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Úvodom
V januári 2012 sa Dánsko ujalo predsedníctva Európskej únie (EÚ). Vo februári
Veľká Británia oslavovala diamantové výročie (60 rokov) nástupu kráľovnej Alņbety II. na
trón. Doterajńí ruský premiér Vladimír Putin bol v marci zvolený tretíkrát za ruského
prezidenta. 4. apríla slovenský prezident Ivan Gańparovič vymenoval novú vládu premiéra
Róberta Fica. V máji slovenskí hokejisti získali na Majstrovstvách sveta, ktoré sa konali vo
Fínsku a Ńvédsku, vynikajúcu striebornú medailu. Finále pozerali Svidníčania na
veľkoplońnej obrazovke na peńej zóne vo Svidníku. V júli sa predsedníctva EÚ ujal Cyprus.
Kosovo získalo úplnú nezávislosť. Vedci z Európskej organizácie pre jadrový výskum
(CERN) objavili subatomárnu časticu. Podľa nich by mohlo ísť o Higgsov bozón. V júli sa
konali XXX. Letné olympijské hry v Londýne. Alkohol z Česka kvôli metanolovej kauze v
septembri zmizol aj z predajných pultov vo Svidníku. Nobelovu cenu za mier pre rok 2012
získala EÚ za ńírenie mieru a demokracie v Európe a za jej dlhodobú úlohu pri zjednocovaní
európskeho kontinentu. Hurikán Sandy zabil v októbri v USA, Kanade, Karibiku a na
Bahamách dovedna viac ako dvesto ľudí a spôsobil materiálne ńkody vo výńke viac ako 20
miliárd dolárov (15 miliárd eur). Vo svidníckych miestnych novinách nás priamo z centra
diania informoval Svidníčan Rado Vendeľ. V Google Streeet View sa v rámci máp objavil aj
Svidník a celý región. Barack Obama bol 06.11.2012 znovuzvolený za amerického
prezidenta. Avizovaný koniec sveta podľa majského kalendára 21.12.2012 sa nekonal.
Najobľúbenejńím vianočným darčekom Vianoc 2012 boli tablety.
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Samospráva obce
V piatok 13.01.2012 na členskej schôdzi podpísali primátor mesta Ján Holodňák ako
zamestnávateľ a predseda Zväzu odborov (ZO OZ SLOVES) na Mestskom úrade (MsÚ) vo
Svidníku Ján Ńtefanińin kolektívnu zmluvu. Zmluva upravuje individuálne a kolektívne
vzťahy medzi mestom, zamestnávateľom, a vńetkými jeho zamestnancami pracujúcimi na
MsÚ a Mestskej polícii. Uzatvára sa na dobu určitú od 01.02.2012 do 31.12.2012.
19.01.2012 sa vo Svidníku konali oslavy 67. výročia oslobodenia Svidníka. Delegácie
mesta, politických strán, organizácií a Slovenského zväzu protifańistických bojovníkov
(SZPB) sa zúčastnili osláv, ktoré sa začali pietnymi aktmi kladenia vencov pri Pamätníku
Sovietskej armády, pri Soche arm. generála Ludvíka Svobodu a potom pri
Pamätníku Československej armády na Dukle. Po pietnych aktoch sa v Dome kultúry (DK)
vo Svidníku uskutočnila slávnostná akadémia. Pozdrav k 67. výročiu oslobodenia zaslala aj
dcéra Ludvíka Svobodu Zoe Klusáková-Svobodová. V kultúrnej časti osláv sa divákom
predstavil súbor Karpaty a Musica Juvenalis z Końíc. Súčasťou akadémie bolo aj slávnostné
odovzdanie Ceny mesta Svidník Jozefovi Leľovi.
Pri príleņitosti 67. výročia oslobodenia Svidníka sa uskutočnil vo Vojenskom
historickom múzeu (VHM) vo Svidníku prvý ročník vedomostnej súťaņe o dejinách mesta
Svidník. Súťaņ pripravilo VHM spolu s MsÚ. Na súťaņi sa zúčastnilo vńetkých päť
základných ńkôl (ZŃ) vo Svidníku. Najlepńie si počínali ņiačky ZŃ Karpatskej, ktoré mali
rovnaký počet bodov ako ņiaci zo ZŃ 8. mája, avńak doplňujúcou otázkou si zabezpečili
víťazstvo. Na treťom mieste sa umiestnili ņiaci ZŃ Komenského. Primátor spolu s prednostom
MsÚ Vladimírom Ńandalom a porotcami p. Hospodárom, p. Pavlovičom, p. Blaņkom a p.
Hospodárovou odovzdali ceny.
V pondelok 30.01.2012 sa v zasadačke MsÚ uskutočnila tlačová beseda, účelom ktorej
bolo cestou médií informovať ńirokú verejnosť o digitálnom vysielaní pomocou káblového
rozvodu vo Svidníku. Tlačovú besedu zvolal primátor a spolu s ním informoval o digitálnom
vysielaní aj Michal Husár z firmy SLUŅBYT. Na základe poņiadaviek obyvateľov boli
komisiou vybraté programy. Ako sa vyjadril primátor, je rád, ņe televízne digitálne vysielanie
vo Svidníku sa uņ začalo, ale je spokojný aj s tým, ņe v ponuke ostáva analógová ponuka, za
ktorú obyvatelia nemusia doplácať ņiadne ďalńie financie.
Z dôvodu nepriaznivého počasia a extrémnych mrazov vo februári sa primátor mesta
rozhodol podať pomocnú ruku ľudom, ktorí sú bez strechy nad hlavou. Nariadil otvorenie
výpravnej budovy Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) po celú noc. Predińlo sa tak
ohrozeniu ņivota. Zároveň bola týmto občanom poskytnutá teplá polievka raz denne. Ponuku
prijali ńiesti občania bez prístreńia. Vo večerných hodinách sa zapájali do upratovania
vestibulu a okolia budovy SAD.
V pondelok 06.02.2012 odovzdal primátor mesta spolu s predsedom ZO OZ SLOVES
hodinovú mzdu zamestnancov MsÚ mame dvanásťročnej Veroniky Furčákovej zo Svidníka,
ktorá je postihnutá Downovým syndrómom. Veronika navńtevuje Ńpeciálnu základnú ńkolu
vo Svidníku.
Zmenou formy hospodárenia materských ńkôl (MŃ) v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Svidník sa zaoberali členovia Komisie pre vzdelávanie, kultúru, ńport a mládeņ pri
MsÚ vo Svidníku. Prítomné boli aj riaditeľky MŃ a vyjadrili svoje názory na prechod MŃ na
právne subjekty od 01.01.2013. Členovia Komisie pre vzdelávanie, kultúru, ńport a mládeņ
zmenu MŃ na právne subjekty schválili jednohlasne.
Na zasadnutí mestských poslancov 20.02. bol návrh na rozdelenie dotácií na rok 2012.
Svidnícki mestskí poslanci schválili prerozdelenie finančných prostriedkov vo výńke 46 800
eur.
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Dňa 21.02.2012 sa uskutočnilo výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca,
vedúceho Odboru ńkolstva, kultúry, ńportu a mládeņe (OŃKŃaM) MsÚ vo Svidníku.
Vedúcou OŃKŃaM vo Svidníku sa 15. marca stala Viera Dercová.
V utorok 13.03.2012 zasadala Komisia pre vzdelávanie, kultúru, ńport a mládeņ pri
Zastupiteľstve Preńovského samosprávneho kraja (PSK) vo Svidníku. Po úvodnom slove
predsedu Komisie Tomáńa Leńa privítal prítomných primátor mesta, ktorý ozrejmil situáciu
v meste v oblasti ZŃ i stredného ńkolstva (SŃ). Členovia Komisie sa zaoberali prípravou na
prijímacie konanie na ńkolský rok 2012/2013, prípravami na maturitné skúńky, majetkovými
prevodmi a ďalńími návrhmi.
Vo ńtvrtok 12.04.2012 bola slávnostne otvorená kancelária prvého kontaktu na MsÚ.
Pásku prestrihol primátor mesta Ján Holodňák spolu so zástupcom realizačnej firmy H.K.K.
mont s.r.o. Svidník Ľubońom Kostom. Kanceláriu projektovala firma SPIDO PROJEKCIA
Svidník. Kancelária prvého kontaktu sa nachádza na prízemí budovy MsÚ a 10 tisíc eur na jej
realizáciu dalo Ministerstvo financií SR. K dispozícii občanom sú priečinky informácie,
pokladňa a dane a poplatky. Toto opatrenie prispelo k zjednoduńeniu vybavovania záleņitostí
pre občanov.
V pondelok 16.04.2012 sa stal primátor mesta kolportérom časopisu Cesta. V rámci
charitatívnej pomoci pomáhal predávať časopis v uliciach mesta, čím podporil
Gréckokatolícku diecéznu charitu – Sociálne centrum Svidník.
V pondelok 07.05.2012 sa vo Svidníku a na Dukle konali spomienkové slávnosti 67.
výročia ukončenia II. svetovej vojny a víťazstva nad fańizmom, ktorých organizátormi boli
Obvodný úrad (ObÚ) vo Svidníku, mesto Svidník a Oblastný výbor (OV) SZPB vo Svidníku.
Účastníci pietnych aktov poloņením vencov a kytíc vzdali hold padlým na
Pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku, pri Soche armádneho generála Ludvíka Svobodu
a na Pamätníku Československej armády na Dukle. Pamiatku obetí II. svetovej vojny prińli
uctiť predstavitelia ńtátnej správy, verejnej správy, predstavitelia organizácií, politických
strán, cirkví a občania.
Aktívni mladí ľudia z PSK navńtívili v stredu 30.05.2012
primátora mesta, aby mu predstavili myńlienku vzniku a ciele Stredońkolského parlamentu
PSK. Členkou tímu je aj ņiačka druhého ročníka Gymnázia Duklianskych hrdinov (GDH) vo
Svidníku, Viktória Volčková. Na stretnutí sa zúčastnili aj vedúca OŃKŃaM Viera Dercová a
predsedníčka Komisie MsÚ pre vzdelávanie, kultúru, ńport a mládeņ Marcela Ivančová.
Zástupcovia stredońkolákov prezentovali myńlienku vytvorenia grantovej výzvy určenej
ņiackym ńkolským radám SŃ na území PSK. Primátor bol predstaveným myńlienkam
naklonený a sľúbil, ņe ich podporí. Stretnutie sa uskutočnilo pod koordináciou Rady mládeņe
Preńovského kraja (RMPK).
Svidníčan Ľuboń Marcinek je predsedom RMPK a koordinátorom Stredońkolského
parlamentu. Zástupcov prijal aj riaditeľ Gymnázia duklianskych hrdinov (GDH) Ján Rodák.
Dňa 06.06. bola na MsÚ uvedená do prevádzky nová telefónna ústredňa, ktorá
umoņňuje občanom telefonicky kontaktovať priamo zamestnanca MsÚ, ktorý vybavuje
poņadovanú agendu.
11.06.2012 sa uskutočnilo výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca,
vedúceho Odboru výstavby, dopravy, ņivotného prostredia a regionálneho rozvoja
(OVDŅPaRR) MsÚ vo Svidníku. Po komplexnom zhodnotení výsledkov výberového konania
výberová komisia určila Ľubońa Čepana.
09.07. odvolala vláda Róberta Fica prednostu ObÚ vo Svidníku Bohumila Kačmára.
Zároveň bol vymenovaný nový prednosta ObÚ, ktorým sa od 10. júla stáva Jozef Baslár.
Vo ńtvrtok 19.07.2012 sa v zasadačke MsÚ uskutočnila tlačová beseda primátora
mesta Jána Holodňáka k výberovému konaniu na funkciu riaditeľa Centra voľného času
(CVČ) vo Svidníku. Komisiu tvorili členovia: Adrián Labun – poslanec za SMER - SD,
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Vladimír Kaliňák – poslanec za SDKÚ – DS, zástupca primátora Miron Mikita, zástupca
zamestnancov Ján Ńtefanińin, prednosta MsÚ Vladimír Ńandala, Ján Hirčko - člen Komisie
pre vzdelávanie, kultúru, ńport a mládeņ a Cyril Dudáń – poslanec MsZ, ktorého primátor
menoval do komisie, keďņe poslanec MsZ Viktor Varchola sa vzdal postu predsedu
výberovej komisie. Pre nespochybňovanie výberového konania sa rozhodol primátor poņiadať
členov výberovej komisie o súhlas s videozáznamom. Do výberového konania za prihlásili
traja kandidáti: Slavomír Derco, Ján Haľko a Jaroslav Ivančo. Slavomír Derco sa výberového
konania, ktoré sa konalo 08.08.2012, nezúčastnil.
Poslanci schválili vńeobecne záväzné nariadenie (VZN) o evidencii pamätihodností a
zruńili zákaz pitia alkoholu na verejnosti, zákaz pouņívania pyrotechniky i nočný pokoj. A to
kvôli tomu, ņe vo výnimkách, ako je rusínsky Silvester, ktorý sa vo Svidníku oslavuje 13.01.,
je podľa prokurátora problém.
Poslanci schválili, aby sa časť mesta pri Soche arm. gen. L. Svobodu volala Park
Ludvíka Svobodu.
Primátor mesta Ján Holodňák menoval Jaroslava Ivanča do funkcie riaditeľa CVČ vo
Svidníku od 01.09.2012. Menovania do funkcie sa zúčastnil aj prednosta MsÚ vo Svidníku
Vladimír Ńandala a vedúca OŃKŃaM Viera Dercová.
Pri príleņitosti 68. výročia Slovenského národného povstania (SNP) sa 28.08.2012
uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku a pri
Soche arm. gen. Ludvíka Svobodu. K účastníkom sa prihovoril prednosta ObÚ Jozef Baslár a
primátor mesta Ján Holodňák. Pietnych aktov sa zúčastnili zástupcovia ńtátnej a verejnej
správy, zástupcovia politických strán a členovia SZPB. Od pietneho aktu na Dukle sa upustilo
z dôvodu rekonńtrukcie Pamätníka československej armády.
