
          Svidník 22.2.2011 

 

     Vážený pán akademik,     Vážený pán akademik,     Vážený pán akademik,     Vážený pán akademik,    

    

                    dovoľte mi, aby som Vás pri príležitosti Vášho významného životného jubilea srdečne pozdravil a zaželal Vám 

i Vaším najbližším pevné zdravie, veľa šťastia, mnoho pracovných a osobných úspechov. 

 

     Pripájam sa k mnohým úprimným gratulantom, ktorí v týchto dňoch myslia na Vás viac ako inokedy, vysoko 

oceňujú Vašu doterajšiu prácu a s uznaním hodnotia Váš plodný život. 

 

     Hlboko sa skláňam nad Vaším celoživotným krédom – nežiť pre seba, ale odovzdať všetky svoje sily 

a schopnosti v prospech rozvoja krásneho a milovaného rodného kraja. Vysoko oceňujem Vašu nesmiernu 

skromnosť, čestnosť, pracovitosť, obetavosť a húževnatosť  - vlastnosti, vďaka ktorým ste sa vypracovali na 

uznávaného, renomovaného pedagóga a vedeckého odborníka. 

 

     Vážim si Váš lokálpatriotizmus, lásku k rodnej hrude a stály záujem o dianie vo svojom rodnom kraji. Hrdo sa 

hlásite k svojmu pôvodu a ochotne pomáhate svojím rodákom. 

 

     Vaša stopa folkloristu, etnológa, historika a odborníka na kultúru Rusínov-Ukrajincov Slovenska a bývalej 

Podkarpatskej Rusi, je veľmi výrazná. Veľmi významné je Vaše pôsobenie v oblasti výtvarného umenia, literatúry, 

jazyka a kultúry, najmä vo vyhľadávaní neznámych, vedome zamlčovaných alebo zabudnutých osobností, inštitúcií 

a udalostí. Vašu tvorivú činnosť veľmi dobre poznajú a oceňujú aj v zahraničí.  

 

     Aj napriek veľkej pracovnej vyťaženosti sa angažujete aj spoločensky a vo vedeckej akademickej oblasti 

zastávate niekoľko významných funkcií. Vašu vitrínu právom zdobia mnohé vyznamenania a ocenenia. 

 

     Ako primátor Svidníka si veľmi vážim Vašu niekoľkoročnú  zodpovednú, náročnú a neúnavnú prácu pri 

príprave našich Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky.  

   

     Vážený pán akademik, 

 

     do ďalších rokov života Vám prajem dobré zdravie a mnoho síl pri výkone náročnej, ale pre spoločnosť veľmi 

dôležitej a potrebnej práce. 

 

     Teším sa na stretnutie na 57. slávnostiach kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky v dňoch 17.-19. 

júna 2011 vo Svidníku. 

 

     S úctou 
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