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Hospodárstvo
Integra v januári
Pred šiestimi rokmi t. j. v roku 1984 bol vo Svidníku zriadený výrobný podnik Zväzu
invalidov Integra. Pracovné príleţitosti v ňom našli ľudia so zníţenou pracovnou
schopnosťou. Osadenstvo prevádzky tvorí dvadsať ţien a šesť muţov. Okrem toho trinásti
pracujúci doma. Ich výrobný program je nasmerovaný na kooperáciu s Teslou Stropkov.
Mesačne pre Teslu skompletizujú aţ 50-60 tisíc šnúr na telefónne prístroje. Najbliţšie budú
pre Mechaniku Praha finalizovať dva typy ručných svietidiel, ľudovo povedané baterky.
Jeden typ privítajú vodiči, lebo okrem klasického svietidla poslúţi aj ako výstraţný maják.
Druhý typ bude pre ţelezničiarov. Okrem toho finalizujú papierové krabice pre tavené syry
z dovezených šablón. (obr. príloha – obr. č. 3)
Pokračuje plynofikácia
Vo Svidníku úspešne pokračuje plynofikácia jednotlivých mestských častí. K januáru
1990 boli novo splynofikované ulice Polyvková a Pavlovičová, plynofikácia sa uskutočnila na
sídlisku IBV za OÚNZ a Domovom dôchodcov. Začalo sa s plynofikáciou a s výstavbou
prípojky pre amfiteáter vo Svidníku.
Nový riaditeľ v OZKN
1. februára 1990 sa novým riaditeľom OZKN vo Svidníku stal Ing. Ján Šmajda.
ŠBČS ako VÚB
Vyhlásenie trhového hospodárstva ako základu ekonomickej politiky štátu sa
v poslednej dobe prejavuje aktivizáciou všetkých foriem podnikania. Osobitnú iniciatívu
prejavujú záujemci o súkromné podnikanie. Na tieto a ďalšie aktivity orientujú svoju
pozornosť aj novovytvorená všeobecná úverová banka (VÚB). VÚB zriaďuje devízové účty
fyzickým osobám na základe podanej ţiadosti na predpísanom tlačive. K devízovému účtu sa
pripája vzorový podpis. Beţný účet alebo účet s terminovaným vkladom je moţné zariadiť
v jednej zo šiestich najobchodovateľnejších voľne zameniteľných mien (americký dolár,
západonemecká marka a podobne).
Počiatočná výška vkladu pre zriadenie devízového účtu je stanovená na najmenšiu
hodnotu 100 amerických dolárov. Devízové účty sa úročia v mene, v ktorej je účet vedený
a to od 2-4 %. Úročí sa zostatok devízového účtu presahujúci 500 amerických dolárov.
Týţdeň českej kuchyne
Na motoreste Polianka v dňoch 19.-23. marca pripravili pracovníci štátneho podniku
Reštaurácie týţdeň českej kuchyne. Svoje špeciality tu ponúkali pracovníci š. p. Reštaurácie
Litoměřice.

5

Nový riaditeľ v š. p. Bytového hospodárstva
Na zhromaţdení pracujúcich š. p. Bytové hospodárstvo bol dňa 14.3.1990 zvolený
jeho nový riaditeľ. Stál sa ním Michal Husár, ktorý dostal 76 zo 100 platných hlasov.
Jar v JRD
Koncom marca 1990 sa uţ rozbehli jarné poľnohospodárske práce aj v ŠM Svidník
a ďalších JRD okresu. Z dôleţitých jarných prác uţ urobili prihnojovanie repky ozimnej
a ozimných obilnín (pšenica, raţ, jačmeň). Ak počasie dovolí, budú onedlho siať kukuricu,
zasiaty je uţ jačmeň – jarný a ovos.
Reštaurácie so stratou
Reštaurácie štátny podnik Svidník vo februári 1990 vykazuje stratu oproti rovnakému
obdobiu minulého roka 42 tisíc korún.
Najväčšia obchodná organizácia Jednota – SD o viac ako dva a pol milióna korún
prekročila minuloročný najkrajší mesiac roka. Podnik za dva mesiace vykazuje zisk troch tisíc
korún. Zásobovanie potravinami bol bez váţnejších nedostatkov (aţ na kečup, vegetu), niţšia
ponuka bola u bravčového mäsa, nedostatky boli v zásobovaní ovocím a zeleninou.
V textilnom tovare dopyt prevyšoval ponuku, najmä u bavlnenej bielizne. Stále sú nedostatky
v dodávkach mrazničiek, chladničiek, automatických práčok, lacnejších farebných
televízorov. Nedostatok je základného stavebného materiálu.
Stavebný podnik zníţil náklady
Za dva mesiace tohto roka Stavebný štátny podnik Svidník stavebné práce vykonané
vlastnými pracovníkmi oproti vlaňajšku prekročil o viac ako milión korún, stavebné práce
vykonané na základe dodávateľských zmlúv vzrástli skoro o tri milióny korún. Základnú
stavebnú výrobu za uvedené obdobie zabezpečovalo 466 pracovníkov. Zvýšili sa výkony
a náklady celkom, doterajší zisk je 414 tisíc korún na sto korún výkon sa oproti minulému
roku zníţili o viac ako 10 korún.
Ovocinársky štátny majetok po novom
OŠM Svidník hospodári na ploche 580 hektárov. Pracuje v ňom 60 stálych
pracovníkov, ktorí teraz začiatkom apríla robia všetko pre to, aby ich úroda bola čo najlepšia.
Svidnícki ovocinári okrem ovocia pestujú na 85 hektárov obilniny (raţ, pšenica, jačmeň),
z ovocia vysadili porasty ríbezlí, jahôd, malín. Podľa slov riaditeľa Jána Suchaniča by
v tohtoročnej sezóne podľa plánu mali vypestovať a pozbierať 170 ton červených ríbezlí, sto
ton jahôd, 20 ton malín, 20 ton jarabiny čiernej.
Počas zberu pomáha kmeňovým zamestnancom okolo 300-500 brigádnikov.
V tomto roku chcú svidnícki ovocinári dať príleţitosť zarobiť si prípadným ďalším
záujemcom z okresu. Takzvaným podielnickým systémom po vzájomnej dohode pridelia
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občanovi parcelu s jahodami o výmere 5-10 árov. Jeho povinnosťou bude vyzbierať
z uvedenej plochy plánované mnoţstvo jahôd a za to ako odmenu dostane 33 percent
z hodnoty nazbieraného ovocia. Zároveň za kaţdých 100 kilogramov nazbieraných jahôd si
podielnik môţe odstúpiť 25 kilometrov obilnín od Ovocinárskeho štátneho majetku za
naturálnu cenu.
Úspešne v OZKN
Odeváci zo svidníckeho závodu OZKN splnili výrobu tovaru za prvý štvrťrok na
103,86 percenta. Ušili 543 tisíc 593 odevov. Do Sovietskeho zväzu vyviezli výrobky za viac
ako 31 a pol milióna korún, do Spolkovej republiky Nemecko za viac ako milión korún, kde
exportovali hlavne manchestrové obleky a pracovné nohavice.
Štátny podnik OPKS v I. štvrťroku
Plánované úlohy v š. p. OPKS Svidník splnili len na polovicu, t. j. 50,8 percenta.
