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Úvodom
Rok 2016 bol nabitý udalosťami, ktoré pohli politickou i bezpečnostnou situáciou vo
svete. Okrem pretrvávajúceho problému s migrantmi sa o pozornosť bili dlho plánované
voľby nového prezidenta Spojených štátov amerických (USA), viaceré referendá, ale aj
nečakané a šokujúce útoky.
V júni sa konalo referendum vo Veľkej Británii o odstúpení z Európskej únie (EÚ).
Podľa konečných výsledkov zvíťazili zástancovia vystúpenia z EÚ pomerom 51,9 ku
48,1 percenta. Výsledok šokoval celú Európu. Po referende podal premiér David Cameron
svoju demisiu. Na poste premiéra ho nahradila Theresa Mayová. V júli sa konal vojenský
prevrat v Turecku, ktorý bol nakoniec potlačený. V októbri stredné Taliansko postihli dve
silné zemetrasenia. V novembri sa konali prezidentské voľby v USA. Keďže USA patrí
k najvplyvnejším krajinám vo svete, všetci očakávali s veľkým napätím výsledky volieb. Ich
víťazom sa nakoniec stal Donald Trump, ktorý porazil demokratickú kandidátku Hillary
Clintonovú. Jeho radikálne názory vyvolávajú v politických kruhoch obavy. Letné olympijské
hry (OH) sa konali 05.-21.08.2016 v Rio de Janeiro v Brazílii. Na OH sa zúčastnilo aj
Slovensko, ktoré si z hier odnieslo dve zlaté a dve strieborné medaily. Vo Francúzsku sa
konali Majstrovstvá Európy vo futbale a titul majstra Európy si zo šampionátu odniesli hráči
Portugalska.
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) v roku 2016 sa uskutočnili
05.03.2016. Vo voľbách kandidovalo 23 strán a hnutí a 2914 kandidátov. Najviac hlasov
získala SMER-SD 28,28%., druhá sa umiestnila strana Sloboda a Solidarita s 12,10% a tretia
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) s 11,02%. Volebná účasť
dosiahla 59,82%. Prezident Andrej Kiska 07.03.2016 oznámil, že zostavením vlády poverí
predsedu strany SMER-SD Roberta Fica. Bývalý líder KDH a prvý slovenský eurokomisár
Ján Figeľ sa stal historicky prvým osobitným vyslancom EÚ pre otázky náboženských slobôd
a vyznania vo svete. 01.07.2016 Slovenská republika sa historicky po prvýkrát ujala
rotujúceho predsedníctva v Rade Európskej únie, ktoré na druhý polrok 2016 prebrala od
Holandska. 05.10.2016 zomrel vo veku 86 rokov v Nemocnici svätého Michala v Bratislave
na zlyhanie srdca bývalý slovenský prezident Michal Kováč.
Samospráva obce
Dňa 29.01.2016 sa uskutočnilo neplánované zasadnutie MsZ, na ktorom sa
prerokovávali uznesenia o rozpočte na rok 2016. MsZ prijalo uznesenia, ktoré vytvorili
rezervu 470 tisíc eur v rôznych položkách rozpočtu mesta Svidník pre rok 2016. Pre úrad
mesta Svidník obmedzenia v položke Správa obce o 172 tisíc eur predstavovali problémy
súvisiace s chodom úradu. V uzneseniach navrhovaných poslancami bolo aj obmedzenie v
príspevku pre Technické služby (TS) o 100 tisíc eur.
28.04.2016 sa konalo 15. zasadnutie MsZ v koncertnej sále ZUŠ. Najrozsiahlejšia
diskusia bola pri dvoch bodoch. A to pri návrhu mesta na zmenu tohtoročného rozpočtu a pri
rozdeľovaní dotácií. MsÚ predostrel návrh prvej zmeny rozpočtu mesta. Mesto žiadalo viac
peňazí na chod mestského úradu (MsÚ), ale aj na opravu ciest a chodníkov, verejné
osvetlenie, pre TS či mzdy zamestnancov MsÚ. Podľa poslancov v navrhovanom materiáli
boli sporné body aj na strane príjmov, aj na strane výdajov zmeny rozpočtu a nakoniec zmenu
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rozpočtu neschválili. Ďalším bodom bolo rozdelenie dotácií na rok 2016 v zmysle VZN č.
5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník. V rozpočte mesta bolo
naplánovaných 60-tisíc eur na dotácie pre fyzické a právnické osoby. Komisia na
prerokovanie žiadostí o pridelenie dotácií skonštatovala, že bolo podaných 35 žiadostí o
pridelenie dotácií, avšak jedna nespĺňala podmienky. Po prerokovaní jednotlivých žiadostí
komisia odporučila MsZ schváliť prerozdelenie finančných prostriedkov vo výške 57-tisíc
eur. Celkovo organizácie, kluby, občianske združenia a cirkvi žiadali čiastku 171 920 eur.
Najvyššiu čiastku žiadal Volejbalový klub (VK) Slávia Svidník s.r.o., a to 60-tisíc eur, pričom
komisia mu navrhla 21 450 eur. Poslanci však rozhodli, že túto čiastku klubu rozdelia.
Nateraz klub dostane 10-tisíc eur, zvyšok by mu mali doplatiť po začatí ďalšej sezóny v
jeseni. Poslanci tým schválili pozmeňujúci návrh poslanca Jozefa Poperníka, ktorý, ako
uviedol, predložil návrh za celý poslanecký klub. Poslanci pridali karatistom, ktorí dostali 900
eur, volejbalistom ŠK Komenského 1 000 eur, hokejbalistom 4 000 eur. Poslanci MsZ navrhli
opravy ciest. Poslanec Pavel Olejár predniesol Návrh investícií poslancov MsZ, ktorý mestskí
poslanci odsúhlasili jednohlasne. S týmito investíciami sa stotožnil i primátor mesta. Poslanci
na podnet zástupcu primátora Petra Pilipa otvorili tému o zrušení výherných automatov
v meste. Poslanci jednohlasne schválili predaj pozemku vo vlastníctve mesta za 1 euro pre
Prešovský samosprávny kraj (PSK) - Gymnázium DH totiž požiadalo mesto o odpredaj
pozemku za účelom bezproblémového prístupu k budove školskej jedálne. Mesto Svidník
požiadalo o odkúpenie troch pozemkov od PSK za účelom rozšírenia počtu nepostačujúcich
parkovacích miest pre tri bytové domy, športový areál a SPŠ Svidník. Poslanci odsúhlasili
Alexandrovi Kolcunovi odkúpenie pozemkov priľahlých k budove v jeho vlastníctve v centre
mesta za účelom prevádzkovania letnej terasy a vybudovania príslušenstva k nej. V závere
zasadnutia poslanci schválili 30% odmenu k mesačnému platu hlavného kontrolóra.
17.05.2016 sa malo konať neplánované zasadnutie MsZ v koncertnej miestnosti ZUŠ.
Z 15 poslancov sa však MsZ zúčastnili iba 4 poslanci a MsZ nebolo spôsobilé rokovať
a prijímať uznesenia.
26.05.2016 sa konalo neplánované zasadnutie MsZ v koncertnej miestnosti ZUŠ. MsZ
určilo MsÚ vo Svidníku spracovanie zjednodušených projektových dokumentácií riešenia
výstavby parkovísk a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov v meste Svidník
a schválilo po spracovaní a uskutočnení výberu zhotoviteľov zákaziek metódami verejného
obstarávania alebo po návrhu spôsobu realizovania schválených investícií vyčlenenie
vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Svidník na realizáciu daných investícií.
13.06.2016 sa konalo 18. (neplánované) zasadnutie MsZ v koncertnej miestnosti ZUŠ.
Poslanci prerokovali návrh na rekonštrukcie komunikácií a výstavbu parkoviska na Ul. sov.
hrdinov vo Svidníku. Odsúhlasila sa rekonštrukcia chodníka na Ul. sov. hrdinov od
kruhového objazdu po most cez vodný tok Ondava vo výške 35 571,74 eur. Rokovalo sa aj
o rekonštrukciách ďalších chodníkov a komunikácií, ktoré by predstavovali 37 000 eur.
Poslanci odsúhlasili prvú zmenu rozpočtu. Došlo k navýšeniu príjmov o 3 900 eur na základe
toho, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo finančné prostriedky na
havarijný stav pre ZŠ Ul. karpatská. Navýšil sa aj príjem o 35 740 eur v súvislosti s dotáciou
na účel Oprava sociálnych zariadení na ZŠ 8. mája. Čo sa týka výdavkovej časti, došlo k
zvýšeniu výdavkov v programe Príprava a implementácia rozvojových programov, konkrétne
na spracovanie projektovej dokumentácie o 1,17 tis. eur, a to 1,08 tis. eur na parkovisko na
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Ul. sov. hrdinov pre bytové domy za SPŠ Svidník a 0,9 tis. eur na chodník pri domoch na Ul.
stropkovskej. V programe Cestná doprava: navrhované výdavky na úpravu chodníkov na Ul.
poštovej, Dr. Goldbergera, Komenského, Polyvkovej a Pavlovičovej v rozsahu 1996,10 m v
hodnote 37,55 tis. eur v súvislosti s pokládkou optických sietí v meste Svidník. Úpravu
zabezpečia TS mesta Svidník a pomerná časť nákladov bude refundovaná investormi. Zmena
nastala aj v položke Rekonštrukcia miestnych komunikácií, v ktorej poslanci odsúhlasili
navrhované výdavky na rekonštrukciu chodníka od kruhového objazdu po most cez Ondavu
(dlažba) v hodnote 35,57 tis. eur. Poslanci navýšili financie v položke Verejné osvetlenie, a to
o 30,00 tis. eur z dôvodu, že v roku 2016 mesto uhradilo vyúčtovanie spotreby elektrickej
energie za rok 2015 vo výške cca 20,00 tis. eur a je povinné platiť preddavky za elektrickú
energiu podľa spotreby v roku 2015. Ku koncu apríla táto položka vo výške 40,00 tis. eur bola
vyčerpaná na 92 %. Poslanci navýšili rozpočet aj o 17,13 tis. eur na realizáciu osvetlenia
štyroch prechodov pre chodcov na Ul. sov. hrdinov vo Svidníku a o 5,79 tis. eur na osvetlenie
časti násypu pri Ladomírke v blízkosti ZŠ Komenského. Poslanci, tak ako aj členovia
Mestskej rady (MsR), sa zhodli aj v tom, že všetky školy v meste by mali mať konvektomaty,
teda profesionálne kuchynské zariadenia urýchľujúce prípravu pokrmov. Zmenu rozpočtu
poslanci schválili jednohlasne.
28.06.2016 sa konalo 19. zasadnutie MsZ v koncertnej miestnosti ZUŠ. Poslanci
schválili celoročné hospodárenie mesta Svidník za uplynulý rok a záverečný účet mesta.
Stanovisko zaujal aj hlavný kontrolór mesta Svidník Ivan Sagan. Mesto Svidník ukončilo
rozpočtový rok s prebytkom 22,022 tis. eur, ktorý predstavuje rozdiel medzi bežnými a
kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami rozpočtu mesta. Tento bol
navýšený kladným rozdielom medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami v
sume 60,34 tis. eur. Potom výsledok hospodárenia mesta za rok 2015 je + 82,362 tis. eur.
Účtovný hospodársky výsledok mesta Svidník podľa účtovníctva za rok 2015 je zisk vo výške
54 505,48 eur. Úverové zaťaženie mesta je nižšie oproti roku 2014 o 100,63 tis. eur.
Krátkodobé záväzky mesta ku koncu roka 2015, mimo krátkodobých bankových úverov, v
porovnaní s rokom 2014 vzrástli o 470,30 tis. eur. Pohľadávky mesta sa znížili oproti roku
2014 o 56,16 tis. eur. Najväčšie položky predstavujú pohľadávky na účte mesta v zastúpení
Službyt, s.r.o. Svidník, iné pohľadávky (barter), pohľadávky a dane z nehnuteľnosti a
poplatku za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu, kúpnych zmlúv a nájmu za
nebytové priestory. Poslanec Kamil Beňko v interpeláciách otvoril tému zmeny súčasného
erbu Svidníka, na ktorom sa na červenom štíte vyníma silueta duklianskeho pamätníka za
pôvodný, na ktorom podľa bližšie nedatovanej predlohy tvoril z pažite vyrastajúci strom, po
stranách ktorého stáli dva kone. Poslanci hovorili aj o svidníckej nemocnici. Kompletnú
informatívnu správu o poskytovaní zdravotníckych služieb predniesol riaditeľ nemocnice
Eugen Lešo. Poslanci odsúhlasili návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ 8.
mája pre súkromné detské jasle Lišiačik. Vedúca OŠKŠaM Viera Dercová informovala
o prípravách Dní Svidníka.
20. (neplánované) zasadnutie MsZ vo Svidníku konané 29.07.2016 v koncertnej
miestnosti ZUŠ vo Svidníku. Poslanci schválili nájomnú zmluvu spoločnosti Kniš s.r.o., ktorá
chce v priestoroch Základnej školy (ZŠ) na Ulici 8. mája prevádzkovať súkromné detské jasle
Lišiačik. Poslanec Zozuľák navrhol a poslancami bolo schválené navýšenie bežných
výdavkov rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 v podprograme Príspevky občianskym
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združeniam a nadáciám o 50-tisíc eur. A to 25 tisíc eur na mimoriadnu dotáciu pre 1. FK
Svidník a 25-tisíc eur na mimoriadnu dotáciu pre TJ Slávia Svidník.
21. (neplánované) zasadnutie MsZ vo Svidníku konané 24.08.2016 v koncertnej
miestnosti ZUŠ vo Svidník. Poslanci sa zaoberali v poradí treťou zmenou rozpočtu na rok
2016. Schválili prijatie terminovaného úveru do výšky 70-tisíc eur na krytie výdavkov mesta
Svidník spojených s technickým vybavením bytového domu B6. Poslanci mesta Svidník
jednohlasne odsúhlasili zámer na dvadsaťročný prenájom tenisových kurtov pri Strednej
priemyselnej škole (SPŠ) Občianskemu združeniu STOPBALL. Poslanci odsúhlasili
mimoriadnu dotáciu Hokejbalovému klubu (HK) Lion Svidník vo výške 4-tisíc eur a stolným
tenistom zo ZŠ Karpatská tisíc eur.
