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Stanovisko MsR zo dňa 16. apríla 2014: 
MsR odporúča tento materiál prerokovať a zobrať na vedomie.  

  

Stanovisko Komisie pre VKŠaM zo dňa 9. apríla 2014: 
Komisia pre VKŠaM odporúča tento materiál prerokovať a zobrať na vedomie.  

  

Stanovisko Komisie PČaO zo dňa 8. apríla 2014:  
Komisia PČaO odporúča tento materiál prerokovať a zobrať na vedomie.          

 
 
Svidník,  16. apríl 2014  



NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 
berie na vedomie 
 
Informatívnu správu o prípravách Dni Svidníka a Svidníckeho kultúrneho leta 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 
 
         Dni Svidníka, ktoré sa budú konať 4.-5. júla 2014, už tradične odštartujú aj Svidnícke 
kultúrne leto 2014, ktoré každú nedeľu počas letných prázdnin zabezpečujeme vystúpeniami 
na pešej zóne. Tento rok je to už jubilejný 10. ročník a okrem stánkového predaja 
potravinového a nepotravinového sortimentu, ktorý zabezpečuje Odbor sociálny, zdravotný, 
podnikateľskej činnosti a obchodu (ďalej len „OSZPČaO“),  to budú už tradičné podujatia, 
akými sú Primátorská kvapka krvi, Primátor footbal cup a súťaž Najmilšie psíča. Na Dni 
Svidníka je stanovený rozpočet 10 000,00 EUR.  Súčasťou Dni Svidníka bude Medzinárodný 
výtvarný plenér Svidník s účasťou amatérskych umelcov z partnerských miest. O finančné 
prostriedky na túto aktvitu sa uchádzame aj podanou žiadosťou na Ministerstve kultúry 
Slovenskej republiky v dotačnom systéme – sekcia kultúrneho dedičstva vo výške 2 470,00 
EUR. 
 
           OSZPČaO  celkove  pripravuje  takmer 550 bežných metrov predajnej plochy  pre 
potravinový a nepotravinový sortiment. Súčasťou Dni Svidníka budú už tradične ulička 
remesiel, autosalón a zábavné atrakcie. V rámci technickej časti prípravy v súčasnej dobe 
OSZPČaO zabezpečuje zmenu dopravného značenia, odberné miesta vody a elektrickej 
energie, prípravu predajných plôch a ďalšie úlohy potrebné k bezproblémovému priebehu 
trhov.  
 
          Kultúrne leto 2014 bude oživením pešej zóny v nedeľu počas letných mesiacov aj 
v tomto roku. Má svojich pravidelných divákov, ale je spestrením nedeľňajšieho popoludnia  
aj pre náhodných návštevníkov mesta Svidník. Tieto vystúpenia si príde pozrieť každú nedeľu  
cca 150 - 200 ľudí. Ide o hodinové vystúpenie od 15:00 hod. Svidnícke kultúrne leto bude od 
13. júla každú nedeľu popoludní až do 7. septembra t.r., kedy sa uskutoční v poradí už 55. 
ročník Dukelského behu mieru. Finančné náklady na kultúrne leto 2014 sú plánované vo 
výške 1 800,00 EUR    
 
 
2. Rozbor príčin nedostatkov. 
 
         Zostavovanie účinkujúcich v hlavnom programe počas Dni Svidníka riešime už od 
decembra minulého roku oslovovaním umelcov a kapiel ohľadom cenových ponúk. Sú 
hudobné zoskúpenia, ktoré si pre náš rozpočet na túto akciu a ich stanovený honorár 
nemôžeme dovoliť do Svidníka pozvať.   
 
 
3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomický dôsledok. 
 
          Rozpočet na Dní Svidníka je stanovený na 10 000,00 EUR a rozpočet na Kultúrne leto 
2014, vrátane programu na nedeľu, kedy sa koná Dukelský beh mieru je vo výške          
1800,00 EUR. 
 
 
 
 
 



Informatívna správa o prípravách  
Dni Svidníka a Svidníckeho kultúrneho leta 2014. 

 
        Mesto Svidník aj tohtoročné jubilejné 10. Dni Svidníka chce pripraviť plné zábavy 
a športu. Zároveň chceme pokračovať v humánnom čine, 4. júla už po tretíkrát v SNM - 
Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku budú môcť bezpríspevkoví darcovia krvi darovať 
vzácnu tekutinu a rozhodnúť možno aj o osude iného človeka a zachrániť mu život, v rámci 
tretieho ročníka Primátorskej kvapky krvi.  Dni Svidníka majú byť dňami nás všetkých, 
a preto aj v tomto roku oslovíme organizácie pôsobiace v našom meste, aby sa pridali k nám 
a pripravili akcie pre svojich návštevníkov.  
       Piatkový program je v štádiu príprav, ale už dnes vieme, že nás budú zabávať Kollárovci 
Otto Weiter,  ale aj víťaz Stropkovskej hudobnej ligy - Landfil. 
       Program v sobotu 5. júla 2014 bude pripravený hlavne pre rodiny s deťmi a priaznivcov 
športu. Nebude chýbať obľúbená výstava psov, na futbalovom štadióne sa bude hrať Primator 
footbal cup a bude aj súťaž v pretláčaní rukou. Spestrením sobotného popoludňajšieho 
programu bude pouličné predstavenie. Samozrejmosťou  počas obidvoch dní budú aj zábavné 
atrakcie pre deti.  
        Kultúrne leto poznajú jeho priaznivci. Program na pešej zóne počas leta má svojich 
pravidelných divákov, ale poteší aj náhodných návštevníkov. Priestor na prezentáciu 
poskytujeme hlavne domácim telesám. V nedeľu 17. augusta v rámci projektu cezhraničná 
spolupráca sa nám predstaví na pešej zóne súbor z Dukly - Poľsko. 
       Prípravy Dní Svidníka, ako aj kultúrneho leta práve prebiehajú a konkrétne ich podoby 
budú známe v priebehu niekoľkých týždňov. 
       Na tohtoročné jubilejné 10. Dni Svidníka srdečne pozývame už dnes všetkých občanov 
mesta Svidník a samozrejme sa potešíme aj návštevníkom z okolia. 

         
 


