ odevnej vo Svidníku zaujal svojimi aktivitami, návrhmi odevov, módnou 

prehliadkou, naplánovanou fotodokumentáciou, vyhotoveným fotokatalógom v spolupráci so 

školou v Krakove, ale i svojou myšlienkou – ako rôzne sa dá pouţiť odpadový materiál. 

Nezanedbateľná je i medzinárodná spolupráca, vzájomná komunikácia mladých ľudí rôznych 

krajín, nakoľko v krakovskej škole študuje väčší počet študentov z Belgicka, Nemecka, 

Ruska, Fínska a Litvy. Študenti SPŠ odevnej budú mať moţnosť s podporou EÚ získavať 

vedomosti a zručnosti pre lepšie uplatnenie a trhu práce alebo v štúdiu na vysokých školách. 

 

 Mladý záchranár CO 

 

 Obvodné kolo súťaţe mladý záchranár civilnej ochrany sa konalo v piatok 8. októbra 

v areáli futbalového štadióna, amfiteátra a Skanzenu SNM-MUK vo Svidníku. Organizátorom 

súťaţe bol Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu vo Svidníku. 

Cieľom súťaţe bolo overiť vedomosti a precvičiť zručnosti získané učivom ,,Ochrana človeka 

a prírody” s dôrazom na civilnú ochranu a príprava ţiakov základných škôl na moţné riziká, 

ktoré prináša kaţdodenný ţivot spojený so vznikom rôznych mimoriadnych udalostí, ako sú 

ţivelné pohromy, dopravné a technologické havárie, katastrofy a teroristické útoky. Víťazom 

sa stalo druţstvo ZŠ Karpatská. Súťaţ otvoril a ceny odovzdal vedúci Odboru civilnej 

ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu Ivan Kurilec. 

 

 Zrekonštruovaná ZŠ Komenského 

 

 Vo štvrtok 28. októbra slávnostne prestrihli pásku a oficiálne odovzdali do uţívania 

školu, ktorá bola z prostriedkov Európskeho spoločenstva a štátneho rozpočtu v rámci 

Regionálneho operačného programu kompletne obnovená a zrekonštruovaná. Zišli sa 

zástupcovia mesta Svidník na čele s primátorom Michalom Bartkom, zástupcovia zhotoviteľa 

stavby Chemkostav HSV Humenné na čele s generálnym riaditeľom Milanom 

Mňahončákom, vedenie školy s jej riaditeľkou Helenou Lacovou, zástupcovia 

subdodávateľov, rodičia i riaditelia iných škôl v meste. Rekonštrukciu ZŠ Komenského začali 

v roku 2009, za 2 mesiace školu pripravili tak, aby v minulom školskom roku nebol narušený 

vyučovací proces. Pred štyrmi rokmi sa podarilo úspešne uchádzať o finančné prostriedky 
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z eurofondov, konkrétne z Operačného programu pre školstvo a vzdelávanie. Mestu sa 

podarilo vybaviť finančné prostriedky v celkovej čiastke 1 711 197 eur, vďaka čomu sa dnes 

deti učia v krásne vymaľovaných priestoroch s novými oknami, modernými učebňami i novou 

farebnou fasádou.  

 

 Čiastočná rekonštrukcia ZŠ 8. mája 

 

 V piatok 5. novembra bola slávnostne daná do uţívania ZŠ 8. mája vo Svidníku, 

zateplená s novou fasádou a plastovými oknami. Náklady na rekonštrukciu, financovanú 

z európskych fondov, dosiahli 1 013 000 eur a práce realizovali Hutné stavby Košice. Pásku 

prestrihli primátor Michal Bartko, stavebný dozor Pavel Podhajcký a zástupcovia 

projektantskej a implementačnej firmy. Okrem primátora a riaditeľa školy Miroslava Bačišina 

sa k zúčastneným prihovoril aj predseda Rodičovského zdruţenia Martin Miščík a ţiaci školy 

sa postarali o kultúrny program.  

 

 Kultúra 

 

 Štefanský koncert 

 

 Tradičný uţ 11. Štefanský koncert vyvrcholil v sobotu 26. decembra vystúpením 

operného speváka Igora Kucera s gitaristom Ondrejom Micíkom a mladého operného 

speváka, tieţ rodáka zo Svidníka Richarda Švedu. Účinkovala aj hudobná skupina CARMEN, 

ţiačky z Cirkevnej ZŠ, ktoré vedie učiteľ Miloš Stronček, talentovaná svidnícka speváčka 

Alenka Venglárová. Akcia sa uskutočnila vďaka výraznej podpore Mesta Svidník. 

 

 Anjeli pohraničia spievali vo Svidníku 

 

 V Rímskokatolíckom kostole Boţského srdca sa v nedeľu 3. januára konal jeden 

z dvoch koncertov nesúcich názov Anjelské spievanie. Bol súčasťou projektu Anjeli 

pohraničia, ktorý v rámci cez hraničnej poľsko-slovenskej spolupráce zrealizovali Mesto 

Krosno a mesto Svidník a Spolufinancovaný je z fondov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja. 

 

 Vo Svidníku sa predstavila päť zborov 

 

 Vystúpenie miešaného speváckeho zboru ECHO z Krosna aj Gréckokatolícky 

chrámový zbor Presvätej Bohorodičky vo Svidníku, Rímskokatolícky zbor KARMEL zo 

Stopkova, zbor CANTATE z mesta Iwonicz a miešaný spevácky zbor Boţského srdca pri 

Rímskokatolíckom kostole vo Svidníku sledovali desiatky Svidníčanov, poslanec NR SR 

Mikuláš Krajkovič, poslanec PSK Ján Holodňák, ale aj správca Rímskokatolíckej farnosti 

Anton Pavlíček, ktorý na úvod všetkých privítal a na záver dirigentom odovzdal vecné dary 

a poďakoval za krásny umelecký záţitok. 

 Rovnaký koncert sa uskutoční 9. januára v Krosne. 
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 Propagačná grafika – výstava 

 

 Linoryty, monotypie, suché ihly, kompozície realizované počítačovou grafikou, 

reklamné úţitkové predmety, plagáty, vizitky, návrhy propagačných materiálov k CD, návrhy 

skateboardov a snowboardov vystavovali študenti Odboru propagačná grafika zo SPŠO vo 

Svidníku v priestoroch POS v januári 2010. Za štvrtý rok fungovania tohto odboru to bola 

druhá prezentácia samostatných výtvarných prác študentov –grafikov.  

