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Stanovisko MsR zo dňa 18.9.2017: 

MsR tento materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. 

 

  

  

Stanovisko Komisie pre VKŠaM zo dňa 12. septembra 2017: 

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

 

Stanovisko Komisie PČaO zo dňa 19.septembra 2017:  

Komisia PČaO tento materiál prerokovala a zobrala na vedomie.     

 

   
 

 

 

 

 Svidník, 19. septembra 2017  



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 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 
 

     Prvá písomná zmienka o Svidníku je z 28. júna 1355, keď bol Svidník uvedený v listine 

Jágerskej kapituly ako „Scyuidnyk“ a práve pri tejto príležitosti od roku 2005, každoročne 

prvý víkend v mesiaci júl, patrí oslavám Dni Svidníka. Tohtoročný, 13. ročník sa uskutočnil v 

dňoch 30. júna a 1. júla 2017.   

Odbor školstva, kultúry, športu a mládeže sprievodné akcie rozložil v týždni pred dňami 

Svidníka, takisto doplnil ponuku kultúrnych podujatí realizovaných v spolupráci s inými 

organizáciami. Pondelok, 26. júna, patril divadelným hercom, ktorí sa predstavili výbornou 

komédiou: „Hľadá sa nový manžel“. V utorok sa bábkovému divadlu Ahoj z Chrudimi tešili 

žiaci materských a základných škôl. V stredu boli akcie rôzneho žánru: začínali sme 

v Nemocnici arm. generála L. Svobodu primátorskou kvapkou krvi, ktorú tým najvzácnejším 

- darovaním krvi, prišlo podporiť 43 darcov, vrátane pána primátora a poslanca MsZ PaedDr. 

Jozefa Poperníka. Senior dom Svidník v spolupráci s mestom Svidník na amfiteátri realizoval 

Festival kultúrnych činností prijímateľov zariadení sociálnych služieb a popoludní na ihrisku 

pri ZŠ Komenského o pohár primátora na Primátor footbal cup 2017 bojovalo 6 družstiev. 

Víťazstvo si odniesol tím: Žiadne nealko. Priaznivci tanca si mohli pozrieť v dome kultúry to 

najlepšie v „Tanečných inšpiráciách“ TK SVITAN. Vo štvrtok bola v dome kultúry 

sprístupnená výstava svidníckych umelcov - maliara Pavla Michaliča a sochára Slavomíra 

Gibeja. V piatok a v sobotu to bol tradičný kultúrny program pod taktovkou moderátora 

Michala Iľkanina. V programe účinkovali: TK SVITAN, TK Márie Sopkovej, žiaci a učitelia 

ZUŠ Svidník, žiaci CVČ Svidník, žiak Základnej školy na Ul. 8. mája vo Svidníku, Tanečný 

súbor pri Detskom domove Svidník, Folklórny súbor z Macedónska, Muzikanci Raslavicke, 

skupina Eda Klena & Klenoty, Atmosferik Band, KOMAJOTA, Bravo, ZOČI VOČI, Celeste 

Buckingham s King Shaolin, Piňazi De?. Počas piatkového programu bolo aj slávnostné 

odovzdanie Ceny mesta Ing. Michalovi Bartkovi.  

Aj tohto roku počas Dňoch Svidníka boli pre verejnosť zdarma sprístupnené SNM – MUK (aj 

skanzen a Galéria Dezidera Millyho), Vojenské historické múzeum a v sobotu 1. júla bol pre 

deti do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Svidník voľný vstup na kúpalisko Vodný svet. 

začo patrí naše poďakovanie vedeniu VHÚ Bratislava, SNM MUK Svidník a Aquaruthenie 

Svidník. 

Dni Svidníka v roku 2017 boli v súlade s rozpočtom mesta v stanovenej sume pre kultúru 10 

000,00 EUR. Náklady za piatkový program predstavovali čiastku 4 970,00 EUR, za sobotný 

program 3 150,00 EUR a výdavky súvisiace s prípravou Dni Svidníka predstavovali sumu cca 

1 780,00 EUR (poplatky SOZA, plagáty, pozvánky, videozáznam, SBS, občerstvenie do šatní, 

darčekové koše domácim účinkujúcim, primátorská kvapka krvi ...).  

Odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu zabezpečil stánkový 

predaj nepotravinového sortimentu. Celkove bolo pripravených 400 bežných metrov predajnej 

plochy pre nepotravinový sortiment, kde hlavným predajným artiklom boli textil, obuv, 

hračky a výrobky ľudových remeselníkov. Na trhoch sa zúčastnilo 60 predajcov 

s nepotravinovým sortimentom a 10 remeselníkov. Časť predajnej plochy bola prenajatá 

cateringovej spoločnosti, ktorá zabezpečila stánkový predaj potravinového sortimentu za 

úhradu vo forme vecného plnenia. Súčasťou Dni Svidníka bola už tradične aj ulička remesiel 

a autosalón.  

Príjem: 

- za stánkový predaj 3 674,50 EUR 

Výdavky: 

- technické zabezpečenie trhov  745,39 EUR  

Zisk: 2 929,11 EUR 



2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 

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

finančných prostriedkov. Dvojdňový kultúrny program 13. ročníka Dní Svidníka sme mohli 

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

stage s ozvučením, osvetlením a s bezpečnostnými zábranami pred pódiom.  

V rámci technickej časti Dni Svidníka 2017 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. 

 

     Realizácia  letných trhov, ktoré boli súčasťou Dni Svidníka 2017 nemala negatívny dopad 

na rozpočet mesta. Pri výške schváleného rozpočtu na Dni Svidníka 2017 však bolo náročné 

zabezpečiť zvučné mená účinkujúcich, ktoré lákajú návštevníkov, nakoľko honoráre umelcov 

z roka na rok stúpajú a našou nevýhodou je aj vzdialenosť Svidníka, ktorá sa premieta do 

ceny. V budúcoročnom návrhu rozpočtu mesta bude potrebné túto sumu prehodnotiť a navýšiť 

ju, ak majú byť Dni Svidníka minimálne na tohtoročnej úrovni. 

 

 
 

 