Plánované výkony predstavovali sumu 14 a pol milióna korún, skutočnosť za tri mesiace je 13
miliónov 126 tisíc korún. Príčinou tohto sklzu sú nosné prevádzky podniku, t. j. autodoprava,
drevo, kovovýroba. V podniku je však veľa nerentabilných prevádzok: skleníkové
hospodárstvo, práčovňa, chemická čistiareň, rádio-televízna sluţba, fotosluţba, holičstvo,
kaderníctvo, kvetinárstvo, oprava elektrospotrebičov a iné.
Najmenej rentabilné prevádzky chcú ponúknuť do ekonomického prenájmu
a súkromného vlastníctva.
Plánujú rozšíriť prevádzku kamenno sochárstva a v rámci zariadenia prevádzky
projektovanie nízkotlakových plynových prípojok a domových rozvodov.
Nový predseda v Jednote SD
V utorok 24. apríla sa uskutočnili voľby nového predsedu Jednoty – SD. Vo voľbách
zhromaţdení zvolili tridsaťtri členný výbor J – SD a troch náhradníkov, sedemčlennú
kontrolnú a revíznu komisiu a deväť členné predsedníctvo.
Novým predsedom J – SD sa stal Ing. Marián Maniroš. Predsedom kontrolnej
a revíznej komisie sa stal JUDr. Jozef Juhaščík.
Podpredsedom pre obchodno-prevádzkový úsek sa stal Ing. P. Skysľák,
podpredsedníčkou pre ekonomický úsek Anna Semanišinová, podpredsedom pre výstavbu
a technický rozvoj Ing. Anton Koţík.
Satelitný príjem
Štátny podnik bytové hospodárstvo v spolupráci so stavebným druţstvom vo Svidníku
chcú ešte toho roku pokryť záujem o príjem druţicového televízneho signálu časť sídliska
Utra od benzínového čerpadla po reštauráciu Úsvit. V budúcom roku by montáţ takejto
antény chceli zrealizovať na sídlisku Dukla. Do roku 1995 sa uvaţuje o pokrytí týmto TV
signálom resp. druţicovým príjmom všetkých bytov vo Svidníku.
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Nedostatkový tovar v obchode
Na základe previerky, ktorú uskutočnili pracujúci Výboru ľudovej kontroly ONV na
vybraných predajniach vo Svidníku sa zistilo, ţe obchod nemá tieto druhy tovarov
v poţadovanom mnoţstve: mrazničky, kombinované chladničky, automatické práčky, vane,
elektrické spotrebiče, farebné TV, prijímače, bavlnená pletená bielizeň, detská, dievčenská
a chlapčenská obuv, dámska obuv, cement, pálené a nepálené murovacie materiály, keramická
dlaţba a obklady, drevené dvere, okná atď.
Nová linka
Dopravný závod ČSAD Svidník prevádzka Stropkov a DZ Nový Jičín, prevádzka
Kopřivnice otvorili v nedeľu 27. mája 1990 novú autobusovú linku na trase Stropkov –
Bardejovské Kúpele – Tatranská Lomnica – Štrbské pleso – Ţilina – Kopřivnice. Odchod zo
Stropkova je o 9:25 hodine, príchod do Kopřivnice je o 20:45 hodine. Od 15. júna do 2.9. je
táto linka predĺţená do rekreačnej oblasti Domaša – Valkov. Odchod z Valkova je 8:55
hodine.
Nová ŠPZ
Od 21.2.1990 má okres Svidník novú poznávaciu značku – je to SKA, teda k dvom
pôvodným písmenám pribudlo takto tretie. Okres Svidník je takto predposledným okresom na
Slovensku resp. v celej ČSFR so značkou rozšírenou o prvé písmeno abecedy. Celkove je
k 15.5.1990 evidovaných v okrese 7 010 motorových vozidiel v prevádzky schopnom stave.
Autoservis
Autoservis poskytuje sluţby motoristom, zvlášť v letných mesiacoch, okrem
pravidelnej prevádzky bude slúţiť zákazníkom od 5:30 - 17:00 hod. a od 17:00 – 20:30
hodiny bude poskytovať pohotovostnú sluţbu. Servis bude pracovať aj v sobotu od 8-14:00;
do 18:00 bude opäť iba sluţba. V nedeľu bude sluţba od 8-18:00h.
Spoje inovujú
Novelizovaným Poštovým poriadkom platným od 1. januára 1990 boli zavedené nové
sluţby poskytované poštou. K týmto novým sluţbám, ktoré svidnícke spoje ponúkajú patria:
- zo šekovej kniţky k sporoţírového účtu na všetkých postoch v okrese sa môţu čerpať
finančné hotovosti od 200 do 2 000 korún pri jednom výbere.
- organizácie, ktoré mali záujem o bezhotovostné vyplácanie miezd, mohli vyuţiť novú
sluţbu – šekové poukáţky. Ich výhoda je v tom, ţe sa doručujú bez peňazí na bytové
adresy ako obyčajné listové zásielky a adresát si po jej predloţení na pošte vyzdvihol
poukázanú sumu,
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organizácie i súkromníci mohli nakupovať doplnkový tovar ako pohľadnice, perá,
kalendáre a rôzne spomienkové predmety, ktoré sú v stánkoch PNS na faktúru,
predtým to bolo moţné iba v hotovosti.
ak chcete podať balík a nemáte vhodnú krabicu, kaţdá pošta v okrese predáva
typizované kartónové obaly na balíky. Tieto nie je treba baliť do papiera, stačí
previazať motúzom.
v doručovacom obvode nášho okresu mohli adresáti poţiadať na čísle telefónu 226 86
o doručenie oznámenej zásielky v termíne dohodnutom telefonicky, za túto sluţbu
zaplatil adresát 3 Kčs.

Odeváci úspešne
Pracujúci jediného textilného podniku v okrese OZKN si počínali úspešne pri plnení
celoročných úloh. Za desať mesiacov splnili výrobu tovaru na 103 percent. Vyrobili 1 milión
611 tisíc kusov odevov čím splnili plán takmer na 100,9 percenta. Zisk prekračujú namiesto
23 miliónov 703 tisíc korún na 29 miliónov 165 tisíc korún, čo je plnenie na 123 percenta.
Budovanie mesta.
Prístup OPKS
V prístavbe dvojpodlaţnej budovy OPKS, ktorej hlavným dodávateľom je stavebný
podnik Svidník sa prijatý harmonogram výstavby splnil. Celá investičná výstavba za vyše
milióna korún sa má ukončiť do konca roku 1990.
V prístavbe sa ráta s priestormi pre rádio-televíznu opravovňu, kníhviazačstvo,
fotosluţbu projekcie a iné. Uvaţovalo sa aj o zriadení útulného expresa na poschodí.
Investorom výstavy je MsNV Svidník.
Stavba desaťročia – kontrolný deň na stavbe Domu kultúry
Najväčšou investičnou akciou nášho okresu je Dom kultúry. Po nedávnom precenení
a opätovanom posúdení rozpočtových nákladov stavby hodnota diela predstavuje takmer 70
miliónov korún. S jeho realizáciou začali Pozemné stavby (Prešov) v novembri 1988. V prvej
etape výstavby zdruţili finančné prostriedky: OZKN – 5 miliónov korún, Jednota – SD – 1,67
milióna korún, ŠM N. Orlík- 187 tisíc, Východosl. štátne lesy – 2 milióny. Investorom akcii je
MsNV Svidník. Vzhľadom k nedostatku stavebného materiálu ako aj problémom k ďalšiemu
financovaniu stavby nie je určený prvý termín odovzdania Domu kultúry do uţívania.