 

 Fašiangy v Podduklianskej knižnici 

 

 Posledná fašiangová pesnička zaznela vo štvrtok 11. februára v Podduklianskej 

kniţnici. Programom sprevádzali kmotričky Nasťa i Varvara (Mária Labiková a Anna 

Vaňková), ľudovými piesňami prispeli Jarmila Miňová, spevácka skupina Svidníčanka pod 

taktovkou Anny Loziňákovej, ţiaci ZUŠ pripravení učiteľkou Erikou Cichou a na akordeóne 

sprevádzaní Mariánom Cuprišinom, humornými príbehmi zasa Oľga Uramová, Svetlana 

Hajduková a Irena Tišková.  

 

 Festival hudobného folklóru dospelých 

 

 POS zorganizovalo 27. februára okresnú súťaţnú prehliadku – Festival hudobného 

folklóru dospelých. Laureátkou súťaţe sa stala Valéria Kašperová (Stuľany). V zlatom pásme 

sa umiestnili aj Vladimír Pasnišin (Ladomirova), duo Adela Perţeľová a Petronela 

Harčariková (Kračúnovce), FS Makovica (Svidník), SS FS Makovica (Svidník), SS FS 

Breţinky (Mestisko) a SS Kračúnovčan (Kračúnovce).  

 

 Mladí folkloristi v spoločnom projekte 

 

 POS realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 

2007-2013 z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja projekt ,,Vplyv ľudových 

tradícií na súčasnosť”. V dňoch 12.-13. februára členovia FS Makovička a Lubatowianie 

aktívne pripravovali spoločný koncert, s ktorým sa v máji predstavia na verejných koncertoch 

v Poľsku a na Slovensku. Vyvrcholením tejto etapy projektu bude medzinárodná konferencia, 

ktorá sa uskutoční 14. mája vo Svidníku. 

 

 Kraslice 2010 

 

 Vo výstavných priestoroch SNM-MUK sprístupnili v piatok 19. marca uţ 11. výstavu 

kraslíc dnes známu ďaleko za hranicami regiónu východného Slovenska. Kurátorom výstavy 

bol Jozef Varchol. Titul ,,Najkrajšie kraslice” patrí Klaudii Čverčkovej zo Svidníka, ktorú 

k písaniu kraslíc priviedla babka. 

 

  

 

 



17 
 

Premiéra LUČ-u 

 

V piatok 19. marca sa milovníkom thálie Ochotnícky divadelný súbor LÚČ predstavil 

v premiére veselohry Ferka Urbánka ,,Diabol v raji manţelskom”, v ktorej si zahrali: Peter 

Oleárčin, Ľubica Ivančová, Pavol Ţelizňák, Nadeţa Mulíková, Adriána Mikušová, Viktor 

Miňo a Jarmila Miňová, ktorej opäť patrila aj réţia.  

 

 Virtuálny svet informácií 

 

 Podduklianska kniţnica a v rámci informatizácie spoločnosti v roku 2004 zapojila do 

celoslovenského projektu KIS3G (Kniţnično-informačné sluţby tretej generácie). Prijatím 

nového kniţničného softvéru Virtua sa tak zapojila do výpoţičného procesu a do súborného 

katalógu kníh, periodík a článkov zo slovenských kniţníc, vystaveného na webe wwwkis3g.sk 

na portáli Slovenská kniţnica.  

 

 Predstavilo sa 51 spevákov 

 

 V utorok 20. marca uskutočnilo POS okresnú súťaţnú prehliadku ,,Hudobný folklór 

detí” hodnotenú odbornou porotou. Najlepší postúpia na krajskú súťaţ (2. mája 2010 

v Raslaviciach). Za okres Stropkov – Timotea Dţavoronková, za okres Svidník – Marianna 

Vasilenková – sólo spev; Vladislava Lesňáková a Tamara Gogoľová – duo spev; SS DFS 

Makovička a SS ZŠ Kračúnovce. 

 

 Oslávili deň tanca – TK Svitan 

 

 V slnečnú jarnú nedeľu 25. apríla oslávil Tanečný klub SVITAN predstavením 

premiérového programu pre rok 2010 ,,TANEC NÁS BAVÍ” Medzinárodný deň tanca (29. 

4.) Na pódiu stálo spolu 65 detí. 

 

 Svidnícka pešia zóna bohatšia – o máj 

 

 V predvečer 1. mája postavili na pešej zóne uţ tradične chlapci z FS Makovica máj, 

spoločne s dievčatami zaspievali a zatancovali, za čo sa im primátor Svidníka Michal Bartko 

poďakoval tieţ tradične – makovickou slivovicou. V nedeľu na amfiteátri v rámci osláv 1. a 8. 

mája vystúpili DFS Makovička zo Svidníka a FS Dúbrava z Prešova. Vďačné obecenstvo 

nešetrilo potleskom. 

 

 Svoj minuloročný rekord prekonali 

 

 V piatok 21. mája sa na pešej zóne zišli deti, mládeţ i dospelí vo veku od 10 do 53 

rokov, aby podporili projekt Európsky festival tanca – Quadrille – štvorylku, ktorého 

garantkou vo Svidníku bola Viktória Husárová. Spomedzi 8 krajín Európy obsadilo 

Slovensko v počte tancujúcich prvú priečku. Miest sa zapojilo 51, zo Svidníka odišla správa : 

SVIDNIK 780 dancers, čím sme prekonali svoj minuloročný rekord o 536 tanečníkov.  
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 Karel Gott vo Svidníku 

 

 Spolu s niekoľkonásobným Zlatým slávikom vystúpil 7. júna na amfiteátri orchester 

Félixa Slováčka. Organizátorom koncertu s hosťami Leonou Machálkovou a Jiřinou 

Bohdalovou, bol Ján Vook a firma Edymax. Karel Gott tu koncertoval v roku 1965 a dnes 

prišlo viac neţ 4 tisíc ľudí nielen zo Svidníka. V utorok 8. júna spolu navštívili Duklu 

a poloţili kyticu kvetov k Pamätníku československých vojakov.  

 

 Masky v skanzene 

 

 Vozáreň skanzenu bola 16. júna dejiskom vernisáţe ,,Masky v ľudovej kultúre”, ktorú 

v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 pripravilo 

POS spolu s SNM-MUK. Na Slovensku sa tradičné spôsoby maskovania zachovali napríklad 

vo vianočných hrách, cez fašiangy alebo v jarnom období. 