Vo ńtvrtok 13.09.2012 sa pri fontáne pred ObÚ uskutočnilo slávnostné odovzdanie
rekonńtruovanej peńej zóny, ale aj verejných toaliet, miestnych komunikácií na uliciach 8.
mája, Kpt. Pavlíka, Pońtovej a Dr. Golbergera. Slávnostného odovzdania sa zúčastnil
primátor, predseda predstavenstva zhotoviteľa - Inņinierske stavby a.s. Końice Pavol Kováčik,
poslanci MsZ a ďalńí pozvaní hostia.
Vo ńtvrtok 04.10.2012 usporiadal ObÚ Súťaņ mladých záchranárov Civilnej obrany
(CO) – obvodné kolo. Na otvorení a vyhodnotení sa zúčastnil prednosta ObÚ Jozef Baslár,
vedúci odboru CO a KR ObÚ Ivan Kurilec a vedúca OŃKŃaM Viera Dercová. Ńesť druņstiev
súťaņilo v ńiestich disciplínach. 1. miesto – ZŃ Karpatská, 2. miesto – ZŃ 8. mája A, 3.
miesto – ZŃ 8. mája B, 4. miesto – ZŃ Niņný Mirońov, 5. miesto – ZŃ Kruņlová a 6. miesto –
CVČ Svidník.
Oslavy 68.výročia Karpatsko – duklianskej operácie (KDO) sa uskutočnili
06.10.2012. Osláv sa zúčastnil prezident Slovenskej republiky (SR) Ivan Gańparovič, minister
obrany SR Martin Glváč, minister ņivotného prostredia SR Peter Ņiga, poslanci NR SR,
generalita Ozbrojených síl SR, hostia z Poľska, Česka a Ruska, zástupcovia ńtátnej a verejnej
správy, priami účastníci oslobodzovacích bojov, členovia ZPB SR. V delegácii mesta Svidník
sa osláv zúčastnila aj dcéra arm. gen. Ludvíka Svobodu Zoe Svobodová – Klusáková s dcérou
a vnukom. Najprv sa konali pietne akty kladenia vencov pri Pamätníku Československej
armády na Dukle. Pri príleņitosti 68. výročia KDO dostali vojnoví veteráni pamätné medaily
a mestu Svidník bola udelená pamätná medaila M. R. Ńtefánika. Oslavy pokračovali pri Soche
arm. gen. Ludvíka Svobodu. Pietnym aktom kladenia vencov pri Pamätníku sovietskej
armády vo Svidníku sa oslavy 68. výročia KDO ukončili.
Vo ńtvrtok 25.10.2012 prevzal vedúci OVDŅPaRR Ľuboń Čepan ocenenie za
Najlepńie separujúce mesto na Slovensku v kategórii samospráv nad 5 000 obyvateľov
s najlepńou efektivitou zbernej siete.
Poslanci odsúhlasili nové značenia ulíc vo Svidníku.
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Zarezonovali slovné prestrelky medzi poslancom MsZ Viktorom Varcholom a
primátorom Svidníka Jánom Holodňákom o hospodárení mesta a rovnako aj medzi
viceprimátorom Mironom Mikitom a niektorými mestskými poslancami. V piatok 26.11.2012
zvolal primátor mesta Ján Holodňák tlačovú besedu, aby reagoval na tvrdenia poslanca MsZ
Viktora Varcholu. Primátor mesta uviedol, ņe pouņívanie finančných prostriedkov ukladá
zákon a hospodárenie mesta overil audítor. Kaņdý odpredaj sa zverejňuje na webovej stránke
mesta.
01.11.2012, na Sviatok vńetkých svätých, primátor mesta s vedúcimi odborov
a zamestnancami MsÚ prińiel k hrobu Alexandra Pavloviča, aby zapálil sviečku ako
spomienku na čestného občana Svidníka in memoriam. Spolu s nimi sa pri hrobe pomodlil
a zapálil sviečku aj gréckokatolícky kňaz o. Marek Pulńčák.
V pondelok 26.11.2012 zamestnanci MsÚ vo Svidníku poloņili kyticu kvetov k Soche
arm. gen. Ludvíka Svobodu pri príleņitosti výročia narodenia čestného občana mesta.
Vo ńtvrtok 06.12.2012 zvolal primátor mesta tlačovú besedu o rozpočte na rok 2013 za
účasti prednostu MsÚ Vladimíra Ńandalu a vńetkých vedúcich odborov. V úvode sa vyjadril
ku kontrole Najvyńńieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá prebehla na MsÚ vo Svidníku
od 09.08. do 17.10.2012. Kontrola NKÚ dopadla pre mesto dobre, boli zistené iba malé
nedostatky skôr formálneho charakteru. K rozpočtu na rok 2013 primátor mesta Ján
Holodňák hovoril o dvoch ťaņkých rokoch pre samosprávu, ktoré vńak mesto úspeńne zvládlo
a aj v čase hospodárskej krízy sa situácia v meste v ekonomickej oblasti zostabilizovala.
Vláda SR podpísala so Zdruņením miest a obcí Slovenska (ZMOS) Memorandum o
spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej
stability verejného sektora na rok 2013 a návrh rozpočtu mesta na rok 2013 to reńpektuje.
Primátor mesta sa rozhodol a mestskú radu informoval o zníņení svojho platu od roku 2013
o 5%, s čím súvisí aj zníņenie odmien poslancov o 5%. V rámci úsporného balíčka sa zníņi
príspevok pre technické sluņby (TS) o 5%, zvýńi sa poplatok za TKO o 8% a zvýńia sa
poplatky za opatrovateľskú sluņbu. Po novom pôjdu do rozpočtu mesta aj investície, ktoré
bude zastupiteľstvo schvaľovať aņ po odpredaji majetku alebo v rámci európskych fondov.
Prioritou ostáva ńkolstvo.
Programový rozpočet mesta Svidník za rok 2012:
Beņné príjmy spolu: 6 501,8 tis. eur.
Beņné výdavky spolu: 6 471,0 tis. eur.
Kapitálové príjmy spolu: 2 703,1 tis. eur.
Kapitálové výdavky spolu: 2 232,4 tis. eur.
Príjmy spolu (beņné + kapitálové): 9 204,9 tis. eur.
Výdavky spolu (beņné + kapitálové): 8 703,4 tis. eur.
Prebytok/schodok: 501,5 tis. eur.
Primátor mesta prijal a ocenil týchto významných obyvateľov mesta Svidník:
 Jozefa Leľa ocenil Cenou mesta Svidník pri príleņitosti jeho ņivotného jubilea.
Poslanci MsZ návrh na udelenie tohto vysokého vyznamenania jednomyseľne schválili.
Jozef Leľo celý svoj plodný ņivot venoval (a stále venuje) výstavbe, rozvoju a
zveľaďovaniu svojho rodného mesta. Jozef Leľo bol poslancom MsZ, členom mestskej
rady, mestským kronikárom a hlavne riaditeľom Mestského kultúrneho strediska vo
Svidníku,
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 Máriu Čiņmárovú, učiteľku MŃ, ktorá odchádza do dôchodku. Primátor jej odovzdal
ďakovný list,
 Máriu Varholíkovú, zamestnankyňu MsÚ, pri príleņitosti jej ņivotného jubilea. Primátor
jej odovzdal ďakovný list,
 Jozefa Ilečka pri príleņitosti ņivotného jubilea. Za jeho doterajńiu prácu mu primátor udelil
ďakovný list za aktívnu podporu a rozvoj sluņieb,
 reprezentanta SR v klasickej kulturistike Ľubońa Maliňáka. Primátor mu odovzdal Cenu
primátora za úspeńnú reprezentáciu mesta Svidník,
 Petra Zimana, bývalého riaditeľa Nemocnice arm. gen. Ludvíka Svobodu vo Svidníku,
ktorému odovzdal Cenu primátora za vńestranný rozvoj Svidníka. Peter Ziman pricestoval
do Svidníka spolu so synom na oslavy 50 rokov ľadového hokeja vo Svidníku,
 zamestnanca MsÚ Michala Stojáka pri príleņitosti jeho odchodu do dôchodku. Primátor
mu odovzdal Cenu primátora. Michal Stoják pracoval 20 rokov ako vodič osobného
automobilu na MsÚ vo Svidníku,
 zamestnanca MsÚ Vasiľa Greńlíka pri príleņitosti odchodu do dôchodku. Primátor mu
odovzdal ďakovný list,
 Juraja Kuńníra pri príleņitosti jeho ņivotného jubilea. Primátor mu odovzdal ďakovný
list. Juraj Kuńnír bol dlhoročným účtovníkom svidníckeho futbalového muņstva,
 Petra Feka pri príleņitosti jeho ņivotného jubilea. Jubilantovi odovzdal ďakovný list. Peter
Fek má veľké zásluhy na výstavbe Svidníka, najmä v oblasti zriaďovania a rozńirovania
nových sluņieb a prevádzok,
 Michala Krińka pri príleņitosti doņitia 95 rokov. Jubilantovi odovzdal ďakovný list,
 Annu Loziňákovú, bývalú učiteľku, pri príleņitosti jej ņivotného jubilea. Primátor jej
odovzdal ďakovný list,
 Viliama Revického, primára Detského oddelenia Nemocnice arm. gen. Ludvíka Svobodu
vo Svidníku a poslanca MsZ, pri príleņitosti jeho okrúhleho jubilea. Jubilantovi odovzdal
ďakovný list,
 pravoslávneho duchovného a správcu Pravoslávnej cirkevnej obce vo Svidníku o. Jána
Soviča pri príleņitosti jeho okrúhleho jubilea. Jubilantovi sa poďakoval za jeho prínos pri
rozvoji mesta, najmä v duchovnej oblasti a odovzdal mu Cenu primátora,
 Pavla Mikitu pri príleņitosti jeho odchodu do dôchodku. Primátor mu odovzdal ďakovný
list. Pavol Mikita aņ do odchodu do dôchodku pracoval v DK vo Svidníku,
 kaplána gréckokatolíckej cirkvi Vladislava Petríka, aby sa mu poďakoval za jeho úspeńné
pôsobenie vo Svidníku. Odovzdal mu ďakovný list za ńírenie a rozvoj duchovnej kultúry.
Primátor zaņelal kaplánovi mnoho úspechov na novom pôsobisku,
 Helenu Ńkrabovú a Jána Kandravého pri príleņitosti okrúhleho ņivotného jubilea. Primátor
im odovzdal pozdravný list. Helena Ńkrabová a Ján Kandravý pracujú na MsÚ,
 riaditeľa Investičnej výstavby a správy ciest v Końiciach Jozefa Fabiana pri príleņitosti
ņivotného jubilea. Primátor Jozefa Fabiána ocenil Cenou primátora,
 známeho svidníckeho fotografa a bývalého pedagóga Michala Hudáka pri príleņitosti
ņivotného jubilea. Primátor mu odovzdal Cenu primátora,
 podnikateľa a člena Občianskeho zdruņenia (OZ) Chránime kraj pod Duklou Duńana
Kuzmu pri príleņitosti okrúhleho jubilea. Primátor sa mu poďakoval za to, ņe vo svojej
stavebnej firme dáva prácu aj ľuďom z mesta. Jubilantovi odovzdal primátor Cenu
primátora,
 farára Petra Vansača, ktorý pôsobí vo farnosti Svidník – Záhradná, pri príleņitosti
okrúhleho ņivotného jubilea. Primátor mu odovzdal Cenu primátora,
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 Ivana Krińka pri príleņitosti okrúhleho ņivotného jubilea. Primátor jubilantovi odovzdal
Cenu primátora. V roku 1961 Ivan Krińko zaloņil v Nemocnici vo Svidníku fyzioterapické
a rehabilitačné oddelenie, v ktorom pracoval aņ do odchodu do dôchodku,
 Martu Čobejovú pri príleņitosti okrúhleho ņivotného jubilea. Primátor sa jubilantke
poďakoval za jej prácu. Marta Čobejová pracuje na MsÚ ako opatrovateľka od 1.januára
2002. Primátor odovzdal jubilantke ďakovný list,
 Emíliu Jurčińinovú- Kukľovú a Jána Jacečka pri príleņitosti ich okrúhleho ņivotného
jubilea,
 akademického maliara Pavla Michaliča pri príleņitosti okrúhleho ņivotného jubilea.
Jubilantovi odovzdal Cenu primátora,
 Jozefa Bilančíka, člena Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ), pri príleņitosti okrúhleho
jubilea. Jubilantovi odovzdal pozdravný list,
 Nadeņdu Varcholovú pri príleņitosti jej ņivotného jubilea. Jubilantke odovzdal Cenu
primátora. Nadeņda Varcholová pracuje ńtyridsať rokov v SNM Múzeu ukrajinskej
kultúry (SNM MUK) v oblasti etnológie,
 Agrona Hadņiejupiho, známeho svidníckeho zmrzlinára, pri príleņitosti ņivotného jubilea.
Poďakoval sa mu za jeho prácu a prínos v oblasti sluņieb obyvateľom. Jubilantovi
odovzdal Cenu primátora.
 Michala Husára, riaditeľa SLUŅBYT-u, s.r.o. Svidník, aby sa mu poďakoval za jeho prácu
pri rozvoji Svidníka. Primátor odovzdal Michalovi Husárovi Cenu primátora.
 Vieru Semanovú, ktorá pracuje na MsÚ ako opatrovateľka, pri príleņitosti jej ņivotného
jubilea. Primátor odovzdal jubilantke ďakovný list,
 Vladimíra Krińka, zamestnanca MsÚ, pri príleņitosti okrúhleho ņivotného jubilea.
Primátor mu odovzdal pozdravný list.
 riaditeľa Správy a údrņby ciest PSK Vladimíra Kozáka pri príleņitosti ņivotného jubilea.
Primátor poďakoval jubilantovi za jeho prínos pri obnove a údrņbe ciest vo Svidníku,
 Jána Kudlu, ktorý dlhé roky pracoval v bývalom Okresnom výbore československej
telesnej výchovy (OV ČSTV), bol predsedom futbalového klubu (FK) OZKN Svidník a
jedným zo zakladateľov Dukelského behu mieru. Jubilantovi odovzdal Cenu primátora za
rozvoj mesta.