Nová predajňa
Nákladom 1,8 milióna korún postavila Jednota SD vo Svidníku novú samostatnú
predajňu potravín. Je umiestnená v starej časti na juhu mesta. Súčasťou predajne bolo aj
oddelenie mäsa a údenín. Samoobsluha je skúšobne otvorená od skorých raných hodín do 16.
hodiny s dvojhodinovou obedňajšou prestávkou a slúţi ľuďom od polovičky apríla.
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Korzo – pešia zóna
Na spoločnom zasadaní funkcionárov ONV a MsNV vo Svidníku 9. apríla 1990 sa
rokovalo o otázkach, ktoré v dohľadnej dobe majú zmeniť tvár mesta. K najdôleţitejšej
informácii patrí, ţe od 28. mája 1990 sa v centre mesta na Leninovej ulici vytvorí pešia zóna –
od centrálnej mestskej kriţovatky po most cez Ladomirku.
V júni dokončili stavbári materskú škôlku na sídlisku Dukla. Do konca polroka bola
sprísnená prevádzka bitúnku pri Stročíne. (obr. č. 4)
Autobusová stanica
Na stavenisku autobusovej stanice sa usilovne pracuje. Koncom apríla uţ stáli obrysy
budúcej výpravnej budovy, čo predstavuje druhú stavbu z komplexu štyroch stavieb. Prvou
stavbou boli asanácie a terénne úpravy – stáli 1 434 tisíc korún. Popri výpravnej budove sa
rozbieha aj výstavba prevádzkovej budovy ČSAD. Štvrtou stavbou by mali byť inţinierske
siete a nástupište. Po precenení stúpli investičné náklady na celú výstavbu z pôvodných 32
miliónov na 40 mil. korún.
Politický a verejný ţivot.
Demokratické fórum komunistov
V poslednom januárovom týţdni sa na prvom zasadaní zišiel prípravný výbor
Demokratického fóra komunistov vo Svidníku. Zaoberal sa programovými a organizačnými
otázkami. Členovia DFK chcú pôsobiť ako ideová iniciatíva progresívne zmýšľajúcich
komunistov, bývalých i nedávnych členov KSČ, ale aj nestraníkov ako katalyzátor politickej
a mravnej očisty strany a jej aktivizácie.
Strana zelených
Vo Svidníku 16. januára sa zišli stúpenci presadzovania ekologických myšlienok
a zaloţili Stranu zelených. Na svojej ustanovujúcej schôdzi zvolili 3 členný výbor, ktorého
predsedom sa stal Ing. arch. Vladimír Chudík, pracovník Útvaru hlavného architekta. Členom
strany zelených sa môţe stať kaţdý občan ČSSR, ktorý má viac ako 18 rokov a nie je členom
inej politickej strany bez ohľadu na to, či je veriaci alebo nie.
Nové vedenie ONV
Na 16. plenárnom zasadnutí ONV 9. februára 1990 bolo zvolené nové vedenie ONV,
potom čo o odstúpenie zo svojich funkcií poţiadali predseda ONV Ing. Ján Harviš,
podpredsedníčka Helena Husárová, tajomník ONV Jozef Ľeľo. Za nového predsedu bol
zvolený Pavol Korády, podpredsedom pre úsek sluţieb RSDr. Ján Obšajsník, podpredsedom
pre úsek nadstavby PaedDr. Jaroslav Maruščák a tajomník ONV JUDr. Michal Broţina. (obr.
príloha – obr. č. 1)
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Vasil Mohorita medzi komunistami
Dňa 13. februára 1990 sa v zasadačke bývalého OV KSS uskutočnil míting
komunistov, ale aj nepartajných, na ktorom sa zúčastnil prvý tajomník ÚV KSČ súdruh Vasil
Mohorita. Míting sa stretol s mimoriadnym záujmom občanov mesta i okolia.
Okresná koordinačná rada VPN
V stredu 3. januára 1990 sa v kultúrnej miestnosti Verejnosti proti násiliu vo Svidníku
stretlo dvadsať členov tohto hnutia zo Svidníka a Stropkova. Stretnutie, ktoré trvalo zhruba
štyri hodiny hodnotilo aktuálnu politickú otázku v okrese. Na zasadnutie prišli aj zástupcovia
koordinačného výboru vysokoškolákov z Prešova.
Na záver zasadnutia zvolili prítomní deväťčlenný okresný koordinačný výbor VPN
zloţený zo zástupcov oboch mestských výborov z rozhodujúcich pracovísk okresu
a Učiteľského fóra, sú to: Michal Čepiţák, Edita Hybeľová, Ing. arch. Vladimír Chudík,
MVDr. Bohumil Kačmár, Milan Kaliňák, MUDr. Rudolf Lombart, Ing. Ivan Šveda, Michal
Špak a JUDr. Jozef Vasilík.
Kresťansko-demokratický klub
Vo Svidníku vznikol kresťansko-demokratický klub 10. januára 1990 ako dôsledok
zlomu v politickom vývoji, zakladateľom bol Ing. Ján Majda. Bol ustanovený prípravný
výbor kresťansko-demokratického klubu mesta Svidník. Jeho členmi sú: MVDr. Juraj
Andrejuv, Ing. Anna Mačugová, Ing. Ján Majda, MVDr. Anton Miščík, Ing. Vladimír Petra.
Programová rada okresných novín
Koncom januára sa okresné noviny Dukla teraz uţ len orgán Okresného národného
výboru vo Svidníku rozšírili o programovú radu, ktorú tvoria:
za redakciu RSDr. J. Hreško
za ONV – A. Kaputa – predseda programovej rady
za akčný výbor KSS – Š. Radačovský
za akčný výbor NF – M. Choma
za odbory – JUDr. E. Bujňaková
za VPN – PhDr. A. Mihalíková
Strana zelených
Tak ako v celej vlasti aj u nás sa sformovala mestská organizácia Strany zelených. Jej
základnou ideou je láska a úcta k človeku dosiahnutie harmonického spoluţitia ľudí
s prírodou. V hierarchii hodnôt uprednostňujú ochranu ţivotného prostredia, ţivej i neţivej
prírody, zmenu ţivotného štýlu, úctu k človeku, k ţivotu, prírode, mravnosti, slobode.
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Noví poslanci MsNV
V stredu 21.3.1990 sa sľubom posledných dvanástich poslancov ukončila
rekonštrukcia zastupiteľských a výkonných orgánov MsNV vo Svidníku. Novými poslancami
sa stali:
Vincent Brunári, Ing. Michal Laţo, Ing. Jaroslav Pisančík, Ľubomír Lacko, Ján Lukča, Helena
Vargová.
Za členov pléna MsNV zvolili prítomní 43 poslancov zastupujúcich šiestich
kandidátov:
Ing. Annu Mačugovú, Michala Čepiţáka, Milana Hirkalu, Dušana Fedoročka, Jozefa
Pacoláka, MUDr. Milana Andrejka.
Novým predsedom MsNV sa stal Ing. Jaroslav Pisančík, učiteľ na SOUS vo Svidníku,
za tajomníka bol zvolený Milan Hirkala, dispečer okresného závodu VVaK. Doplnili aj radu
MsNV. Tvoria ju:
Ing. J. Červák, D. Fedoročko, MUDr. R. Lombart, H. Vargová, Ing. J. Majda, M. Zoščák, M.