 

 56. Slávnosti kultúry 

 

 V čase od 18. do 20. júna patrili priestory amfiteátra tradičným Slávnostiam kultúry 

Rusínov – Ukrajincov Slovenska. Záznam programu ,,Ľudová svadba”, ktorý pripravil 

svidnícky etnograf a folklorista Ivan Čiţmár odvysielala neskôr Slovenská televízia. Hľadisko 

počas sobotňajšieho programu však zívalo prázdnotou. Slávnosti sa zúčastnili zástupca 

kancelárie prezidenta SR a ďalší významní hostia z Ukrajiny, Poľska, Srbska, Ruska, Kanady, 

Ameriky a iných končín sveta a tieţ najvyšší predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi na Slovensku – 

Jeho vysokopreosvietenosť Ján, arcibiskup Prešovský a Slovenska, za ktorého účasti sa 

v skanzene konala svätá liturgia.  

 

 Šieste Dni mesta Svidník 

 

 Dni mesta Svidník otvoril dopoludnia 2. júla primátor Michal Bartko a poprial 

občanom i návštevníkom príjemné nákupy počas letných predajných trhov a pekné umelecké 

záţitky počas programu, kde okrem iných vystúpili maţoretky SVITANKY, ale aj naša 

rodáčka Kristína Peláková, ktorú pán primátor ocenil Cenou primátora.  

  

 Svidnícke kultúrne leto 2010 

 

 Júlové prázdninové nedele patrili: ţenskej SS SVIDNIČANKA pod vedením Mgr. 

Loziňákovej, DTS SVITANČEK pod vedením Mgr. Husárovej a jej maţoretkám, tieţ 

stropkovskej HS VULKAN; augustové zasa: HS FORTUNA, HS PROSPEKT, HS DUAL 

RELAX a Rómske HS-y Kultúrne leto 2010 ukončili. 
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Svidnícka Makovica v Portugalsku 

 

 Folklórny súbor MAKOVICA za potlesku oslnil na uţ 32. svetovom festivale Dausas 

do Mundo v Portugalsku so širokou medzinárodnou účasťou, kde ich pozvalo Centrum 

kultúry v meste Casa da Gaia, viedla ich umelecká vedúca a riaditeľka POS Mária 

Pajzinková.  

 

 Výtvarníčka Zuzana Kaliňáková 

 

 Od 3. augusta je sprístupnený druhý cyklus z tvorby našej rodáčky Zuzany 

Kaliňákovej ,,Záhada ľudskej tváre”. Vo výstavných priestoroch POS vystavila 99 portrétov. 

Za kaţdým z nich sa skrýva istý ľudský príbeh.  

 

 Tunning zraz vo Svidníku 

 

 Tunning zraz Svidník 2010, 6.-8. augusta, podporil rekordný počet prihlásených áut 

a návštevníkov. Hodinová neónová jazda mestom, šprint na 400 m a V-max na 800 m, slalom 

a exhibičné jazy, pričom atmosféru dopĺňali rôzne kultúrne vystúpenia a voľba Miss Tunning 

2010. 

 

 Svetoznáma Lúčnica na doskách amfiteátra 

 

 Pod záštitou primátora Svidníka Michala Bartka zorganizovalo 14. augusta OZ 

SCENE, ktorého zakladateľom je Stropkovčan Paľo Maručšák, vystúpenie svetoznámeho uţ 

62. ročného súboru LÚČNICA ,,Mladosť a krása”. V 115 minútovom programe sa predstavil 

45-členný orchester Zlaté husle a 5 členná spevácka skupina. 

 

 Dni Európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku 

 

 SNM-MUK vo Svidníku, Spoločnosť priateľov múzea, Mesto Svidník pod záštitou 

primátora Michala Bartka v spolupráci so základnými organizáciám slovenských zväzov 

včelárov a záhradkárov vo Svidníku zorganizovali na skanzene 12. septembra Deň ľudových 

tradícií a XV. ročník majstrovstiev vo varení pirohov ,,Pirohy 2010”. Výstavu ovocia 

a zeleniny, ponuku semien a drevín, výstavu úľov, včelárskych pomôcok, včelích produktov, 

ukáţky tradičnej remeselnej výroby a remeselného spracovania prútia, dreva, hliny, kovu 

a koţe dopĺňali ľudové piesne Anky Poráčovej a Moniky Kandráčovej v sprievode ľudovej 

hudby Ondreja Kandráča. 

 Do súťaţe PIROHY 2010 sa prihlásilo druţstvo z ukrajinského Rachova, mesta 

Svidník, dve druţstvá študentov Spojenej školy a víťazné druţstvo z poľského Strzyzowa. Do 

poroty zasadli poslanec NR SR M. Krajkovič, štátny tajomník MŠ SR J. Ivančo, generálny 

konzul Ukrajiny u nás Jurij Koľadynskij, burgmister Strzyzowa Marek Szliwinski a náš 

primátor M. Bartko. 
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Október mesiac úcty k starším 

 

 O slová úcty a vďaky našim spoluobčanom sa postaral primátor M. Bartko, 

o spomienkový darček pracovníci Sociálneho odboru MsÚ a o program v piatok 22. októbra 

FS Gaštanko zo Stráţskeho a DFS Makovička zo Svidníka.  

 

 Echo našich slávnosti 

  

 Pod záštitou primátora mesta sa 6. novembra konalo ECHO, jeho 20. jubilejný ročník. 

Potlesk si zaslúţili ţenská SS a mandolínový orchester FS BARVINOK z Kamienky a FS 

HORNÁD z Košíc; programom sprevádzali Jarmila Miňová a Ivan Rudý. Nesklamali ani 

ľudový rozprávač ANDER z Košíc a SS ZARIČANKA zo Stakčína. 

 

 Betlehemský večer 

 

 Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku zorganizovala 12. decembra v DK 

18. ročník Betlehemského večera v rusínskom jazyku, tento rok bez finančnej podpory 

Ministerstva kultúry SR, ktorého sa zúčastnili všetky MŠ a ZŠ v meste a DFS Makovička.  

 

 Šport 

 

 Futbal 

 

 Futbalový klub Drustav 

 

 FK DRUSTAV Svidník pod vedením P. Piršča v roku 2010 účinkoval v 3. lige 

VÝCHOD, kde v jarnej časti obsadili 10. miesto a v jesennej pekné 6. miesto. 

 Dorastenci FK Drustav pod vedením L. Harakaľa skončili v jarnej aj jesennej časti 3. 

ligy na 6. mieste. 

 Mladší dorastenci, zverenci Ľ. Horochoniča skočili v jarnej aj jesennej časti na 3. 

mieste. V decembri vyhrali halový turnaj v Čani. 

 Ţiaci hrali v 2. lige. Starší, pod vedením A. Hrica, v jarnej časti skončili 1. a v jeseni 

druhí. Mladší pod vedením M. Vitka obsadili na jar 5. miesto a v jeseni 2.  Ţiaci uspeli na 

turnaji FRAGARIA CUP. 