22. zasadnutie MsZ vo Svidníku konané 19.10.2016 v koncertnej miestnosti ZUŠ vo
Svidníku. Poslanci rokovali o 4. zmene rozpočtu, v ktorom znížili položku „Prevod
prostriedkov z peňažných fondov“ o 25-tisíc eur v súvislosti s neschválením finančných
prostriedkov z účtu drevín na zakúpenie kosačky pre Technické služby (TS). Znížili položky
„Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci“ o 409-tisíc eur. Poslanci znížili
výdavky o 30-tisíc eur na Správu nehnuteľného majetku, o 20-tisíc eur na Prevádzku
kultúrnych a športových zariadení, o 189 000 eur na Bytový dom B6. Vedúca OŠKŠaM Viera
Dercová predniesla Informatívnu správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník na školský rok 2016/2017. Informovala taktiež
o Dňoch Svidníka 2016. Riaditeľ spoločnosti SLUŽBYT, s.r.o. Gabriel Kaliňák informoval o
údržbe a opravách tepelných zariadení a o príprave na vykurovaciu sezónu 2016/2017. Bola
predložená informatívna správa o letnej údržbe miestnych komunikácií a o príprave na zimnú
sezónu 2016/2017. Poslanec Pavel Olejár poukázal na pochybenie zamestnancov MsÚ pri
evidencii dochádzky.
23. neplánované zasadnutie MsZ konané 22.11.2016 v koncertnej miestnosti ZUŠ vo
Svidníku. Neplánované zasadnutie bolo venované Opätovnému prerokovaniu Informatívnej
správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2016 – kontrolné zistenia
hlavného kontrolóra mesta Svidník. Poslanci napokon schválili uznesenie, ktoré hovorí o tom,
že MsZ žiada hlavného kontrolóra Ivana Sagana o vykonanie kontroly dodržiavania
rozpočtového procesu a rozpočtu mesta na rok 2016 a v prípade potreby podať návrh na
začatie konania v zmysle zákona o prokuratúre z dôvodu podozrenia porušenia zákona o
rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite či
ostatných všeobecne právnych predpisov. MsZ zároveň poverilo hlavného kontrolóra mesta
Svidník v zmysle kontrolných zistení na podanie návrhu na začatie konania v zmysle zákona
o prokuratúre z dôvodu podozrenia porušenia zákonov a všeobecne platných právnych
predpisov postupom orgánu verejnej správy. Tu išlo o spomínanú o dochádzku zamestnancov.
24. zasadnutie MsZ vo Svidníku konané 21.12.2016 v koncertnej miestnosti ZUŠ vo
Svidník. Poslanci schválili VZN mesta Svidník č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
mesta Svidník č. 3/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu detí, ktorý sa týmto mení z 1 eura na 3 eurá na dieťa na mesiac.
Prerokovali aj 5. zmenu rozpočtu. Poslanci nakoniec odsúhlasili pozmeňujúci návrh 5. zmeny
rozpočtu. Došlo k zníženiu položky „Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné
výpomoci“ o 666,78 tis. eur v súvislosti s nečerpaním úverových prostriedkov na krytie
kapitálových výdavkov rozpočtu na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.
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Kapitálové výdavky sú pokryté prebytkom bežného rozpočtu postačujúcim na krytie časti
schodku kapitálového rozpočtu. Poslanci zároveň neschválili peniaze na propagačný materiál,
právne služby, biologicky rozložiteľný odpad, organizáciu kultúrnych podujatí, príspevok na
činnosť Technických služieb a správu obce. Naopak zvýšili peniaze na správu nehnuteľného
majetku o 19 820 eur, na nakladanie s odpadmi o 30 180 eur, na verejné osvetlenie o 5 000
eur a na prevádzku kultúrnych a športových zariadení o 25 000 eur. Celkový rozpočet je
postavený ako prebytkový vo výške 65,3 tis. eur. Z prebytku rozpočtu bude 40-tisíc eur
použitých na splatenie pôžičky z účtu drevín a zostatok bude odvedený do rezervného fondu.
Komisia pre udeľovanie cien mesta navrhla toto ocenenie Michalovi Bartkovi pri príležitosti
životného jubilea - 60. narodenín - za všestranný rozvoj mesta. Návrh bol schválený.
Rozlúčka so starým rokom 2015 a privítanie nového roka 2016 bola už tradične na
pešej zóne. Na pódiu odznela slovenská štátna hymna v podaní operného speváka Igora
Kucera. O zábavu sa postarali kapela Bank Band a Dominik Fabrici. Primátor mesta Svidník
Ján Holodňák slávnostným prípitkom privítal oficiálne rok 2016 vo Svidníku. Zaplnené
námestie si vychutnalo ohňostroj po polnoci.
Na pietnych aktoch k 71. výročiu oslobodenia Svidníka sa 19.01.2016 zúčastnil prvý
tajomník veľvyslanca Ruskej federácie v SR pán Nikolaj Ryžov, konzul, ekonomický atašé
Gooz Laszlo z maďarského konzulátu a zástupcovia ukrajinského konzulátu. Pietne akty
prebiehali pri Pamätníku sov. armády vo Svidníku, v centre mesta pri Soche gen. Svobodu a
pri pamätníku na Dukle, kde mali postupne príhovory prednosta OÚ vo Svidníku Jozef
Baslár, tajomník z ruského veľvyslanectva Nikolaj Ryžov, historik Jozef Rodák a primátor
Ján Holodňák.
Organizácia zástupcov miest a obcí Slovenska (ZMOS) a prezidentská kancelária
organizovali novoročné stretnutie ZMOS. Na toto stretnutie prijal pozvanie aj primátor mesta
Svidník 28.01.2016 v Prezidentskom paláci v Bratislave. Na stretnutí sa prihovoril prítomným
prezident Andrej Kiska a predseda ZMOS Michal Sýkora, ktorí otvorili rok 2016 a popriali
predstaviteľom miest a obcí mnoho dobrých rozhodnutí a rozvoj svojich samospráv.
09.05.2016 sa za účasti predstaviteľov mesta a okresu Svidník, rôznych inštitúcií i
širokej verejnosti konali pietne akty kladenia vencov. Zúčastnení sa poklonili pamiatke
zosnulých na pamätníku na Dukle, pri Soche arm. gen. L. Svobodu a na Pamätníku sov.
armády vo Svidníku.
28.07.2016 bol Peter Holík menovaný za člena komisie pre výber pamätihodností v
meste Svidník. Primátor mu odovzdal menovací dekrét s účinnosťou od 01.08.2016 a zaželal
veľa úspechov v práci. Peter Holík v súčasnosti pôsobí ako pracovník Múzejného oddelenia
VHM vo Svidníku.
06.10.2016 sme si pripomenuli 72. výročie Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej
operácie (KDO). Pri príležitosti tohto výročia prišli na Pamätník československých vojakov
na Dukle - predseda vlády SR Róbert Fico, minister obrany SR Peter Gajdoš, náčelník
Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR generál Milan Maxim, delegácia z Českej
republiky pod vedením námestníka ministra obrany Tomáša Kuchtu, zástupcovia vojenského
diplomatického zboru akreditovaného na Slovensku, predstavitelia štátnej správy a
samosprávy Prešovského samosprávneho kraja (PSK), okresu a mesta Svidníka, zástupcovia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB), priami účastníci bojov, zástupcovia
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OS SR, ako aj miestni obyvatelia. Primátor mesta Svidník Ján Holodňák si pri tejto
príležitosti prevzal od ministra obrany Petra Gajdoša pamätnú medailu III. stupňa.
25.11.2016 uplynulo už 121 rokov od narodenia armádneho generála, bývalého
prezidenta Československa a čestného občana mesta Svidník Ludvíka Svobodu. Pietny akt
kladenia vencov sa v mieste jeho rodiska, v Hroznatíne, uskutočnil v sobotu 26.11.2016.
Okrem zástupcov Armády ČR, Ministerstva obrany ČR, Zväzu bojovníkov za slobodu,
veľvyslanectva Ruska, parlamentu ČR prijali pozvanie na tento pietny akt od Spoločnosti
Ludvíka Svobodu aj primátor mesta Svidník Ján Holodňák, zástupca primátora Peter Pilip a
zástupcovia SZPB Svidník. Všetci zúčastnení položili vence k jedinému pamätníku arm. gen.
Ludvíka Svobodu v Čechách, pamätnému kameňu v Hroznatíne. K zúčastneným sa prihovoril
aj primátor mesta Svidník Ján Holodňák. Pietneho aktu sa zúčastnila i dcéra arm. gen.
Ludvíka Slobodu Zoe Klusáková Svobodová a pravnuk Ludvíka Svobodu Miroslav Klusák.
Primátor v roku 2016 ocenil Cenou primátora týchto významných ľudí:
1. Eva Kolesárová (50) riaditeľka Správy povodia Bodrogu
26.01.2016
2. Ján Šimko (60), zástupca riaditeľa ZŠ 8. mája
23.03.2016
3. Miroslav Sopoliga, riaditeľ SMN MUK
08.04.2016
4. Petr Řezníček, starosta partnerského mesta Chrudim
28.05.2016
5. Vasil Štefanco (70)
10.08.2016
6. Ján Matvej (60)
19.08.2016
7. Vladimír Kaliňák (50)
27.09.2016
8. Michal Holovka (60)
25.10.2016
9. Michal Bartko (60)
23.11.2016
Významné návštevy
V januári navštívila MsÚ poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR),
podpredsedníčka strany Most-Híd Lucia Žitňanská. Pani poslankyňa sa zaujímala o plány
mesta pre najbližšie obdobie, o celospoločenské témy ako je školstvo, či zdravotníctvo a ich
dosah na občanov nášho mesta. Primátor apeloval aj na potrebu rýchlostnej cesty R4 pre
občanov celého kraja pod Duklou a požiadal pani Žitňanskú o podporu.
Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky Lin Lin navštívil Svidník na svojej prvej
služobnej ceste mimo Bratislavy. Jeho diplomatická kariéra sa doteraz spájala s africkým
kontinentom a Slovensko je jeho prvým domovom v Európe. Primátor mesta a vedúci
predstavitelia mesta privítali hosťa na MsÚ tradičným folklórom, soľou a chlebom. Primátor
predstavil veľvyslancovi s manželkou mesto Svidník a požiadal o podporu v podnikateľskom
sektore. Primátor ponúkol možnosť spolupráce aj na kultúrnej úrovni.
25.02.2016 prijal primátor na pracovnom stretnutí poslanca NR SR Mikuláša
Krajkoviča a bývalého ministra zahraničných veci Ukrajiny Leonida Kozhara. Pán Kozhara
pracovne zastával pozíciu veľvyslanca Ukrajiny vo Švédsku a momentálne je vo vedení
strany sociálnych demokratov na Ukrajine. Na pracovnom stretnutí pán Kozhara zhodnotil
súčasný stav Ukrajiny a vyjadril záujem o spoluprácu so sociálnymi demokratmi v Európskej
únii (EÚ). Ambíciou primátora mesta Svidník je čerpať prostriedky z eurofondov a byť
súčasťou spolupráce medzi Slovenskom, Ukrajinou, Poľskom a Maďarskom. K myšlienke
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spolupráce sa priklonili aj hostia z Ukrajiny, ktorých záujmom je spolupracovať s EÚ, a tým
podporiť rozvoj Ukrajiny.
V kancelárii primátora bola 29.02.2016 prijatá Svitlana Yatsenko z Ministerstva
kultúry v Kyjeve na Ukrajine. Rozhovor primátora mesta, prednostu MsÚ a vedúcej odboru
ŠKŠaM s pani Yatsenko sa niesol v duchu ukrajinskej krízy a smerovania ich krajiny.
01.03.2016 prijal primátor na pracovnom stretnutí poslanca NR SR Viliama
Novotného. V rozhovore sa poslanec zaujímal o región Svidníka. Primátor vyjadril veľkú
potrebu dobudovania rýchlostnej cesty R4, ktorá by pomohla rozvoju celého územia pod
Duklou. Pán Novotný sa zaujímal aj o situáciu v zdravotníctve v našom meste a bol navštíviť
aj samotnú nemocnicu.
03.03.2016 prijal primátor zástupcov Lesoochranárskeho zoskupenia (LZ) VLK.
Náčelník LZ VLK Juraj Lukáč predniesol predstavy zoskupenia o možnostiach spolupráce
medzi LZ VLK a mestom.
03.03.2016 prijal primátor na pracovnom stretnutí Rafala Mlynarskeho z poľského
partnerského mesta Jaroslaw. Pán Mlynarski predniesol záujem mesta Jaroslaw o spoluprácu
našich miest v oblasti investičných projektov. Témou boli rekonštrukcie ciest, parku L.
Svobodu a amfiteátra. Obe strany sa zhodli na monitorovaní výziev EÚ v programovacom
období 2014 - 2020.
14.03.2016 navštívil Svidník bývalý primátor nášho partnerského mesta Rachov na
Ukrajine Jaroslav Dumin, ktorý je aktívny vo sfére turizmu a regionálneho rozvoja. Pán
Dumin predniesol návrh na spoluprácu našich miest v oblasti kultúry a spolu s primátorom sa
dohodli na podpore výstavy maliara Vorochta i možnosti vystúpenia hudobnej skupiny z
Rachova počas našich miestnych podujatí.
15.03.2016 prijal primátor na pracovnom stretnutí generálneho riaditeľa a predsedu
predstavenstva spoločnosti Svet Zdravia Ľuboša Lopatku a riaditeľa nemocnice vo Svidníku
Eugena Leša. Témou stretnutia bola spolupráca mesta Svidník a spoločnosti a zhodnotenie
doterajšieho pôsobenia spoločnosti Svet Zdravia vo Svidníku. Pán Lopatka predniesol svoj
záujem o rozširovanie a skvalitňovanie služieb vo Svidníku. Rovnako sa diskutovalo o
možnostiach rekonštrukcie ciest v areáli nemocnice a na rozširovanie samotného
novopostaveného pavilónu, ktorý do budúcna poskytne zamestnanie až 40 ľuďom.
Kaplán Ján Bilý je rodený Svidníčan, ktorý našiel svoj duchovný domov v českom
meste Brno. Tento mladý kaplán navštívil svoje rodné mesto a bol prijatý primátorom
05.04.2016 v kancelárii primátora.
08. a 09.04.2016 navštívil Svidník primátor mesta Rachov na Ukrajine pán Viktor
Medveď s poslancami tamojšieho zastupiteľstva. Zúčastnili sa Medzinárodnej konferencie pri
príležitosti 60. výročia založenia Slovenského národného múzea Múzea ukrajinskej kultúry
(SNM MUK) vo Svidníku a boli oficiálne prijatí primátorom Jánom Holodňákom. Prijatia na
MsÚ sa zúčastnili aj prednosta MsÚ Vladimír Šandala, vedúca odboru ŠKŠaM Viera Dercová
a poslanci MsZ pán Zozuľák, Beňko, Dudáš a Pochanič. Rachovská delegácia sa intenzívne
zaujímala o možnosti čerpania financií z projektov EÚ a o spoluprácu so Svidníkom. Spôsoby
zapojenia sa do projektov na podporu turizmu predstavil Miron Mikita, riaditeľ Regionálnej
rozvojovej agentúry (RRA) Svidník.
22.04.2016 bol prijatý primátorom Ján Jech. Profesor Jech prišiel s delegáciu vedenou
členom rady mesta Kroměříž, pánom Jiřím Kašíkom. Návšteva sa zaujímala o poznanie
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histórie nášho kraja a o spojenie mesta Svidník s arm. gen. Ludvikom Svobodom, keďže v
meste Kroměříž je generál pochovaný.