Štátna správa
Hasičská jednotka vykonala v januári previerkové cvičenie, ktorého účelom bolo
preverenie pripravenosti hasičského druņstva pri zásahoch (likvidácia poņiaru) vo výńkových
budovách s pouņitím ADP (autonómnych dýchacích prístrojov). Celková záťaņ pouņitej
výstroje a pouņitých hasiacicch prostriedkov bola okolo 45 kg. S touto záťaņou bol vykonaný
výstup na strechu dvanásťposchodového obytného domu.
Začiatkom februára sa vo Vojenskom historickom múzeu (VHM) konala tlačová
konferencia, na ktorej predstavili nového vedúceho Múzejného oddelenia VHM Vladimíra
Hospodára.
V dňoch 11. a 12.04. prebehol v Nemocnici arm. generála L. Svobodu Svidník externý
audit, ktorý preveril plnenie poņiadaviek medzinárodnej normy. Nemocnica obdŕņala
certifikát, ktorý potvrdzuje splnenie normy v oblasti poskytovania vńeobecnej a
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ńpecializovanej ambulantnej, ústavnej zdravotnej starostlivosti spoločných vyńetrovacích
a liečebných zloņiek. Vo svidníckej nemocnici v júli otvorili Hniezdo záchrany pre nechcené
deti.
20.09.2012 sa v zasadačke MsÚ vo Svidníku uskutočnila tlačová beseda o ruńení
pracoviska – Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce na Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny (ÚPSVaR) v Bardejove, pracovisku vo Svidníku, proti ktorému sa postavili svidnícki
poslanci, starostovia i občania okresu Svidník. Na tlačovej besede sa zúčastnili primátor
Svidníka Ján Holodňák, starosta obce Kruņlová Adrián Guņo a člen petičného výboru Ľuboń
Kost. Primátor informoval o vykonaných krokoch voči tomuto rozhodnutiu a oboznámil o
prebiehajúcej petícii. Zároveň povedal, ņe s týmto rozhodnutím sa nestotoņňujeme
a pońkodzuje to nańich občanov. Petičná akcia trvala do konca septembra a podpísané petičné
hárky boli poslané na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Milan Pirńč bol 15.10. nahradený Martinom Blichom, staronovým riaditeľom
svidníckej pobočky Sociálnej poisťovne.
22.10.2012 po zruńení pracoviska Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce na
ÚPSVaR v Bardejove, pracovisko vo Svidníku bol odvolaný Martin Choma z postu riaditeľa
ÚPSVaR v Bardejove. Napraviť chybu do Svidníka prińiel osobne minister práce, sociálnych
vecí a rodiny Ján Richter, ktorý sa vyslovil, ņe zruńiť tento kontakt s občanmi povaņuje za
chybu a jeho záujmom je, aby ńtátna správa v jeho rezorte fungovala efektívne
a zabezpečovala sluņbu pre občanov. Ako ďalej na tlačovej konferencii uviedol, rozhodol sa
prijať opatrenia, aby boli sluņby vo Svidníku zabezpečované tak, aby bol spokojný občan
i zamestnávateľ.
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník v novembri dostala od Ligy proti
rakovine dar v podobe prístrojov v hodnote 5-tisíc €.
Podľa policajných ńtatistík sa počas roka 2012 ľuďom najbezpečnejńie ņilo v mestách
Skalica, Pezinok, Svidník a Keņmarok. Podľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo
Svidníku bolo v okrese Svidník zaznamenaných 397 trestných činov, objasnenosť bola vyńe
69%. Násilných trestných činov bolo 29, objasnených 80%. Majetkových trestných činov
bolo 124, objasnených 44%. Krádeņí vlámaním bolo 39 a 20 bolo objasnených.
Ekonomických trestných činov bolo 99 a 69 bolo objasnených. Naďalej sa zhorńuje dopravnobezpečnostná situácia v okrese, čo súvisí aj s kvalitou ciest. V roku 2012 dońlo k 120
nehodám, pri ktorých uhynuli 3 osoby. Poņitie alkoholických nápojov bolo zistené pri 16
dopravných nehodách. Prísluńníci Hasičského a záchranného zboru v okrese vykonali 330
výjazdov, z toho 104 k poņiarom, ńkody boli vyčíslené na vyńe 145 tisíc eur. Uchránené
hodnoty včasným zásahom predstavujú 800 tisíc eur. Oddelenie protipoņiarnej prevencie
vykonalo 200 kontrol a bolo rieńených 26 priestupkov voči fyzickým osobám.
Významné návštevy
Pozvanie primátora prijal prednosta Krajského úradu ņivotného prostredia Juraj
Hurný. Spolu so zástupcom primátora Mironom Mikitom a prednostom MsÚ Vladimírom
Ńandalom rokovali o mnohých témach týkajúcich sa ņivotného prostredia. Zaoberali sa
skládkou komunálneho odpadu, Skládka pre nie nebezpečný odpad Ńemetkovce, ktorú
slávnostne otvorili 25.01.2012.
V utorok 27.03.2012 prijal primátor mesta spolu so svojím zástupcom Fedora Gocza,
ktorý im predstavil a daroval novú knihu Mikolaja Burjaka Bajkovyj svit. Niektoré ilustrácie
v knihe sú dielom vnučky Fedora Gocza. Zároveň ich pozval na folklórne slávnosti
a otvorenie novej expozície múzea.
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Nańe mesto navńtívil pilot Biff Windsuck, ktorý sa narodil v Detroite a teraz ņije v
Rene v ńtáte Nevada. Pán Biff je 77-ročný veterán vojny vo Vietname, v ktorej bol bojovým
pilotom. Na Slovensko priletel na svojom veľmi vzácnom lietadle Beechcraft Staggerwing z
roku 1944. Dôvodom cesty bolo vyhľadať svojich predkov, ktorí pochádzajú z Vranova nad
Topľou, čo sa mu aj podarilo. Náń kraj sa mu veľmi páčil.
V stredu 12.09. prijal primátor mesta na MsÚ zástupcov medzinárodného projektu
HEART zo Ńpanielska, Poľska a Turecka. V rámci projektu zorganizovalo občianske
zdruņenie (OZ) Mohyla zo Stropkova v Podduklianskom osvetovom stredisku (POS) vo
Svidníku Európsky veľtrh, ktorý bol spojený s výstavou obrazov, tradičných kostýmov,
výrobkov a pochutín z produkcie týchto krajín. Jednou z účastníčok projektu bola aj
výtvarníčka, profesionálna sprejerka Gemma Granados zo Ńpanielska, vystupujúca pod
menom Pusinky, ktorá MŃ gen. Svobodu a MŃ Ľ. Ńtúra skráńlila vonkajńie steny budov
kresbami.
V sobotu 15.09.2012 prijala vedúca OŃKŃaM Viera Dercová mládeņníkov
z Gruzínska, Moldavska, Ukrajiny, Srbska a Slovenska spolu s manņelmi Dohovičovými
z Końíc, ktorí navńtívili nańe mesto v rámci projektu Mládeņ v akcii.
Prezident SR Ivan
Gańparovič prijal pozvanie primátora po ukončení osláv 68. výročia KDO. Primátor mesta Ján
Holodňák oboznámil prezidenta SR Ivana Gańparoviča o meste, samospráve a hovoril mu o
aktivitách i plánoch do budúcnosti. Prezident sa ņivo zaujímal o situáciu v meste. Stretnutia
a rozhovoru s prezidentom sa zúčastnili zástupca primátora mesta Miron Mikita, prednosta
MsÚ Vladimír Ńandala a hlavný kontrolór Stanislav Fek.
Preńovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak prijal pozvanie primátora mesta vo
ńtvrtok 15.11.2012. Primátor privítal arcibiskupa a metropolitu spolu s otcom Marekom
Pulńčákom. V DK prevzal Cenu primátora z rúk primátora mesta. Ocenený bol za výchovu
mládeņe k duchovným hodnotám. Toto ocenenie bolo arcibiskupovi odovzdané na oslavách
20. výročia vzniku Cirkevnej základnej ńkoly (CZŃ) sv. Juraja vo Svidníku.
Družobné vzťahy – partnerstvá
V utorok 03.01.2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov poľského Krosna
a náńho mesta, aby prerokovali ďalńie kroky pri dokončení realizácie projektu Rozvoj aktívnej
turistickej infrańtruktúry (RITA) s vytvorením cezhraničnej siete turistických produktov v
Krosne, Svidníku a v Preńove. Stretnutia sa zúčastnil Grzegorz Półchłopek - vedúci projektu,
primátor Ján Holodňák, zástupca primátora Miron Mikita, prednosta MsÚ Vladimír Ńandala
a Ľuboń Čepan, poverený vedúci OVDŅPaRR. Najdôleņitejńím bodom stretnutia bolo
prerokovanie usporiadania zimných cezhraničných hier detí.
V utorok 24.01.2012 sa v zasadačke MsÚ uskutočnilo stretnutie členských samospráv
Zdruņenia Karpatský euroregión Slovensko – sever, ktoré organizovala Kancelária stratégií
a projektov Zdruņenia Karpatský euroregión Poľsko. Stretnutia sa zúčastnil vedúci predstaviteľ
Karpatského euroregiónu Poľskej republiky David Lasek, starostovia miest - Lesko Barbara
Jankievicz, mesta Boguchwala Wieslav Dronka, mesta Jaroslaw Andrzej Wyczawski, Jan
Jusczak starosta okresu Krosno, Maciej Druto – SAS Institute Polska Warszava. Zdruņenie
Karpatský euroregión Slovensko – sever zastupovali Jozef Polačko, predseda
Predstavenstva Jozef Vojdula. Stretnutia sa zúčastnili aj primátor mesta Giraltovce Ján Rubis
a prednosta ObÚ vo Svidníku Bohumil Kačmár. Mesto Svidník zastupoval
primátor mesta, zástupca primátora, prednosta MsÚ a vedúci OVDŅPaRR.
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V úvode stretnutia primátor mesta privítal vńetkých na území mesta Svidník. Jozef Polačko
predstavil činnosť Karpatského euroregiónu a tieņ predstavil vznik a činnosť Karpatského
euroregiónu Slovensko – Sever. Predstavil prípravu samostatného Operačného programu
Karpatský horizont, ktorý ako nadnárodný cezhraničný program by bol po schválení
financovaný Európskou komisiou. S projektom Karpatský horizont oboznámil prítomných aj
David Lasek, ktorý spomenul aj iné regióny, ktorých rozvoj je podobne financovaný.
V diskusii sa prítomní vyjadrovali k spoločnej slovensko–poľskej spolupráci.
V stredu 29.02.2012 sa v poľskom Krosne uskutočnila konferencia Rozvoj turistiky na
území poľsko-slovenského pohraničia realizovanej v rámci projektu RITA s vytvorením
cezhraničnej siete turistických produktov v Krosne, Svidníku a v Preńove, v rámci ktorého sa
zrealizovali nové ńportové objekty - klzisko vo Svidníku, lanové centrum v Preńove a v Krosne
a lyņiarsky vlek v Czarnorzekach v Poľsku. Konferencie sa zúčastnila aj delegácia mesta
Svidník na čele s primátorom, zástupcom primátora, prednostom MsÚ, hlavným kontrolórom
a Vladimírom Popíkom, ktorý vo svojej prezentácii predstavil klzisko vo Svidníku.
Konferencie sa zúčastnil aj prezident mesta Krosno Piotr Przytocki a jeho zástupca Bronislaw
Baran. Prezident Krosna Piotr Przytocki poukázal na veľmi dobré vzťahy s nańím mestom, ale
zároveň povedal, ņe mnohí mladí z prihraničnej oblasti odchádzajú a demografický vývoj nie je
priaznivý. Preto musíme úzko spolupracovať, navzájom si pomáhať a začíname práve oblasťou
turistiky.
V stredu 11. 04.2012 bola na MsÚ slávnostne podpísaná Dohoda o spolupráci medzi
zdruņením Karpatský euroregión Poľsko a mestom Svidník. Cieľom tejto dohody je
spolupráca pri podpore prorozvojových spoločensko – ekonomických procesov a územnej
spolupráce v cezhraničnom, nadnárodnom a medziregionálnom rozsahu na území
Karpatského euroregiónu. Zmluvu slávnostne podpísali primátor Ján Holodňák, za Karpatský
euroregión Poľsko predseda predstavenstva Jozef Jodlowski a podpredseda Dawid Lasek.
Primátor vyzdvihol prácu svojho zástupcu Mirona Mikitu, ktorý nadviazal spoluprácu
s Karpatským euroregiónom Poľsko.
Delegácia na čele s primátorom navńtívila partnerské mesto Świdnik v Poľsku, aby sa
zúčastnila II Festiwalu Miast Partnerskich. Delegáciu, v ktorej bol Vladimír Ńandala,
Stanislav Fek a Ján Mihalík, prijal 29.04.2012 primátor Świdnika Waldemar Jakson.
Prehodnocovali moņnosti ďalńej spolupráce medzi oboma mestami, najmä v oblasti
kultúry. Hlavný program sa uskutočnil 01.05.2012 na námestí a slávnostne ho otvorili
viceprimátor Świdnika Andrzej Radek spolu s primátorom Svidníka Jánom Holodňákom.
V programe vystúpil FS Makovica, speváci Filip Ńandala s Timeou Dņavoronkovou,
akordeónový orchester zo ZUŃ, s pantomímou sa predstavili ņiaci LDO ZUŃ a svoje diela
predstavili na výstave aj maliar Miroslav Potoma a rezbár Frantińek Jenčo. Počas vystúpení
sa prezentovalo nańe mesto aj v stánku, v ktorom boli umiestnené fotografie Svidníka
a propagačné materiály o meste a okolí. Diváci mali moņnosť ochutnať aj nańe makovníky,
orechovníky, pečené pirohy, ńkvarky a chlieb.