 Mladí futbalisti v prípravke pod vedením M. Klimíka a P. Piršča sa zúčastnili uţ 

niekoľkých turnajov. 

 

 X. ročník športovo spoločenského podujatia 

 

 Na športovo-spoločenskom podujatí ,,Spájame aj športom” 27. augusta v areáli 

futbalového štadióna predviedlo svoje umenie v 2 skupinách 11 druţstiev. Toto podujatie má 

uţ niekoľko rokov pod palcom OZ Chránime kraj pod Duklu, pomocnú ruku podalo aj Mesto 

Svidník. Tento turnaj slávnostne otvorili predseda OZ Chránime kraj pod Duklou Jaroslav 
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Mičák, primátor Michal Bartko a šéfredaktor Podduklianskych noviniek Pavol Sivák. Pohár 

najlepšieho strelca získal Milan Koš.  

 

 Turistika 

 

 Tradičný novoročný výstup na Rohuľu 

 

 Viac ako sto turistov prevaţne zo Svidníka, Kapišovej, Kruţlovej, Niţnej Jedľovej 

a Vyšnej Jedľovej, Niţného Orlíka i Vyšného Orlíka vystúpilo 1.1.2010 na Rohuľu. Pri skoro 

rodinne atmosfére si po príhovore plnom ţelaní všetci spolu zaspievali Mnohaja i blahaja lit.  

 

 Pochod z Dukly do Svidníka 

 

 KST Beskyd Svidník zorganizoval pri príleţitosti 65. výročia oslobodenia Svidníka 

24. januára turistický pochod Dukla – Svidník, kde si osloboditeľov poloţením kytice na 

Duklianskom priesmyku uctilo viac ako tridsať turistov.  

 

 Štafetový beh vďaky zo Svidníka 

 

 Beţecká časť 39. ročníka štafetového behu vďaky bola rozdelená do 2. etáp, do 1. bol 

zahrnutý aj Svidník. Po 8. hodine 6. mája z areálu Pamätníka L. Svobodu po slávnostnom 

zápise do Pamätnej knihy mesta a po uviazaní stuhy na štafetový kolík výprava odštartovala 

po stopách bojov 1. čsl. arm. zboru z Dukly cez Svidník, Bardejov, Starú Ľubovňu, 

Keţmarok, Poprad a Liptovský Hrádok do Liptovského Mikuláša. Podujatie organizuje 

Inštitút vzdelávania, umenia a športu.  

 

 Turisti si pripomenuli porážku fašizmu 

 

 Skupina skalných turistov po príprave 18. apríla výstupom na Čiernu horu a 25. apríla 

prechodom Duplín Kozia brada Svidník pripravili akciu Kalinov  2010, nazvanú podľa 1. 

oslobodenej obce v Československu (1. septembra 1944), aby si pripomenuli ukončenie II. 

svetovej vojny. Pri pamätníku padlým v oslobodzovacom boji počas pietneho aktu poloţili 

kytice vďaky, pokračovali do obce Driečna, kde bolo pripravené očerstvenie a nocľah a ráno 

do Svidníka. Akciu KST Doliny a Hory Svidník podporili aj turisti z Krosna, Vranova nad 

Topľou, Košíc, aj KST Kaštielik Mestisko.  

 

 57. slovenský zraz turistov 

 

 Kaţdoročne v júli organizuje z poverenia Sekcia pešej turistiky KST vybraná 

Regionálna rada KST Slovenský zraz turistov v rôznych kútoch Slovenska, tento rok pod 

majestátnym Chočom v centre kultúrneho a politického ţivota Oravy, V Dolnom Kubíne, 

ktorý vyuţili ako východiskový bod pre 10 trás v dĺţke od 12 do 50 km. Región Svidník – 

Stropkov reprezentovalo 30 účastníkov, členov klubov: KST Doliny a Hory Svidník, KST 

Beskyd Svidník, KST Slávia Stropkov a KST Kaštielik Mestisko. 
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 Svidnícki a krosnianski turisti na Čiernej hore 

 

 V dňoch 17. – 18. septembra zorganizovalo PTTK Krosno v spolupráci s KST Beskyd 

a KST Doliny a Hory Zlot Turystow 2010. V piatok vystúpili turisti na vrch Cergowa 

a v sobotu viac ako 20 poľských turistov očarila Čierna hora. 

 

 Stolný tenis 

 

 V sobotu 2. januára sa uskutočnil uţ 16. ročník stolnotenisového turnaja muţov 

a ţiakov o Pohár primátora mesta Svidník, ktorý vo svojich priestoroch organizovala ŠK ZŠ 

Karpatská spoločne s Mestom Svidník. Trénerovi domácich a duši turnaja sa okrem hladkého 

priebehu podarilo zabezpečiť aj kvalitnú hráčsku účasť nielen zo Slovenska. Spomedzi 48 

muţov, 2 ţien a 24 ţiakov vyhral za muţov Ľubomír Pištej (Francúzsko – CESTAS) a za 

ţiakov Rafael Niemiec (Krosno) 

 

 Volejbal – turnaj o pohár primátora  

 

 3. ročník 2-dňového turnaja O pohár primátora mesta Svidník sa za spolupráce MsÚ 

Svidník, ZŠ a ŠK Komenského Svidník uskutočnil 12. a 13. februára. Zúčastnilo sa 10 

druţstiev rozdelených do 2 skupín. Volejbalistky ŠK Komenského sa pripravili a v ťaţkom 

turnaji zvíťazili. Konečné pradie: 1. Svidník, 2. Stropkov A, 3. Košice, 4. Stropkov B, 5. 

Snina 

 

 Beh – 51. ročník DBM 

 

 Na štart 51. Dukelského behu mieru sa 5. septembra pri Pamätníku čsl. armády 

postavilo 59 beţcov, ktorých uţ tradične odštartoval primátor Michal Bartko ako prvý 

dobehol 20 ročný Tibor Sahajda z Košíc s časom 1:01:31, druhý 34-ročný Poliak Hubert 

Wierdak a tretí Štefan Rácz z Kysaku. Spomedzi ţien zvíťazila Ingrid Petnuchová zo 

Stročína, odkiaľ pochádza aj Igor Vančišin, skončil deviaty.  

 

 Návštevy 

 

 Štátna tajomníčka rezortu diplomacie vo Svidník 

 

 Vo štvrtok 25. februára navštívila štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí 

SR Oľga Algayerová v sprievode poslanca NR SR Mikuláša Krajkoviča SOŠ arm. gen. L. 

