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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle Štatútu mesta Svidník

udeľuje Cenu Mesta Svidník Jozefovi Leľovi.



Dôvodová správa

     V súlade s článkom 28 Štatútu mesta Svidník predkladá Komisia pre udeľovanie cien 
Mesta Svidník primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva návrh na udelenie 
ceny mesta Jozefovi Leľovi, čat.  Nebiljaka  665/14 Svidník pri príležitosti  jeho životného 
jubilea.

       Jozef Leľo sa narodil 30. decembra 1941 vo Svidníku. Jeho rodičia boli roľníci. Pochádza 
zo siedmich súrodencov.

      Jeho detstvo plynulo v búrlivých vojnových rokoch. Do pamäti sa mu nezmazateľne vryli 
obrazy  vojnou  veľmi  zničeného  Svidníka  po  bojoch  v Karpatsko-duklianskej  operácii 
a nesmierna  bieda  obyvateľov  Svidníka,  ktorí  v primitívnych  a narýchlo  postavených 
obydliach  za  neustáleho  hladu,  doslova  z popola  začali  stavať  nový  a lepší  Svidník.  Na 
každodennom  poriadku  sa  ozývali  a nivočili  Svidník  výbuchy  bômb  a granátov.  Zabíjali 
a mrzačili, vrátane jeho deda. Nesmierne hrôzy vojny a ťažké povojnové časy dodnes ťažia 
jeho myseľ.

     Azda aj preto, aby sa už nikdy viac neopakovali podobné hrôzy, po úspešnej maturite na  
vtedajšej  Jedenásťročnej  strednej  škole  vo  Svidníku,  sa  rozhodol  pokračovať  v štúdiu  na 
Vojenskej  škole  v Hraniciach  na  Morave,  a potom  na  Vojenskej  technickej  škole 
v Liptovskom Mikuláši a Vojenskej leteckej škole v Košiciach a Prešove.

     Po znovuutvorení okresu Svidník roku 1968 na žiadosť štátnych orgánov bol prepustený 
do  zálohy  a poverený  vytvorením  okresnej  organizácie  Zväzu  pre  spoluprácu  s armádou, 
Zväzarmu vo Svidníku. Ako predseda tejto organizácie s plným nasadením a jemu vlastnou 
dôslednosťou  postupne  začal  vytvárať  a realizovať  organizačné,  personálne  a najmä 
materiálno-technické podmienky pre jej aktívne fungovanie.

     Jozef Leľo sa zúčastňoval pri poriadaní významných kultúrno-spoločenských podujatí 
inými kultúrnymi, športovými a spoločenskými organizáciami na úrovni okresu alebo mesta.

     Roku 1989 bol zvolený za poslanca Okresného národného výboru vo Svidníku. Ako 
poslanec  ONV  tiež  aktívne  a dynamicky  presadzoval  intenzívny  rozvoj  okresu  a mesta 
Svidník. 

     V rokoch 1975-1978 študoval na Akadémii spoločenských vied ÚV KSSZ v Moskve. 
Vojenské a politologické štúdium profilovali aj jeho nadhľad, poriadkumilovnosť, skromnosť 
a sociálne  cítenie  ale  aj  príslovečné vlastenectvo a svidnícku roduvernosť.  Po absolvovaní 
vysokej  politickej  školy  pracoval  na  Krajskom  výbore  Komunistickej  strany  Slovenska 
v Košiciach.  Aj  tu  z pozície  svojho  pracovného  zadelenia  pozitívne  ovplyvňoval  rozvoj 
okresu a mesta Svidník.

     Po voľbách roku 1981 sa stal  opäť  poslancom ONV vo Svidníku  a bol  zvolený za 
tajomníka ONV. V tom období okres a mesto zaznamenali veľmi búrlivý rozvoj, na ktorom 
nesporne má zásluhu aj Jozef Leľo. Vo funkcii tajomníka ONV pôsobil ľudsky, konštruktívne 
ale aj principiálne.

     V roku 1990 odišiel  pracovať  do  odevných závodov,  kde  zastával  pracovnú pozíciu 
vedúceho odbytu. V roku 1994 vo voľbách do miestnej samosprávy bol zvolený za poslanca 



mestského zastupiteľstva a stal sa členom mestskej rady. Zároveň bol menovaný za riaditeľa 
Mestského kultúrneho strediska vo Svidníku. Bol menovaný aj za kronikára Mesta Svidník. 
Aj jeho zásluhou kultúrny život v meste ožil. Zaviedol každoročné poriadanie kultúrneho leta, 
zakladanie mládežníckych hudobných skupín, oživenie divadelných a folklórnych festivalov. 
Bol iniciátorom a aj vydavateľom mesačníka Kultúrnik. V tom čase pri MsKS veľmi úspešne 
pracoval rómsky folklórny súbor SUNORO, Makovickyj holos a bol založený súbor Svitan. 

     Jozef Leľo aktívne pracoval i vo výbore futbalového  klubu. Krátky čas bol aj na jeho čele.
 
     Nezaháľa ani na dôchodku. Je predsedom výboru Pozemkového spoločenstva urbarníkov 
a lesomajiteľov Mesta Svidník.

     Jozef Leľo je nositeľom niekoľkých vyznamenaní a ocenení.

     Komisia MsZ pre udeľovanie cien mesta Svidník na svojom zasadnutí 8.9.2011 návrh na 
udelenie  ceny mesta  Jozefovi  Leľovi  pri  príležitosti  jeho životného  jubilea  70.  narodenín 
prerokovala a doporučuje ho mestskému zastupiteľstvu schváliť. 
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