V utorok 22.05.2012 sa v Krosne uskutočnila záverečná konferencia projektu
Upratujeme spoločný dom – ekologické povedomie obyvateľov Krosna a Svidníka, na ktorej
sa zúčastnili zástupcovia mesta – zástupca primátora Miron Mikita, prednosta MsÚ Vladimír
Ńandala, vedúci odborov Viera Dercová a Ľuboń Čepan, ako aj riaditeľky a učiteľky ZŃ a MŃ
so svojimi ņiakmi. Projekt bol spolufinancovaný EÚ z prostriedkov európskeho fondu
regionálneho rozvoja a zo ńtátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – SR 2007 – 2013. Do projektu boli
zapojené vńetky ZŃ a MŃ na území Svidníka. V rámci projektu sa uskutočnili prednáńky,
semináre, súťaņe a prehliadky v Krosne a vo Svidníku. Na záverečnom hodnotení projektu
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bola vyhodnotená súťaņ v zbere pouņitých batérií, do ktorej sa zapojili tri ZŃ a tri MŃ náńho
mesta. Nańou najlepńou ńkolou v zbere pouņitých batérií bola MŃ 8. mája.
Dňa 25.05.2012 na základe pozvania riaditeľa Regionálneho Centra odberu
a spracovania krvi Tadeusza Krzoseka navńtívili zástupcovia SČK ÚzS v zloņení Natańa
Ńepitková, Karol Kalinák, Anna Sabolová a Jaroslav Cuprińin poľský Rzeszow. Cieľom
návńtevy bola prezentácia a ukáņka Mobilného autobusu odberov krvi a krajskej súťaņe SŃ
v poskytovaní prvej pomoci. Autobus bol zakúpený a financovaný Ministerstvom
zdravotníctva Poľska z prostriedkov Programu Zdravotného, ktorého koordinátorom je
Národné centrum krvi. Delegácia bola prekvapená informáciou, ņe v Poľsku zakúpili aņ 21
takýchto autobusov.
V partnerskom meste Stryźow vyvrcholil v pondelok 11.06.2012 futbalový turnaj
MINI EURO STRZYŹOW 2012. Turnaja sa zúčastnili partnerské mestá Svidník, Tisna
(Chorvátsko), Bognacavalla ( Taliansko), Gorodka (Ukrajina), Medzev (Slovensko),
Nagycennku ( Maďarsko), Starý Poddvor (Česko) a domáce muņstvá. O titul bojovalo 16
muņstiev v Strzyźowe a okolí. Turnaja sa zúčastnili primátor mesta Ján Holodňák a vedúca
OŃKŃaM Viera Dercová. Mesto Svidník na MINI EURO STRZYŹOW 2012 reprezentovali:
Bohumil Kačmár, Marián Ńtefanińin, Peter Reńetár, Pavol Pirńč, Ján Kokinda, Duńan Vaňko,
Tomáń Kańčák, Cyril Dudáń, Patrik Vansa, Martin Palenčár, Viktor Varchola, Duńan Kuzma,
Miloń Hnát, Denis Hnát, Matúń Majda a Viktor Baltéz.
V nedeľu 24.06.2012 sa delegácia mesta zúčastnila Dní mesta a Dní mladých
v partnerskom meste Rachov na Ukrajine. Zaujímavosťou je, ņe obyvatelia Rachova a okolia
majú počas osláv na sebe huculské a ukrajinské rubańky, čím prejavujú svoju hrdosť a úctu k
národným tradíciám. Nańa delegácia sa zúčastnila v zloņení primátor mesta, zástupca
primátora a prednosta MsÚ, ktorí sa v priateľskom duchu stretli s primátorom Rachova
Jaroslavom Dumynom, poslancami, riaditeľom rozvojovej agentúry a rôznymi osobnosťami
kultúrneho a spoločenského ņivota.
23. 07. 2012 dostalo mesto Svidník list od dcéry arm. gen. L. Svobodu v znení: „Váņený
a milý pane primátore, srdečně Vám děkuji za Váń dopis a za Vańi zprávu o pojmenování
nového parku jmenem Ludvíka Svobody, mého tatínka.“
Regionálna rozvojová agentúra (RRA) vo Svidníku v dňoch 22. - 23.07.2012
zrealizovala medzinárodnú konferenciu Karpatská agentúra regionálneho rozvoja – výzva na
finančnú perspektívu 2014 – 2020. Konferencia sa uskutočnila v rámci projektu Karpatská
agentúra regionálneho rozvoja - budovanie spoločných poľsko-slovenských ńtruktúr pre
spoločný rozvoj oblasti poľsko-slovenského pohraničia podporeného z Programu cezhraničnej
spolupráce Poľská republika - SR 2007 - 2013. Cieľom konferencie bolo predstaviť
Karpatskú agentúru regionálneho rozvoja (KARR), ktorej vznik je priamym výsledkom
realizácie uvedeného projektu. Konferencia sa konala v priestoroch hotela Ondava White
Horse v Stropkove a zúčastnili sa jej zástupcovia slovenskej a poľskej samosprávy, ńtátnej
správy, neziskového sektora a inńtitúcií podieľajúcich sa na regionálnom rozvoji. Svojím
podnetným vystúpením prispel primátor mesta Svidník. Skúsenosti s regionálnym rozvojom,
problémy i perspektívy prezentoval zástupca Karpatského euroregiónu – Ukrajina Volodymyr
Horbovyj. Prezentovaná bola poľsko-slovenská karpatská stratégia spolupráce ako expertný
dokument KARR. Za mesto Svidník sa konferencie zúčastnil aj prednosta MsÚ, hlavný
kontrolór a vedúci OVDŅPaRR.
V nedeľu 12.08.2012 zavítal do náńho mesta rímskokatolícky chór z poľského
druņobného mesta Świdnik, ktorý sa predstavil v rímskokatolíckom kostole Boņského Srdca
Jeņińovho. Chór Arion spieval počas bohosluņby aj po nej a veriaci ho za jeho vystúpenia
odmenili veľkým potleskom. Bohosluņby a stretnutia s chórom Arion sa zúčastnil zástupca
primátora mesta Miron Mikita, vedúca OŃKŃaM Viera Dercová a poslanec MsZ Chrudim
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Roman Málek. Na čele delegácie, ktorá prińla zo Świdnika, bol Stanislaw Kubiniec –
poslanec mesta a predseda komisie ńkolstva, rodiny a sociálnych vecí a Alina Kurzjewska,
riaditeľka Mestského centra sociálnych sluņieb Jána Pawla II. zo Świdnika.
V zasadačke ObÚ sa uskutočnilo rokovanie zdruņenia Karpatského euroregiónu, na
ktorom privítali členov delegácie zdruņenia LIVOIVIA z ruského Pskova, ktoré zdruņuje
územia Ruska, Estónska a Litvy. Prítomných privítal primátor mesta. K hosťom sa postupne
prihovorili a informovali prednosta ObÚ Jozef Baslár, zástupca primátora a riaditeľ RRA
Miron Mikita, predseda predstavenstva zdruņenia Karpatského euroregiónu Slovensko – sever
Jozef Polačko a viceprezident Karpatského euroregiónu David Lasek z poľského Rzesowa.
Na stretnutí sa hovorilo o moņnej spolupráci v rámci projektov na najbliņńie roky s výhľadom
na roky 2014 – 2020.
Na základe pozvania navńtívila delegácia v zloņení zástupca primátora mesta,
prednosta MsÚ a riaditeľka ZUŃ partnerské mesto Rachov na Ukrajine. Delegácia sa aktívne
zúčastnila na medzinárodnej konferencii Medzinárodná spolupráca Rachovńtiny dnes a zajtra,
na ktorej sa zúčastnili zástupcovia z Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Rumunska, Čiech
a Slovenska. Zúčastnili sa aj XIII. festivalu Huculská bryndza. Delegácia sa stretla aj so
zástupcami mesta Rachov i s primátorom mesta Jaroslavom Dumynom, pričom hovorili
o moņnostiach ďalńej spolupráce.
V poľskom Rzesówe sa uskutočnil veľtrh, ktorý zorganizovala Ńvajčiarska asociácia
s Euroregiónom Karpatským Poľsko pod názvom Alpsko – Karpatský most spolupráce.
V rámci veľtrhu sa uskutočnili výstavy, prednáńky a obchodné stretnutia a prezentovali sa na
ňom jednotlivé mestá a regióny. Zo SR sa podujatia zúčastnili mestá Medzilaborce, Snina
a zdruņenie miest – Tatry. Z náńho mesta sa veľtrhu zúčastnil primátor mesta a prednosta
MsÚ, ktorí sa stretli a hovorili o moņnostiach spolupráce s poľskými europoslancami,
zástupcami poľských miest, stretli sa s viceprezidentom Euroregiónu Poľsko, primátorom
Strzyzowa, predsedom Karpatského euroregiónu Slovensko – sever a zástupcami slovenských
miest.
V piatok 19.10.2012 navńtívili mesto Svidník v rámci medzinárodného projektu 72
hodín dobrovoľníci z OZ ALTUS z partnerského českého mesta Chrudim, ktorých poslaním
je aktívne zapájanie mladých ľudí do rozvoja občianskej spoločnosti.
Delegácia Svidníka sa na základe pozvania zúčastnila osláv 68. výročia oslobodenia
partnerského mesta Vrbas v Srbsku, ktoré boli zároveň aj Dňom mesta Vrbas. Nańa delegácia
v zloņení primátor mesta, prednosta MsÚ a hlavný kontrolór sa zúčastnila zasadnutia MsZ vo
Vrbase. Delegácia navńtívila aj srbský parlament v Belehrade. Zásluhu na tom mala
poslankyňa parlamentu Olena Papuga, ktorá navńtívila nańe mesto počas Slávností kultúry
Rusínov-Ukrajincov SR v tomto roku. Delegácia rokovala s primátorom Vrbasu Ņelkom
Vidovičom i poslancami MsZ. Rokovali aj s predstaviteľmi samosprávy v
päťtisícovom Kocure, v ktorom takmer polovicu obyvateľstva tvoria Rusíni.
Podniky, podnikatelia
Na začiatku roka 2012 sa primátor mesta stretol so zástupcami a zamestnancami
najväčńích organizácií vo Svidníku. Navńtívil strojársku firmu PSS Svidník, a.s., v ktorej sa
stretol s riaditeľom Michalom Homzom, na TS mesta Svidník sa stretol s vedením
i zamestnancami a potom sa v odevnej firme I.C.A. Facis stretol s vedením. Vńetkým sa
poďakoval za vykonanú prácu a zaņelal im, aby aj v čase krízy zachovali pracovné miesta
a vytvárali čo najlepńie podmienky pre svojich zamestnancov.
V pondelok 05.03.2012 otvorila spoločnosť Lidl svoju 120. predajňu. Na slávnostnom
otvorení sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti Lidl, primátor mesta Svidník, zástupcovia ZŃ
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a ďalńí hostia. Spoločnosť Lidl pripravila na tento deň aj podpornú akciu pre ZŃ 8. mája
a Komenského, keď z kaņdého nákupu nad 10 € pôjde 0,50 € na ńportové aktivity ņiakov
spomínaných ńkôl. Predajňa Lidl priniesla 24 nových pracovných miest. Má vlastnú pekáreň,
predajná plocha je 1065 m2 a pre návńtevníkov ponúka 54 parkovacích miest.
V piatok 27.04. sa stretol primátor mesta s generálnym riaditeľom Severoslovenských
vodární a kanalizácií, a.s. Miroslavom Kundríkom, rodákom zo Svidníka. Generálny riaditeľ
vyslovil záujem podporiť a spropagovať náń región.
Spoločnosť Telefónica Slovakia spustila v nańej lokalite rýchlejńí internet vďaka
rozńírenému pokrytiu 3G sieťou. Svidník sa tak stal jednou zo 160 obcí, ktoré boli alebo budú
pripojené v roku 2012. Pokrytie 3G sieťou dosiahne do konca roka uņ 50 % populácie
v mestách a obciach nad 5000 obyvateľov. Spolu s rozńirovaním 3G siete O2 zároveň
prinieslo od 11. apríla aj výrazné zvýńenie rýchlosti siete. Zvýńená prenosová rýchlosť môņe
dosiahnuť maximálne 14,4 Mbit/s pre prijímanie a 2 Mbit/s pre odosielanie dát.
V júni otvorili novú diskotéku Elit cult club v priestoroch nákupného centra AUSTIN
(bývalý hotel Dukla). Majiteľ nového diskoklubu Elit cult club je Róbert Ľos Boņik. Nový
svidnícky diskoklub prińli v piatok 15. júna otvoriť aj DJ DEKA.hu (jeden z TOP 5 dídņejov
Maďarska), THE ROBOTS a PETER BIČ PROJECT.
V ZŃ 8. mája v máji krstili interiér triedy ņiakov 3.b. Krst sa konal za prítomnosti
zástupcov Firmy B &G interiér, s.r.o. pánov Bochnoviča a Gulu, ktorí zasponzorovali
vybavenie triedy nábytkom vyrobeným na mieru.
V stredu 12.09.2012 prijal primátor mesta generálneho riaditeľa Chemkostavu HSV
Humenné a.s. Milana Mňahončáka, ktorý bol hlavným sponzorom 53. roč. Dukelského behu
mieru. Primátor Milanovi Mňahočákovi odovzdal ďakovný list. Prijatia sa zúčastnil aj
prednosta ObÚ Jozef Baslár, zástupca primátora mesta Miron Mikita a vedúca OŃKŃaM
Viera Dercová.
V pondelok 12.11.2012 prijal primátor mesta spolu s prednostom MsÚ a vedúcou
OŃKŃaM poradkyne Oriflamu, aby sa im poďakoval za ich nezińtnú prácu pri zbieraní
podpisov v súťaņi Vyhrajte pre svoje mesto nové detské ihrisko, ktorej organizátorom bol
Oriflame Slovakia, s.r.o. Nańe mesto zvíťazilo v kategórii stredne veľkých miest (s počtom
obyvateľov 10 000 aņ 19 999) a získalo nové detské ihrisko v hodnote 6 000 eur, ktoré by
malo byť postavené v roku 2013.
Výstavba a zmeny charakteru obce
Svidníčanom začalo v januári slúņiť nové parkovisko pre 24 áut na Ulici gen.
Svobodu.