Svobodu, SPŠ odevnú a gymnázium DH vo Svidníku s prednáškou o Lisabonskej zmluve, 

Jednotnej prezentácii SR v zahraničí, Rozvojovej pomoci a Slovenskej agentúre pre 

medzinárodnú rozvojovú spolu prácu. S prednostom ObÚ Milanom Cocuľom rozobrala 

viaceré aspekty cezhraničnej spolupráce, hlavne s Poľskou republikou.  
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Diplomatická misia 

  

 Diplomatická misia mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Ukrajiny na 

Slovensku Inny Ohnivec sa končí, preto koncom marca zavítala do Svidníka, jednej z bášt 

ukrajinskej národnostnej menšiny na rozlúčku. 

 

 Béla Bugár vo Svidníckom skanzene 

 

 V rámci prezentácie strany pre júnovými parlamentnými voľbami zavítal 14. mája do 

svidníckeho skanzenu predseda strany MOST-HÍD Béla Bugár, ktorý diskutoval, ako inak na 

tému spolupráce národnostných menšín. 

 

 Americký veľvyslanec vo Svidníku 

 

 Americký veľvyslanec na Slovensku Theodor Sedwick si v októbri po návšteve 

drevených chrámov v Ladomirovej, Krajnom Čiernom a Bodrudţali pochutnal v Pizza Gril 

Marco Café vo Svidníku, kde ako povedal sa cítil veľmi dobre. 

 

 Zdravotníctvo 

 

 Valentínska kvapka krvi 

 

 Do 15. ročníka Valentínskej kvapky krvi sa vďaka Územnému spolku SČK vo 

Svidníku pod záštitou ministra zdravotníctva SR Richarda Rašiho od 8. do 25. februára 

zapojilo 253 darcov, krv odobrali 223 darcom, z toho bolo 69 prvodarcov. 

 

 Vyznamenanie Slovenského Čereného kríža 

 

 V obradnej sieni MsÚ 6. mája pri príleţitosti Svetového dňa Červeného kríţa 

a Červeného polmesiaca ocenili vyznamenaním SČK Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú 

sluţbu II. stupňa: Ingrid Babinskú, Ivana Dţupina, Jána Iľova, Jozefa Ilečka, Ivana Kurilca, 

Danielu Macákovú, Ladislava Mackaniča, Máriu Siňarovú, Jaroslava Suváka, Natašu 

Šepitkovú a Nikolaja Vlčinova. 

  

 Umiestnenie našej nemocnice 

 

 Zdravotná poisťovňa aj tento rok na základe názoru pacientov a údajov o kvalite 

zdravotnej starostlivosti za uplynulý rok zverejnila rebríček fakultných nemocníc, kde 1. 

miesto patrí ústrednej vojenskej nemocnici v Ruţomberku a rebríček všeobecných nemocníc, 

kde najlepšie uspela 1. súkromná Nemocnica Košice - Šaca, a.s., v tomto rebríčku sa 

umiestnila aj naša nemocnica arm. gen. L. Svobodu na 48. mieste. 
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Otvorenie Lekárskej knižnice 

 

 Nemocnica arm. gen. L. Svobodu, n. o. otvorila od 1. septembra Lekársku kniţnicu 

v nových priestoroch. V jej fonde sa nachádza vyše 7 000 kniţničných jednotiek, 28 titulov 

odborných časopisov a špeciálnej literatúry. Otvorená bude v pondelok a piatok od 10.00 do 

15.00 hodiny. 

 

 Svetový deň prvej pomoci 

 

 K celosvetovému dňu prvej pomoci, tohto roku s heslom ,,Prvá pomoc pre všetkých sa 

svojimi aktivitami 11. septembra, ale i celý mesiac pripojilo aj ÚS SČK vo Svidníku. 

Lektormi náučných podujatí boli A. Mikušová, D. Macáková, M. Bujdošová, E. Stašková 

a inštruktori mládeţe SČK: M. Hudačin, M. Zribková, U. Sekeľová a A. Sabolová.  

 

 Sviečkový pochod 

 

 Uţ od roku 1988 je 1. december Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásený za 

Svetový deň AIDS (získaný syndróm imunitnej nedostatočnosti). ÚS SČK vo Svidníku tak 

zorganizoval Sviečkový pochod boja proti AIDS na pešej zóne za prítomnosti asi stovky 

dobrovoľníkov a mládeţe SČK v doprovode Lucie Imreovej a Amálie Bereţňákovej. 

O problematike HIV/AIDS nielen jednotlivca, ale celej spoločnosti, o odstraňovaní 

diskriminácie krátko oboznámila lektorka Adriána Mikušová.  

 

 Cirkev 

 

 Pripomenuli sme si sviatok sviatkov 

 

 Najstarší, najväčší a najradostnejší sviatok liturgického roku, Veľkú noc, slávili 

spoločne rímskokatolícki, gréckokatolícki i pravoslávni veriaci 1.-5. apríla. Rímskokatolícka 

a gréckokatolícka farnosť vo Svidníku pripravili na Zelený štvrtok kríţovú cestu ulicami 

mesta.  

 

 Stretnutie s metropolitom Jánom Babjakom  

 Myrna Nazzour z Damasku 

 

 Gréckokatolícky arcibiskupský úrad v Prešove navštívila začiatkom septembra Myrna 

Nazzour z Damasku (Sýria) a hovorila o svojej mystickej skúsenosti, o jednote kresťanov 

a o kresťanskej rodine. 3. septembra navštívila aj Chrám Boţej múdrosti vo Svidníku, kde 

archijerejskú svätú liturgiu spolu so 16 kňazmi v preplnenom chráme slúţil vladyka Ján 

Babjak. Myrne Nazzour sa vţdy vtedy, keď pravoslávni a katolíci slávia Veľkú noc spoločne, 

objavujú stigmy na rukách a tvári a vyteká z nich olej. 

 

  



25 
 

Zaujímavé 

 

 Primátor blahoželal sedemnásobnej mamičke 

 

 Mamičke prvého Svidníčana narodeného v novom roku 2010 zablahoţelal priamo 

v pôrodnici primátor Michal Bartko, je ním uţ siedmy súrodenec, dievčatko Nancy Šamková, 

narodená 17. januára 20 minút po polnoci, váţila 3 100 g a merala 48 cm. Pri pôrode bol 

primár oddelenia František Kruľ. 

 

 Svidnícky hasič Vlado Lipták 

   

 V práci hasič a v súkromí motorkár, horolezec, ale aj ľadový medveď. 31-ročný Vlado 

Lipták zo Svidníka si do mrazivej Ladomírky chodieva zaplávať pravidelne viackrát do 

týţdňa, má aj stabilné miesto – štvrtý vodopád. Zatiaľ, čo na brehu sa trasú od zimy, on plával 

6 minút. Často krát spí aj na balkóne v spacáku. Rád by sa pozrel do Álp, ale aj do Himalájí.  