04.05.2016 prišla do Svidníka Eva Černá, banková ombudsmanka, so svojím
tímom. Úlohou bankového ombudsmana je monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov
spotrebiteľov a mimosúdne riešenie sporov medzi bankami a ich klientmi. O besedu prejavilo
záujem niekoľko občanov Svidníka a Spojená škola (SŠ), ktorej študenti z Obchodnej
akadémie (OA) a Hotelovej akadémie (HA) si vypočuli rady a skúsenosti bankovej
ombudsmanky v Dome kultúry (DK).
13.05.2016 prijal primátor na pracovnom stretnutí Jána Bzika ako investora v oblasti
automobilového priemyslu. Pán Bzik má záujem otvoriť v našom meste autocentrum s
komplexom služieb. Nové centrum by malo vyrásť vedľa Správy ciest na Ul. sov. hrdinov v
rozsahu 2500 m2. Investor predpokladá finančnú investíciu v hodnote skoro 600 tisíc eur.
Primátor Ján Holodňák prijal Starostu powiatu Rzeszowskego Józefa Jodlowskego s
kolegyňou Iwonou Zawadzkou. Diskusia obsahovala možnosti spolupráce v oblasti cestového
ruchu a rozvoj oboch našich regiónov. Stretnutia sa zúčastnil aj zástupca primátora Peter
Pilip, riaditeľ RRA Svidník Miron Mikita a riaditeľ Spojenej školy internátnej (SŠI) Vladimír
Kaliňák. S riaditeľom Kaliňákom došlo k dohode o spolupráci a 11.06.2016 pocestujú žiaci zo
ŠZŠI na stretnutie pod názovom „Jedność i kultúra“ v gmine Kamień.
26.05.2016
prijal
primátor v obradnej miestnosti MsÚ volejbalistov, ktorí získali prvé miesta na Majstrovstvách
Slovenska (MS) 2015/2016 vo volejbale. Volejbalové tímy žiakov, kadetov i juniorov si spolu
so svojimi trénermi a vedúcimi VK Slávia Svidník prevzali Ďakovné listy. Osobitne
vyzdvihol primátor podiel na úspechu všetkých troch tímov u Jána Hirčka, ktorý obetoval
svoj čas, peniaze i um pre rozvoj volejbalu v meste Svidník a nastavil úspešnú schému pre
prácu so športovou mládežou. Slová poďakovania adresoval aj Ján Hirčko primátorovi Jánovi
Holodňákovi, ktorému venoval Ďakovný obraz všetkých troch úspešných tímov.
17.06.2016 prijal primátor Ján Holodňák primátora poľského mesta Gorlice Rafała
Kuklu. V rozhovore sa rozoberala spoločná účasť v predkladanom projekte na prepojenie
poľského a slovenského územia cyklotrasami. Záujem oboch miest je o vytvorenie mestských
cyklochodníkov a vytvoriť kanceláriu lemkovskej kultúry vo Svidníku, ktorá by bola
svetovým strediskom spoločných kultúrnych dejín.
17.06.2016 v zasadačke MsÚ primátor prijal členov Klubu českého pohraničia Stredné
Považie z Dubnice nad Váhom. Členovia klubu prišli do mesta Svidník na 2-dňový pobyt,
počas ktorého si chceli prezrieť najzaujímavejšie miesta kraja pod Duklou.
18.07.2016 navštívil mesto Svidník honorárny konzul Ruskej federácie pre Košický a
Prešovský kraj Ladislav Štefko. Primátor vzácneho hosťa prijal na pôde MsÚ Svidník, kde
diskutovali o vzájomných rusko-slovenských vzťahoch a zintenzívnení spolupráce medzi
mestom Svidník a Ruskou federáciou najmä v hospodárskej a kultúrnej oblasti.
V mesiaci júl sa v zasadačke MsÚ Svidník konalo stretnutie pracovnej skupiny
pre „Akčný plán rozvoja okresu Svidník“ za účasti splnomocnenca vlády SR pre podporu
najmenej rozvinutých okresov Antona Marcinčina, poradcu ministerstva financií Štefana
Chudobu a predstaviteľov mesta Svidník i Giraltovce. Hlavným bodom stretnutia bolo
predkladanie už konkrétnych projektov potrebných na realizáciu aktivít napomáhajúcich k
znižovaniu nezamestnanosti a naštartovaniu miestnej ekonomiky nášho regiónu. Akčný plán
okresu Svidník pozostáva z takmer 160 podnikateľských zámerov, predpokladom ktorých je
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vytvorenie viac ako tisíc pracovných miest.
Poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič v júli zavítal na MsÚ Svidník, kde bol prijatý
primátorom mesta. V rozhovore sa poslanec NR SR zaujímal o priebeh a posun v "Akčnom
pláne rozvoja okresu Svidník", o možnosti príchodu investorov do nášho regiónu.
03.08.2016 správca nadácie TA3 Peter Káčer v rámci charitatívnej jazdy bicyklom po
Slovensku zavítal do mesta Svidník. Etapa zo Svidníka do Medzilaboriec bola odštartovaná
od fontány v centre mesta, na ktorej Petra Káčera sprevádzal aj samotný primátor Ján
Holodňák.
04.10.2016 prijal primátor vo svojej kancelárii výkonného riaditeľa Krajskej
organizácie cestovného ruchu "Severovýchod Slovenska" z Prešova Martina Janoška. Nosnou
témou diskusie bolo možné zapojenie sa mesta Svidník do Oblastnej organizácie cestovného
ruchu patriacej pod Krajskú organizáciu cestovného ruchu (KOCR) "Severovýchod
Slovenska", vďaka ktorej by bolo možné podporiť a zvýšiť cestovný ruch v našom regióne.
18.10.2016 sa konalo pracovné stretnutie zástupcov regionálnej kancelárie Úradu
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Prešove Stanislava Cinu a Mariána Feča v
kancelárii primátora, a to aj za účasti vedúcej OŠKŠaM Viery Dercovej, vedúcej OSZPČaO
Marty Jackovej a Michala Goriščáka.
V polovici októbra kanceláriu primátora navštívil riaditeľ Štátneho okresného archívu
v českom Mělníku Dalibor Státník, ktorý sa dlhodobo zaujíma o históriu a dianie na
severovýchodnom Slovensku.
25.10.2016 sa konalo pracovné stretnutie primátora Jána Holodňáka so zástupcom
Powiatu Rzeszowskeho a zároveň koordinátorom pripravovaného projektu Jacekom
Świderom a riaditeľom Gymnázia Duklianskych hrdinov (GDH) Svidník Jánom Rodákom.
27.10.2016 sa v zasadačke MsÚ konalo pracovné stretnutie so zástupcami Asociácie
zábavy a hier. Stretnutie iniciovala Asociácia zábavy a hier a zúčastnilo sa ho vedenie mesta
Svidník, poslanci MsZ Svidník a majitelia prevádzok s hracími automatmi. Nosnou témou
stretnutia bola uskutočnená Petícia za zákaz hazardu a hracích automatov v meste Svidník a
jej právoplatnosť. Primátor sa v úvode diskusie vyjadril, že Mesto Svidník petíciu riadne
prešetrilo a vyhodnotilo v zmysle, že spomínaná petícia nesplnila podmienky stanovené
v zákone.
08.12.2016 sa v zasadačke MsÚ konalo pilotné pracovné stretnutie tímu Smart City a
zástupcov mesta Svidník. Z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa
stretnutia zúčastnila riaditeľka odboru finančných nástrojov v sekcii riadenia investícií
Michaela Kollárová a za mesto Svidník boli na tomto stretnutí prítomní zástupcovia
organizácií, ktorých sa môže tento projekt priamo dotýkať.
19.12.2016 sa v zasadačke MsÚ konalo ďalšie stretnutie pracovnej skupiny pod
vedením štátneho tajomníka Petra Krajňáka, ktorého tentokrát zastúpil Miroslav Osifčin,
vedúci sekretariátu štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.
Družobné vzťahy – partnerstvá
19.01.2016 sa vo Svidníku konala vstupná medzinárodná konferencia s názvom
„Komunikáciou k prosperite Slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu“. Zúčastnili sa jej
partneri projektu a inštitúcie verejnej správy z oprávneného územia Prešovského a Košického
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samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny a ďalší partneri projektu v priestoroch
SNM MUK vo Svidníku. Konferencie sa zúčastnila i tajomníčka veľvyslanectva Nórskeho
kráľovstva Rannveig Skofteland spolu s hlavnou radkyňou EEA a Nórskych grantov pani
Soňou Sulíkovou. Organizátorom konferencie bol riaditeľ RRA Svidník Miron Mikita.
Primátor Ján Holodňák a riaditeľ Senior Domu Svida Adrián Labun boli 01.02.2016
prítomní na pracovnom stretnutí v poľskom meste Krosno. Medzi sociálnymi zariadeniami v
oboch mestách bola podpísaná zmluva o spolupráci. Svidník a Krosno majú veľký záujem
uchádzať sa o projekty v sociálnej oblasti a túto myšlienku podporil aj primátor Svidníka a
prítomný zástupca prezidenta mesta Krosno Bronislav Baran.
11.03.2016 sa vo veľkej sále chrudimského múzea konala módna prehliadka s názvom
Ze svidnického mola s ochutnávkou gastronomických slovenských národných špecialít. Do
partnerského mesta Chrudim odišlo 12 študentiek SPŠ Svidník s riaditeľom SPŠ Pavlom
Olejárom a učiteľkami reprezentovať odevný design a návrhy najrôznejších kreatívnych
odevov. Prehliadku otvoril zástupca starostu mesta Chrudim Roman Málek.
Mesto Svidník prijalo pozvanie na slávnostnú recepciu Generálneho konzulátu
Maďarska v Košiciach pri príležitosti maďarského národného sviatku výročia maďarskej
revolúcie a boja za slobodu v rokoch 1848-1849. Akcia sa konala 16.03.2016 v Prešove s
účasťou prezentácie mesta Svidník. Na recepcii bolo prítomných 300 hostí zo samospráv,
politického, kultúrneho a ekonomicko-hospodárskeho života a mesto Svidník poskytlo
účastníkom gastronomickú ochutnávku i turistickú prezentáciu.
Primátor nášho partnerského mesta Strzyzow Mariusz Kawa navštívil Svidník
19.04.2016 so záujmom o novú spoluprácu. Seniori z tohto poľského mesta prídu do Svidníka
29.5.2016 počas Rusínskeho festivalu a naopak našich 50 seniorov navštívi Strzyzow v júli
počas Dni mesta Strzyzow. Svidník uzavrel medzinárodnú spoluprácu o partnerstve s týmto
historickým poľským mestom v roku 2005 na princípoch rovnosti a vzájomného
rešpektovania sa.
27.04.2016 prijal primátor 15 novinárov, ktorí v dňoch 26.-28.04.2016 absolvovali
poznávaciu cestu po úspešných projektoch Karpatského euroregiónu. Na pracovnom stretnutí
boli prítomní redaktori z TV Objektiv, z TV Polska i z poľského rádia Rzeszow a VIA radio.
Poľskí novinári absolvovali pracovné stretnutia vo viacerých mestách, ktoré realizovali
projekty.
30.05.2016 sa v Prešove konalo pracovné stretnutie zástupcov poľského mesta
Jaroslaw a mesta Svidník s predsedom PSK Petrom Chudíkom a vedúcim Inovačného
partnerského centra Petrom Dorčákom. Nosnou témou stretnutia bolo vytváranie „Európskej
kultúrnej trasy„ smerujúcej z Poľska cez Slovensko do Maďarska. Mesto Jaroslaw za podpory
mesta Svidník má záujem zapojiť sa do Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko – Slovensko v rámci projektov, prostredníctvom ktorých je možnosť získať finančnú
podporu z fondov EÚ. Vytvorenie kultúrnych trás je zvlášť dôležité pre uchovanie európskej
identity, kultúry a spoločného kultúrneho dedičstva.
Pri príležitosti osláv Ruskej nezávislosti sa konalo slávnostné stretnutie, na ktoré
prijali osobné pozvanie primátor Ján Holodňák a vedúca odboru ŠKŠaM Viera Dercová. Na
počesť prijatia deklarácie o štátnej suverenite Ruskej Federácie 12.06.1992 zorganizovalo
Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR 06.06.2016 slávnostnú recepciu v hoteli Crowne Plaza
Bratislava. Primátor mal možnosť stretnúť bývalého prezidenta SR Ivana Gašparoviča,
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zástupcovia mesta Svidník mali možnosť komunikovať s Vladykom Rastislavom, najvyššou
hlavou Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a tiež s Veľvyslancom Bieloruska pánom
Vladimírom Serpikovom. Primátor mesta a vedúca odboru ŠKŠaM mali možnosť absolvovať
aj pracovné stretnutie s Petrom Krajňákom, štátnym tajomníkom pre školstvo, ktorý je z
Prešova.
Spolupráca s partnerskými mestami prináša rôzne projekty a zároveň aj možnosť pre
občanov navštíviť a spoznať iné mestá. Od 05.06.2016 do 12.06.2016 boli tri študentky 3.
ročníka z Chrudimu na súvislej praxi vo Svidníku. Rovnako naše tri študentky od 12.06.2016
na študijnom pobyte v Chrudime a spoznali prácu v českej nemocnici. Prax českých
študentiek bola zabezpečená na internom oddelení B. Projekt sa uskutočňuje aj za finančnej
podpory mesta Svidník, pričom študentky boli prijaté na stretnutí u primátora mesta Svidník
za účasti riaditeľa Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána Tomáša Magdziaka a
vedúcej odboru ŠKŠaM Viery Dercovej.
08. a 09.06.2016 sa primátor Ján Holodňák a riaditeľ RRA Miron Mikita zúčastnili
Medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Rzeszowe. Konferencia sa dotýkala rozvoja a
pomoci oblasti Podkarpatia s názvom ProCarpathia. Úzka spolupráca s poľskými mestami má
výraznú súvislosť s našim členstvom v Karpatskom euroregióne, ktorý sa stáva veľmi
úspešnou organizáciou v celoeurópskom spoločenstve.
10.06.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v kancelárii primátora na tému čerpania
finančných prostriedkov z eurofondov. Stretnutie sa uskutočnilo za prítomnosti zástupcu
primátora Petra Pilipa, vedúceho odboru VDŽPaRR Ľuboša Čepana a zástupcov mesta
Krosno na čele s Bronislavom Baranom. Na stretnutí sa rozoberali možnosti spolupráce v
projektoch kultúrnych, športových i turistických.
11.06.2016 na základe komunikácie so starostom powiatu Rzeszowskego, pánom
Józefom Jodlowskim, sa zúčastnili deti zo SŠI akcie s názvom Jedność i kultúra v gmine
Kamień. Akcie za zúčastnil aj primátor Ján Holodňák a riaditeľ SŠI Vladimír Kaliňák, ktorí
zhodnotili, že akcia má veľký potenciál stať sa tradíciou.
