
Mesto Svidník a primátor mesta

Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník „in memoriam“ 
Jozefovi Baslárovi

Predkladá: Návrh na uznesenie:

Ing. Ján Holodňák, primátor mesta vo vnútri materiálu

Spracovali:

Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ

Pavel Gojdič, vedúci odboru VVS

Navrhuje:

Ing. Ján Holodňák, primátor mesta

Stanovisko MsR zo dňa 19. septembra 2014:

MsR odporúča MsZ tento materiál prerokovať a schváliť.

Stanovisko Komisie pre udeľovanie cien mesta Svidník zo dňa 16. septembra 2014: 

Komisia pre udeľovanie cien mesta Svidník odporúča MsZ tento materiál prerokovať 

a schváliť

Svidník,  23. september 2014



NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  podľa § 11 ods. 4 písm. o) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle článkov 26 a 28 Štatútu mesta 
Svidník 

udeľuje

Jozefovi Baslárovi, nar. 28. júla 1935 vo Svidníku cenu mesta Svidník „in memoriam“.



DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu.

Mesto Svidník doteraz udelilo Cenu mesta Svidník od roku 1995 32 – krát, z toho 7 – krát 
organizáciám.

2. Rozbor príčin nedostatkov.

Navrhujeme  udeliť  Cenu  mesta  Svidník  svidníckemu  rodákovi,  zároveň  predsedovi 
Mestského národného výboru rokoch 1976 - 1990 (tri volebné obdobia).

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení.

Jozef Baslár sa narodil 28. júla 1935 vo Svidníku v rodine živnostníka. Jeho otec bol od roku 
1928  prvým  mäsiarom vo  Svidníku.  V Košiciach  absolvoval  Strednú  priemyselnú  školu 
strojnícku, neskôr štvorročný Inštitút pre Národné výbory v Pezinku.

Jozef Baslár 25 rokov pracoval v Odevných závodoch  kapitána Nálepku. Z robotníka sa 
postupne zaradil až do riadiacich funkcií. Veľkou mierou sa pričinil o prestíž závodu. Neskôr 
úspešne vykonával funkciu vedúceho Domovej správy vo Svidníku.

V rokoch 1976 - 1990 (tri volebné obdobia) bol predsedom Mestského národného výboru. 
Počas  jeho  pôsobenia  v  tejto  funkcii  Svidník  zaznamenal  všestranný  dynamický  rozvoj. 
Výrazne sa zaslúžil  o intenzívnu bytovú výstavbu, o výstavbu školských a predškolských 
zariadení,  o  výstavbu nemocnice,  o  výstavbu ciest  a  miestnych komunikácií.  Ako príklad 
možno uviesť volebné obdobie 1981 – 1985, počas ktorého bolo vybudovaných takmer 500 
bytov vo všetkých formách výstavby – v komunálnej, družstevnej a individuálnej. V tomto 
období bola zahájená aj výstavba sídliska DUKLA. Volebné plány, ktoré si mesto vytýčilo 
v rokoch 1976 – 1990 boli vždy splnené. Tešil sa z každej novej stavby, ktorú mohlo mesto 
uviesť do prevádzky, či už to bola lôžková časť Nemocnice s poliklinikou arm. gen. Ludvíka 
Svobodu, plynofikácia časti  Svidníka,  výstavba sídliska UTRA, hotel  DUKLA, Obchodný 
dom Jednota – SD, budova ŠBČS a peňažníctva, lesoparky, Dom smútku a ďalšie významné 
stavby. 

Z pozície člena Rady Okresného národného výboru a poslanca ONV vo Svidníku vynakladal 
všetko svoje úsilie aj na všestranný rozvoj celého okresu.

Dbal o rozvoj kultúry a športu. Mimoriadnu pozornosť venoval mladej generácii. V okresnom 
meste  vznikali nové pracovné  príležitosti. Výrazne sa zvyšoval počet obyvateľstva, vzniklo 
moderné mestečko, v ktorom našli svoje uplatnenie mnohé mladé rodiny. Na jeho podnet bola 
zriadená Rada riaditeľov,  ktorá sa  významnou mierou podieľala  na rozvoji  a zveľaďovaní 
mesta.

Meno Jozef Baslár vyslovujú Svidníčania s veľkou úctou a vďakou.

Jozef  Baslár  zanechal  za  sebou  veľké  dielo  a  nezmazateľnú  stopu.  Žil  s  radosťami  a 
starosťami svojich spoluobčanov, načúval im a veľmi dobre im rozumel. Mal veľkú radosť z 
výstavby  obchodných  stredísk,  zo  zariadení  služieb,  z  nových  bytových  domov  a  iných 



stavieb,  ktoré  slúžili  záujmom a  potrebám občanov.  Mal  veľmi  citlivý  prístup  k ľuďom, 
ktorým  sa  snažil  maximálne  pomáhať.  Bol  známy  svojou  nesmiernou,  pracovitosťou, 
cieľavedomosťou a životným optimizmom. Vynikal skromnosťou, čestnosťou a obetavosťou.

K jeho záľubám patrili najmä šport a turistika. Bol milovníkom prírody. Niekoľko sezón bol 
aktívnym futbalistom TJ OZKN, neskôr predsedom futbalového výboru.

Jozef Baslár zanechal za sebou pamätník v podobe pekného, mladého a moderného mesta.

Zhodnotiac životnú cestu rodeného svidníčana,  Jozefa Baslára,  navrhujeme a odporúčame 
Mestskému  zastupiteľstvu  udeliť  mu  pri  príležitosti  20.  výročia  jeho  úmrtia  (zomrel  2. 
októbra 1994) Cenu mesta mesta Svidník „in memoriam“. 
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