 

 Nadežda Varcholová vydala knihu ,,ODKIAĽ A KEDY...” 

 

 Nielen hlavné, či slávne mestá sa pýšia povesťami o svojom zaloţení, ale aj jednotlivé 

dediny majú povesti o svojom vzniku. Práve tejto problematike je venovaná kniha Nadeţdy 

Varcholovej, pracovníčky SNM-MUK pod názvom ,,Odkiaľ a kedy...” (Zvidky i koly) 

vydaná Spolkom ukrajinských spisovateľov na Slovensku. Podľa ľudových povestí je názov 

Svidníka odvodený od sútoku 2 riek Ladomírky a Ondavy (de sja dvi vody zlučaly, zvodyly) 

s prvotným názvom Zvodnyk. Nakoľko ten sa ťaţko vyslovoval, zmenil sa na Svydnyk, 

o čom sa zhodujú tri zápisy rôznych výskumníkov, zapísaných od rôznych respondentov.  

 

 Kto a načo získal dotáciu od mesta podľa VZN 

 

 Komisia pre poskytnutie dotácie pri MsÚ vo Svidníku posúdila ţiadosti o finančný 

príspevok podľa č.7/2005 doručené na MsÚ. Na základe jej odporučenia primátor Michal 

Bartko schválil pridelenie finančných prostriedkov pre jednotlivých ţiadateľov takto: ZŠ 8. 

mája na aktivity v školskom roku 300 eur, Filantropia Pravoslávnej cirkevnej obce na 

poskytovanie sociálnej pomoci 3 300 eur, OZ Kocúrkovo na náradie a prenájom telocvične 

100 eur, Jednota dôchodcov na zlepšenie kvality ţivota seniorov 100 eur, Slovenský rybársky 

zväz na zarybnenie rybárskych revírov 200 eur, SZPB na prevádzku 100 eur, stolnotenisový 

oddiel ZŠ Karpatská na činnosť 350 eur, KST Doliny Hory na činnosť 100 eur, PALOMA SK 

na dovybavenie detského dopravného ihriska 100 eur, SZ telesne postihnutých na činnosť 100 

eur, RZ pri SPŠO na nákup materiálu 450 eur, VK Slávia na chod klubu 19 200 eur, OZ Kail 

–SK na pomoc postihnutým deťom 100 eur, Podduklianska kniţnica na skvalitnenie sluţieb 

400 eur, Umelecký klub PROSPEKTA na súbor Makovička 400 eur, ŠK Centrál Spojená 

škola na činnosť oddielov 200 eur, Rímskokatolícky miešaný zbor na zakúpenie odevov 100 

eur, ZO SZ Včelárov na propagačnú činnosť 100 eur, ZO chovateľov poštových holubov na 

činnosť 100 eur, ŠK Komenského na volejbalovú súťaţ 500 eur, ZŠ Komenského na futbal 

a volejbal ţiakov 450 eur, Asociácia pre vedu a mládeţ na prácu s mládeţou 100 eur, FK 
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Drustav na činnosť 22 100 eur, ZO Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami na činnosť 

100 eur. 

 

 Slávnostný snem strany SMER-SD vo Svidníku 

 

 V poradí III. Slávnostný snem Okresnej organizácie strany SMER-SD sa uskutočnil 

26. februára v DK vo Svidníku, súčasťou bolo aj ocenenie členov za dlhoročnú prácu a šírenie 

dobrého mena strany na verejnosti, ktoré získali Radovan Olejár a Ján Jackanin. Medzi 

hosťami boli poslanci NR SR Stanislav Kubánek a Ľuboš Martinák, Richard Pavlovič, Ingrid 

Babinská, Miroslav Sopoliga, Nadeţda Hricová, Martin Blicha, Michal Zozuľák, ale aj Peter 

Fiľarský a Pavol Paľa.  

 

 Spoločnosť S.A. STYLE obliekla paraolympionikov 

 

 Svidnícka spoločnosť S.A. STYLE, s.r.o. obliekla slovenských športovcov 

Paraolympijských hier 2010, ktoré sa konali v marci v kanadskom Vancouveri. Spoločnosť 

v júni 2005 zaloţili Vladimír Šandala a Štefan Šmajda s manţelkami. Odvtedy sa ich ponuka 

podstatne rozšírila, zostal však podstatný zámer – najvyššia kvalita. 

 

 Stretnutie s bývalými učiteľmi v Rubíne 

 

 Uţ po 4. krát sa pri príleţitosti Dňa učiteľov stretla trojica poslancov Ivančo, Kaliňák 

a Holodňák s bývalými učiteľmi. Prítomným sa prihovorili, zablahoţelali a nezabudli ani na 

speváčku ľudových piesní Máriu Mačoškovú, ktorá 30. marca oslávi sedemdesiate 

narodeniny.  

 

 Kniha o piesni, muzike a tancoch Rusínov 

 

 Svetlo sveta uzrela publikácia ,,Ľudové piesne, muzika a tance Rusínov východného 

Slovenska” Ivana Čiţmára, etnografa, hudobného folkloristu, fotografa a filmového 

dokumentaristu; obsahuje piesne z druhej polovice 20. storočia, dobové fotografie a na DVD 

nosiči pod názvom ,,Ej zahraj mi hudačku” autentické nahrávky ľudových hudieb. 

 

 Jozef Oklamčák v PAVANE 

 

 Jozef Oklamčák, ktorý sa roky pohybuje okolo rôznych súťaţí krásy, zavítal do 

svidníckej odevnej firmy PAVANA manţelov Anny a Jána Pavličkových, o ktorej uţ viackrát 

počul a rozhodol sa vyuţiť ponuku ich sluţieb. 

 

 Príjemné spestrenie sobotňajšieho podvečera 

 

 Klub CASSOVIA RETRO Košice, člen Zdruţenia zberateľov historických vozidiel 

Slovenskej republiky zorganizoval v rámci 8. ročníka ich prehliadku. Okolo 30 áut si to 

nasmerovalo z Košíc cez Prešov do Bardejova, potom na Duklu v súvislosti so 65. výročím 
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oslobodenia a podvečer zaparkovali na svidníckej pešej zóne, aby sa v nedeľu vrátili do 

Košíc. 