.
15.06.2016 sa v zasadačke MsÚ stretli zástupcovia mesta Svidník, Giraltovce a
okolitých obcí so zástupcami poľskej strany. Nosnou témou pracovného stretnutia bol záujem
oboch strán o čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov na vybudovanie cyklotrás, ktoré
by prepájali územie Wisloki a územia okresu Svidník. Na stretnutí bola prítomná aj
zástupkyňa Miestnej akčnej skupiny Dukla Viera Dujakovičová a riaditeľ RRA Svidník
Miron Mikita.
Plán rozvoja mesta (PRM) Svidník prešiel svojou prípravou v minulom roku a jeho
schválenie potvrdilo MsZ v decembri 2015. V minulom roku sa uskutočnil prieskum verejnej
mienky formou dotazníka, kde sa zapojilo a vyhodnotilo 789 dotazníkov.
Pri realizácii samotného programu boli MsÚ oslovené rôzne inštitúcie a podnikatelia, ktorí v
oblasti rozvoja tvoria dôležitých partnerov. Dohodu o partnerstve uzavreli 14.03.2016
inštitúcie: Mesto Svidník, VVS, a.s. Košice, závod Svidník; Slovenský vodohospodársky
podnik (SVP), š.p. Odštepný závod Košice, ZUŠ Svidník, Spojená škola internátna Svidník,
Denný stacionár a Adriána Gmitterová, MŠ Ul. Ľudovíta Štúra, MŠ Ul. gen. Svobodu, MŠ
Ul. 8. mája, ZŠ Ul. Komenského, ZŠ Ul. 8. mája, ZŠ Ul. karpatská, ÚPSVaR Bardejov,
pracovisko Svidník, DUKLA DESTINATION, Aeroklub Svidník. O pripojenie k dohode
mali záujem aj ďalšie organizácie, ktoré svojím podpisom dohodu potvrdili: SLUŽBYT,
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s.r.o., Technické služby mesta Svidník, Detský domov Svidník, Pohrebné služby, Dom
smútku. Dohoda v sebe nesie Spracovanie a realizáciu Programu rozvoja mesta Svidník na
roky 2016 – 2022. Účastníci sa dohodli na podpore realizácie navrhovaných priorít PRM v pri
spolupráci jednotlivých partnerov. Rovnako potvrdili účasť pri monitoringu a vyhodnocovaní
PRM Svidník na roky 2016 - 2022.
01.07.2016 v koncertnej miestnosti ZUŠ Svidník prijal primátor mesta Ján Holodňák
delegácie z našich partnerských miest. Na Dni Svidníka prijali pozvanie zástupcovia českého
mesta Chrudim so speváckym zborom Kiesse Nzamba z Gymnázia Josefa Ressela v
Chrudime, zástupcovia Krivej Palanky z Macedónska a zástupcovia mesta Rachov z Ukrajiny.
Predstavitelia spomínaných miest sa podpísali do Pamätnej knihy. Pozvanie prijal aj otec
Marek Pulščák so svojou manželkou. Otec Marek Pulščák po 13-tich rokoch pôsobenia na
Gréckokatolíckej farnosti vo Svidníku 01.07.2016 odišiel pôsobiť na farnosť do obce Malcov.
Na Dni Svidníka prijali pozvanie študenti z Gymnázia Josefa Ressela z Chrudimu spolu s
riaditeľkou školy Klárou Jelinkovou a kolegyňou Ilonou Štorkovou. Títo študenti sú zároveň
členmi speváckeho zboru Kiesse Nzamba pod vedením Ilony Štorkovej. Chrudimskí
gymnazisti počas pobytu vo Svidníku navštívili GDH v spoločnosti primátora a vedúcej
OŠKŠaM Viery Dercovej, ktorým ich sprevádzal riaditeľ GDH Ján Rodák spolu s kolegyňou
a poslankyňou Marcelou Ivančovou a ďalšími kolegami. V rámci prehliadky školy nazreli do
moderne vybavených tried, učební, laboratórií a bohatej školskej knižnice.
25. - 27.08.2016 Detský folklórny súbor (DFS) Komanička, pôsobiaci na ZUŠ
Svidník, vycestoval do družobného mesta Kriva Palanka v Macedónsku, aby reprezentoval
mesto Svidník na 12. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu sv. Joachima
Osogovského.
V prvej polovici septembra Svidník navštívili záujemcovia z radov chrudimských
občanov, ktorí túžili spoznať krásy partnerského mesta a regiónu pod Duklou. Chrudimská
beseda v spolupráci s mestom Svidník pripravila bohatý program a počas troch dní
chrudimskí turisti navštívili najzaujímavejšie miesta nášho mesta a okolia. 11.09.2016 sa pár
šikovných členov zájazdu zúčastnilo súťaže vo varení pirohov Pirohy 2016 na skanzene, z
ktorej si odniesli prvé miesto.
V tomto čase Svidník navštívila aj skupina Volyňských Čechov na čele s pravnukom
arm. gen. Ludvíka Svobodu Mirkom Klusákom, ktorí takto každoročne putujú po miestach
priamych bojov KDO.
10.09.2016 primátor prijal pozvanie Gminy Dukla a zúčastnil sa na slávnostnom
odkrytí Pamätníka obetiam bitky o Dukliansky priesmyk v poľskej obci Iwla. Na slávnostnom
odkrytí pamätníka boli prítomní aj Volyňskí Česi a pravnuk arm. gen. Ludvíka Svobodu
Miroslav Klusák.
17.10.2016 sa primátor Ján Holodňák, vedúca OŠKŠaM Viera Dercová,
gréckokatolícki duchovní a veriaci zo Svidníka zúčastnili archijerejskej svätej liturgii v rámci
Púte Prešovskej archieparchie k ikone Dvere milosrdenstva v družobnom poľskom meste
Jaroslaw. Svätú liturgiu slúžili prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak, pomocný
biskup prešovskej archieparchie Milan Lach, arcibiskup Eugeniusz Popowicz – metropolita
warszawskej arcidiecézy, arcibiskup warszawskej arcidiecézy Jan Martyniak a ďalší kňazi z
Poľska i Slovenska.
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Začiatkom novembra sa primátor mesta a vedúca OŠKŠaM zúčastnili na otvorení
výstavy Michajla Vorochtu v partnerskom meste Rachov. Výstava pod názvom Farby rodnej
krajiny sa zrealizovala pri príležitosti životného jubilea umelca. Maliar Michajlo Vorochta si
na výstave z rúk primátora prebral Ďakovnú plaketu za rozvoj kultúry medzi mestom Rachov
a Svidník.
Primátor mesta Ján Holodňák a zástupca primátora Peter Pilip prijali pozvanie starostu
nášho partnerského mesta Chrudim Petra Řezníčka. Primátor mesta Ján Holodňák, zástupca
primátora Peter Pilip a vedúca OŠKŠaM Viera Dercová sa zúčastnili na pracovnom rokovaní
na chrudimskej radnici, aby spoločne s vedením mesta Chrudim prebrali doterajšiu
spoluprácu a diskutovali aj o konkrétnych možnostiach spolupráce na rok 2017. O tom, že
spolupráca s partnerským českým mestom Chrudim je veľmi aktívna, svedčí aj rad akcií. Obe
partnerské mestá hľadajú možnosti spolupráce prostredníctvom možných výziev na projekty
Medzinárodného vyšehradského fondu.
Výstavba a zmeny charakteru obce
12.02.2016 bol za prítomnosti primátora slávnostne otvorený Denný stacionár
umiestnený v bývalej MŠ na Ul. duklianskej. Súkromný investor otvoril brány svojho
zariadenia na začiatku roka 2016 s kapacitou 60 miest, ktoré sú už plne obsadené. Na otvorení
sa prítomným prihovoril primátor Ján Holodňák a majiteľka neziskovej organizácie
prevádzkujúcej stacionár Adriana Gmitterová. Denný stacionár posvätili duchovní otcovia
Pulčšák, Marčák a Sovič.
24.05.2016 sa konalo oficiálne otvorenie prvej psychiatrickej liečebne pre chronických
pacientov v Prešovskom kraji, ktorá sa nachádza vo Svidníku. Otvorenia liečebne sa zúčastnil
Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ Sveta zdravia, Radoslav Čuha, podpredseda PSK, nový
primár zariadenia Miloš Burič a primátor Ján Holodňák. Práve liečebňa pre chronických
pacientov v Prešovskom kraji doteraz dlhodobo chýbala a k dispozícii boli iba akútne lôžka v
Prešove alebo Bardejove. Nová psychiatrická liečebňa začína svoju činnosť v krásnych
zrekonštruovaných priestoroch (37 lôžok). Jej veľkou výhodou je zázemie všeobecnej
nemocnice. Pacienti zatiaľ na oddelení nie sú. Celkové investičné náklady presiahli 400 000
eur.
25.07.2016 sa primátor Ján Holodňák spolu s prednostom MsÚ Svidník Vladimírom
Šandalom a riaditeľom Technických služieb (TS) Michalom Pichom zúčastnili na pracovnom
stretnutí primátora mesta Stropkov Ondreja Brendzu. Nosnou témou stretnutia bola
spoluúčasť Svidníka a Stropkova na poľsko - slovenskom projekte ViaReginae.
V polovici augusta 2016 mesto Svidník odovzdalo 5 projektov v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, prostredníctvom
ktorých je možnosť získať finančnú podporu z fondov EÚ. Jedná sa o projekty Karpatská
mozaika - rôznorodosť tvorí harmóniu, Eskapády na kniežacej ceste, Magické pohraničie,
spomínaný Via Reginae a Cezhraničný turistický chodník Dukliansko – Prešovskej operácie.
Mesto Svidník zareagovalo na Výzvu PSK a podalo žiadosť na poskytnutie dotácie z
rozpočtu PSK pre rok 2016. Poslanci PSK za náš okres rozhodli o pridelení finančnej dotácie
vo výške 2 500 € na projekt Hrou k zdraviu. Na základe predložených ponúk bola vybratá
kombinovaná zostava detského ihriska firmy Uniatest s.r.o. z Dubnice nad Váhom, ktorej
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celkové náklady aj s montážou činili 3660 € s DPH. Nová zostava detského ihriska bola
osadená na križovatke ulíc V. Nejedlého a Dlhej.
V polovici septembra mesto Svidník podalo dve žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku pre mikroprojekty z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program
Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020, v ktorých je Mesto Svidník hlavným
žiadateľom. Ide o projekty Z histórie do súčasnosti a Hranica volá.
04.10.2016 bol do užívania odovzdaný novopostavený mestský bytový dom „Svidník
– bytový dom B6“ na Ul. karpatskej. Prídavnou hodnotou výstavby tohto bytového domu
bolo aj vybudovanie priľahlých chodníkov, takmer 60-tich nových parkovacích miest v
blízkosti bytovky a detské ihrisko. V bytovom dome „B6“ sa nachádza 33 mestských
nájomných bytov bežného štandardu. 27.09.2016 sa za účasti notára vyžrebovalo prvých 22
nájomníkov bytov. Zhotoviteľom celej stavby je Viliam Čech z Prešova a celková hodnota
diela je bezmála 2 mil. eur. Výstavba bytového domu B6 bola financovaná zo Štátneho fondu
rozvoja bývania, dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a
vlastných zdrojov.
V jeseni prešlo rekonštrukciou parkovisko za bytovými domami na Ul. sov. hrdinov
(49 689 €) a vybudovalo sa nové parkovisko za SPŠ Svidník (27 028 €). V rámci investorstva
Slovenskej správy ciest a.s. Bratislava bola zrealizovaná rekonštrukcia ciest I. triedy, t. j. od
kruhového objazdu po rázcestie Kapišová, od Slovenskej pošty v smere na Nižný Orlík, po
odbočku na N. Jedľovú a v investorstve PSK bola realizovaná cesta od kruhového objazdu v
smere na Mestisko. Investícia na území mesta Svidník bola vo výške takmer 1 mil. €.
03.11.2016 sa primátor zúčastnil na seminári "Budovanie moderného mesta" na Úrade
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v Bratislave. Cieľom tohto
seminára bolo zadefinovať možnosti využitia inovatívnych prostriedkov pri budovaní
moderného mesta. Seminára sa zúčastnili zástupcovia slovenských miest.
18.11.2016 oslávila už svoje 25. výročie vzniku svidnícka spoločnosť BYTSERVIS,
konateľom ktorej je Peter Pilip, podnikateľ, poslanec PSK a zástupca primátora mesta
Svidník. História spoločnosti BYTSERVIS sa začala písať v roku 1991 zápisom do
živnostenského registra. V súčasnosti má spoločnosť viac ako 40 kvalifikovaných
zamestnancov a okrem hlavného sídla vo Svidníku má vybudované svoje zastúpenie aj
v Bratislave a Poprade. V roku 2001 rozšírili svoje pôsobenie na predaj stavebného,
vodárenského, elektroinštalatérskeho a hutníckeho materiálu. Dnes disponujú najširším
sortimentom stavebného materiálu v našom okolí. Ponúkajú viac ako 15 000 tovarových
položiek k okamžitému odberu a ďalšie široké spektrum formou objednávky. Medzi ich
zákazníkov patria stavebné, elektroinštalatérske a vodoinštalatérske firmy, ale aj domáci
majstri.
08.12.2016 sa v zasadačke MsÚ konalo pilotné pracovné stretnutie tímu Smart City a
zástupcov mesta Svidník. Z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa
stretnutia zúčastnila riaditeľka odboru finančných nástrojov v sekcii riadenia investícií
Michaela Kollárová a za mesto Svidník boli na stretnutí prítomní zástupcovia organizácií,
ktorých sa môže tento projekt priamo dotýkať.
V decembri pribudol ďalší, deviaty osvetlený priechod pre chodcov, ktorý sa nachádza
v blízkosti budovy Správy a údržby ciest PSK. Osvetlenie tohto priechodu bolo financované z
dotácie ČSOB nadácie vo výške takmer 5 tis. eur.
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V decembri pribudlo na Ul. SNP vo Svidníku nové detské ihrisko. Na realizáciu
ihriska mesto Svidník získalo finančné prostriedky z Nadácie Slovenskej sporiteľne cez
projekt Vonku je lepšie vo výške 2500 €, sumou 458,21 € prispela firma MUSIC
PRODUCTION SK, ktorej sa podarilo počas Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov vo
Svidníku túto sumu vyzbierať a 41,79 € doplatilo mesto Svidník. Celková hodnota ihriska je 3
tis. €.
Školstvo
Primátor na začiatku nového roka navštívil 12.01.2016 zamestnancov MŠ, ZŠ,
pracovníkov TS. Primátor spolu s vedúcou odboru ŠKŠaM pozdravil okrem zamestnancov aj
deti z MŠ, navštívili i Cirkevnú základnú školu (CZŠ) sv. Juraja a nezabudli pozdraviť aj
zamestnancov CVČ, ktorí sú vo svojich staronových priestoroch v DK.