V stredu 25.01.2012 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Skládky pre nie nebezpečný
odpad Ńemetkovce. Skládka o celkovej kapacite 1. kazety 80 509 m3 je situovaná mimo
zastavaného územia, cca 1000m severo – severozápadne od obce Vislava, 1500m
juhozápadne od obce Ńemetkovce a 1200 m juho – juhovýchodne od obce Vagrinec po pravej
strane cesty III. triedy Vagrinec – Vislava. Investorom skládky je spoločnosť Ekoservis
Svidník, s.r.o. V slávnostnom príhovore primátor mesta Ján Holodňák zhodnotil proces
výstavby skládky a tieņ aj jej perspektívu. V podobnom duchu vystúpili so svojimi
príhovormi aj starosta obce Ńemetkovce Zdeno Čmarada a konateľ spoločnosti Ekoservis
Svidník, s.r.o. Milan Dobňák.
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V mestskej ubytovni, v ktorej sú ubytované rómske rodiny, bola vykonaná
rekonńtrukcia hlavných rozvodov ELI. Rekonńtrukciu vykonala firma Cyril Dudáń
Elektrotransport CD Svidník. Celkom bolo osadených 52 elektromerov a bytových rozvodníc
a 7 kusov stúpačkových rozvádzačov. Náklady na rekonńtrukciu boli vo výńke 30 tisíc eur. Za
finančné prostriedky na rekonńtrukciu vďačí mesto Svidník predsedníčke vlády SR Ivete
Radičovej a splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity Miroslavovi Pollákovi.
V stredu 22.02.2012 sa uskutočnilo pracovné rokovanie primátora mesta s
riaditeľkou Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), ń.p. OZ Końice, Správy povodia
Bodrogu v Trebińove Evou Kolesárovou. Rokovania sa zúčastnili aj Ján Matvej, vedúci
strediska SVP vo Svidníku a Ľuboń Čepan, poverený vedením OVDŅPaRR MsÚ. Na
pracovnom rokovaní bola prerokovaná problematika čistenia okolia vodného toku Ladomírka,
výstavba ľavobreņnej hrádze na vodnom toku Ondava v lokalite Petrova dolina, moņnosť
výstavby časti chodníka pre peńích na hrádzi pri ZŃ 8. mája a kosenie hrádze pri vodnom toku
Ladomírka.
12.04.2012 pracovníci TS podľa schváleného harmonogramu opravovali asfalt po
celom meste. Po mnohých rokoch dońlo aj na opravu chodníka na Ul. gen. Svobodu
a Karpatskej. Splnila sa teda jedna z poņiadaviek riaditeľa ZŃ Karpatská Júliusa Paňka, ktorý
niekoľko rokov ņiadal o túto opravu.
V júli sa ukončili stavby Rekonńtrukcia miestnej komunikácie na Ul. 8. mája a
Rekonńtrukcia miestnej komunikácie – krytu vozovky - Ul. kpt. Pavlíka. Sfrézovali povrch
vozovky, vyspravili časť obrubníkov a poloņili asfalt. V rámci rekonńtrukcie miestnej
komunikácie na Ulici 8. mája bola vyasfaltovaná plocha 6436,50 m2 a 958,40 m2 na Ul. kpt.
Pavlíka.
10. 7. v rozńírenej analógovej ponuke káblového televízneho rozvodu pribudol nový
televízny program TV REGIÓN – televízia východného Slovenska. Televízia ukazuje a
prezentuje aj zaujímavosti z náńho regiónu.
Pri ZŃ Karpatskej sa dočkali opravy chodníka a schodov pri vstupe do ńkoly. Opravu
schodov robila firma Kvetoslava Halachana Stropkov s nákladom 1309 eur a poloņenie
asfaltu urobili TS mesta Svidník s nákladom 6383 eur.
Začiatkom septembra sa vo Svidníku objavili nové lavičky. Tri lavičky pribudli v
areáli VHM, dve na Bardejovskej ulici a na násype pri rieke Ladomírka boli osadené dve
lavičky. Osadenie zrealizovali TS mesta Svidník s nákladom 1 784 eur.
Vo ńtvrtok 14.09. sa dostalo nańim zrekonńtruovaným uliciam pocty a slávnostne boli
otvorené. Hostiteľom otvorenia bol primátor mesta, ktorý privítal hostí a organizátora stavieb,
spoločnosť Inņinierske stavby, a. s., Końice na čele s predsedom predstavenstva Pavlom
Kováčikom. Slávnostné prestrihnutie pásky znamenalo otvorenie peńej zóny pred ObÚ a pred
hotelom Rubín, otvorenie mosta cez Ladomírku i verejných toaliet. Toto výnimočné
predpoludnie spríjemnili hudobníci a speváci z FS Makovička.
V MŃ 8. mája boli odovzdané do uņívania zrekonńtruované priestory kúpeľní,
sociálnych zariadení, ńatní a tried. Rekonńtrukčné práce a maľby zrealizovala firma Zdenek
Kosť – Mikos s celkovým nákladom vyńe 8 000 eur.
V pondelok 17.09. bolo otvorené nové parkovisko na Ul. mládeņe. Pásku slávnostne
prestrihol primátor mesta Ján Holodňák a poslanec MsZ Vladislav Sluk. Parkovisko bolo
postavené z vlastných zdrojov v sume 31 917 eur a realizovala ho spoločnosť SVIDGAS,
s.r.o. Svidník.
V sobotu 29.09.2012 slávnostným prestrihnutím pásky otvoril primátor mesta nový
skatepark za administratívnou budovou. Na výstavbu skateparku prispel PSK sumou 4 000
eur a zvyńných 8 000 eur boli vlastné zdroje mesta. Stavbu realizovala firma KZN
z Harichoviec. Skatepark bol postavený na rovnakom mieste ako doteraz, avńak pôvodné
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prekáņky boli z kovu, ktorý spôsoboval značný hluk. Nové prekáņky sú z leńteného betónu, sú
atraktívnejńie, bezpečnejńie aj menej hlučné. Slávnostného otvorenia sa zúčastnila aj
poslankyňa MsZ vo Svidníku Marcela Ivančová, vedúca OŃKŃaM vo Svidníku Viera
Dercová a Miloń Ogurčák z realizačnej firmy.
Po vyzdobení maľbami dvoch MŃ vo Svidníku ńpanielskou umelkyňou Pusinky bola
sprejermi skráńlená aj stena MŃ 8. mája. V sobotu 29.09.2012 sa podujali rozņiariť stenu
v MŃ sprejeri farebnými obrázkami, ktoré oņivili fádne steny.
V rámci náhradnej výsadby drevín TS mesta Svidník vysadili medzi blokmi novú aleju
z tují. 56 mladých stromčekov spríjemní a skráńli svojou zeleňou okolie bytových domov
počas celého roka. Celkovo vysadili 205 nových stromčekov. Na verejných priestranstvách
mesta Svidník sa nachádza 2381 ihličnatých stromov a 1442 listnatých stromov a vyńe 1000
krov z toho najviac: 584 tuja, smrek obyčajný – 510, smrek pichľavý – 493, lipa malolistá –
281.
Dňa 15.10.2012 bola mestu Svidník udelená plaketa za príspevok k rozvoju
udrņateľnej mobility za projekt Rekonńtrukcia a obnova centra mesta. Realizáciou projektu sa
dotvorila kultúrno-oddychová zóna plynule nadväzujúca na uņ zrekonńtruované verejné
priestranstvo, ktoré mesto v uplynulých rokoch zrekonńtruovalo. Revitalizáciou verejných
priestranstiev, ktoré sú predmetom projektu sa tieto časti úplne debarierizovali, zvýńila sa
bezpečnosť priestranstva inńtalovaním nových povrchov náńľapných plôch a rekonńtrukciou
verejného osvetlenia. Realizáciou projektu sa takisto poskytol priestor pre oddych obyvateľov
a návńtevníkov mesta. Európsky týņdeň mobility (ETM) je celoeurópska iniciatíva, ktorá by
mala viesť k zlepńeniu mobility v meste, k posunu od automobilovej k nemotorovej preprave,
k vylepńeniu podmienok pre cyklistov, chodcov, deti. Prebieha uņ od roku 2002. Ocenenie
získalo 5 miest a obcí. Hlavné ceny získali mestá Poprad a Moldava nad Bodvou. Plakety
získali mestá Svidník, Lipany a Banská Bystrica.
06.11.2012 po ukončení opláńtenia Domu európskej kultúry sa prikročilo k realizácii
parkoviska. Vybudovalo sa 17 nových parkovacích miest. Parkovisko postavila spoločnosť
SVIDGAS, s.r.o. Svidník. Cena diela je vo výńke 23.944,75 eur. Úhrada bola z vlastných
zdrojov.
Realizovala sa rekonńtrukcia chodníka na Ul. gen. Svobodu. Rekonńtrukciu chodníka
realizovala spoločnosť H.K.K.mont. Cena za realizáciu bola 11.016,12 eur.
V pondelok
12.11.2012 sa začala výstavba parkoviska pri Dome smútku. Vybudovaním parkoviska
vzniklo 48 parkovacích miest pre osobné automobily, dve parkovacie miesta pre zdravotne
postihnuté osoby a dve pre minibusy. Stavbu realizovali Inņinierske stavby, a.s. Końice.
Celkové finančné náklady boli 71 900, 21 eur.
Známa studnička pod Ostrým vrchom sa dočkala opravy. Tento prameň prírodnej
vody je obľúbený medzi Svidníčanmi. Pred časom sa vńak začala voda strácať a pretekať
mimo rúrky, preto primátor mesta poņiadal o pomoc podnikateľa Jozefa Halachana zo
Stropkova, ktorý zdarma zrealizoval opravu prírodného prameňa.
Školstvo
V piatok 13.01.2012 sa stretol primátor mesta Ján Holodňák s riaditeľkami
a riaditeľmi základnej umeleckej ńkoly (ZUŃ), materských (MŃ) a základných ńkôl (ZŃ).
Spolu s primátorom sa na stretnutí zúčastnil aj prednosta MsÚ Vladimír Ńandala. Stretnutia sa
zúčastnili riaditeľky MŃ – Anna Dņupinová, Anna Kurečková a Natańa Ńepitková, riaditeľka
ZUŃ Janette Pichaničová a riaditelia ZŃ – Helena Lacová a Július Paňko. Riaditeľa Miroslava
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Bačińina, ktorý bol práceneschopný, zastúpila Vlasta Laņová. Primátor sa vńetkým poďakoval
za vykonanú prácu v roku 2011 a zaņelal im mnoho úspechov v práci v roku 2012.
V pondelok 30.01.2012 prevzala riaditeľka MŃ gen. Svobodu Anna Kurečková darček
od primátora – notebook, ktorý vyhral na plese a po dlhńom zvaņovaní, ktorej ńkole ho
darovať, rozhodol sa pre MŃ gen. Svobodu ako poďakovanie za výchovu jeho dcéry Natálky,
ktorá tento rok nastúpi do 1. ročníka ZŃ.
V utorok 21.02.2011 navńtívil prednosta Krajského ńkolského úradu (KŃÚ) v Preńove
Vladimír Kaliňák spolu s predsedníčkou Komisie pre vzdelávanie, kultúru, ńport a
mládeņ MsZ Marcelou Ivančovou a prednostom MsÚ Vladimírom Ńandalom ZŃ Karpatskú,
aby sa osobne presvedčili o postupe prác na rekonńtrukcii strechy a podlahy v telocvični.
Finančné prostriedky na odstránenie havarijnej situácie strechy telocvične na základe ņiadosti
MsÚ Svidník pridelilo Ministerstvo ńkolstva, vedy, výskumu a ńportu SR cestou KŃÚ
v Preńove. Prezreli si doposiaľ prevedené rekonńtrukčné práce a vyjadrili spokojnosť
s odstraňovaním havarijnej situácie.
Dňa 21.02.2012 sa uskutočnilo výberové konanie na miesto vedúceho OŃKŃaM vo
Svidníku.
V utorok 06.03.2012 bola daná do prevádzky telocvičňa v ZŃ Karpatskej.
Zrekonńtruovaná telocvičňa bola odovzdaná do uņívania za prítomnosti prednostu KŃÚ
v Preńove Vladimíra Kaliňáka, primátora mesta Jána Holodňáka, Viktora Tyča, zástupcu
firmy, ktorá rekonńtrukciu prevádzala a riaditeľa ńkoly Júliusa Paňka. Celková rekonńtrukcia
stála 11 700 eur.
Viera Dercová sa 15.03.2012 stala vedúcou OŃKŃaM MsÚ vo Svidníku. 28.3.2012
pozval primátor mesta pedagógov na oslavy Dňa učiteľov, ktoré sa konali v DK vo Svidníku.
Spolu s vedúcou OŃKŃaM Vierou Dercovou ocenili vybraných pedagógov z kaņdej ńkoly.
Ocenení pedagógovia:
 ZŃ Komenského
Mária Bilá, Gabriela Haľková, Alexander Hrico, Boņena Ńvecová, Boņena Vargovičová
 ZŃ 8. mája
Boņena Cuperová, Michal Čobirka, Emília Jureková, Daniela Kosťová
 ZŃ Karpatská
Katarína Hvizdová, Vladimír Sluk
 ZUŃ
Vladimír Makara, Peter Varga
 Spojená ńkola
Ľudmila Michalovčíková, Kvetoslava Ozogárová, Drahomíra Ruńčáková
 CZŃ
Katarína Hriņová
 MŃ Ľ. Ńtúra
Anna Dņumanová, Viera Haľková, Helena Siňárová
 MŃ 8. mája
Mária Marčáková, Boņena Remetová
 MŃ gen. Svobodu
Marta Gajdońová, Iveta Grocká
Pre pedagógov v programe vystúpili Kollárovci. Popoludní pozval primátor mesta Ján
Holodňák bývalých pedagógov, aby si spoločne pripomenuli tento sviatok. V úvode odovzdal
Cenu primátora speváckej skupine Svidničanka pri príleņitosti 10. výročia zaloņenia skupiny a
potom spolu s vedúcou OŃKŃaM Vierou Dercovou poďakovali bývalým pedagógom za
prácu.