Pich, J. Kudla, Ing. M. Bartko, M. Hirkala, Ing. J. Pisančík, J. Baslár.
Ministerstvo vnútra – M. Mečiar na návšteve
V sobotu 31. marca prišiel na pozvanie vedenia ONV a predstaviteľov politických
hnutí VPN do Svidníka, minister vnútra a ţivotného prostredia SR Miroslav Mečiar.
Sprevádzali ho predseda Vs KNV JUDr. Martin Hvozdík, zástupca šéfredaktora časopisu
Verejnosť Peter Škultéty, náčelník KS ZNB v Košiciach mjr. JUDr. Ján Dický a ďalší. Míting
sa uskutočnil v kinosále za účasti 300 občanov mesta.
Konferencia OO KSS
V sobotu 31. marca 1990 sa v bývalých priestoroch OV KSS uskutočnila okresná
konferencia KSS. Konferenciu viedol predseda AV OO KSS Štefan Ivanko. Okresná
konferencia schválila volebný program komunistov okresu a zvolili nový 21 členný – OV
KSS, 5-člennú revíznu komisiu a delegátov na celoslovenskú programovú konferenciu strany.
Za predsedu Výkonného výboru OV KSS zvolili Štefana Ivanka a za tajomníka Pavla
Gojdiča.
Nový riaditeľ OÚNZ
Na svojom mimoriadnom zasadnutí 6.4.1990 schválila rada ONV vo Svidníku do
funkcie riaditeľa OÚNZ, MUDr. Michala Smarţíka.
Začína volebná kampaň
Koncom apríla t. j. 6 týţdňov pred prvými slobodnými voľbami po 40. rokoch, ktoré
sa budú konať 8. a 9. júna 1990 sa začala volebná kampaň politických strán, hnutí
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a zoskupení, ktoré budú kandidovať vo voľbách v troch krajoch Slovenska a v Bratislave. Na
území Slovenskej republiky sa rozhodli kandidovať:
Demokratická strana
Hnutia československého porozumenia
KSČ
Kresťansko-demokratické hnutie
Politické zoskupenie členov Matice slovenskej
Slovenská národná strana
Strana slobody
Strana zelených
Verejnosť proti násiliu
Československé demokratické fórum a Hnutie pre občiansku slobodu kandidujú len
v Stredoslovenskom kraji.
Okrem Východoslovenského kraja všade kandiduje:
Československá strana socialistická
Slobodný blok – koalícia zostavená z:
Republikánskej únie
Strany ústavnej demokracie
Strany československej neutrality
v koalícii vstupuje do volieb päť blokov:
Spojenectvo poľnohospodárov a vidieka, v ktorom je:
Politické hnutie členov JRD
Čs. strana poľnohospodárska
Strana moravského vidieka
Republikánska strana českoslov. vidieka
Strana národnej prosperity
Liberálnodemokratická strana
Strana slobodných demokratov
Pod spoločným názvom Sociálna demokracia sa o priazeň voličov budú uchádzať:
Sociálnodemokratická strana na Slovensku s Československou sociálnodem.
stranou.
Všeľudová demokratická strana (Zdruţenie pre republiku)
Republikánska strana Československa
Maďarskí voliči budú mať moţnosť voliť koalíciu Maďarského kresťanskodemokratického
hnutia a politického hnutia Spoluţitie.
Svoju kandidátku prihlásilo aj zoskupenie Rómovia zloţené z členov strany
demokratickej únie Rómov na Slovensku a Strany integrácie Rómov na Slovensku.
Bustour
V druhej polovici apríla vznikla vo Svidníku okresná pobočka Cestovnej kancelárie
pri podnikavom riaditeľstve ČSAD v Košiciach Bustour.
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Nový OKV VPN
Koncom apríla zvolali akčné výbory VPN zo Svidníka a Stropkova nový desaťčlenný
okresný koordinačný výbor Verejnosti proti násiliu. Za predsedu a zároveň plateného
funkcionára bol zvolený Michal Špak. Vo výbore ďalej sú:
JUDr. J. Vasilík, MVDr. B. Kačmár, Ing. I. Sweta, Ivan Maguľák, P. Vigoda, J. Špaková, M.
Čepiţák, Ing. F. Vašš. Úradné hodiny sú od 8-16:00 hod., od 16-20:00 hod., číslo telefónu
22306.
Z rokovania Rady ONV
Na svojom ostatnom zasadaní rada Okresného národného výboru prerokovala okrem
iného kádrové otázky. Doporučila plenárnemu zasadnutiu schváliť do funkcie riaditeľky
okresnej hygienickej stanice MUDr. Gabrielu Ritterovú.
Ďalej schválila projektovú úlohu obchodného vybavenia Domáce potreby vo Svidníku,
projektovú dokumentáciu prístavby infekčného oddelenia NsP Svidník, projektovú úlohu
plynofikácie kotolne č. 5 vo Svidníku. Ing. P. Korády predseda ONV informoval prítomných
o príprave osláv tohtoročného Sviatku práce a 45. výročia ukončenia II. svetovej vojny.
Oslavy Sviatku práce
Oslavy Sviatku práce prebiehali tohto roku netradičným spôsobom. Boli dobrovoľné,
neuskutočnil sa tak ako v minulých rokoch prvomájový sprievod, ale oslavovalo sa na ploche
pred amfiteátrom. Tu boli umiestnené stánky s nápojmi, cukríkmi, banánmi, párkami.
Návštevníkov však bolo veľmi málo, len okolo tristo. Tí mali moţnosť si po 10. hod. pozrieť
program kynológov, ďalší si skúšali triafanie šípkami do terča a futbalovou loptou do malej
bránky, dievčatá skákali cez švihadlá. O navodenie prvomájovej atmosféry sa pokúsila
dychovka z ĽŠU. Po 14. hodine vystúpili folklórne skupiny z miestnych základných škôl,
skupina moderného tanca a spevácky zbor ĽŠU, súbor Roma pri klube mladých vo Svidníku,
spevácky zbor Orličanka z Vyšného Orlíka, s ľudovou hudbou MsKS Karpaty, skupina KDH
z Radomy a Okrúhleho a folklórne skupiny z Vyšného Mirošova a Cerniny.
V priestoroch kina bol premietnutý film Priznanie (francúzsko-talianskej produkcie),
umelecky stvárňoval smutne známe politické procesy 50. rokov.
Harmonogram predvoleného obdobia

-

Do 7.5.1990 (30 dní pred voľbami)
Rada miestneho národného výboru vytvorí volebné okrsky, určí volebné miestnosti
a okrskovú volebnú komisiu.
kaţdá politická strana deleguje jedného člena a jedného náhradníka do okresnej
subkomsie.
národné výbory vyvesia záznamy voličov k nahliadnutiu
predseda MNV zvolá prvé zasadanie okresnej subkomisie 24.5.1990 (15 dní pred
voľbami.
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-

miestny národný výbor informuje voličov o čase a mieste volieb do 1.6.1990 (7 dní
pred voľbami)
občan sa môţe zapísať do zoznamu voličov aj v mieste prechodného bydliska 5.6.