Medzinárodný futbalový turnaj žiakov U11 a U10 otvorili organizátori 23.01.2016 v
športovej hale vo Svidníku. Za prítomnosti predstaviteľov miest Svidníka, Krosna, Jasla a
Jaroslawu sa žiaci pustili do súťaženia. Organizátorom turnaja boli ML-audit, s.r.o., mesto
Svidník a CVČ Svidník. Víťazom turnaja sa stali futbalisti Krosna, druhé miesto Jaslo, tretie
miesto Svidník a štvrté miesto Jaroslaw. Reklamným partnerom turnaja bola firma Gras SK.
O pozíciu riaditeľa CVČ Svidník sa vo výberovom konaní uchádzal jeden záujemca
Jozef Dirga, ktorý bol doteraz poverený riadením centra. Úspešného kandidáta menoval do
funkcie riaditeľa primátor Ján Holodňák. Menovací dekrét si Jozef Dirga prezval z rúk
primátora 08.02.2016 za gratulácie vedúcej odboru ŠKŠaM Viery Dercovej a prednostu MsÚ
Vladimíra Šandalu. Menovaný sa ujal funkcie od 12.02.2016.
Deň učiteľov sa konal 29.03.2016 v DK so slávnostným odovzdaním cien uznania
práce pre 16 učiteľov- Viera Cahajlová, Miroslav Chudík, Helena Petríková, Mária
Vatraľová, Jana Lachatová, Jarmila Petnuchová, Ján Šimko, Elena Chudíková, Marián Vitko,
Eva Bandžuchová, Mária Mihalíková, Miloš Stronček, Anna Rišková, Tatiana Kaliňaková,
Monika Lenčáková, Martin Gibej. Blahoželanie spolu s pamätným perom a kvetom si učitelia
prevzali z rúk primátora Jána Holodňáka a vedúcej odboru ŠKŠaM Viery Dercovej.
Primátor pozval na stretnutie 31.03.2016 do AB reštaurácie aj učiteľov, ktorí venovali
učiteľstvu väčšinu svojho života a sú už v seniorskom veku.
Výnimočný úspech MŠ Gen. Svobodu - Nadácia spoločnosti Volkswagen Slovakia
vyhlásila grantový projekt s názvom Bezpečne na cestách. Do výzvy sa zapojilo 154
subjektov z celého Slovenska, z ktorých bolo vybraných 20 projektov od subjektov zo
všetkých krajov Slovenska, ktoré Nadácia podporí v celkovej sume 50 003,60 EUR. V
Prešovskom kraji uspeli len dva projekty a práve jedným z nich je dopravné
ihrisko "Semafór, nie je fór!" z MŠ na Ul. gen. Svobodu v hodnote 3 000 eur. 10.06.2016
bolo slávnostné otvorenie dopravného ihriska.
25.04.2016 sa uskutočnil Jurkov odpustový deň v CZŠ sv. Juraja vo Svidníku, ktorého
sa zúčastnil aj primátor Ján Holodňák a vedúca odboru ŠKŠaM Viera Dercová. Vladyka
Milan Lach SJ posvätením uviedol do života prístrešok nad terasou, ktorý škola získala
projektom nadácie SPP a viedol archijerejskú sv. liturgiu.
10.05.2016 sa na pešej zóne vo Svidníku súťažilo v záchranárskych úkonoch. Súťaž
bola určená pre ZŠ a stredné školy z okresov Svidník a Stropkov, pričom prišli aj žiaci z
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poľského mesta Krosno.
Mladí talentovaní žiaci 12.05.2016 súťažili v Rómskom talente, ktorý organizoval
PSK, Podduklianske osvetové stredisko (POS) a mesto Svidník. Talentovaní Rómovia sa
prezentovali v speve v hre na hudobný nástroj a v tanci.
Základná umelecká škola (ZUŠ) vo Svidníku má od 16.05.2016 nového riaditeľa. Na
návrh Rady školy, ktorá odporučila na pozíciu riaditeľa Marcela Prokopa, sa rozhodol
primátor mesta Svidník Ján Holodňák o jeho menovanie. Primátor mesta a vedúca odboru
ŠKŠaM Viera Dercová odovzdali menovací dekrét novému riaditeľovi Prokopovi v kolektíve
ZUŠ. Primátor poďakoval za doterajšiu prácu riaditeľke Janette Pichaničovej i zastupujúcemu
riaditeľovi Mariánovi Cuprišinovi a poprial novému riaditeľovi úspešnú prácu s kolektívom
učiteľov a výborné výsledky žiakov ZUŠ.
18.05.2016 sa uskutočnila prezentácia výnimočného projektu Eurorozprávky, ktorý
má historický základ v projekte Svet okolo nás z Prešova konaného od roku 1992. Umelecký
projekt na celoeurópskej úrovni sa tento rok uskutočňuje na základe predsedníctva Slovenska
v Rade EÚ. Projekt je zameraný na tvorivú prácu žiakov MŠ. Do tohto unikátneho projektu sa
zapojilo 57 MŠ zo Slovenska a niekoľko ďalších krajín EÚ, medzi ktorými je aj MŠ na Ul. Ľ.
Štúra vo Svidníku. Našej MŠ bola pridelené umelecké stvárnenie krajiny Cyprus a jej
tradičnej rozprávky Kalomíra.
Medzinárodný deň detí na námestí Svidníka sa konal 03.06.2016, ktorý pripravilo
CVČ v spolupráci s Gymnáziom DH vo Svidníku, Ozbrojenými silami SR a Slovenským
Červeným krížom, územný spolok Svidník. Počas programu na pešej zóne sa konalo
oceňovanie 17 žiakov zo svidníckych škôl, ktorí dosiahli výnimočný úspech. Ocenení žiaci sa
zapísali do pamätnej knihy mesta Svidník, z rúk primátora si prevzali Ďakovný list a vedúca
odboru ŠKŠaM im odovzdala písací set na pamiatku.
Ocenení žiaci sú:
1. Peter Pukalec, žiak Materskej školy Gen. Svobodu
2. ChiaraBobáková, žiačka 7.b triedy ZŠ Komenského
3. Laura Kuzmová žiačka, 8.a triedy ZŠ Komenského
4. Ľuboš Jackanin žiak, 8.b triedy ZŠ Komenského
5. Tomáš Vateha žiak 6.a triedy ZŠ Komenského
6. Alexandra Dzurová, žiačka 7.b triedy ZŠ 8. mája
7. Juliána Krempaská, žiačka, 4 ročníka ZŠ 8. mája
8. Alexandra Štoffová, žiačka 8. ročníka ZŠ Karpatská
9. Ľubomír Mihalkanin, žiak 4. ročníka ZŠ Karpatská
10. Alex Uhrín, žiak 5. ročníka ZŠ Karpatská
11. Richard Harakaľ, žiak 5. ročníka ZŠ Karpatská
12. Miriam Jalčáková, žiačka CZŠ sv. Juraja
13. Natália Kurilová, žiačka ZUŠ
14. Timea Palidrabová, žiačka ZUŠ
15. Samuel Piršč, žiak ZUŠ
16. Radka Klučárová, žiačka ZUŠ
17. Ľuboš Jakočko, žiak ZUŠ
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Futbalový turnaj v poľskom meste Krosno sa konal 04.06.2016. Bol súčasťou osláv
Dňa mesta Krosno a prítomný bol aj primátor Ján Holodňák s vedúcou odboru ŠKŠaM
Vierou Dercovou, riaditeľom CVČ Svidník Jozefom Dirgom a organizátorom Michalom
Lažom. Myšlienku turnaja vytvoriť tradíciu pre súťaž vo futbale žiakov sa darí napĺňať.
Výsledky Svidníka staršej prípravky U-11 (tréner T. Vinjar): Svidník U-11 na druhom mieste.
Najlepším hráčom turnaja bol Kristián Luščík. Zostava U11: Šturák, Luščík, Kamenický,
Cimbala, Volohda, Patkaň, Šimco a Marcin. Výsledky Svidníka mladšia prípravka U-10
(tréner R. Gonos): Umiestnenie Svidníka U-10 na treťom mieste. Najlepší hráč za Svidník:
Richard Baran. Zostava U-10: Cina, Hnat, Čeremuga, Baran, Kľučár, Konár, Marčišin S. ,
Marčišin R. , Slivka, Mihaľ, Olejár.
29.06.2016 sa v DK stretli deviataci svidníckych ZŠ, aby sa zúčastnili na oceňovaní
spolužiakov, ktorí sa významnou mierou podieľali na reprezentácii školy a mesta Svidník. Zo
všetkých ZŠ boli vybraní títo jedenásti žiaci :
Martin Konár, 9.a ZŠ Komenského
Kamil Špik, 9.b ZŠ Komenského
Matej Gerek, 9.b ZŠ Komenského
Miriam Jackaninová, 9.AZ Spojenej školy (SŠ)
Magdaléna Rodáková, 9.AZ SŠ
Slávka Krempaská, 9.AZ SŠ
Tímea Marusinová, 9.a ZŠ 8. mája
Michaela Gajdošíková, 9.b ZŠ 8. mája
Natália Gajdošíková, 9.b ZŠ 8. mája
Adam Jankanič, 9. ročník ZŠ Karpatská
Veronika Capková, 9. ročník CZŠ
Ocenení si z rúk primátora Jána Holodňáka a vedúcej OŠKŠaM Viery Dercovej
prebrali Ďakovný list a malú pozornosť.
30.06.2016 sa uzatvárali brány svidníckych škôl. Slávnostného ukončenia všetkých
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa zúčastnil aj primátor Ján Holodňák spolu s
vedúcou odboru ŠKŠaM Vierou Dercovou.
05.09.2016 sa otvorili brány svidníckych základných škôl (ZŠ) a začal školský rok
2016/2017. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj primátor mesta Ján Holodňák a vedúca
OŠKŠaM Viera Dercová. Prváčikovia dostali od primátora darček v podobe knihy Poslušné
písmenká. V tomto školskom roku do prvého ročníka ZŠ v našom meste nastúpilo 133
prváčikov.
13.09.2016 primátor Ján Holodňák a vedúca OŠKŠaM Viera Dercová navštívili
novootvorené súkromné jasle Lišiačik, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ZŠ 8. mája. Privítal
ich kolektív zdravotných sestier a vychovávateliek na čele s pánom Knišom.
Gymnázium Duklianskych hrdinov (GDH) je partnerskou školou Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Certifikát o udelení statusu odovzdal
riaditeľovi školy Jánovi Rodákovi dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Gabriel Semanišin
dňa 20.10.2016 na plenárnom zasadnutí združenia rodičov.
24.11.2016 sa v DK konala prezentácia európskych projektov Strednej priemyselnej
školy (SPŠ) Svidník. SPŠ už desať rokov úspešne realizuje projekty Európskej únie (EÚ). Na
základne úspešne podaných návrhov a ich schválenie agentúrou SAAIC mohla škola s
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finančnou podporou EÚ realizovať celý rad projektových programov. Ako to zhrnul riaditeľ
školy Pavel Olejár, študenti vďaka týmto projektom navštívili krajiny ako Francúzsko, Veľká
Británia, Španielsko, Portugalsko, Grécko, Taliansko, Poľsko i Česká republika. Vďaka
úspešným projektom za desať rokov 347 ľudí vycestovalo do zahraničia, škola zakúpila 124
leteniek a získala granty v hodnote 339 786 eur. Učitelia i študenti najazdili a nalietali 62 248
kilometrov, pričom v zahraničí strávili 316 dní. Projekty si vyžiadali 49 kilogramov
dokumentov. Túto zaujímavú bilanciu dokumentovala aj výstava v DK, ktorá ponúka prierez
projektovými aktivitami. Otvorenie výstavy ozvláštnila módna šou.
Po úspešnej konferencii v októbri v Bratislave sa Materská škola (MŠ) Ľ. Štúra
prezentovala v novembri v Bruseli v Belgicku v rámci projektu Eurorozprávky spolu s
ďalšími 10 MŠ zo Slovenska. Deti s učiteľkami Annou Džumanovou a Libušou Zribkovou
pripravili výtvarné diela a predstavenie na tému ľudovej cyperskej rozprávky Kalomíra.
Slovenské učiteľky boli v Bruseli na pozvanie europoslanca Miroslava Mikolášika, ktorý
umožnil učiteľkám obhliadku europarlamentu i mesta Brusel. Hlavným programom návštevy
bolo otvorenie vernisáže v bruselskej galérii Ifa laboratory.
19.12.2016 boli v zasadačke MsÚ Svidník prijatí žiaci ZŠ, ktorí sa zapojili do výzvy
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, iniciatívou ktorého bolo zorganizovať
výstavu výtvarných prác žiakov základných škôl na tému "Moja škola - môj učiteľ". Malí
umelci zo ZŠ Karpatskej, ZŠ 8. mája a ZŠ Komenského si z rúk Miroslava Osifčina,
vedúceho sekretariátu štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR, prebrali ďakovné listy za
ich výtvarné diela.
V roku 2016 v ZŠ Komenského mesto Svidník vybavilo školskú jedáleň
konvektomatom (12 500 €) a osvetlili prístupový chodník od pešej zóny k základnej škole po násype Ladomírky (5 000 €). V ZŠ 8. mája dokončili rekonštrukciu sociálnych zariadení
(77 000 €). Výmenou v tejto škole sčasti prešla aj podlahová krytina (20 000 €), zrealizovali
aj výstavbu nového chodníka k tejto škole (6 000 €) a termoreguláciu vykurovania (16 500 €).
Na prevádzku školského bazéna získali v rámci dohadovacieho konania 25 000 €. Aj pre ZŠ
Karpatská zakúpili konvektomat (12 000 €). Športovým náradím za 4300 € vybavili
telocvičňu a zrekonštruovali celú plochu pred budovou ZŠ s prístupovou cestou (23 902 €). V
ZUŠ Svidník sa na základe zmluvy so SLUŽBYT s.r.o. vymenili okná za 6 000 €
a renováciou prešla aj drevená podlaha v koncertnej miestnosti (5 461 €). Zelenú dostala aj
MŠ 8. mája, ktorá má na rekonštrukciu budovy schválený nenávratný finančný príspevok vo
výške takmer 700 000 € a spolu so spolufinancovaním mesta sa celá rekonštrukcia uskutoční
v sume za viac ako 730 000 €.
Kultúra
Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom
kultúry Slovenskej republiky (SR) usporiadalo v priestoroch ministerstva v auguste 2015
fotografickú výstavu venovanú 70. výročiu víťazstva čínskeho národa nad japonskou agresiou
a svetového víťazstva nad fašizmom. Na približne 120 historických fotografiách si
návštevníci výstavy mohli prezrieť historický prierez bojov čínskeho národa za svoju slobodu.