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Mesto Svidník spolu s volejbalovým klubom (VK) Slávia Svidník zorganizovali pri
príleņitosti Medzinárodného dňa detí podujatie Deň detí vo Svidníku. Dňa detí sa zúčastnili
vńetky MŃ a ZŃ. Na ihriskách otvoril volejbalový a futbalový turnaj primátor mesta, ktorý sa
prihovoril deťom aj na peńej zóne, na ktorej sa konali rôzne vystúpenia. Najmenńie deti
privítal klaun. Deti kreslili na chodník a v priestoroch pri ZŃ mali moņnosť vidieť ukáņky
výcviku sluņobných psov polície. Hasičský a záchranný zbor predviedol ukáņku vyprostenia
zraneného z auta. Na peńej zóne primátor mesta Ján Holodňák spolu s vedúcou OŃKŃaM
Vierou Dercovou a klaunom Adynom oceňovali úspeńných ņiakov. Po nich boli ocenení zlatí
volejbalisti – juniorskí majstri Slovenska VK Slávia Svidník. Vystúpil Marek Lacko so
skupinou Fictive Marry.
Zoznam ocenených pri príleņitosti MDD, 1. júna 2012
 ZŃ Komenského:
Fabián Pasnińin, Dominika Cuprińinová, Jaroslava Milá, druņstvo dievčat vo volejbale:
Dominika Vasilenková, Andrea Petrová, Martina Keselicová, Pavla Olčáková, Kristína
Vansová, Kristína Balinová, Ivana Keselicová, Viktória Kráľová, Kristína Plańková, Sofia
Horochoničová, Anna Kotuličová
 ZŃ 8.mája:
Samuel Dzur, Dávid Sirý, Júlia Čipčovská, Aneta Vanátová, Marián Ilčisko
 ZŃ Karpatská:
Michal Cocuľa, druņstvo volejbalistov: Alan Petrik, Adam Rińko, Michal Ńčerba,
Ján Harhovský, Tomáń Pavuk, Ńimon Gula, Ľuboń Danč, Jaroslav Mazúr, Dominik
Nagajda, Martin Kozák, druņstvo mladńích volejbalistov: Jakub Kmiť , Patrik Stadtherr ,
Samuel Paňko , VietMihn Ngvyen , Radovan Vitko , Lukáń Koreň
 ZUŃ:
Kamila Jackaninová, Sidónia Zasadová, Andrej Lukáč, Dominika Paňková, Júlia
Nemcová, ņiačky tanečného odboru: Kornélia Cocuľová, Diana Dņoganová, Jana
Chudíková, Klaudia Kańčáková, Kristína Plańková, Kamila Kopčová, Diana Lukáčová,
Veronika Millá, Martina Mińčíková, Jana Vaňková, Veronika Zozuľáková
 Spojená ńkola:
Lenka Cocuľová, Veronika Gumanová, Daniela Olijárová
 ZŃ sv. Juraja:
Natália Blańková a Katarína Ņdiňáková
 Volejbalový turnaj:
1. miesto: ZŃ Karpatská
2. miesto: ZŃ 8. mája
3. miesto: ZŃ Komenského
4. miesto: Spojená ńkola
 Futbalový turnaj:
1. miesto: ZŃ Komenského 1
2. miesto: ZŃ Komenského 2
3. miesto: ZŃ 8. Mája
4. miesto: ZŃ Karpatská
5. miesto: Spojená ńkola
6. miesto: Cirkevná základná ńkola sv. Juraja
7. miesto: Ńpeciálna základná ńkola internátna
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V utorok 12.06.2012 sa v areáli Spojenej ńkoly uskutočnilo slávnostné otvorenie
multifunkčného ihriska. Zúčastnili sa predseda PSK Peter Chudík, bývalý ńtátny tajomník
Jaroslav Ivančo, prednosta KŃÚ Vladimír Kaliňák, vedúca Odboru financií a správy majetku
PSK Mária Holíková, poslanec PSK a primátor Svidníka Ján Holodňák, poslanec PSK Peter
Pilip, riaditeľka POS Mária Pajzinková, riaditeľ SPŃO a prezident VK Slávia Svidník Pavel
Olejár a zástupca realizačnej firmy MARO, s.r.o. Sučany. Po úvodnom spoločnom ńportovom
programe ńtudentov – volejbalistov VK Slávia Svidník a ņiakov a po privítaní riaditeľkou
ńkoly Máriou Makutovou sa ņiakom i učiteľom prihovorili Peter Chudík, Jaroslav Ivančo a
Ján Holodňák. Pásku slávnostne prestrihol Peter Chudík s Jaroslavom Ivančom, ktorí mali aj
prvé výkopy futbalovou loptou. Výstavbu multifunkčného ihriska podporili Úrad vlády SR,
Ministerstvo ńkolstva, vedy, výskumu a ńportu SR a PSK, ktorý je zriaďovateľom ńkoly.
Náklady na vybudovanie ihriska presiahli 64 tisíc eur.
V pondelok 02.07.2012 sa stretli riaditeľky MŃ, ZŃ a ZUŃ na pozvanie primátora na
slávnostnom obede pri príleņitosti ukončenia ńkolského roka 2011/2012. Na stretnutí sa
zúčastnil zástupca primátora, prednosta MsÚ, vedúca OŃKŃaM. Primátor sa poďakoval
riaditeľkám za výborne zvládnutý ńkolský rok. Riaditeľkám odovzdal ďakovné listy.
Mesto Svidník vyuņíva čas prázdnin na rekonńtrukčné práce a obnovu MŃ. Najväčńí
rozsah prác bol v MŃ 8. mája, v ktorej prebiehala rekonńtrukcia kúpeľní, sociálnych zariadení,
chodieb a tried. Rekonńtrukčné práce a maľby prevádzal Zdenek Kosť – Mikos s celkovým
nákladom 6 940 eur. V ostatných MŃ prebiehali čistiace práce, maľovanie a oprava zariadení.
V MŃ gen. Svobodu pribudol nový veľký altánok pre deti.
V pondelok 03.09.2012 sa začal vo vńetkých ńkolách nový ńkolský rok 2012/2013.
Slávnostného otvorenia ńkolského roka sa zúčastnili primátor mesta Ján Holodňák, ktorý
zároveň doprovodil svoju dcéru prváčku do ńkoly, poslankyňa MsZ Marcela Ivančová
a vedúca OŃKŃaM Viera Dercová. Od 1. septembra do 46 tried ZŃ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta nastúpilo celkom 1022 ņiakov a do 17 tried MŃ nastúpilo 332 detí. V ZŃ je
o proti ńkolskému roku 2011/2012 zníņenie o 5 tried a 67 ņiakov, v MŃ je počet detí niņńí o 19
detí. ZUŃ v ńkolskom roku 2012/2013 bude navńtevovať 740 ņiakov, čo je oproti minulému
ńkolskému roku nárast o 21 ņiakov.
15.11.2012 sa konali oslavy 20. výročia zaloņenia CZŃ sv. Juraja vo Svidníku.
Primátor pri tejto príleņitosti odovzdal poďakovanie farárovi o. Marekovi Pulńčákovi
a riaditeľke ńkoly Kataríne Hriņovej. Oslavy začali Archijerskou sv. liturgiou v chráme Boņej
múdrosti, ktorú celebroval arcibiskup a metropolita Ján Babjak. V DK vo Svidníku
pokračovali oslavy slávnostnou akadémiou.
Primátor mesta menoval Nadeņdu Ignácovú do funkcie riaditeľky ZŃ Karpatskej vo
Svidníku. Menovania do funkcie sa zúčastnil aj zástupca primátora, hlavný kontrolór mesta,
prednosta MsÚ a vedúca OŃKŃaM. Po odchode bývalého riaditeľa Júliusa Paňka do
dôchodku bola poverená riadením ńkoly. Riaditeľku primátor menoval na päťročné funkčné
obdobie od 01.12.2012 do 30.11.2017.
Kultúra
Uņ tradične privítali Svidníčania nový rok na peńej zóne. Program začal o desiatej
vystúpením DJ Fera. Potom sa divákom predstavil Vladimír Sluk s Marianou Vasilenkovou,
Filip Ńandala a Timea Dņavoronková, Mária Mačońková a Igor Kucer. Svidníčanom do roku
2012 blahoņelal primátor mesta Ján Holodňák a prednosta ObÚ Bohumil Kačmár. Hymnu
zaspieval Igor Kucer a po hymne začal ohňostroj, na ktorý čakali vńetci prítomní. Námestie
eńte dlho po polnoci patrilo ľuďom, ktorí sa veselo zabávali.
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Na prelome rokov 2011-2012 vo vydavateľstve Spolku ukrajinských spisovateľov
Slovenska v Preńove vyńla piata kniha spisovateľa Júliusa Paňka zo Svidníka, novela Aľbom
(Album). Novelou autor vzdáva hold dedine 20. storočia. Rozprávanie deja je v prvej osobe
hlavnej postavy Tolika. Novela zachytáva udalosti od začiatku 20. storočia aņ po 70-te roky.
Vo ńtvrtok 02.02.2012 otvorila v POS riaditeľka Mária Pajzinková výstavu
amatérskych insitných umelcov Miroslava Potomu zo Stročína a Stefana Telepa z obce
Zdynia v Poľsku. Výstavu uņ niekoľko rokov usporadúva Zväzok Euroregión Tatry v rámci
cyklu výstav Umelci poľsko-slovenského pohraničia. Obaja umelci vo svojich obrazoch
ukazujú rusínsku kultúru, oņivujú tradičné remeslá a zvyky.
V sobotu 18.2.2012 usporiadal Gréckokatolícky farský úrad Svidník karneval na
zimnom ńtadióne vo Svidníku. Otcom myńlienky bol o. Marek Pulńčák. Záńtitu nad podujatím
prevzal primátor mesta. Za pekného sobotného popoludnia sa na ľade predstavilo mnoho
zaujímavých masiek, prebiehali rôzne súťaņe detí i rodičov.
V Dennom centre pri MsÚ bola inńtalovaná výstavka ručne vyńívaných obrazov. Sú
dielom ńikovných rúk senioriek M.Vendeľovej, M.Kutnej, M.Hostiňákovej, A.Gorińčákovej,
A.Pacolákovej, A.Borisovej, M.Obmańčíkovej, H.Labíkovej.
V Medzinárodný deň ņien sa primátor mesta stretol s členkami SZPB,
opatrovateľkami a zamestnankyniami MsÚ, prijal a ocenil jubilujúce sedemdesiatničky,
členky výboru Jednoty dôchodcov Slovenska a Denného centra, navńtívil ņeny v Zariadení
pre seniorov a Domove sociálnych sluņieb, pripravil s poslancami MsZ podujatie pre ņeny
v DK vo Svidníku.
V piatok 16.03.2012 bola v SNM MUK vo Svidníku slávnostne
otvorená výstava KRASLICE 2012. Výstavu otvoril riaditeľ múzea Miroslav Sopoliga spolu
s primátorom mesta Jánom Holodňákom a generálnym konzulom Ukrajiny na Slovensku
Jurijom Koľadynskym. Na výstave sa svojimi dielami prezentovalo 21 ņien a 2 muņi
z rôznych miest a obcí Slovenska. 19.04.2012 sa vo Východoslovenskej galérii v Końiciach
uskutočnila vernisáņ výstavy akademického maliara Pavla Michaliča. Na výstave, ktorá niesla
názov A-O-A (akvarel – olej – akryl), vystavoval náń rodák takmer 40 diel. V súčasnosti ņije
v Senci. Výstava A-O-A trvala do 20.05.2012.
V utorok popoludní 01.05.2012 sa uskutočnil kultúrny program pri príleņitosti
Sviatku práce, Dňa víťazstva nad fańizmom a Dňa výročia vstupu SR do EÚ. Na konskom
povoze doviezli mládenci z folklórneho súboru (FS) Tarka z Bardejova vyzdobený máj, ktorý
postavili na peńej zóne a zástupca primátora Miron Mikita, ako „gazda“, im odovzdal fľańu
ostrého.
Vo VHM – Múzejné oddelenie vo Svidníku bola vo ńtvrtok 10.05.2012 otvorená
výstava DUKLA vo výtvarnom umení, ktorej organizátormi boli Ozbrojené sily SR,
Personálny úrad OS Liptovský Mikuláń a Vojenský historický ústav (VHÚ) Bratislava.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili mnohí hostia z Ministerstva obrany SR, primátor mesta,
prednosta ObÚ, poslanci PSK, poslanci MsZ, zástupcovia verejnej správy, členovia
Oblastného výboru SZPB, ņiaci, ńtudenti a občania. Výstava sa konala pri príleņitosti 67.
výročia ukončenia 2. svetovej vojny a trvala do 31.10.2012. Na výstave boli umiestnené
obrazy piatich československých maliarov.
V Deň matiek v sále DK vńetky mamky pozdravil primátor mesta. V kultúrnom
programe sa predstavili deti z MŃ. Vystúpila spevácka skupina Fragile z Bratislavy.
V sobotu 19.05.2012 pri príleņitosti Medzinárodného dňa múzeí pripravili podujatia aj
vo VHM i v SNM MUK. V skanzene vo Svidníku pálili jánske ohne a opekali klobásky. Vo
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VHM mali návńtevníci moņnosť pozrieť expozíciu Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 19141945.
Vo ńtvrtok 24.05.2012 sa divákom predstavil divadelný ochotnícky súbor Ondavan zo
Stropkova s klasikou Jozefa Gregora Tajovského Statky zmätky. V utorok 29.05.2012 bola
v Podduklianskej kniņnici otvorená výstava ľudového rezbára Frantińka Jenča z Niņnej
Pisanej. Výstavu otvoril riaditeľ Podduklianskej kniņnice Kamil Benko s primátorom mesta.
Výstava niesla názov Karpatská drevená cesta a autor vystavoval drevené reliéfy a plastiky.
Výstava trvala do 22.06.2012.
V nedeľu 03.06.2012 sa na peńej zóne konal Rómsky slávik 2012, ktorý v spolupráci s
mestom pripravili Milan Gabčo a Pavol Balog. Za účasti primátora, vedúcej OŃKŃaM
a odbornej poroty v zloņení Ľuboslav Kaliňák, Martin Gibej a Aneta Cinová sa stretli
vyrovnaní súťaņiaci. Víťazom sa stala Beáta Karsová zo Svidníka, na 2. mieste skončil
Dominik Vaňko a Marián Ńamko a na 3. mieste Lenka Giňová. V kultúrnom programe sa
predstavila rómska tanečná skupina pod vedením p. učiteľa Milana Vaňugu, ńtvorročný
bubeník Tobias Cina a rómska skupina Mezoforte. Moderátorsky akciu sprevádzal Ńtefan
Tipan a Erik Hilari Lakatoń.
