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Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracoval: _.,

Pavel Gojdič, vedúci odboru-VVS MsÚ

Navrhuje:

Ing. Ján Holodňák, primátor mesta

Stanovisko MsR zo dňa 27.11.2015

MsR odporúča tento materiál prerokovať a udeliť cenu mesta.

Stanovisko Komisie pre udeľovanie cien mesta Svidník zo dňa 20.11.2015:

Komisia pre udeľovanie cien mesta Svidník odporúča MsZ tento materiál prerokovať

a schváliť.

Svidník, 20.11.2015



NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupitel'stvo vo Svidníku podl'a § 11 ods. 4 písm. o) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisova v zmysle článkov 26 a 28 Štatútu mesta
Svidník

udeľuje

Prof. Ing. Zoe Klusákovej-Svobodovej, CSc. nar. 4. decembra 1925 v Užhorode Cenu mesta
Svidník.



DÔVODOV Á SPRÁVA

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu.

Mesto Svidník od roku 1995 doteraz udelilo Cenu mesta Svidník 33-krát, z toho 7-krát
organizáciám.

2. Rozbor príčin nedostatkov.

Navrhujeme udeliť Cenu mesta Svidník Zoe Klusákovej-Svobodovej za šírenie dobrého mena
Svidníka a za jeho propagáciu v zahraničí.

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení

Prof. Ing. Zoe Klusáková-Svobodová, CSc. je dcéra arm. gen. Ludvíka Svobodu, veliteľa 1.
československého armádneho zboru, prezidenta ČSSR, čestného občana Svidníka a manželka
diplomata a ministra kultúry ČSSR Milana Klusáka.

Narodila sa 4. decembra 1925 v Užhorode škpt. Ludvíkovi Svobodovi a jeho manželke Irene
ako druhé diet'a. Vyrastala spolu so starším bratom Miroslavom. Ako mnohé deti dôstojníkov
vystriedala niekol'ko základných škôl v Užhorode, Uherskom Brode, Hraniciach a v Kromčŕíži.
Maturovala až po vojne na reálnom gymnáziu v Krornéŕíži. (Štúdium na gymnáziu musela kvôli
prenasledovaniu gestapom na tri roky prerušit'). S matkou sa skrývali na mnohých miestach
Moravy atak unikli zatknutiu. Brat Miroslava niekol'kí ďalší členovia rodiny boli popravení.
Väčšina priamych príbuzných bola väznená v koncentračných táboroch.

Vysokú školu obchodnú pri Českém vysokém učení technickém ukončila v roku 1949. Na
Moskovskom štátnom ekonomickom inštitúte absolvovala dva ročníky smeru plánovanie a po
štúdiu ašpirantúry na katedre politickej ekonómie na tomto inštitúte obhájila v roku 1954
kandidátsku dizertáciu. Pracovala na Českém vysokém učení technickém, neskôr na Vysoké
škole ekonomické na katedrách politickej ekonómie. V roku 1955 získala titul docentka.
V rokoch 1955 - 1959 vykonávala funkciu pro dekanky pre vedecko - výskumnú činnosť na
prvej fakulte Vysoké školy ekonomické. Vo svojej vedeckej práci sa venovala ekonomike
pol'nohospodárstva, družstevníctva a deľbe práce.

Počas pobytu v Ženeve (1959-1962), kde bola s manželom, delegátom ČSSR pri OSN sa
zamerala na problematiku pol'nohospodárstva v integrácii krajín EHS. Tejto tematike sa
venovala i v Ústave medzinárodnej politiky a ekonómie pri Ministerstve zahraničných vecí
v Prahe, kde pracovala v rokoch 1964-1966 ako samostatná vedecká pracovníčka.

Po dvojročnom pobyte v New Yorku (1967-1968), kde jej manžel pôsobil ako vel'vyslanec,
stály delegát ČSSR pri OSN, opäť prednášala politickú ekonómiu na Vysoké škole ekonomické.
Bola školitel'kou ašpirantov a členkou rôznych pedagogických komisií. V roku 1973 bola
vymenovaná za profesorku v obore politickej ekonómie a začala pôsobiť na Filozofickej fakulte
Karlovej Univerzity, kde prednášala politickú ekonómiu a svetovú ekonomiku.

V roku 1984 odišla do dôchodku a začala sa venovať historickým otázkam. Pripravila na
vydanie druhý diel pamätí svojho otca Ludvíka Svobodu Cestami života II a druhé vydanie
prvého dielu Cestami života L Napísala životopis Ludvíka Svobodu a pripravila na vydanie



jeho Deník z doby válečné a svoju spomienkovú knihu O tom co bylo. V Spoločnosti Ludvíka
Svobodu, ktorú založili spolubojovníci arm. gen. Ludvíka Svobodu, je čestnou predsedníčkou.
Členom tejto spoločnosti je aj mesto Svidník. Je dlhoročnou členkou Českého svazu bojovníku
za svobodu a Československé obce legionáŕske.

Pani Zoe Klusáková-Svobodová má vel'mi vrelý a úprimný vzťah ku kraju pod Duklou
a k l'ud'om, ktorí v ňom žijú. Spolu s najbližšími príbuznými sa pravidelne zúčastňuje
spomienkových osláv výročí Karpatsko-duklianskej operácie a Dní obetí Dukly. Živo sa
zaujíma o dianie vo Svidníku a teší sa z každého nášho úspechu. Je v stálom kontakte
s primátorom a so zamestnancami mesta. Počas návštev svidníckeho regiónu absolvuje
neformálne stretnutia S občanmi. Vel'mi si váži úctu a vďaku, ktorú vyjadrujú Svidníčania jej
otcovi, velitel'ovi 1. československého armádneho zboru, čestnému občanovi Svidníka arm.
gen. Ludvíkovi Svobodovi zajeho nezištnú pomoc l'ud'om pod Duklou počas II. svetovej vojny
i po jej skončení. Na rôznych medzinárodných fórach i v médiách šíri dobré meno Svidníka.
Vyhlasuje ho za príklad v starostlivosti o hroby a pamätníky osloboditel'ov. Oceňuje vysokú
úroveň spomienkových osláv výročí Karpatsko-duklianskej operácie a Dní obetí Dukly.
Oceňuje' aktivity mesta Svidník pri rozvíjaní pokrokových tradícií odkazu boja za slobodu
a proti fašizmu. V súčasnosti 90 ročná Zoe Klusáková-Svobodová žije v Prahe.
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