Mesto Svidník bolo poctené tým, že po hlavnom meste Slovenska – Bratislave bolo druhým
slovenským mestom, v ktorom si občania túto výstavu mohli prezrieť. Otvorenie výstavy sa
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konalo v priestoroch DK vo výstavnej sále. Primátor mesta Svidník i čínsky veľvyslanec sa
prihovorili prítomným.
08.03.2016 - Medzinárodný deň žien sa oslavoval aj vo Svidníku. Ženy vo Svidníku
boli pri osobnom stretnutí s primátorom obdarované kvetom.
08.04.2016 sa konala Medzinárodná konferencia pri príležitosti 60. výročia založenia
SNM MUK vo Svidníku. Dlhoročným riaditeľom svidníckeho múzea je Miroslav Sopoliga,
ktorý nedávno oslávil svoje životné jubileum 70 rokov. Počas Medzinárodnej konferencie
odovzdal Cenu primátora riaditeľovi Sopoligovi primátor Ján Holodňák. Cena mu bola
udelená za dlhoročnú prácu pre mesto Svidník a za šírenie kultúrneho dedičstva.
29.04.2016 postavili na námestí Svidníka pracovníci TS májový strom, ktorý
symbolizuje príchod jari. Tento rok bol májový strom postavený bez kultúrneho programu z
dôvodu najväčšieho pôstu pre pravoslávnych veriacich, ktorí slávia Veľkonočné sviatky.
04.05.2016 sa v DK konala prednáška spisovateľa Pavla "Hiraxa" Baričáka spojená s
kultúrnym programom v podaní speváka Juraja Hnilicu.
04.05.2016 sa stovky ľudí prišli pokloniť pamiatke padlých vojakov k pamätníku
Sovietskej armády vo Svidníku. Táto aktivita sa konala na základe príchodu motorkárov z
klubu Noční Vlci z Ruska. Mnoho Svidníčanov, motorkárov z okolia, ale aj zástupca Ruského
veľvyslanectva na Slovensku sa k príslušníkom klubu pridali. Pietne akty prebiehali neskoro
večer v pokojnom a úctivom duchu a vyjadriť hlbokú úctu zosnulým vojakom prišli aj
predstavitelia mesta Svidník na čele s primátorom.
Deň matiek sa oslavoval 13.05.2016 v DK, kde vystúpili žiaci MŠ, ZŠ, ZUŠ a z
tanečného klubu Svitan. Primátor sa už tradične prihovoril mamičkám. Počas kultúrneho
programu mali možnosť rodičia zveriť svoje menšie detičky do starostlivosti žien z klubu
Marína.
16.05.2016 sa v DK konal koncert Ruských piesní. Odznel v podaní sólistky
národného divadla Oľgy Grudininy, majstra ruského bajanu Grigorija Polovinka a doprovod
gitarou robil Jevgenij Machin.
4. ročník Rusínskeho festivalu začal 23.05.2016 v priestoroch Podduklianskej knižnice
vo Svidníku. Otvorenia sa ujal Miloš Stronček, zástupca Okresnej organizácie Rusínskej
obrody (OO RO) vo Svidníku. Prítomným sa prihovoril aj primátor mesta. Následne sa konala
beseda s Oľgou Glosíkovou, riaditeľkou SNM Múzea rusínskej kultúry z Prešova. 24.05.2016
si žiaci ZŠ mohli vychutnať ľudovú rozprávku Divčatko a žebrak, ktorá sa niesla pod
taktovkou scenáristky Ľudmily Šandalovej a režisérky Dariny Markovej. Predstavenie
okúzlilo hereckými výkonmi žiakov ZUŠ Svidník i krásnym rusínskym jazykom v tradičnej
rozprávke. Pri tejto príležitosti bol odovzdaný aj Ďakovný list primátorovi Jánovi
Holodňákovi za podporu pri realizovaní divadielka a pri šírení rusínskej kultúry. Počas
Rusínskeho festivalu nás navštívili hostia z rôznych miest a aj štátov. V meste Svidník sme
privítali aj primátora nášho partnerského mesta Strzyzow Mariusza Kawu. 28.05.2016 boli
prijatí primátorom hostia z Českej republiky a zo Srbska. V koncertnej sále ZUŠ sa zapísali
do pamätnej knihy mesta Svidník poslanci z partnerského mesta Chrudim na čele so starostom
Petrom Řezníčkom. Prítomní boli Rusíni zo Srbska pod vedením Dejana Zahorjanského
a Gorana Pejoviča a delegácia okolo predsedu Národnej rady Rusínov v Srbsku Slavka
Raca. Počas slávnostného prijatia bol ocenený Cenou primátora za dobrú spoluprácu s
mestom Svidník Peter Řezníček z Chrudimu a rovnako bola slávnostne odovzdaná Ďakovná
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plaketa mestu Chrudim za výbornú spoluprácu medzi našimi mestami. Ďakovnú plaketu z rúk
primátora si prevzali aj zástupcovia KPD Karpaty z Vrbasu za šírenie rusínskej kultúry vo
Svidníku.
62. ročník tradičných Slávností kultúry Rusínov - Ukrajincov Slovenska sa
konal 17. – 19.06.2016. V piatok sa slávnosti začali maľovaním na asfalt žiakmi z MŠ a ZŠ.
Následne pod taktovkou tanečníka Milana Vaňugu pešia zóna hýrila malými tanečníkmi z
našich škôl. V poobedňajších hodinách bola v priestoroch SNM MUK vo Svidníku otvorená
fotografická výstava pri príležitosti 60. výročia založenia SNM MUK vo Svidníku, ktorú
svojou návštevou poctila významná osobnosť, prvá riaditeľka MUK na Slovensku Oľga
Hricáková. V podvečer sa pešou zónou ozývali tóny ľudových piesní a diváci mali možnosť
vzhliadnuť spevácke a tanečné výkony našich detských folklórnych súborov (DFS)
Makovička a Komanička, predstavila sa aj ženská spevácka skupina Svidníčanka. V blízkosti
amfiteátra návštevníkov bavila až do neskorých nočných hodín hudobná skupina Rolland z
Čirča. V sobotňajšom programe na amfiteátri vystúpili domáce i zahraničné folklórne súbory
(FS). V rámci večerného programu vystúpil aj FS Karpaťan, ktorý pri príležitosti 55. výročia
jeho vzniku bol primátorom ocenený Ďakovnou plaketou. Oceneným bol aj Mikuláš Mušinka,
ktorý si pri príležitosti životného jubilea za celoživotný prínos v oblasti kultúry z rúk
primátora prebral Ďakovný list. Na tohtoročné slávnosti prijal pozvanie aj poslanec Národnej
rady SR a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorého v sobotu na pôde MsÚ Svidník
prijal primátor. V nedeľu po Svätej liturgii v drevenom chráme sv. Paraskievy na skanzene
SNM MUK sa konalo kladenie vencov pri Pamätníku československých vojakov na Dukle a
Pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku. Vyvrcholením celých slávností bol poobedňajší
nedeľný program, v ktorom vystúpili domáce i zahraničné súbory a záverečnú bodku za
tohtoročnými slávnosťami urobil obľúbený FS PUĽS.
01. a 02.07.2017 sa konali Dni Svidníka. V piatok podvečer sa na pešej zóne
predstavili žiaci ZUŠ, spevácky zbor Kiesse Nzamba z Chrudimu, folklórny súbor z
Macedónska, cimbalová hudba Primáš, hudobné skupiny Dríst a FiHa a hviezda večera Adam
Ďurica. V sobotu doobeda sa na ihrisku ZŠ Komenského uskutočnil Primátor Football Cup
2016. Vyhralo družstvo Legionárov, Gréckokatolíci boli druhí a tretiu priečku obsadili
Učitelia. Futbalovú loptu pre najlepšieho hráča si vyslúžil Marián Paňko. V sobotu podvečer
vystúpili TheKiwi, Šarišanci, Jungle Label, Nocadeň, Instinct a Piňazi De?. Večerný program
moderoval Michal Iľkanin. Aj tohto roku sa Dni Svidníka začali tradičnou "Primátorskou
kvapkou krvi". Darcovia "Primátorskej kvapky krvi": Adriana Mikušová, Jozef Jurina, Ján
Smolen, Patrik Gmitter, Peter Barilla, Iveta Barvirčáková, Ľuboš Paranič, Ivo Zajaroš, Marek
Fek, Dalibor Dudáš, Vladimír Žak, Jaroslav Derco, Ján Holodňák, Katarína Ducárová.
06.08.2016 sa konal šiesty ročník Partizan open SK, organizátorom ktorého bol
Classic Club Svidník na čele s Ivom Jackaninom. Na pešej zóne prebiehala registrácia
účastníkov zrazu, medzi ktorými boli aj účastníci z Českej republiky a Poľska. Zaregistrovalo
sa cca 80 motorových vozidiel a motocyklov, najstarším z nich bol britský automobil
Wolseley (rok výroby 1937). I. etapu spanilou jazdou mestom Svidník celý sprievod
historických vozidiel odštartoval poslanec MsZ Svidník Vladimír Kaliňák.
Značka piva Šariš v spolupráci s mestom Svidník pripravila východniarsky festival
pod názvom My sme východ. Zavítali k nám Žobráci, Jungle Label, Katka Knechtová a
nechýbala ani domáca kapela Piňazi de? Moderovali Marián Čekovský a Milan Zimnýkoval
alias Junior. Tradíciou tejto akcie je, že každé mesto odovzdá dve symbolické pozlátené tehly
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za zásluhy pri budovaní dobrého mena mesta. V našom meste si z rúk primátora ocenenie
prebrali zástupcovia VK Slávia Svidník a FS Makovica.
07.09.2016 sa na svidníckom amfiteátri uskutočnil galakoncert českej divy Lucie
Bílej. Záštitu nad koncertom prevzal primátor mesta Ján Holodňák.
Druhú septembrovú nedeľu prilákalo na skanzen 21. Deň ľudových tradícií Medzinárodné majstrovstvá vo varení pirohov Pirohy 2016, ktoré usporiadalo SNM-MUK,
Mesto Svidník, Rusínsko-ukrajinská iniciatíva, Regionálna rada (RR) Zväz Rusínov –
Ukrajincov SR vo Svidníku a organizácie slovenských zväzov záhradkárov a včelárov vo
Svidníku. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Svidník. Súťaže sa zúčastnilo 6
družstiev: partnerské mesto Rachov, Spojená škola - Hotelová akadémia Svidník, Dom sv.
Faustíny, Marína - ženský klub SNS, partnerské mesto Chrudim a poľská Ždyňa. Cenu
primátora si odnieslo družstvo z partnerského mesta Chrudim v Čechách, ktoré na prípravu
pirohov zvolilo špeciálne ingrediencie, a to krevety. V tradičnej súťaži najrýchlejšieho
konzumenta pirohov znovu zvíťazil Peter Halaj zo Svidníka. Ani na tomto ročníku
majstrovstiev vo varení pirohov nemohla chýbať ochutnávka primátorských pirohov.
Začiatkom septembra sa v Podduklianskom osvetovom stredisku (POS) konala
výstava dvoch poľských umelcov Anny Miarczyńskej (Hannah) a Zdislava Twardowskeho.
17.09.2016 sa uskutočnil už XXV. ročník turistického pochodu Chodníčkami
Alexandra Pavloviča, ktorý zorganizovala RR Zväzu Rusínov - Ukrajincov SR vo Svidníku,
pod záštitou primátora mesta Svidník a starostu obce Šarišské Čierne a spoluorganizátormi
boli mesto Svidník, SNM-MUK vo Svidníku, obec Šarišské Čierne a KST Beskyd Svidník.
Knihy, spisovatelia a ich čitatelia sú odjakživa navzájom späté či už v podobe
tradičného čítania, besied, prezentácií kníh a dialógov. Najnovšie tieto vzájomné prepojenia a
vzťahy sa uskutočňujú prostredníctvom literárnych kaviarní a rozrástli sa do literárnych
festivalov s medzinárodnou účasťou. Vydavateľstvo Pectus v spolupráci s Konzervatóriom
Košice, Zemplínskou knižnicou v Trebišove a Podduklianskou knižnicou (PK) vo Svidníku
uskutočnilo v dňoch 28.9.-30.9.2016 literárnu prehliadku domácich a zahraničných autorov
pod názvom Litteriáda – medzinárodný literárny festival. V tomto roku je to už štvrtý ročník
tohto festivalu. Hosťami Litteriády, konanej v Podduklianskej knižnici dňa 28.9.2016, boli
poľskí spisovatelia Stefan Jurkowski, Marek Petrykowski a Radovan Brenkus. Prítomných
privítal Kamil Beňko, riaditeľ PK, ktorý zároveň celé podujatie moderoval. Ukážky z tvorby
účastníkov 4. ročníka medzinárodného literárneho festivalu vyšli v slovenčine v zborníku pod
názvom Litteriáda 2016. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
10.10.2016 sa v POS vo Svidníku sprístupnila výstava ukrajinskej umelkyne Natelly
Ovsiienko.
21.10.2016 sa konalo tradičné kultúrne podujatie Echo našich slávností. Vystúpili FS
Makovica, DFS Makovička, DFS Komanička, spevácka skupina Svidníčanka, FS Čaklov a
spevácka skupina Makovickyj holos. O zábavu sa postaral aj ľudový rozprávač Igor Latta.
Slávnostné posedenie seniorov, ktorí prijali pozvanie primátora mesta 28.10.2016 v
jedálni ZŠ Komenského, sa konalo pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. V programe
vystúpil FS Olšavčan z Nižnej Olšavy.
05.11.2016 sa na skanzene uskutočnila Šarkaniáda. Organizátormi boli SNM - MUK,
CVČ Svidník, OZ Rusínsko-ukrajinská iniciatíva a mesto Svidník.
Predvianočné predajné trhy tento rok pripadli na 10.-12.11.2016. Trhy tradične otvoril
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primátor a mažoretky TK Svitan. Pre návštevníkov trhov bol pripravený kultúrny program, v
ktorom vystúpili deti zo svidníckych MŠ, ZŠ, ZUŠ a Detského domova vo Svidníku.
10.11.2016, sa v POS sprístupnila výstava dvoch svidníckych umelcov Kataríny
Grúsovej a Jozefa Horkavého pod názvom Výber z tvorby.
16.11.2016 sa v DK uskutočnil koncert uznávaného klavírneho virtuóza Richarda
Rikkona a talentovaných žiakov ZUŠ Svidník. Sprievodné slovo počas celého koncertu
patrilo bývalému moderátorovi TV Markíza a súčasnému poslancovi NR SR Karolovi
Farkašovskému.
Krst novej knihy rusínskej spisovateľky Ľudmily Šandalovej pod názvom Červenyj
bereh sa konal 18.11.2016 v koncertnej sále ZUŠ. Krstnými otcom a mamami knihy sa stali
primátor mesta Svidník Ján Holodňák, Olena Duc-Fajfer, lemkovská aktivistka, poétka,
výskumníčka na Jagelonskej univerzite a Pedagogickej univerzity v Krakove a Kvetoslava
Koporová z Ústavu rusínskeho jazyka i kultúry Prešovskej univerzity, ktorá je zároveň aj
predsedníčkou Spolku Rusínskych spisovateľov Slovenska. Kniha sa krstila vyschnutým
lístím zo stromov z nášho regiónu. Kniha "Červenyj bereh" je písaná v rusínskom jazyku a je
zbierkou šiestich samostatných poviedok.