1990 (3 dní pred voľbami)
MNV dodá legitimačné a hlasovacie lístky a informačný letáčik 8. a 9. 6.1990 –
termín volieb do FZ ČNR a SNR.
10 dní po uverejnení výsledkov volieb - moţnosť podať sťaţnosť na najvyšší súd SR.

Voľby ’90
Voľby 1990 sa uskutočnia v dňoch 8. a 9.6.’90. Budú to voľby v pravom zmysle
slova, pretoţe poskytnú našim občanom moţnosť výberu nielen spomedzi viacerých
kandidujúcich strán či občianskych hnutí, ale i samostatných kandidátov na poslancov.
Základným princípom nového volebného zákona je zásada pomerného zastúpenia.
Znamená to, ţe kaţdá strana kandidujúca vo voľbách získa taký počet poslaneckých
mandátov, aké bude percentuálne vyjadrenie počtu získaných hlasov.
Pred samostatným volebným aktom dostane volič do ruky tri kôpky hlasovacích
lístkov s kandidátnymi listinami do Snemovne ľudu, národov FZ, Českej či Slovenskej
národnej rady, prázdnu obálku. V záhlaví kaţdého hlasovacieho lístka bol názov politickej
strany či hnutia so zoznamom kandidátov.
Ak sme sa rozhodli pre jednu z kandidujúcich politických strán či hnutia, mali sme
moţnosť na listine zakrúţkovať najviac štyroch navrhovaných poslancov. Pri neoznačení
ţiadneho z kandidátov alebo pri zakrúţkovaní viac ako štyroch mien sme svoj hlas odovzdali
len príslušnej politickej sile. Právo na poslanecký mandát, čiţe zastúpenie v národnom alebo
vo federálnom parlamente mali len politické strany, či hnutia, ktoré získali aspoň päť percent
hlasov voličov v príslušnom volebnom kraji, prípadne v rámci celej republiky.
Ţeny po novom
Na mimoriadnom zjazde Slovenského zväzu ţien tohto roka bol prijatý názov ich
organizácie – Demokratická únia ţien Slovenska – DÚŢS
Ján Budaj vo Svidníku
V sobotu 5.5.1990 sa zišiel s pracujúcimi mesta a okresu podpredseda Slovenskej
národnej rady, kandidát za poslanca SNR za Východoslovenský kraj Ján Budaj. Týmto začal
predvolebnú kampaň v našom kraji.
Prvé zasadnutie
11.5.1990 zvolal predseda ONV Ing. P. Korády prvé zasadnutie okresnej komisie pre
voľby do Federálneho zhromaţdenia a Slovenskej národnej rady. Zasadnutia sa zúčastnili
zástupcovia politických strán a hnutí v okrese.
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Tábor Stromu ţivota
Okresné koordinačné centrum Zväzu mladých vo Svidníku v spolupráci s okresnou
hvezdárňou v Roztokoch a OV SZOPK prvý Tábor stromu ţivota zväzu mladých.
Tábor bol organizovaný v troch turnusoch v lokalite Roztoky.
Nový náčelník OS SNB
V druhej polovici májovej dekády 1990 uviedol krajský náčelník Zboru národnej
bezpečnosti mjr. JUDr. Ján Dický do funkcie náčelníka Okresnej správy ZNB vo Svidníku
mjr. JUDr. J. Zborana, rodák z Breznice, otec dvoch detí, absolvent Vysokej školy ZNB
v Prahe. V zbore pracuje uţ 22 rokov. Naposledy pracoval ako učiteľ vo vzdelávacom
inštitúte Ministerstva vnútra SR.
Oslavy 45. rokov oslobodenia
Tohtoročné oslavy 45. výročia ukončenia 2. svetovej vojny mali v našom okrese
netradičný reţim. Ich vrcholom bola slávnostná zádušná omša, ktorej sa zúčastnilo viac ako
päťtisíc skoro z celého Východoslovenského kraja. Za štátne orgány – Vs KNV sa za ONV
Ing. Pavol Korády, predseda ONV.
Náboţenské obrady viedol biskup prešovskej diecézy Msgr. Ján Hirka – predstaviteľ
grécko-katolíckej cirkvi, Msgr. Alojz Tkáč – biskup rímsko-katolíckej cirkvi z Košíc.
Prezident V. Havel v okrese 12.5.’90
Na svojej ceste po Východoslovenskom kraji navštívil prezident ČSFR Václav Havel
so sprievodom aj náš okres. Cestou do najväčšieho priemyselného podniku okresu Tesly
Stropkov sa zastavil i v odevnom závode – OZKN Svidník.
Hosťa sprevádzal predseda vlády Marián Čalfa, federálny minister hutníctva,
strojárstva, elektrotechniky Slavomír Stračár, minister vnútra SR Vladimír Mečiar a ďalší
hostia. S delegáciou sa privítal predseda ONV vo Svidníku Ing. P. Korády.
Predseda VV ÚV KSS Peter Weiss
V sobotu 26.5.1990 sa v sále Mestského kultúrneho strediska vo Svidníku konal
míting obyvateľov mesta s predsedom Výkonného výboru ÚV KSS Petrom Weissom.
Stretnutia sa zúčastnilo vyše 400 obyvateľov a sála v kine praskala vo švíkoch. Stretnutie sa
skončilo po viac ako dvoch hodinách autogramiádou. Po večeri hostia odcestovali do Prešova.
Podpredseda Federálnej vlády JUDr. Ján Čarnogurský
Do okresného mesta zavítal koncom mája 27.5. tieţ podpredseda Federálnej vlády
ČSFR JUDr. Ján Čarnogurský, ktorý sa zúčastnil na predvolebných zhromaţdeniach vo
Svidníku a v Stropkove. V rozhovore s predsedom ONV Ing. P. Korádym zdôraznil
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povinnosť ONV ako orgánu štátnej správy rozhodne postupovať pri riešení otázok vzniku
pravoslávnej a grécko-katolíckej cirkvi.
Zmena v Rade obrany okresu
1. júna sa zišla na svojom riadnom zasadnutí Rada obrany okresu, aby prerokovala
kádrové zmeny a ďalšie úlohy. Z funkcie ROO bol odvolaný RSDr. Jozef Bilas, bývalý
vedúci tajomník OV KSS. Do funkcie bol menovaný – Radou obrany Slovenskej republiky
Ing. P. Korády, predseda ONV.
Roľnícky druţstevný zväz
V utorok 19. júna t. r. sa uskutočnila vo Svidníku okresná konferencia druţstevných
roľníkov. Konferencia ustanovila novú organizáciu s názvom Roľnícky druţstevný zväz, čím
sa nahradil doterajší Zväz druţstevných roľníkov.
1. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa 11.12.1990 sa v zasadačke ONV Svidník konalo 1. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva vo Svidníku. Zasadnutie zahájil doterajší predseda MsNV Jozef Baslár.
Prítomných bolo 25 z 27 poslancov, ktorí zloţili zákonom predpísaný sľub. Po tomto akte
odovzdal doterajší predseda J. Baslár mestské insígnie primátorovi mesta Karolovi
Kalinákovi, ktorý potom viedol zasadnutie.
Zástupcom primátora sa stal doterajší podpredseda MsNV Ing. Michal Bartko, členmi
mestskej rady sú: Ing. Michal Gondek (KSS), JUDr. Milan Hudák (KSS), PharmDr. Marián
Majda (KDH), Michal Makara (ESWS), MUDr. Pavol Puci (BEZ), MUDr. Anton Vargovič
(KDH), Ing. Peter Ţelizňák (KSS), Ing. Michal Bartko (KSS).