V piatok 15.06.2012 sa začali 58. Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov SR detskou
súťaņou maľovaním na asfalt. V kategórii najmenńích si prvé miesto odniesla MŃ Ľ. Ńtúra,
v strednej a starńej kategórii boli najlepńí ņiaci ZŃ Komenského. Na peńej zóne nasledovala
Ńkola ľudového tanca, ktorú pripravilo POS so ZUŃ. V Podduklianskej kniņnici sa konala
beseda s ukrajinskými spisovateľmi a v SNM MUK sa uskutočnilo otvorenie výstavy
Vladimíra Provčiho – Ukrajina v srdci chorvátskeho Rusína. Medzitým sa uskutočnila súťaņ
SČK. V súťaņi najmladńích bola prvá ZŃ 8. mája Svidník, II. st. vyhralo druņstvo
zdravotníkov CZŃ sv. Juraja Svidník a v súťaņi DPP-M bolo prvé Gymnázium Giraltovce.
V SNM MUK sa konala slávnostná akadémia 100. výročia narodenia J. Kosťuka a V.
Nejedlého. Členovia FS Makovica prechádzali po meste na koči a pozývali občanov na
Slávnosti. O 19:00 vystúpili na peńej zóne cirkevné spevácke zbory na Koncerte duchovnej
piesne. O 21:00 sa začala na amfiteátri veľkolepá disco party. V sobotu sa v skanzene
predstavili FS etnograficko – folklórnym programom Od Vianoc po Veľkú noc a program
pokračoval vystúpeniami na amfiteátri. 58. Slávnosti kultúry Rusínov – Ukrajincov SR
otvoril primátor mesta, ktorý privítal predsedu PSK Petra Chudíka, poslancov PSK, hostí a
ostatných návńtevníkov. Vystúpili: Mária Mačońková, DFS Makovička zo Svidníka, DFS
Srdiečko z Preńova, DFS Raslavičanik z Raslavíc, Filip Ńandala a ďalńí. Po nich v programe
Nad Svidníkom jasno vystúpili – FS Makovica zo Svidníka, FS Borievka z Końíc, FS
Zemplín z Michaloviec, FS Karpaťanin z Preńova, súbory zo Srbska, Chorvátska, súbor
z Belohoria a ďalńí speváci. Sobotňajńí program ukončilo zoskupenie Rusín Čendeń Orchestra
z Telgártu. Nedeľňajńí program začal svätými liturgiami v chrámoch vo Svidníku
i v skanzene. Delegácie vzdali hold padlým na Pamätníku čsl. armády na Dukle. O 13:00 sa
uskutočnil krojovaný sprievod mestom a kladenie vencov a kytíc pri pamätníkoch vo
Svidníku. Nedeľňajńí kultúrny program otvoril Peter Sokol, predseda ZRUS SR a generálna
konzulka Ukrajiny Oľga Benč, ktorí privítali poslanca NR SR Viliama Novotného, poslancov
PSK, primátorov miest, zahraničných hostí i vńetkých návńtevníkov a účastníkov Slávností.
Divákom sa predstavili: FS Makovica zo Svidníka, FS Kozačata z Ruska, Burńtyn
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z Bieloruska, PUĽS z Preńova a ďalńí. 58. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov SR sa
zúčastnili aj delegácie partnerských miest z Vrbasu zo Srbska na čele s poslankyňou Národnej
skupńtiny Srbska Olenou Papugou, Mirkom Koprivicom, Milanom Vuijičičom a Borisom
Belovičom. Z mesta Chrudim sa festivalu zúčastnili miestopredsedovia Miroslav Tejkal
a Roman Málek, zo Stryźowa primátor Marek Śliwiński a prednosta Mieczysław Marczak,
z Rachova primátor Jaroslavom Dumynom a primátor Krosna Piotr Przytocki.
19.06.2012 bola v POS otvorená výstava Marcela Kubinského Hora osudu a iné
pohyblivé veci. Výstavu otvorila riaditeľka POS vo Svidníku Mária Pajzinková, ktorá
privítala autora, zástupcu primátora Mirona Mikitu, vedúcu OŃKŃaM Vieru Dercovú
a ďalńích hostí. V kultúrnom programe sa predstavili ņiaci ZUŃ vo Svidníku. Výstava trvala
do 13.07.2012.
Slávnostným sprievodom od MsÚ na peńiu zónu, na čele ktorého kráčali maņoretky, sa
v piatok 06.07.2012 začali Dni Svidníka 2012. Sprievod sa zastavil v SNM MUK, v ktorom
27 dobrovoľných darcov krvi, vrátane primátora mesta, darovalo krv v rámci Primátorskej
kvapky krvi. V SNM MUK sa uskutočnila Poradňa zdravia. V rámci Dňa otvoreného kultúre
bolo zdarma otvorené SNM MUK, skanzen, Galéria Dezidera Millyho, VHM a POS. Pre
deti do 15 rokov bol vstup na kúpalisko Vodný svet zdarma. Popoludní sa na peńej zóne začal
kultúrny program, v úvode vystúpilo Detské kočovné divadlo Drak. Po ňom odovzdal
primátor mesta Ján Holodňák spolu s predsedom komisie Andrejom Tyčom, po odsúhlasení
MsZ vo Svidníku, Cenu mesta Jánovi Jechovi a Jánovi Gibejovi. Vystúpili skupiny Drińľak,
Crazy Cousins zo Srbska, Karavána zo Spińskej Novej Vsi, Kabát revival, Gladiátor,
ukončením piatkového večera bola svetelná show Dua Aratron Aspis. V sobotu 07.07.2012
prebiehal na futbalovom ńtadióne turnaj Primátor football cup, ktorého sa zúčastnilo 6
muņstiev. Víťazstvo si odniesli futbalisti Mesto Svidník, ktorí vo finálovom zápase
porazili druņstvo Ńidlovec Preńov pomerom 4:3. Na 3. mieste skončili Učitelia Svidník, ńtvrté
bolo Infinity a bez medailí odińli EJ-HA a Sparty. Na peńej zóne sa uskutočnila
súťaņ Najkrajńie psíča. Súťaņe sa zúčastnilo 11 orieńkov a 3 čistokrvné psy. Víťazom
v kategórii čistokrvných psov sa stala Anna Gibová so psom Bajka, v kategórii orieńkov
zvíťazila Irina Hileta so psom Messi a cenu poroty si odniesol Igor Sejka so psom Ginny. Pre
malých divákov bol premietnutý zdarma film Ńmolkovia. Na peńej zóne sa predstavili
tanečníčky a tanečníci Svitan a Svitanček, skupina The Kitys a Piňazi de. Dámy cvičili na
multifunkčnom ihrisku pri ZŃ Komenského zumbu pod vedením cvičiteľky Ivany Saganovej
Loziňakovej a aerobik pod vedením Lýdie Bajcurovej. Bodkou za Dňami Svidníka bol
zdrama film Nevestinec. Vńetkým prialo počasie, ktoré bolo moņno aņ trochu horúce.
V piatok 13.07.2012 sa uskutočnila v POS vernisáņ výstavy Márie Cibovej, rod.
Borńovskej pod názvom Fotografia a enkaustika. Výstavu a umelkyňu predstavila riaditeľka
POS vo Svidníku Mária Pajzinková. Otvorenia výstavy sa zúčastni primátor mesta, zástupca
primátora, vedúca OŃKŃaM, príbuzní, priatelia a zástupcovia kultúrnych ustanovizní vo
Svidníku. Výstava trvala do 13.08.2012.
V dňoch 04.08. – 05.08.2012 sa uskutočnil na
peńej zóne 2. ročník nekomerčného zrazu veteránov, historických vozidiel a klasických
vozidiel. PARTIZAN OPEN SK 2012 otvoril primátor mesta, ktorý odńtartoval pretekárov na
prvej etape a sám si vyskúńal jazdu na historickom vozidle. V troch etapách veteráni preńli
krásne zákutia náńho kraja pod Duklou. V nedeľu primátor vyhodnotil a ocenil najkrajńie autá
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zrazu. Víťazom sa stal majiteľ auta Citroen Avant z Michaloviec. Do atmosféry s nádychom
minulosti prispelo vystúpenie hudobnej skupiny Retro Music Band z Roņňavy.
V nedeľu 05.08.2012 sa na futbalovom ńtadióne uskutočnil v poradí uņ 19. ročník
súťaņe hasičských druņstiev O pohár primátora mesta Svidník. V horúcom letnom počasí
súťaņilo 9 muņských a 3 ņenské druņstvá DHZ. Primátor mesta súťaņ otvoril. Súťaņ začali
ņeny. Víťazstvo si odniesli dievčatá z Niņného Mirońova, druhé bolo druņstvo z Vyńného
Mirońova a tretie druņstvo z Giraltoviec. V súťaņi muņov: 1. Hrabovec, 2. Giraltovce, 3.
Ńarińský Ńtiavnik, 4. Niņný Mirońov, 5. Radoma, 6. Vyńný Mirońov B, 7. Vyńný Mirońov A,
8. Havaj, 9. Svidník. Súťaņe sa zúčastnili hostia: Ján Gibej - predseda ÚzV DPO, Pavlína
Kretová – riaditeľka ÚzVDPO, Ivan Hlivák – člen KV DPO, Viktor Hriseňko – riaditeľ OR
HaZZ Svidník, Ján Krińko – okresný predseda DHZ a vedúci odborov MsÚ Viera Dercová
a Pavel Gojdič.
10. -12. augusta 2012 sa na letisku vo Svidníku konal ďalńí ročník TUNING ZRAZU.
Organizátori sa rozhodli ponúknuť návńtevníkom a priaznivcom exkluzívne upravených
automobilov podujatie s náleņitou pridanou spoločenskou a kultúrnou hodnotou. TUNING
ZRAZ Svidník sa počas ńesťročnej histórie zaradil medzi podujatia, ktoré patria vo svojej
kategórii medzi najrenomovanejńie na Slovensku. V nedeľu 23.09.2012 sa vo svidníckom
skanzene uskutočnilo podujatie Deň ľudových tradícií a Pirohy 2012, ktoré usporiadalo SNM
MUK, Spoločnosť priateľov múzea s organizáciami slovenských zväzov záhradkárov,
včelárov a rybárov vo Svidníku. Podujatie sa konalo pod záńtitou primátora. Návńtevníci si
mohli prezrieť ukáņky remeselnej výroby a spracovania dreva, kovu, koņe, hliny a prútia, ako
aj výstavu záhradkárov, rybárov a včelárov. Divákom sa predstavil ukrajinský súbor Marička,
návńtevníkom sa prihovoril riaditeľ SNM MUK Miroslav Sopoliga a primátor mesta. Privítali
vzácnych hostí: poslanca NR SR Mikuláńa Krajkoviča, generálnu konzulku Ukrajiny Oľgu
Benč, poslancov PSK Milana Cocuľu a Petra Pilipa, prednostu ObÚ, Mikuláńa
Muńinku, Fedora Gocza a ďalńích. Divákov zabávala ľudová hudba Kollárovci. Súťaņe vo
varení pirohov sa zúčastnilo 5 druņstiev: z ukrajinského Rachova, z poľskej Ņdyne, rodina
Olijárovcov z Niņnej Pisanej, z Detského domova a Spojenej ńkoly vo Svidníku. Zvíťazilo
druņstvo zo Ņdyne, cenu primátora získalo druņstvo z Rachova. V súťaņi jedákov pirohov
vyhral Ńtefan Tipan zo Svidníka, medzi deťmi zvíťazil Alex Nus zo Slovenskej Kajne.
Moderátorom bol Ivan Rudy.
V nedeľu 30.09. vystúpila v DK slovenská hudobná skupina Fragile. Skupina hrá bez
hudobných nástrojov.
Primátor v októbri v rámci Mesiaca úcty k starńím pozval seniorov do DK vo
Svidníku. Na pódiu sa predstavili deti svidníckych MŃ, tanečníci z tanečného klubu Svitan,
ņiaci ZUŃ.
V sobotu 20.10.2012 sa v DK uskutočnilo tradičné kultúrne podujatie Echo nańich
slávností. V programe vystúpil FS Makovica, DFS Makovička, Veronika Bezecná, Filip
Ńandala, Martina Mińčíková, Kristína Jacková, Ján Mata, Tamara Dikyová, Ľudmila Ńvedová,
Rusínsky holosy a ľudová rozprávačka Araňa z Jarovníc. V SNM MUK sa uskutočnila
vernisáņ spoločnej výstavy Juraja a Mateja Gavulu – Sochy. Výstava je koncipovaná ako
vizuálny rozhovor dvoch rodinne a pedagogicky prepojených osobností rôznych výtvarných
generácií. Výstava trvala do 03.02.2013.
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V Podduklianskej kniņnici bola 25. 10. otvorená výstava – Erby miest a obcí okresu
Svidník a PSK. Pozvaných privítal riaditeľ Podduklianskej kniņnice Kamil Benko.
Prítomných s históriou erbov a heraldickými znameniami oboznámil riaditeľ Ńtátneho archívu
v Preńove, pobočka Svidník, Richard Pavlovič. Zámer výstavy ozrejmil spoluautor výstavy
Ján Grega a k prítomným sa prihovoril primátor mesta. Výstava zo zbierok Jána Gregu,
poslanca MsZ a Krajského múzea v Preńove bola sprístupnená verejnosti do 26.11.2012 a
konala sa v rámci Dňa PSK.
28.10. sa v DK uskutočnila regionálna súťaņná prehliadka Rómsky talent, ktorej
poslaním je vyhľadávať mladé rómske talenty. Súťaņ pripravilo POS spolu s mestom Svidník
a zúčastnilo sa jej sedem súborov a sedem sólistov z okresov Svidník a Stropkov.
V piatok 26.10.2012 sa v Podduklianskej kniņnici konal krst knihy Jozefa Rodáka
Pozabudnutí hrdinovia. Hostí privítal riaditeľ Podduklianskej kniņnice Kamil Benko, vystúpil
zástupca primátora a riaditeľ RRA Miron Mikita, autor knihy Jozef Rodák a primátor mesta.