18.11.2016 patril DK benefičnému koncertu Spojme srdcia pre zdravie. Koncert sa
konal pri príležitosti 10. výročia založenia OZ Spojme srdcia pre zdravie, venovaný bol ťažko
zdravotne postihnutým ľuďom a záštitu nad ním držal minister obrany SR Peter Gajdoš.
Vystúpili klienti Integračného zariadenia Hertník a DSS Giraltovce, dievčenská spevácka
skupina Bosorčatá, Ľudmilka Lukáčová, Simonka Kačmárová, Sylvia a Otto Kollmannovci a
spevák Paľo Drapák. Moderátorom bol Michal Iľkanin. Pozvanie na koncert prijal aj primátor
Ján Holodňák a pri príležitosti 10. výročia založenia OZ venoval predsedovi OZ Vladislavovi
Kačmárovi Ďakovnú plaketu.
19.11.2016 patril FS Makovica, ktorý sa pri príležitosti 60. výročia založenia súboru
predstavil veľkolepým profilovým programom. Súčasťou programu bol aj krst nového CD,
ktoré symbolicky makovičkami pokrstil poslanec NR SR a predseda PSK Peter Chudík. Tejto
slávnosti sa zúčastnil aj primátor mesta Ján Holodňák, ktorý umeleckej vedúcej súboru a
zároveň riaditeľke Podduklianskeho osvetového strediska (POS) Márii Pajzinkovej pri tejto
príležitosti daroval Ďakovnú plaketu k 60. výročiu založenia FS Makovica.
05.12.2016 zavítal na pešiu zónu Mikuláš. Mikulášovi a primátorovi mesta Svidník
pripadla milá povinnosť, a to rozsvietenie vianočného stromu na pešej zóne a zároveň celej
vianočnej výzdoby v meste, ktorá bola tohto roku obohatená o viacero komponentov aj vďaka
sponzorom (7 000 € vlastné zdroje + 8630 € sponzorské).
11.12.2016 sa v Dome kultúry (DK) vo Svidníku uskutočnil 24. ročník Betlehemského
večera. Podujatie zorganizovala Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku, v
spolupráci s mestom Svidník a POS vo Svidníku.
Štvrtá adventná nedeľa sa spájala s Vianočným benefičným koncertom cirkevných
speváckych zborov, ktorý napísal už svoj XXII. ročník. Organizátorom bola Pravoslávna
cirkevná obec vo Svidníku a mesto Svidník. V závere koncertu bol pri príležitosti okrúhleho
životného jubilea ocenený rímsko-katolícky kňaz Peter Gombita, ktorý vo farnosti vo
Svidníku pôsobil 16 rokov. Peter Gombita si z rúk primátora prebral Ďakovnú plaketu za
osobitý vklad duchovných hodnôt v meste Svidník.
26.12.2016 sa už tradične vo Svidníku spája so Štefánskym vianočným koncertom,
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ktorý tento rok napísal svoj 19. ročník. Usporiadateľom koncertu bola Charisma Production a
záštitu nad koncertom prevzal primátor mesta. V programe sa predstavili: Peter Uher /gitara,
Ján Kopčák /saxofón, Igor Kucer /spev a tanečná skupina X seven zo ZUŠ Svidník.
Ani mrazivé počasie neodradilo Svidníčanov od toho, aby sa pár minút pred polnocou
zišli na pešej zóne vo Svidníku, kde sa prišli rozlúčiť so starým rokom. Ako každoročne, ani
tohto roku nechýbal ohňostroj a hudobný program skupiny Dual Relax. Na pódiu odznela
slovenská štátna hymna v podaní žiakov ZUŠ Svidník Dominiky Paňkovej a Pavla Tokára.
Pred polnočným ohňostrojom sa k občanom prihovoril primátor mesta.
Konfesie a cirkevný život v obci
11.01.2016 prijal primátor mesta Svidník otcov duchovných Mareka Pulščáka,
predstaviteľa gréckokatolíckej farnosti, a Petra Marčáka z rímskokatolíckej farnosti na
MsÚ. Otcovia duchovní požehnali priestorom MsÚ a popriali zamestnancom MsÚ požehnaný
rok 2016.
27.01.2016 sa primátor stretol s predstaviteľmi pravoslávnej, gréckokatolíckej i
rímskokatolíckej cirkvi vo Svidníku. Stretnutie prinieslo rozhovor na tému spoločných plánov
pre rok 2016 i zhodnotenie uplynulého roka. Každý z otcov duchovných sa podelil o
predstavy, ktoré má na spoluprácu s mestom Svidník a spoločne poďakovali primátorovi
mesta za záujem o cirkvi vo Svidníku. Otec Sovič za všetkých zúčastnených poďakoval
primátorovi za organizovanie stretnutia každý rok. Primátor mesta odovzdal Ďakovné listy za
prácu pre mesto Svidník duchovnému otcovi Vansačovi, otcovi Lipinskému a kaplánovi
Hrebíkovi, ktoré im boli udelené pri príležitosti 660. výročia prvej písomnej zmienky o meste
Svidník.
15.03. sa mesto stalo dejiskom svätej liturgie v Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku s
Vladykom Jánom Babjakom. Pri tejto príležitosti privítal Vladyku Babjaka primátor s
manželkou na MsÚ. S Vladykom Jánom Babjakom naše mesto navštívili aj manželia Partick
a Nancy Latta. Manželia sú pôvodom z Kanady a už 23 rokov žijú v Medžugorí, kde
načerpávajú duchovnú silu.
Gréckokatolícka charita organizuje každoročne Deň otvorených dverí. Dom sv.
Faustíny 05.04.2016 ponúkol osudy svojich zverenkýň a zároveň aj celosvidnícku akciu na
podporu predaja časopisu Cesta. Do predaja sa zapojil aj primátor Ján Holodňák spolu s
duchovným otcom Kormaníkom, ktorý kedysi pôsobil v Kapišovej. Vyzbierané peniaze
plánovali zverenkyne Domu sv. Faustíny použiť na púť do Krakowa.
Sväté misie sa do Svidníka vrátili po 12 rokoch. Farnosť Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho vo Svidníku privítala pátrov Redemptoristov z Podolínca, ktorí misie viedli.
Ústrednou postavou je páter Michal Zamkovský, osobnosť cirkevného sveta, ktorý je jedným
z mimoriadnych misionárov milosrdenstva, ktorým dal mandát pápež František. Pri
príležitosti Svätých misií v meste Svidník prijal 18.04.2016 primátor Ján Holodňák otca Petra
Marčáka, pátra Michala Zamkovského a pátra Martina Macka v kancelárii primátora.
Otec Marek Pulščák po trinástich rokoch pôsobenia na Gréckokatolíckej farnosti vo
Svidníku 01.07.2016 odišiel pôsobiť na farnosť do obce Malcov.
14.07.2016 primátor mesta Ján Holodňák prijal na MsÚ nového správcu
gréckokatolíckej farnosti Svidník – mesto, dekana Jána Pavlíka, ktorý prišiel z obce Malcov.
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Primátor prijal v júli na pôde MsÚ Svidník evanjelického farára Martina Fečka z
Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Giraltovciach.
28.07.2016 primátor prijal na MsÚ riaditeľa Grécko-katolíckej charity v Prešove
Petra Valičeka. V neformálnej diskusii zhodnotili spoluprácu Mesta Svidník s Gréckokatolíckou charitou v Prešove, ktorá má pod patronátom Dom sv. Faustíny vo Svidníku
zameraný na pomoc ženám v núdzi. Riaditeľ Gréckokatolicej charity sa poďakoval
primátorovi mesta Svidník za podporu a pomoc Domu sv. Faustíny vo Svidníku.
Politické strany, politika
Deviate parlamentné voľby od nežnej revolúcie v roku 1989 a siedme v histórii
samostatnej SR sa konali 05.03.2016. V okrese Svidník parlamentné voľby suverénnym
spôsobom vyhrala strana SMER-SD, ktorá v našom okrese získala 6 215 hlasov. Svojho
zástupcu však okres Svidník v Národnej rade SR (NR SR) nezískal. Doterajší poslanec za
stranu SMER-SD Mikuláš Krajkovič kandidoval zo 63. miesta, no toľko poslaneckých kresiel
Smer nezískal. Parlamentné voľby priniesli v okrese Svidník po prvom Smere so 6 215
hlasmi takéto poradie: 2. SNS 1 412 (v roku 2012: 496), 3. OĽANO-NOVA 1 059 (v roku
2012: 624), 4. Ľudová strana Naše Slovensko 1 071, 5. #SIEŤ 965, 6. KDH 813 (v roku 2012:
1 122), 7. SaS 784 (v roku 2012: 438), 8. SME RODINA-Boris Kollár 625, 9. MOST-HÍD
385 (v roku 2012: 182), 10. KSS 180 (v roku 2012: 141), 11. TIP: 179, 12. Strana moderného
Slovenska: 130, 13. SKOK! 93, 14. SDKÚ-DS 79 (v roku 2012: 630) 15. SZS 90, 16.
VZDOR 57, 17. ODVAHA 47, 18. ŠANCA 42, 19. Priama demokracia 35, 20. DS-Ľudo
Kaník 13, 21. Strana maďarskej komunity 9, 22. Koalícia spoločne za Slovensko 3. V
zoznamoch oprávnených voličov bolo v okrese Svidník zapísaných 25 846 voličov, voličom
bolo vydaných 14 560 obálok, z toho bolo osobne odovzdaných 14 452 obálok a z cudziny
bolo zaslaných 81 obálok. Celkový počet platných hlasovacích lístkov bol v okrese Svidník
14 286 a účasť voličov dosiahla 56,33 %. Pred štyrmi rokmi, v roku 2012, bola účasť voličov
v okrese Svidník 58,72 %. Hlasy kandidátov z okresu Svidník: TIP: Tomáš Kromka 243,
Katarína Hvizdová 75, Strana moderného Slovenska: Marián Geci 339, Kamil Slota 71,
František Bartoš 29, Mikuláš Bogľarský 72, Marián Kovaľ 31, Andrea Kandravá 10,
OĽANO-NOVA: Adrián Cupák 509, Peter Ziman (žije v Myjave) 1 954, SME RODINA Boris Kollár: Josef Vašuta 466, MOST-HÍD: Michal Goriščák 536, SNS: Ladislav Hospodár
532, VZDOR: Valér Simko 78, SMER-SD: Mikuláš Krajkovič 2 086, KDH: Martin Jech 208,
SDKÚ-DS: Marek Čorba 27, #SIEŤ: Adrián Gužo 911, SaS: Soňa Tchirová (žije v
Bratislave): 1 156.
V posledný augustový týždeň do nášho mesta zavítala Vláda SR, aby rokovala v
spojitosti so schválením Akčného plánu rozvoja okresu Svidník, ktorý bol zaradený v rámci
Slovenska k najmenej rozvitým okresom. Vláda na výjazdovom rokovaní prisľúbila do roku
2020 v okrese Svidník vytvoriť 1418 nových pracovných miest. Počas najbližších štyroch
rokov by sa malo v rámci vytvorenia týchto pracovných miest preinvestovať 63 mil.
eur. Vedenie mesta za účasti poslanca NR SR Mikuláša Krajkoviča a davu ľudí slávnostne
privítali predsedu vlády SR Róberta Fica pred MsÚ tradičným folklórom, soľou a chlebom. V
obradnej miestnosti MsÚ sa zrealizovalo stretnutie so starostami obcí Svidníckeho okresu.
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Samotné rokovanie vlády sa konalo v zasadačke Okresného úradu, po ktorom v priestoroch
DK prebehla tlačová konferencia.
Spolky a spoločenské organizácie, občianske združenia
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) poďakovala vedeniu
mesta za poskytnuté nové priestory v DK, kde im bol zapožičaný počítač a sprístupnená
káblová televízia. JDS Svidník má takmer 350 členov. Mesto Svidník prevádzkuje Denné
centrum, ktoré je k dispozícii všetkým dôchodcom a poskytuje im bezplatne sociálne
poradenstvo i kultúrnu záujmovú činnosť.
Pracovníci projektu Šanca na zamestnanie, ktorý finančne podporuje Úrad práce
sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), v spolupráci s DUKLA DESTINATION a OZ ROKA
upravili lesopark pri letisku vo Svidníku. Obnovili lesné cestičky, osadili drevené koly, ktoré
ohraničujú vstup do lesoparku a tiež informačnú tabuľu. Lesopark pri letisku sa po mnohých
rokoch stal znova oddychovou zónou pre Svidníčanov.
07.08.2016 Svidník žil oslavami 90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského
zboru (DHZ) vo Svidníku. Na pešej zóne sa stretli hlavní predstavitelia spolupracujúcich
DHZ zo Slovenska i Poľska a rady bývalých i súčasných dobrovoľných hasičov. Tejto
slávnostnej chvíle sa zúčastnil prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) Ladislav
Pethó, ktorý primátorovi mesta Svidník odovzdal medailu za spoluprácu III. stupňa. Primátor
odovzdal Ďakovné listy súčasným i bývalým členom zboru. Po ukončení oficiálnej časti sa
všetci zúčastnení pobrali na sprievod mestom. Sprievod smeroval k ZŠ 8. mája, kde sa konal
23. ročník medzinárodnej súťaže DHZ O pohár primátora mesta Svidník. Cestou vyhrávala
dychová hudba z družobného mesta Rachov z Ukrajiny. Na ihrisku pri ZŠ 8. mája sa zišlo
deväť mužských súťažných družstiev DHZ - hasiči z Radomy, Šarišského Štiavnika,
Rožkovan, Nižného a Vyšného Mirošova, Giraltoviec, Olšaviec a Liptovských Sliačov.
Víťazom sa stali Olšavce, druhé miesto si odniesol domáci Svidník a na treťom mieste skončil
Šarišský Štiavnik. Víťazné poháre a diplomy im odovzdal primátor mesta Ján Holodňák
a člen Snemu DPO SR a zároveň predseda ÚzV DPO Svidník/Stropkov Ján Gibej.
09.12.2016 sa DK stal dejiskom slávnostného oceňovania bezpríspevkových darcov
krvi, organizátorom ktorého je Slovenský červený kríž, Územný spolok Svidník.