Za prednostu Mestského úradu menoval primátor JUDr. Vasila Štefanca (analógia
s bývalou funkciou tajomník MsNV).
Poslanci schválili mesačný plat pre primátora 5 500 Kčs a poverili výkonom
sobášnych aktov K. Kalináka, Ing. Bartka, JUDr. M. Hudáka, MUDr. Antona Vargoviča.
Obyvateľstvo.
Dar archívu
Vedúci odboru kultúry Dr. Ján Rusinko odovzdal okresnému archívu písomnosti
z príprav a hodnotenia slávnosti kultúry Rusínov – Ukrajincov v ČSFR z rokov 1984-1989
v rozsahu päť krabíc. Okrem toho daroval do odbornej archívnej kniţnice súbor publikácii
s kultúrno-osvetovou tematikou.
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Miss okresu
Cestovná kancelária Bustour spolu s osvetovým strediskom Svidník usporiadala dňa
9.11.1990 súťaţ o Miss okresu Svidník. Súťaţe sa zúčastnilo 5 dievčat.
Prvenstvo si vybojovala študentka stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho
v Stropkove Edita Mulíková – pocestuje na zájazd do Benátok. Na druhom mieste skončila
Milota Rimárová zo strednej priemyselnej školy odevnej Svidník – pocestuje do Viedne. Na
treťom mieste Adriana Dţupinová – kaderníčka zo Svidníka.
Prestavujeme kandidátov na primátora v novembrových voľbách
Karol Kalinák: narodil sa v roku 1952 v okrese Roţňava v baníckej rodine. Absolvent
Strednej priemyselnej školy v Prešove, odbor stavebníctvo. Po škole nastúpil pracovať do
Pozemných stavieb v Prešove. V stavebníctve pracoval 12 rokov a to vo svidníckom okrese.
Od roku 1982 pracoval ako riaditeľ Technických sluţieb mesta Svidník. Je ţenatý, má tri deti.
Vo Svidníku ţije viac ako 20 rokov.
Ing. Pavol Suďa: 46 ročný stavebný inţinier, t. č. zamestnaný na investičnom oddelení
OÚNZ Svidník. Pochádza zo Soboša, predtým pracoval na plánovacom odbore ONV, neskôr
bol vedúcim odboru výstavby na MsNV vo Svidníku. Skoro 10 rokov pracoval na Okresnom
stavebnom podniku ako projektant, vedúci technického úseku a technický námestník. V r.
1977 absolvoval dvojročné postgraduálne štúdium ,,komplexná výstavba miest“ a v roku 1986
trojročné postgraduálne štúdium ,,Stavebné právo“. Je ţenatý, má dve deti.
Ing. Ján Majda: Narodil sa 24.9.1953 vo Svidníku, tu vychodil základnú i strednú
školu. Študoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, odbor ekonomický. Postupne
pracoval v JRD N. Olšava a JRD Okrúhle ako plánovač. V roku 1988 nastúpil do funkcie
ekonóma v JRD Ladomirová. Je ţenatý, má tri deti.
Zloţenie mestského zastupiteľstva Svidník
V komunálnych voľbách konaných 23. a 24. novembra 1990 boli za poslancov do
mestského zastupiteľstva vo Svidníku zvolení:
Primátor: Karol Kalinák (KSS)
Poslanci: Ján Noga (KSS), Michal Gondek (KSS), M. Čobirková (KSS), Peter Ţelizňák
(KSS), M. Šandala (KSS), Anton Vargovič (KDH), V. Popik (KSS), E. Timko (KSS), J.
Sabol (KSS), M. Makara (ESWS), M. Hudák (KSS), M. Baja (KSS), M. Bartko (KSS), P.
Čuchta (KSS), J. Pančák (KSS), Š. Ivanko (KSS), A. Vanat (KSS), N. Hubková (KSS), A.
Dudáš (KSS), P. Puci (BEZ), M. Majda (KDH), M. Ottová (KSS), M. Serafin (KSS), F.
Šandor (KSS), Pavol Rudy (KSS).
Plán troch investičných akcií
V polovici októbra 1990 prerokovala Rada MsNV vo Svidníku návrh na prijatie troch
nových investičných akcií do plánu svojpomocnej výstavby. Ešte v tomto roku by mala
novootvorená stavebná organizácia + Tesla Agro Stropkov vybudovať štyri tenisové kurty
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v lesoparku pri závode SPP. Do 31.12. by sa mala splynofikovať kotolňa v útrobe tribúny na
štadióne OZKN. Treťou stavbou pojatou do plánu akcie Z mesta je asfaltová úprava
nádvorných priestorov areálu štátneho podniku Stavebný podnik Svidník.
Všetky tri stavby si vyţadujú spolu asi 3 milióny korún.
Bytová výstavba
V bytovej výstavbe bolo v roku 1990 postavených celkom 183 bytov z toho
komunálnej bytovej výstavbe 144 bytov a v individuálnej výstavbe 39 bytov resp. rodinných
domov.
Pohľad do matriky
V roku 1990 sa narodilo v meste Svidník celkom 179 malých Svidníčanov. Jednotlivé
mesiace boli nasledovné:
I. – 22
VII. – 12
II. – 15
VIII. – 16
III. – 16
IX. – 15
IV. – 11
X. - 11
V. – 15
XI. – 18
VI. – 16
XII. – 12
Najviac narodení pripadlo na mesiac január, o niečo menej na mesiac apríl a október.
Pretoţe k ţivotu patrí aj smrť, ani tento raz nás zubatá neobišla. Celkom v meste
zomrelo 29 ľudí, z toho 17 muţov a 12 ţien. Z uvedeného počtu úmrtí boli 4 úmrtia
v Domove dôchodcov Svidník, z toho 1 muţ a 3 ţeny.
Zdravotníctvo.
Chýbajú lekári
Počet lekárskych miest sa oproti roku 1988 zníţil o 4,37 percenta. V nemocnici chýba
9,55 lekárskych miest, na poliklinických 6,36 a jedno lekárske miesto chýba na stanici
záchrannej sluţby. V správe zdravotníckych zariadení sú aj štyri jasle s kapacitou 120 miest.
Nezávislé ČSČK
Na svojom februárovom zasadnutí okresného výboru ČSČK sa rozhodlo o tom, ţe
ČSČK sa stáva mimovládnou humanitárnou organizáciou. S konečnou platnosťou o tom
rozhodla celoštátna konferencia ČSČK v Prahe v dňoch 30.-31. marca.
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Rehabilitačné plávanie
V krytej plavárni pri III. ZŠ vo Svidníku bol zorganizovaný okresným výborom ČSČK
v období od 12. marca do konca mája turnus rehabilitačného plávania pre zdravotne oslabené
deti.
Podmienkou na prijatie detí boli základné pohybové návyky vo vode a minimálna
telesná výška 128 cm.
Technika aj v nemocnici
Dokončením Nemocnice s poliklinikou vo Svidníku pribudli nové diagnostické
prístroje. Napríklad k dispozícii je kardiotokograf, monitorovacia technika, objemové
respirátory, kryoprístroj, RIA prístroj a výpočtová technika.