 

 Sviatok sv. Floriána- patróna hasičov 

 

 Hasiči zo Svidníka, Stropkova a Giraltoviec patriaci pod Okresné riaditeľstvo 

Hasičského a Záchranného zboru vo Svidníku v utorok 4. mája oslavovali na pešej zóne. Po 

slávnostnom nástupe a príhovore hostí predviedli ukáţky zásahu za pomoci pojazdnej plošiny 

s dosahom do výšky 30 m, ukáţky zlaňovania, záchrana ohrozených osôb v budove, do ktorej 

sa dá dostať len zo strechy, či výstavu vozidiel. hasiči v našom regióne sú kompletne 

vybavení novou hasičskou technikou. Na oslavách sa zúčastnili riaditeľ OR HaZZ vo 

Svidníku Viktor Hriseňko, primátor Michal Bartko i dobrovoľní hasiči – straţaci z poľských 

miest Krosno a Rzeszow.  

 

 Vodovodná sieť Svidník – Medzianky 

 

 Slávnostným výkopom stavby 10. mája v centre Svidníka spustili 2. etapu projektu 

budovania vodovodnej siete Svidník – Medzianky – prívod z vodárenskej nádrţe Starina 

potrubím s dĺţkou 28 938 metrov sa zabezpečí dostatok pitnej vody pre viac ako 27 700 

obyvateľov miest Svidník, Stropkov, Giraltovce a obec Šarišský Štiavnik. Slávnostného 

výkopu sa zúčastnil generálny riaditeľ VVS a. s., obstarávateľa stavby, Stanislav Hreha, 

predseda predstavenstva Ekostav, a. s. Michalovce Jozef Sakala (spol. je zhotoviteľom 

stavby), primátor Michal Bartko, zamestnanci Mesta, poslanci MsZ a občania Svidníka. 

Celkové náklady na realizáciu predstavujú 11. 142 mil. eur, pričom 2. 725 mil. eur pochádza 

z Kohéznych fondov EÚ. 

 

 Poslanci parlamentu z okresu Svidník 

 

 V piatok 18. júna si z rúk predsedníčky ústrednej volebnej komisie Tatiany Jančkovej 

prevzala 146 zo 150 poslancov osvedčenia o zvolení do Národnej rady SR. Svidnícky okres 

má 2 poslancov, Jaroslava Ivanča (SDKÚ-DS) a Mikuláša Krajkoviča (SMER-SD), ktorí uţ 

skúsenosti s parlamentom majú a zasadnú uţ po 2. krát. J. Ivančo získal 3858 hlasov a M. 

Krajkovič 3 010, zákonodarcami sa však stanú aţ po zloţení poslaneckého sľubu 

predpísaného Ústavou SR. 

 

 Svidnícky ,,lekár - rekordér” 

 

 Dr. Nikolaj Vergun sa narodil 20. júna 1925. Študoval na Lekárskej fakulte UK 

v Prahe, kde v roku 1951 promoval. Po štúdiách dostal ponuky v rôznych okresoch, vybral si 

však Svidník. Tu a v celom Prešovskom kraji boli problémy s tuberkulózou. Za plodného 

medicínskeho pôsobenia vytvoril aj 2 okresné rekordy, odpracoval najviac rokov (48) 

v lekárskom povolaní a dosiahol aj najviac rokov ţivota. K 85-tym narodeninám mu 

blahoţelal aj primátor Michal Bartko a udelil mu Cenu primátora. Na svojho jubilanta 
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nezabudli ani turisti z KST Beskyd Svidník, ktorému zaţelali hlavne pevné zdravie a ľudské 

šťastie.  

 

 Čerstvé mlieko z automatu 

 

 Čerstvé a neupravované kravské mlieko z mliečneho automatu si uţ od 28. júla 24 

hodín denne môţeme kúpiť aj vo Svidníku na parkovisku pred OD PROFIT (bývalá Jednota). 

Dodáva ho Druţstvo podielnikov BIODRUŢSTVO Smilno z Bardejovského okresu.  

 

 Bažant kinematograf vo Svidníku 

 

 Po prvýkrát zavítal do Svidníka od 28. júla do 31. júla retro autobus a spolu s ním aj 

jedinečný projekt premietania slovenských a českých filmov pod holým nebom Baţant 

kinematograf. Zhruba od 9.00 hodiny večer bolo moţné zhliadnuť filmy ako Pokoj v duši, 

Bobule 2, Kawasakiho ruţa a Líbaš jako Buh. 

 

 Celoslovenské športové hry seniorov 

 

 V meste pod Duklou sa 17.-19. augusta zišlo 121 športovcov – seniorov zo všetkých 

krajov Slovenska, aby si svoje sily zmerali v rôznych súťaţných disciplínach a v rámci XIII. 

Turistického zrazu a športových hier seniorov Slovenska, ktorý pripravili Ústredie Jednoty 

dôchodcov Slovenska v Bratislave, KO JDS v Prešove, OO JDS vo Svidníku, Mesto Svidník 

a CVČ Giraltovce a Hry otvorili maţoretky Svitanky a moderné gymnastky z Prešova 

a mohlo sa súťaţiť v behu, hode granátom na cieľ, hode guľou do diaľky, streľbe zo 

vzduchovky, kope na bránku, stolnom tenise a v plávaní. Víťazom sa stalo druţstvo 

z Prešovského kraja, druhý skončil Ţilinský a následne Košický kraj. 

 

 Oslavy 66. výročia SNP 

 

 ObÚ, Oblastný výbor SZPB a Mesto Svidník zorganizovali 27. augusta oslavy 66. 

výročia SNP. Početná delegácia vedená predstaviteľmi úradov, organizácií, strán a hnutí sa 

zúčastnila pietnych aktov kladenia vencov a kvetov k Pamätníku čsl. vojakov na Dukle, 

k Pamätníku sov. armády vo Svidníku a k soche arm. gen. L. Svobodu. večer na amfiteátri 

zapálili symbolickú vatru SNP, vystúpila hudobná skupina Ščamba, podávalo sa pohostenie 

zdarma a príhovor predniesol poslanec NR SR M. Krajkovič. 

 

 66. výročie KDO a Dňa obetí Dukly 

 

 Na Dukle je pochovaných 565 príslušníkov 1. čsl. armádneho zboru a práve tu pri 

Pamätníku čsl. vojakov sa 6. októbra uskutočnili spomienkové oslavy za účasti oficiálnych 

delegácií z Česka, Poľska, Ruskej federácie, ako aj vojenského diplomatického zboru 

akreditovaného na Slovensku, Kancelárie prezidenta SR, predstaviteľov štátnej správy 

a samosprávy PSK, okresu a mesta Svidník, zástupcov SZPB, ako aj miestnych obyvateľov 

začali slávnosti. Českú delegáciu viedol námestník ministra obrany Ján Fulík, sprevádzaný 
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zástupcom Náčelníka Generálneho štábu Armády ČR brigádnym generálom Alešom Opatom. 