Zoznam ocenených svidníckych darcov:
Bronzová plaketa prof. Jana Janského (ženy 10 odberov, muži 10 odberov) - Fecenko Lukáš,
Hojdová Vlasta, Kobularčík Ján, Namešpetrová Andrea, Palička Kristián, Vrabľová Ivana,
Rudý Peter, Ducárová Silvia, Vasilenko Maroš, Barila Peter, Gogoľ Jozef, Senaj Jaroslav,
Kuryliak Khrystyna, Fecenko Peter
Strieborná plaketa prof. Jana Janského (ženy 20 odberov, muži 20 odberov) - Blicha Martin,
Kosť Vladislav, Ragan Jozef, Ferenc Miroslav, Franko Róbert, Zozuľáková Zuzana, Hreško
Róbert, Burják Miroslav
Zlatá plaketa prof. Jana Janského (ženy 30 odberov, muži 40 odberov) – Pilipová Slávka,
Hvizdová Marta, Ferenc Milan, Ducar Pavel, Cimbora Jaroslav, Macko Ján
Diamantová plaketa prof. Jana Janského (ženy 60 odberov, muži 80 odberov) - Fecenko
Jozef, Vaškanin Anton, Šafran Zoltán
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Šport
16.01.2016 sa na svidníckom klzisku odohral 7. ročník Hokejového turnaja AHK
Svidník pod záštitou primátora mesta Svidník v spolupráci s CVČ Svidník. Účastníci súťažili
o Pohár primátora mesta Svidník. Zo štyroch družstiev AHK "A" Svidník, AHK "B" Svidník,
Bardejov a Medzilaborce. Z víťazstva sa nakoniec tešili muži AHK "B" Svidník.
12.02.2016 sa hokejového exhibičného zápasu v Stropkove zúčastnili predstavitelia
samospráv a mestskí poslanci Stropkova a Svidníka. Po vyrovnanom priebehu vyhralo
mužstvo Stropkova 7:6. Tento zápas otvoril medzinárodný zápas medzi Stropkovom-Sitníky a
Brumovom-Bylnice.
12.02. sa vo Svidníku odohral Medzinárodný volejbalový turnaj, ktorý otvoril
primátor mesta Svidník. V turnaji sa stretli družstvá zo Slovenska a Poľska. Dievčenská časť
turnaja sa odohrala v telocvični ZŠ Komenského a chlapci hrali v telocvični SOŠ arm. gen. L.
Svobodu. Obe skupiny žiakov zahrali výborný volejbal, ale tešiť sa z Pohára primátora si
nakoniec vybojovali svidnícke družstvá.
Výsledky turnaja dievčatá:
1. ZŠ Komenského Svidník
2. ZŠ Mlynská Stropkov
3. San Lasko
4. Spišská N/Ves
5. Piwniczna Zdroj
6. Elba Prešov
Výsledky turnaja chlapci:
1. VK Slávia Svidník
2. MOS WolaWarszawa
3. VK Mirad PU Prešov
4. VK Junior 2012 Poprad
V roku 2016 sa uskutočnil už 26. ročník športových hier pre detí z detských domov
(DD) Prešovského kraja dňa 29.04.2016 s podporou rôznych organizácií a miest. Deťom sa
prihovoril aj primátor mesta Svidník. Hry sa odohrali na upravenej atletickej dráhe pri ZŠ 8.
mája. Na hrách sa zúčastnili deti DD Svidník, Medzilaborce Dlaň, Medzilaborce sv.
Nikolaja, Spiš. Belá, Podolínec, Poprad Michaľany a Vranov n. Topľou.
VK Slávia Svidník v sezóne 2015/2016 – muži 7. miesto, kadeti – Majstri SR, juniori
– Majstri SR, starší žiaci – majstri SR, mladší žiaci – Majstri SR. Po ôsmich rokoch odišli z
čela vedenia svidníckeho volejbalu bratia Ján a Marián Hirčkovci. Novým prezidentom klubu
sa stal Miroslav Blanár, viceprezidentom a generálnym sponzorom Jozef Žák a športovým
riaditeľom Rastislav Paňko.
1. FK Svidník v sezóne 2015/2016 vystupoval pod hlavičkou Futura Svidník a v III.
lige skončil na 12. mieste.
Od 01.07.2016 prevzal novovzniknutý klub TJ Slávia Svidník Miroslav Blanár.
Hlavným partnerom je Mesto Svidník, generálny sponzor je Jozef Žák. Družstvo sa takmer
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celé obmenilo a prišlo osem nových, predovšetkým mladých hráčov, ktorých čakala neľahká
úloha a museli preskočiť aj dve vekové kategórie rovno k mužom. Ciele nemohli mať vysoké,
no chalani aj napriek tomu dokázali v prvej polovici sezóny odohrať niekoľko výborných
zápasov s veľkými favoritmi.
1. FK Svidník nadviazal užšiu spoluprácu s FK Partizán Bardejov ohľadom
striedavých štartov ich hráčov v našom klube. Novým trénerom sa stal Jozef Žofaj, keď
vystriedal Tomáša Eliáša. Pozitívne sa to odzrkadlilo na výsledkoch klubu, keď hráči
Svidníka zimovali po jesennej časti na peknom 5. mieste.
30.07.2016 sa na futbalovom ihrisku vo Svidníku odohral priateľský futbalový zápas
medzi mladými futbalistami 1. FK Svidník a Victoria Kobylany z Poľska. Výsledok nebol
podstatný, zaujímavé boli získané skúsenosti a nadobudnuté priateľstvá. Futbalového zápasu
sa zúčastnil aj primátor Ján Holodňák, ktorý hostí privítal a urobil slávnostný výkop.
04.09.2016 sa uskutočnil 57. ročník Dukelského behu mieru (DBM). Z dôvodu
neukončenej rekonštrukcie cesty smerom na Duklu aj tento rok trať DBM smerovala zo
Svidníka do Nižnej Písanej a späť. Na štart sa na pešej zóne postavilo 77 pretekárov z Poľska,
Ukrajiny, Slovenska a Kene. Bežcov odštartoval výstrelom z pištole zástupca primátora mesta
Svidník Peter Pilip. Nechýbalo ani vypustenie holubov, ktoré sú symbolom tohto behu.
Suverénnym víťazom celého behu sa stal bežec z Kene Edwin Cherniyot, druhý skončil
Hubert Wierdak z Poľska, tretie miesto získal Orest Babiak z Ukrajiny. V rámci Dukelského
behu mieru sa konali ďalšie dva preteky - 5. ročník Veľkého behu zdravia a 5. ročník Malého
behu zdravia. Vo Veľkom behu zdravia na 6,5 km štartovalo 44 bežcov. V kategórii mužov
bol prvý Matúš Adamečko, pred Jakubom Adamečkom a Juliánom Klimom. V kategórii žien
zvíťazila Lucia Marošová, pred Viktóriou Hamarčákovou a Lenkou Radomskou. Malý beh
zdravia, v ktorom štartovalo 95 bežcov v kategórii mužov vyhral Peter Kamenický pred
Timotejom Jánošíkom a Michalom Klimikom. V kategórii žien v Malom behu zdravia
zvíťazila Simona Benicová, druhá dobehla Ella Keselicová a tretia bola Júlia Bodáková.
Tretíkrát bola na DBM udelená cena pre školu, ktorú reprezentovalo najviac bežcov a vyhrala
ZŠ Komenského. Ceny pre najlepších bežcov všetkých kategórií odovzdávali poslankyne
MsZ Marcela Ivančová a Nadežda Fedorková. 57. ročník DBM sa bude spájať s tragickou
udalosťou, ktorá do značnej miery poznačila tento pretek. Prvýkrát v celkovej histórii
Dukelského behu mieru došlo k úmrtiu bežca počas pretekov. Jeden zo zúčastnených bežcov,
Ľubomír Troščák zo Svidníka, krátko po dobehnutí do cieľovej rovinky skolaboval a aj
napriek veľkej snahe lekárov sa mladému bežcovi nepodarilo život zachrániť. 22.10.2016 sa v
športovej hale vo Svidníku konal 1. ročník medzinárodného futbalového turnaja Memoriál
Vasiľa Biroša, ktorého sa zúčastnili futbalové mužstvá v kategórii U-10 a U-11 z poľského
mesta Krosno a Jaroslaw, ukrajinského Veľký Berezny a mužstvo domáceho Svidníka.
Organizátormi boli 1. FK Svidník, Mesto Svidník a CVČ Svidník. Tejto športovej akcie sa
zúčastnil aj primátor Ján Holodňák, prezident 1. FK Svidník Adrián Labun, riaditeľ CVČ
Jozef Dirga, zástupca Veľkého Berezneho Jaroslav Šukaľ, najbližší príbuzní Vasiľa Biroša, a
to jeho dcéry Božena Loziňáková, Marta Poperníková a nevesta Tatiana Birošová. Vasiľ
Biroš vo svojom voľnom čase veľa úsilia venoval rozvoju telovýchovy a športu v meste
Svidník, predovšetkým futbalu.
26.12.2016 usporiadal školský športový klub Centrál Spojená škola Svidník spolu s
mestom Svidník stolnotenisový turnaj O pohár primátora mesta Svidník. V telocvični
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Spojenej školy Svidník sa súťažilo v 2 kategóriách: hráči 3. ligy a nižšie a hráči 2. ligy a
vyššie. V kategórii hráčov 3. ligy a nižšie štartovalo 48 hráčov. V kategórii hráčov 2. ligy a
vyššie štartovalo 19 hráčov.
Obyvateľstvo a životná úroveň
Rodičom Erike a Slavomírovi Juhasovi sa 02.01.2016. narodil prvý občan Svidníka
v roku 2016 vo váhe 4 700 g a 53 cm Slavko Juhas vo svidníckej nemocnici a zaujímavé je,
že aj ich prvé dieťatko bolo rovnako prvým občanom, ale v roku 2013. Sestrička Sára sa
narodila 03.01.2013. Prvého občana obdaroval pri návšteve v nemocnici primátor finančným
darom vo výške 170 eur. Rodičia Juhasovi ukázali veľké srdce a tento finančný dar venovali
inej rodine. Primátor blahoželal v prítomnosti primárky gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia nemocnice Svet zdravia Zuzany Magdziakovej, námestníka pre liečebnopreventívnu starostlivosť Mareka Pytliaka a námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť
Petry Rabajdovej.
Na Slovensku zdokumentovala polícia viac ako 56-tisíc trestných činov so škodou za
vyše 277 miliónov eur. Najnebezpečnejším miestom na Slovensku je momentálne bratislavská
Petržalka. Vyplýva to z policajných štatistík prepočítaných na počet obyvateľov. Svidník sa v
tejto mape ukázal ako jedno z najbezpečnejších miest na Slovensku. Mesto disponuje 8
kamerami na kamerovom systéme, ktorý obsluhujú 5 pracovníci v Chránenej dielni. Kamery
sú osadené na najfrekventovanejších miestach v meste ako pešia zóna, autobusová stanica,
frekventované križovatky, multifunkčné ihrisko pri ZŠ Komenského, sídlisko UTRA a vo
vestibule administratívnej budovy. Mesto má v súčasnosti 5 mestských policajtov, ktorí sa
striedajú počas dňa v dvoch dvojčlenných hliadkach. Svidník však využíva aj možnosť
výpomoci dobrovoľníckou činnosťou.
Medzi najčastejšie používané chlapčenské mená roku 2016 patria Tobias, Lukáš,
Matej, Michal či Ján. U dievčat dominovalo meno Ema, Tamara, Barbora, Liliana, Lívia či
Zuzana. Rodičia si však vyberali aj ojedinelé mená pre chlapcov - Natanael, Yanick, Serafim
a dievčatá - Tiffany, Letícia, Melisa, Aisha. V roku 2016 sa narodilo 377 detí, z toho dievčat
182 a chlapcov 195. Opustilo nás 336 obyvateľov, pričom zomrelo 158 mužov a 178 žien.
Matrikárky zaznamenali aj 64 sobášov, z toho 44 cirkevných a 20 civilných. Konali sa aj 4
sobáše maloletých a 3 sobáše cudzincov. Čo sa týka okresov, vo svidníckej pôrodnici bolo
199 pôrodov z okresu Svidník, 150 pôrodov z okresu Stropkov a 27 pôrodov z iného okresu.
Najviac detí za narodilo v mesiaci júl, a to 43.
Mimoriadne udalosti
V roku 2016 oslávil FS Makovica 60. výročie založenia súboru.
Počasie
Na Slovensku bol 1. polrok 2016 až na niekoľko chladnejších epizód relatívne teplý až veľmi
teplý a až do konca júna prevažne suchý na juhu Slovenska, iba február bo mimoriadne vlhký
vďaka niekoľkým veľmi vysokým zrážkovým úhrnom. 1. polrok 2016 bol v Košiciach
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o 2,7°C teplejší ako dlhodobý priemer (DP), v Poprade o 2,5°C teplejší ako DP, a na Chopku
o 1,9°C teplejší ako DP 1951-1980. Bol to asi 4.-5. najteplejší 1. polrok od začiatku
pozorovaní. Úhrn zrážok dosiahol na Slovensku v priemere 406 mm (115 % DP 1901-1990).
Keďže zrážky padali nerovnomerne a prevažne z prehánok, neprispeli dostatočne k zavlaženiu
pôdy. V júni na Slovensku namerali až 10 tropických nocí, keď teplota neklesne pod 20°C.
Leto 2016 bolo výrazne odlišné od toho predchádzajúceho. Kým v roku 2015 to bolo doslova
tropické leto, tento rok nás príroda šetrila. Tropických dní bolo 16 (pred rokom 41), a to je
dokonca menej, ako je normál od roku 1992. Chladno však určite nebolo. Letných dní s
teplotou nad 25°C bolo 67. Najteplejším mesiacom bol jún. V júni padlo aj teplotné maximum
leta s hodnotou 34,7°C. Najchladnejšie bolo v auguste. August priniesol symbolicky aj
najnižšiu teplotu a to 5,2°C. Z hľadiska zrážok najvlhkejším mesiacom bol júl s úhrnom 154,5
mm, naopak, najmenej vlahy priniesol jún, v ktorom spadlo iba 51,5 mm. Búrok bolo aj toto
leto málo. Prvý jesenný mesiac priniesol až do svojej polovice mimoriadne teplé počasie s
tromi tropickými dňami. Druhá polovica septembra už bola výrazne chladnejšia. Prvá dekáda
októbra sa zaskvela výrazným ochladením s prvým mrazom už 07.10. Celý október bol potom
skôr chladnejší. Babie leto sa v podstate vôbec nevyskytlo. November zase skončil ako
teplotne normálny. Prvé snehové vločky sa objavili deň pred Martinom. Na prelome druhej a
tretej novembrovej dekády prišlo aj veľmi teplé 5-dňové obdobie, v ktorom teploty stúpali
nad 16°C. Začiatok decembra bol pre zmenu chladnejší a konečne sme sa po dlhých rokoch
dočkali zasneženej zimy. Najdlhšia inverzná nepohoda začala 18.12. a skončila až na Štedrý
deň. Ten priniesol malé prekvapenie v podobe večerného sneženia so snehovou pokrývkou.
Záver roka už bol opäť v znamení mohutnej oblasti vysokého tlaku so slnečným počasím a
zosilňujúcimi mrazmi. December sa stal nakoniec najchladnejším mesiacom roka 2016.