Za devízy sa kúpili – Sonograf firmy Siemens, Gastrofibroskop firmy Olympus.
Oslavy svetového dňa ČK
Členovia OV ČSČK (okresný výbor Česko-Slovenského červeného kríţa) si
pripomenuli začiatkom mája Svetový deň Červeného kríţa. 20.5. organizátori usporiadali
výlet do lesoparku spojený s poučením i zábavou. Na siedmich slávnostiach demonštrovali na
simulovaných poraneniach zásady poskytovania prvej pomoci.
Dar MUDr. Gmiterka
MUDr. Vasil Gmiterko daroval štátnemu okresnému archívu archívne materiály
a dokumenty z rokov 1962-1969 z histórie zdravotníctva v okrese Svidník.
VII. Poddukelský lekársky deň
V dňoch 11. a 12. októbra 1990 sa v priestoroch NsP Svidník uskutočnil 7.
Poddukelský lekársky deň, ktorý patril problematike detí. Jeho organizátorom bol Spolok
lekárov Slovenskej lekárskej spoločnosti a pediatrické oddelenie NsP na čele s primárom
MUDr. Revickým. Zúčastnilo sa na ňom vyše 100 pediatrov z celého Česko – Slovenska,
okrem iných Doc. MUDr. Ivan Hruškovič, CSc., vedúci katedry pediatrie Inštitútu pre ďalšie
vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave.
Problematiku intenzívnej starostlivosti o ťaţko postihnuté deti rozobral predseda
Slovenskej pediatrickej spoločnosti a hlavný odborník MZ SR pre pediatriu Doc. MUDr.
Svetozár Dluholucký, CSc., so zaujímavými poznatkami o výţive detí kojacich matiek
oboznámil Doc. MUDr. Jozef Jodl, CSc., prodekan II. LF UK v Prahe. (obrazová príloha –
obr. č. 6,7,8).
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Kultúra.
16. ročník Svidníckeho divadelného festivalu
V mestskom kultúrnom osvetovom stredisku vo Svidníku sa uskutočnil v poradí uţ 16.
ročník Svidníckeho divadelného festivalu. Divákom sa predstavili profesionálni divadelní
umelci z Východoslovenského kraja. Festival sa začal 22. januára kedy sa predstavil súbor
UND z Prešova s hrou A. Volodina Jašterica.
Videopoţičovňa
Okresná kniţnica vo Svidníku zriadila v priestoroch kniţnice videopoţičovňu kariet
25. januára 1990. V pondelok aţ štvrtok boli otváracie hodiny od 8:00 – 9:00 a od 14:00 –
16:00 hod. V piatok od 10:30 – 12:00 hod. a 15:30 – 18:00 hod.
14. SHJ
V salóne hotela Dukla zahájili včera 18.4.’90 členovia bratislavskej hudobnej skupiny
Musa antiqua slovenice 14. ročník Svidníckej hudobnej jari. V hodinovom programe
účinkovali manţelia V. a D. Rusóovi, J. Korec, vokalisti, P. Luknár a D. Hlásny.
Detská kresba
Vo štvrtok 10. mája 1990 maľovaním na chodník, výstavou kníh, premietaním
videoprogramov a kreslenými vtipmi pripomenuli organizátori z odboru kultúry ONV, OV
SZOPK, OOS, MsKS, okresnej kniţnice, domu detí a Strany zelených svidníckej verejnosti
nevyhnutnosť všenárodného boja za zdravé prostredie.
Nová premiéra súboru Lúč
17. mája vystúpil ochotnícky súbor Lúč s hrou Hnata Nasaerova – Cestujúci. Hru
reţijne upravil Ivan Ivančo.
Predajná výstava
Demokratická únia ţien Slovenska (DÚŢS) zorganizovala od 10. do 30. júna 1990
výstavu ručných prác a výrobkov spojených s predajom.
Od septembra by chceli zorganizovať jazykové kurzy angličtiny a nemčiny.
Striptíz po rokoch
20. júna 1990 vystúpila v priestoroch Mestského kultúrneho strediska osemčlenná
skupina Doli pod vedením Milana Musila z Hradca Králové s programom nazvaným
Modparáda. Súčasťou vystúpenia bol aj striptíz, ktorý predviedla jedna z členiek súboru.
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Prítomní diváci (nebolo ich veľa) hlavne muţi počas krátkeho asi minútového vystúpenia
nedýchali...
Hlavnou náplňou programu však bola módna prehliadka pletených modelov.
Tanečný maratón
29. júna 1990 sa v klube mladých uskutočnil v poradí uţ tretí svidnícky tanečný
maratón. Trval 24 hodín, súťaţilo päť tanečných párov v disko tanci. Prvenstvo prisúdila 9
členná porota páru Rado Vrábeľ a Slávka Suchytrová.
Koncert pop muzik
Na koncert pop muzik zavítali do nášho mesta aj známe speváčky česko-slovenskej
pop muzik, Petra Černocká so sprievodom a súrodencami Nohovimi a nemenej populárna
Iveta Bartošová (obr. č. 18, 19, 20)
36. slávnosti kultúry
V dňoch 14.-17. júna 1990 sa uskutočnili v poradí XXXVI. slávnosti kultúry Rusínov
– Ukrajincov Česko-slovenskej federatívnej republiky. V piatich samostatných programových
blokoch vystúpilo vyše 1 250 účinkujúcich vo viac ako štyridsiatich folklórnych kolektívov
od nás i zo zahraničia. Počas slávnosti vystúpilo vyše 1 300 účinkujúcich. Mítingu pred
záverečným programom sa zúčastnili aj hostia ako Jozef Širotňák, podpredseda SNR a Anton
Ťaţký predseda Ústredného výboru Zdruţenia politických strán a spoločenských organizácii
Slovenskej republiky (obr. 9.-17.)
FFP – leto ’90
V dňoch 23. júna – 1. júla 1990 sa v letnom kine – amfiteátri vo Svidníku uskutočnila
ďalšia prehliadka filmovej tvorby – Filmový festival pracujúcich. Tento krát bol ladený
predovšetkým oddychovo, pričom nechýba zábava ani napätie.
Školstvo.
I. ZŠ Svidník
I. základná škola vo Svidníku na Komenského ulici dosahovala tradične dobré
výsledky, aj keď od roku 1980 sa v jej priestoroch učili tieţ študenti Strednej priemyselnej
školy odevnej. I. ZŠ zostalo po spojení s SPŠO miesto len pre prvé štyri ročníky, v 10
učebniach sa tiesnilo 15 tried a štyri oddelenia školskej druţiny so 430 chlapcami
a dievčatami, druháci, tretiaci a štvrtáci chodili do školy v dvoch zmenách.
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ZŠ v meste
V polovici januára zvolili výbory zdruţenia rodičov a priateľov škôl pri všetkých troch
svidníckych základných školách plenárne zasadnutie. Zaoberali sa na nich kritických stavom
v dvojzmennosti výučby v základnom školstve. V meste pripadlo na 50 klasických učební 82
tried. Z nich 17 je zadelených do druhej zmeny ďalších 15 je umiestnených učebniciach,
kabinetoch a kluboch.
Kurzy západných jazykov
Gymnázium Dukelských hrdinov vo Svidníku začalo v prvom marcovom týţdni 1990
organizovať prípravné kurzy jazyka nemeckého. Kurzy boli určené pre pokročilých
záujemcov. Kurz plánovali do konca školského roku t. j. do polovičky júna 1990.