Bojový druh arm. gen. L. Svobodu, brigádny generál v.v. Alexander Beer si pripomenul pri 

jeho soche vo Svidníku jeho odkaz. Osláv sa zúčastnil aj poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič 

a delegáciu PSK viedol predseda PSK Peter Chudík. 

 

 Nový prednosta Obvodného úradu 

 

 Po štyroch mesiacoch od júnových parlamentných volieb má ObÚ vo Svidníku 

nového prednostu. V stredu 13. októbra vláda premiérky Ivety Radičovej do tejto funkcie 

vymenovala Bohumila Kačmára (SDKÚ-DS), ktorý sa svojej funkcie zhostil s veľkou 

zodpovednosťou a plánmi do budúcnosti. 

 

 Mária Pajzinková s Cenou mesta Svidník 

 

 Riaditeľka POS vo Svidníku PhDr. Mária Pajzinková si 22. októbra počas programu 

venovaného mesiacu úcty k starším v kinosále DK vo Svidníku prevzala z rúk primátora 

Michala Bartka Cenu mesta Svidník. Počas svojho pôsobenia vo Svidníku odviedla veľký kus 

práce v rozvoji miestnej kultúry, vzdelávania a propagácie mesta doma i v zahraničí, 

vzbudzujúc tak rešpekt i úctu u odbornej a širokej verejnosti.  

 

 Jubilejné 20. predvianočné predajné trhy 

 

 Vo štvrtok 11. novembra o 10.00 hodine boli na pešej zóne oficiálne otvorené 

trojdňové jubilejné 20. predvianočné predajné trhy. Úvod patril vystúpeniu maţoretiek 

Svitaniek a mladým spevákom ľudových piesní, prihovoril sa primátor Michal Bartko, 

ktorému p. Husárová, členka Slovenskej únie tanca a tanečného športu, odovzdala certifikát 

Guinessovho  rekordu, ktorý mesto obdŕţalo za realizáciu projektu ,,štvorylka”, kedy na pešej 

zóne spolu s ďalšími 49 mestami z rôznych štátov Európy tancovalo 780 ľudí. Naše mesto 

skončilo v počte tancujúcich na 11. mieste. 

 Na trhoch bolo viac ako 100 predajcov s nepotravinovým sortimentom, 25 predajcov 

ponúkalo potravinový sortiment, nechýbala ulička remesiel, autosalón s vozidlami značky 

ŠKODA a KIA a ľahké nákladné vozidlá. Pri Dome kultúry boli pre deti pripravené zábavné 

atrakcie. V piatok vystúpila HS Vulkán a v sobotu skupina Epilóg. Trhy vyvrcholili 

ţrebovaním tomboly s viac ako 40 cenami. 

 

 Vianočný kamión Coca-Cola 

 

 Vianoce pomaličky prichádzajú a s nimi prišiel do Svidníka aj kamión Coca-Cola, 

ktorý priváţa do slovenských a českých miest vianočnú atmosféru, zábavu a hlavne pomoc. 

 Vo Svidníku rozsvietil vianočný kamión svoje svetlá 6. decembra na pešej zóne 

o 15:00 hodine a svietili do 18:00 hodiny. Príjemná vianočná melódia, výzdoba námestia 

a veľký červený kamión, o ktorý sa postaral primátor mesta Svidník Michal Bartko, to bola 

radosť a svietili i očká na usmiatych detských tváričkách. Ešte pred príchodom kamiónu mali 

moţnosť deti i dospelí navštíviť so Santa Clausom vianočnú dedinku so stánkami, ktoré 
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ponúkali sprievodný program a drobné občerstvenie. Pre deti bolo pripravených mnoho 

zábavných aktivít, mali moţnosť maľovať, recitovať, spievať alebo sa iba tak hrať. Ako milú 

spomienku si odniesli drobné ceny alebo vlastnú fotku so Santa Clausom. Výťaţok z predaja 

išiel na Detský domov vo Svidníku. 

 

 Svidnícky obchvat už neslúži bežkárom 

 

  Obchvat mesta Svidník sa rýchlostnej ceste R4 v dĺţke 4,5 kilometra očakávala 

motoristická verejnosť s meškaním zhruba poldruha roka. O otvorení obchvatu tesne pred 

Vianocami hovoril počas kontrolného dňa, ako o svojom prianí pre Svidníčanov aj minister 

dopravy Ján Figeľ. Jeho prianie nadobudlo v závere roka 2010 reálne kontúry. 

 Začiatok výstavby na projekte ,,R4 Svidník - obchvat” bol v decembri 2007 a podľa 

harmonogramu mal byť hotový za 18 mesiacov. Počas jeho realizácie bolo preinvestovaných 

zhruba 26 miliónov eur. Obchvat bol kvôli odkladom často označovaný ako najdrahšia 

cyklistická, či beţecká dráha. Svidníčania prázdnu dvojprúdovú komunikáciu vyuţívali v lete 

i v zime na aktívny oddych. Hlavným dôvodom odkladov boli poruchy v súvislosti 

s viacerými zosuvmi. V máji 2009 sa na vozovke objavili pozdĺţne trhliny a deformácie, ktoré 

vznikli v dôsledku zosuvu vrstiev násypov. 

 Slávnostné spustenie obchvatu prebehlo 20. decembra o 11.00 hodine na pešej zóne. 

Zúčastnil sa ho minister dopravy Ján Figeľ. za objednávateľa stavby sa zúčastnil predseda 

predstavenstva a generálny riaditeľ NDS, a.s. Alan Sitár, za zhotoviteľa predseda 

predstavenstva Inţinierske stavby, a.s. Pavol Kováčik. Okrem účasti ďalších hostí aj 

predstavitelia štátnej správy a samosprávy.  

 

 Silvester 2010 vo Svidníku 

 

 Privítanie Nového roka bolo vo Svidníku v piatok 31. decembra na pešej zóne. 

Vystúpili členky speváckeho zboru Centráčik zo Spojenej školy vo Svidníku i hudobné 

skupiny Salco a Prospekt. 

 Po odpočítavaní posledných sekúnd roka Svidníčanov potešila rozţiarená obloha 

tradičným silvestrovským ohňostrojom. Nechýbal ani prípitok a slovo na úvod roka od 

primátora Svidníka Jána Holodňáka. Zábava na pešej zóne pokračovala aj po polnoci 

 

  

 

 

  

 

  

 

   

 


