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Predkladá: Návrh na uznesenie: 

Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM vo vnútri materiálu 

  

Spracovali:  

Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM  

Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO  

  

Stanovisko MsR zo dňa 16. septembra 2015: 

MsR tento materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. 

 
 

  

Stanovisko Komisie pre VKŠaM zo dňa 7. septembra 2015: 

Komisia pre VKŠaM tento materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. 

 

Stanovisko Komisie PČaO zo dňa 8. septembra 2015:      

Komisia PČaO tento materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. 

 

   
 

 

 

 

 Svidník, 16. september 2015  



NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle §11 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

 

berie na vedomie 

 

Informatívnu správu o Dňoch Svidníka 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 

 

   Tohtoročné Dni Svidníka sa niesli v duchu osláv 660. výročia prvej písomnej zmienky. 

Predchádzali im ďalšie aktivity súvisiace s pripomenutím si tohto výročia mesta, a to 

vedomostnou súťažou pre žiakov základných škôl organizovanou CVČ Svidník, 

seminárom: „ Od praveku po súčasnosť“, svätou liturgiou v gréckokatolíckom chráme 

s požehnaním pre mesto a jeho obyvateľov. Samotné oslavy Dni Svidníka sme už tradične 

začali primátorskou kvapkou krvi a v extrémne horúcom počasí ju podporilo 10 

dobrovoľných darcov krvi, vrátane primátora mesta Ing. Jána Holodňáka. Aj tohto roku 

počas Dňoch Svidníka boli pre verejnosť zdarma sprístupnené SNM – MUK, Galéria 

Dezidera Millyho, Vojenské historické múzeum a v sobotu 4. júla bol pre deti do 15 rokov 

s trvalým pobytom v meste Svidník voľný vstup na kúpalisko Vodný svet.  

     V piatok o 14:00 hod. bola v koncertnej sále ZUŠ podpísaná dohoda o medzinárodnej 

spolupráci s mestom Krivá Palanka – Macedónsko. 

     Popoludní od 17.00 hod. sa na pešej zóne začal kultúrny program v ktorom vystúpili 

Katarína Ivanková, EXOTIC, KUD 8 – MI OKTOMVRI z Krivej Palanky, Araňa, 

Kollárovci, U.K.N.D. Bellies a Polemic. 

     Sobotný program sa niesol v duchu osláv 90-tych rokov svidníckeho futbalu. Už od 

8:00 hod sa na ihrisku pri ZŠ Komenského súťažilo o pohár primátora. Primátor footbal 

cupu sa zúčastnilo 6 mužstiev a víťazom tohto ročníka sa stalo mužstvo gréckokatolíkov. 

     Od 12:30 hod. na futbalovom štadióne FK  Svidník pripravil v spolupráci s mestom 

Svidník oslavy 90-tych rokov svidníckeho futbalu. Okrem mažoretiek, ktoré tieto oslavy 

zahájili, Free stylu, ktorí ukázali čo všetko sa dá dokázať s loptou, futbalového zápasu 

medzi FK Svidník a FK Rusín z Ruského Keresturu si fanúšikovia a priaznivci futbalu 

mohli pozrieť aj zaujímavý zápas medzi Internacionálmi Svidníka a Internacionálmi 

Slovenska.  

     Od 13:30 hod. sa v rámci Dní Svidníka v meste uskutočnila aj Mercedes Benz Grill 

párty a na parkovisku pri pamätníku Sov. hrdinov sme mohli obdivovať autá tejto značky 

a vychutnať si aj jazdu mestom.  

     Od 16:00 hod. sa na pešej zóne súťažilo o Oceľovú ruku v réžii CVČ Svidník.  

     Od 19:00 hod. pokračoval na pešej zóne hudobný program. Do neskorej noci nás 

zabávali KUD 8 – MI OKTOMVRI z Krivej Palanky, Traky, Ďuri Šiňačok, Yelllowe, Bod 

omylu, Michaella Papp, ale aj svidnícka kapela Piňazi de. Očakávaný divákmi bol aj 

polnočný ohňostroj. Programom počas obidvoch dní nás sprevádzala moderátorka, herečka 

a speváčka Katarína Ivanková. 

          Odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu každoročne ako súčasť 

Dní Svidníka, tento rok už po 11-tý krát, zabezpečil stánkový predaj potravinového 

a nepotravinového sortimentu.  Celkove pripravili 570 bežných metrov predajnej plochy  

pre potravinový a nepotravinový sortiment. Na  trhoch sa zúčastnilo 56 predajcov 

s nepotravinovým sortimentom. Časť predajnej plochy bola prenajatá cateringovej 

spoločnosti za úhradu vo forme vecného  plnenia  t.j. dodávka zastrešeného pódia, 

zvukovej aparatúry a osvetlenia. Súčasťou Dní Svidníka bola už tradične aj ulička 

remesiel, ktorej sa zúčastnilo 10 remeselníkov a autosalón  a zábavné atrakcie pre deti.  

     Tohtoročné Dní Svidníka boli súčasťou projektu „Kultúra zbližuje“ podporeného 

Úradom vlády SR – Kultúra národnostných menšín 2015, ktorého zámerom bolo 

predstavenie kultúry partnerských miest, rusínskej, slovenskej alebo rómskej. Počas 

kultúrneho leta sme mohli stráviť nedeľné popoludnie s TK Svitan, HS Milénium, 



Bábkovým divadlom z Chrudimi a koníkmi pána Barančíka, HS Elit, FS Tarnavčan, 

Rómskou kapelou Luna, Červenou ružou (UA), FS Stropkoviani, Crazy Cousins (SRB), 

ale aj so žiakmi a učiteľmi ZUŠ vo Svidníku.  

 

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 

     Celkové prípravy, program, sprievodné akcie Dní Svidníka závisia od výšky finančných 

prostriedkov. Dvojdňový bohatý program 10. ročníka Dní Svidníka sme mohli zrealizovať 

len vďaka zmluve o prenájme cateringovej spoločnosti, ktorá nám zabezpečila stage 

s ozvučením a osvetlením.   

     V rámci technickej časti Dní Svidníka 2015  a zabezpečenia stánkového predaja 

nedostatky neboli. Práce boli zabezpečené včas a priebeh letných trhov po technickej 

a organizačnej stránke  bol bezproblémový. 

 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomický dôsledok. 

 

    Dni Svidníka v roku 2015 boli v súlade s rozpočtom mesta v stanovenej sume pre 

kultúru 10 000,00 EUR. Suma za piatkový kultúrny program predstavovala čiastku            

5 530,00 EUR, za sobotný kultúrny program vrátane programu na futbalovom štadióne 

čiastka 2 830,00 EUR a výdavky súvisiace s prípravou Dni Svidníka predstavovali sumu 

cca 1 200,00 EUR. Časť aktivít na Dni Svidníka bola vo výške 1743,00 realizovaná 

s finančnou podporou Úradom vlády SR – program: Kultúra národnostných menšín pre rok 

2015 v rámci projektu: „ Kultúra zbližuje“. Program kultúrneho leta bol vo výške 1950,00 

EUR, finančná podpora Úradu vlády SR z toho predstavovala čiastku 1257,00 EUR. 

Program na realizáciu Dní Svidníka v trvaní dva dni bol pestrý a pre všetky vekové 

kategórie.  

     Príjem za stánkový predaj bol vo výške 2976,50 EUR, výdavky na technické zabezpečenie    

     trhov 525,59 EUR  

Realizácia  letných trhov, ktoré boli súčasťou Dní Svidníka 2015, nemala negatívny dopad 

na rozpočet mesta. 

 