Budova OV KSS dočasne deťom
Na treťom zasadnutí dislokačnej komisie ONV bolo rozhodnuté, ţe bývala budova OV
KSS vo Svidníku bude pridelená zdravotníctvu, kde bude v budúcnosti umiestnená poliklinika
dospelých. Kým sa však urobili patričné úpravy a získali sa na to patričné finančné
prostriedky, budova slúţila školským potrebám.
Uţ v druhom marcovom týţdni sa na druhé poschodie budovy nasťahovala Ľudová
škola umenia. Prvé poschodie patrilo okresnému domu detí a mládeţe.
Prízemie ostalo rezervované pre potreby mládeţníckych organizácii a pre potreby
akčného výboru KSS (obr. č. 21).
Nemčina pre najmenších
V druhej polovici marca privítali v okresnom dome deti a mládeţe vo Svidníku ţiakov
2.-4. ročníka ZŠ, ktorí sa rozhodli navštevovať kurz nemčiny pre začiatočníkov.
Problémy v ZŠ
Základné školy v meste čím ďalej tým viac praskajú vo švíkoch. Vyučovanie prebieha
v dvojzmennej prevádzke v 20 triedach ročníkov 1.-4. Momentálne chýba v I. ZŠ 5 učební,
v II. ZŠ 15 a v III. ZŠ 12 učební. Tomu zodpovedá aj hygienická úroveň pedagogického
procesu ako potvrdila okresná hygienička MUDr. Gabriela Ritterová. Hygienické zariadenia
projektované asi pre 1 500 ţiakov pouţíva 2 390 ţiakov. V školských jedálňach deti čakajú na
obed 35-50 minút.
Lavice sú umiestnené 1,5-2 m od tabule.
Výročie OŠI
Začiatkom júna si pripomenuli pedagógovia, pracovníci a ţiaci Osobitnej školy
internátnej vo Svidníku 25. výročie jej zaloţenia. Prvé riadky v kronike OŠI sa začali písať
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1.9.1965, vtedy bola ešte súčasťou Detského domova. Riaditeľom školy sa stal Michal
Kaliňák a v štyroch triedach učili učitelia Jozef Kuchta, Ján Brenišin, Štefan Piruch, Mária
Keselicová. V škole bolo 46 ţiakov zo Svidníka.
V súčasnosti je v škole 262 ţiakov v 19. triedach, učí ich 27 učiteľov a vychováva 20
vychovávateľov. Na oslavách výročia boli prítomní Anton Sedlák z Krajského pedagogického
ústavu, Oľga Krivňaková z Detského diagnostického ústavu z Košíc, Dr. Jaroslav Maruščák
podpredseda ONV, Boţena Miľová vedúca odboru školstva ONV a Ing. Jaroslav Pisančík
podpredseda MsNV vo Svidníku.
Nová detská organizácia
24. júna bola v bývalých miestach OV KSS predstavená prítomným tajomníčka novej
detskej organizácie Pionier Nataša Gibová.
Pribudla stredná zdravotnícka škola
Od 1. septembra 1990 pribudla k doterajším stredným školám jedna trieda strednej
zdravotnej školy. Vytvorili moţnosť pre prijatie pre absolventky 8. ročníkov základných škôl,
ktoré boli neprijaté na strednú zdravotné školy v Košiciach, Prešove, v Humennom.
Šport.
Horolezec TJ SPP na Chanteugu
Člen TJ Strojár Svidník po minuloročnom úspešnom výstupe na sovietsky Altaj
koncom roku 1989 vystúpil opäť na sedemtisícovku Chanteugu, blahoţeláme.
Na čele OV ČSZTV akčný výbor
Predsedníctvo OV ČSZTV dňa 3. januára 1990 odstúpilo a na následnom pléne OV
ČSZTV rozšírenom o predsedov TJ bol demokratickými voľbami zvolený akčný výbor, ktorý
bude riadiť okresnú telovýchovnú organizáciu do mimoriadnej konferencie v marci 1990.
Sauna
Po niekoľkotýţdňovej prestávke spôsobenej renováciou interiéru začala opäť slúţiť
koncom marca 1990 mestská sauna vo Svidníku. Vstupné na osobu je 12 korún.
Prvé jarné kilometre
Prvé jarné turistické kilometre urobili turisti TJ Turista Svidník počas pochodu zo
Svidníka do Kruţlovej cez letisko. Pochodu sa zúčastnilo asi 300 malých i veľkých
vyznávačov turistiky.
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Diaľkový chodec u nás
Dňa 21.1.1990 sa vydal z Prahy na 12 000 kilometrovú púť chodec Juraj Puci, 60
ročný milovník pohybu. S malým batohom na chrbte a v maratónkach chce uvedenú
vzdialenosť prejsť za 11 mesiacov a 11 dní. Jeho priemerný výkon je zatiaľ (32-33 km) obr. č.
22-23.
Ţeny pod sieťou
Ţeny OZKN Svidník sa stretli v dvojzápase na vlastnej palubovke s favoritmi
krajských majstrovstiev UPJŠ Košice.
Výber talentov
TJ OZKN v spolupráci so školským športovým strediskom pri II. ZŠ vo Svidníku
uskutočnili 11. júna na štadióne OZKN výber mladých futbalistov narodených v rokoch 19761980 do druţstiev starších ţiakov.
Kurz karate
Zväzarm, základná organizácia kynológia vo Svidníku, zahajuje kurz karate.
Okolo Slovenska
V piatok 27. júla na cesty nášho okresu opäť zavítali cyklisti v cyklistickom peletóne
pretekárov okolo Slovenska, jeho 34. ročníka.
Zraz mládeţe
V dňoch 20. a 21. júla usporiadali pracovníci Zväzu mladých vo Svidníku v Krajnej
Bystrej 9. zväz mládeţe okresu Svidník. Jeho súčasťou boli okrem iného rôzne tradičné
i netradičné športy.
XXXI. Dukelský beh mieru
V nedeľu 9.9.1990 sa uskutočnil v poradí uţ 31. ročník DBM. V porovnaní
s predchádzajúcimi ročníkmi akoby strácal na popularite, pretoţe štartovalo len 49 pretekárov.
Počasie.
Počasie v posledných dňoch roka 1989 a začiatkom roka 1990 urobilo škrt cez
rozpočet školákov, počas ich prázdnin. Počas vianočných sviatkov nastalo oteplenie s ďalšou
a dokonca na niektorých miestach sa ukázala v decembri aj búrka.

25

Tento teplý ráz počasia vydrţal i celý január. Koniec januára a začiatok februára
pripomenul skôr pokročilú jar.
V druhej dekáde februára napadol síce sneh, no čoskoro sa aj tento rýchlo roztopil. 24.
februára ukázal teplomer 20-23 °C. Chladnejšie dní zato prišli v máji. 1. júna ráno teplomer
ukazoval 1°C nad nulou.
Takýto ráz počasia pretrvával aj počas ďalších dní. Medardove daţdivé dni pretrvávali
cez celý jún i júl. Krajšie letné počasie sa ukázalo aţ koncom leta a začiatkom jesene. Zima
tentoraz prišla o niečo skôr ako pred rokom, no zato bola výdatnejšia čo do snehu a tak sme
mohli po dlhšom čase zaţiť pekné biele Vianoce.