Spoločne pokrstili knihu prsťou zeme z Dukly. Medzi hosťami boli aj Helena Husárová
a Andrej Hvozda, priami pamätníci, ktorí svojimi príbehmi prispeli k poznaniu danej doby.
Kniha vyńla s prispením RRA vo Svidníku, archívu Mirona Mikitu a VHÚ Praha a voľne
nadväzuje na predońlú knihu Karpatsko – duklianska operácia, ktorá vyńla v roku 2010.
Vo ńtvrtok 8.11.2012 sa konali 22. predvianočné predajné trhy. Slávnostný sprievod
od budovy MsÚ na peńiu zónu, na čele ktorého pochodovali svidnícke maņoretky, poslanci
MsZ, pozvaní hostia a zamestnanci MsÚ, otvoril túto udalosť. Na peńej zóne privítal primátor
mesta predávajúcich, kupujúcich i hostí. Nechýbala ulička remesiel, návńtevníci trhov mali
moņnosť vidieť autá značiek Ńkoda a Citroen, remeselníkov, mohli si kúpiť odevy, obuv,
doplnky, cukrovinky, rôzne drobnosti a pochutiť si na klobáske, či zahriať sa teplým vínkom.
V programe si mohli pozrieť vystúpenie svidníckych hudobných skupín Carmen, Akustik
a v sobotu Dual Relax. Losovala sa tombola.
V priestoroch VHM bol 16.11.2012 otvorený výstavný diptych Spoločne v boji proti
fańizmu – Ukrajinci v bojoch na slovenskom území a Slovenské umenie proti fańizmu.
Kurátorom výstavy bol Ladislav Skrak, predseda Klubu výtvarných umelcov a teoretikov.
Výstava je dielom SZPB, Klubu výtvarných umelcov a teoretikov, Stredoslovenského múzea
v Banskej Bystrici, VHÚ a VHM vo Svidníku. Výstava trvala do 15.04.2013.
Vo ńtvrtok 6.12.2012 zavítal aj do Svidníka Mikuláń. Prińiel pred MsÚ, odkiaľ spolu
s primátorom mesta, prednostom MsÚ, vedúcou OŃKŃaM a anjelikmi na koči rozdávali
cestou na peńiu zónu deťom veľké lízanky. Na peńej zóne Mikuláń deťom zaspieval, deti mu
na oplátku zaspievali tieņ a zarecitovali básničky. Prińiel aj ujo balonár, ktorý bol
zabezpečený CVČ vo Svidníku. Vńetci spolu potom spolu odrátali zapálenie vianočného
stromčeka a výzdoby na peńej zóne.
Vo ńtvrtok 20. decembra 2012 sa v Podduklianskej kniņnici uskutočnil krst básnickej
trojzbierky ...A ņivot ide ďalej, ktorej autorkou je Mária Soročinová zo Svidníka. Krstu sa
zúčastnil primátor mesta Ján Holodňák, riaditeľ kniņnice Kamil Benko a ďalńí hostia.
V nańom meste sa konali druhýkrát Svidnícke vianočné trhy na peńej zóne. Občania sa
mohli pokochať umeleckými predmetmi, remeselníckymi výrobkami a mali moņnosť kúpiť
ņivého kapra alebo sumca. Tohto roku si občania vychutnali vianočný primátorský punč,
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ktorý rozdával samotný primátor mesta a pochutnať si mohli aj na čerstvom chlebe
s bravčovou masťou.
Vo ńtvrtok 13.12.2012 sa v gréckokatolíckom Chráme Boņej Múdrosti vo Svidníku
uskutočnil krst CD nosiča Ńčasťa, zdravja vinčujeme v podaní členov FS Makovica. Nové CD
po bohosluņbe krstil gréckokatolícky farár o. Marek Pulńčák svätenou vodou. Na krste sa
zúčastnili aj predstavitelia mesta na čele s primátorom, ktorý sa poďakoval za nádherné
koledy vńetkým členom FS Makovica a jeho umeleckej vedúcej Márii Pajzinkovej.
V stredu 19.12.2012 na koncerte v rímskokatolíckom kostole vystúpili ņiaci a učitelia
ZUŃ, vo ńtvrtok 20.12.2012 sa na peńej zóne predstavili ņiaci ZŃ, DFS Makovička a členky
speváckeho súboru Svidničanka a v piatok 21.12.2012 vystúpili deti z MŃ, CZŃ, Spojenej
ńkoly a CVČ.
V stredu 26.12.2012 sa v DK uskutočnil 15. ročník Ńtefanského vianočného koncertu,
usporiadateľom ktorého bola Charisma a záńtitu nad koncertom prevzal primátor mesta.
V úvode sa predstavila progresívna cimbalová kapela Silvayovci z Końíc. Po nich sa divákom
predstavil náń známy operný spevák Igor Kucer s gitaristom Ondrejom Micíkom a hosťom
bola aj jazzová skupina AMC Trio. Moderátorom koncertu a hostiteľom bol Voloď Kucer.
Konfesie a cirkevný život v obci
V pondelok 23.01.2012 sa uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie primátora
s duchovnými a sestrami predstavenými pôsobiacimi v meste.
Bilancovala sa konkrétna finančná pomoc mesta cirkvám. Výńka dotácií mesta na
jednotlivé účelové akcie záviseli od finančných moņností. V roku 2011 boli z úrovne mesta
poskytnuté cirkvám tieto finančné čiastky: Filantropia pravoslávnej cirkvi – 3300 €,
Gréckokatolícka Charita Preńov – 2000 €, Gréckokatolícky farský úrad Svidník – 100 €,
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Záhradná – 1200 €, Rímskokatolícky farský úrad – 3200 €,
Rímskokatolícky mieńaný zbor – 100 €, CZŃ sv. Jakuba – 38300 €, Gréckokatolícka cirkev,
farnosť Záhradná – 1000 €. Na pracovnom stretnutí zazneli aj ďalńie reálne námety na
spoluprácu mesta s cirkvami, ktoré sa budú v budúcnosti postupne realizovať.
V nedeľu 29.01.2012 sa v DK uskutočnil koncert, v ktorom sa predstavili kňazi
rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. Koncert zorganizoval kňaz Peter Milenky, ktorý
pôsobil aj vo svidníckom okrese. Na koncerte vystúpili kňazi ako hudobníci v troch
skupinách: Kerygma, The Sain a Peter Milenky band.
Vývarovňa Filantropie pravoslávnej cirkevnej obce n.o. v budove bývalej MŃ
Duklianskej po krátkodobom zatvorení z technických dôvodov opäť začala poskytovať
stravovanie. Zároveň vývarovňa obnovila rozvoz stravy pre svojich stravníkov na území
mesta Svidník.
V auguste prijal primátor mesta delegáciu mládeņníkov z bieloruského mesta Grodno,
ktorých do Svidníka priviedol duchovný správca cirkevných obcí prot. Michal Rońič
v spoločnosti otca Jána Pajkońa. Prijatia sa zúčastnil aj prednosta MsÚ. Primátor mesta
predstavil účastníkom nańe mesto a okolie.
V gréckokatolíckom chráme sv. Paraskievy vo Svidníku sa vo ńtvrtok 27.09.2012
uskutočnila slávnostná svätá liturgia pri príleņitosti 1. výročia udelenia čestného občianstva
mesta Svidník Alexandrovi Pavlovičovi in memoriam. Svätú liturgiu viedol o. Marek Pulńčák,
dekan gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Svidník – mesto. Slávnostnej omńe sa zúčastnili aj
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zástupcovia mesta Miron Mikita s manņelkou, Vladimír Ńandala, Stanislav Fek a Viera
Dercová.
V nedeľu 23.12.2012 sa v DK uskutočnil v poradí uņ XVIII. ročník Vianočného
benefičného koncertu cirkevných speváckych zborov, organizátorom ktorého bola
Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku a mesto Svidník. Moderátori privítali pravoslávneho
arcibiskupa Rastislava, primátora mesta, prednostu ObÚ, prednostu MsÚ a ďalńích. Vystúpili
Ukrajinský národný zbor – Karpaty z Końíc a ņiaci zo ZŃ Karpatskej, zmieńaný spevácky
zbor Boņského Srdca pri rímskokatolíckej cirkvi vo Svidníku, gréckokatolícky spevácky zbor
Presvätej Bohorodičky zo Svidníka, pravoslávny spevácky zbor Katedrálneho chrámu
zosnutia Presvätej Bohorodičky z Końíc, spevácky súbor Svidničanka, rímskokatolícky zbor
Echo z Krosna a pravoslávny cirkevný spevácky zbor pri chráme svätej Trojice vo Svidníku.
Účinkujúcim sa poďakovali a zaņelali vńetkým prítomným ńťastné a radostné Vianoce
primátor mesta a duchovný správca pravoslávnej cirkevnej obce prot. Ján Sovič. Výťaņok
z koncertu putoval na dobročinné účely.
Politické strany, politika
Vo verejnom hlasovaní bol 15.1. za nového okresného predsedu ĽS-HZDS zvolený
Jaroslav Cuprińin.
Predčasné parlamentné voľby sa konali 10.03.2012. Pred voľbami vo Svidníku strana
SaS pripravila fańiangovú veselicu, SMER-SD mal centrálny míting, SDKÚ-DS prińla aj s
divadlom DRAK pred obchodné centrum Makos, strana MOST-HÍD pripravila diskotéku na
ľade.
V súlade s ustanovením Zákona o voľbách do orgánov NR SR sa v piatok 27.01.
uskutočnilo prvé zasadnutie okrskových volebných komisií v meste Svidník, ktoré viedol
primátor Ján Holodňák. Po zloņení zákonom predpísaného sľubu členovia okrskových
volebných komisií podpísali poučenie o povinnosti mlčanlivosti a boli oboznámení s úlohami
okrskových volebných komisií (OkVK). Za predsedov a podpredsedov OkVK boli ņrebom
určení:
Okrsok č. 1 - Spojená ńkola - predsedníčka:Slávka Haníková (SaS), podpredsedníčka:
Renáta Rusinková (Strana ņivnostníkov Slovenska), zapisovateľka: Mária Kandravá.
Okrsok č. 2 - ZŃ Karpatská - predsedníčka: Nadeņda Fedorková (SDKÚ),
podpredsedníčka: Emília Krupová (KSS), zapisovateľka: Erika Červená.
Okrsok č. 3 - Gymnázium DH - predsedníčka: Aneta Mačeková (MOST-HÍD),
podpredsedníčka: Viera Maguláková (Strana občanov Slovenska), zapisovateľka: Ľuba
Rińková.
Okrsok č. 4 - Dom kultúry - predseda: Ivan Rudy (Náń kraj), podpredsedníčka:Darina
Feková (Strana občanov Slovenska), zapisovateľka: Oľga Hanasová.
Okrsok č. 5 - Podduklianske osvetové stredisko - predseda: Ján Fedor (SMER-SD),
podpredsedníčka: Monika Nogová (Obyčajní ľudia - Nezávislé osobnosti), zapisovateľka:
Helena Ducárová.
Okrsok č. 6 - ZŃ 8. mája - predseda: Andrej Ņák (SMER-SD), podredsedníčka: Aneta
Maguláková (Strana slobodné slovo - Nory Mojsejovej), zapisovateľka: Marta Haninová.
Okrsok č. 7 - Technické sluņby - predseda: Frantińek Tkáč (KDH), podpredsedníčka:
Alena Ńafránková (Strana občanov Slovenska), zapisovateľka: Lenka Ńimková.
Zapisovateľkami okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR, boli
zamestnankyne MsÚ.
O voľbu pońtou poņiadalo 21 Svidníčanov. Z Českej republiky ich chcelo voliť- 12, z
USA - 4, Veľkej Británie - 3, Nemecka - 1 a Belgicka - 1. Viac ako 9 600 oprávnených
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voličov mohlo v meste Svidník uplatniť svoje volebné právo. V kaņdom volebnom okrsku
bolo zapísaných vyńe 1 000 voličov.
Za okres Svidník sa poslancom NR SR po tretíkrát stal Mikuláń Krajkovič (SMER).
Obhájil svoju pozíciu, hoci v počte preferenčných hlasov klesol o tri priečky.
Jednoznačným víťazom v meste Svidník bol SMER-D, ktorý získal 3058 hlasov, čo
predstavuje 64,08%. Na druhom mieste skončilo KDH s 279 hlasmi (5,84%) a na treťom
mieste Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti s 278 hlasmi (5,82%). Ńtvrtá priečka v meste
Svidník patrí SDKÚ-DS s 245 hlasmi (5,13%). Ani len jediný hlas v meste nezískala strana
+1Hlas. Najviac preferenčných hlasov získal Mikuláń Krajkovič 2227, Jaroslav Ivančo 410,
Milan Pirńč 170.
Strana Náń kraj má od októbra nové vedenie. Milan Mňahončák
vystriedal na poste predsedu strany Ľubu Kráľovú, ktorá sa stala podpredsedníčkou strany.
Spolky a spoločenské organizácie, občianske združenia
Primátor mesta spolu so zástupcom a vedúcou odboru sociálneho, zdravotného,
podnikateľskej činnosti a obchodu (OSZPČaO) Martou Jackovou navńtívil Denné centrum pri
MsÚ, aby pozdravil svidníckych seniorov na začiatku roka 2012. Primátor sa vyjadril, ņe
spolupráca s Denným centrom a seniormi je na veľmi dobrej úrovni a cítiť pomoc seniorov
mestu.
V piatok 03.02.2012, pred výročnou členskou schôdzou členov DHZ mesta Svidník,
dostali členovia darček od primátora mesta v podobe vynovenej hasičskej striekačky. Stará
striekačka PS 12 uņ trpela rôznymi neduhmi, preto bola upravená na striekačku s motorom
TAZ 2,0 TOP-EX. Hodnota úpravy striekačky bola 8 tisíc eur.
V stredu 12.02.2012 sa konala v zasadačke ObÚ oblastná konferencia SZPB.
Konferencie sa zúčastnil aj predseda SZPB Pavol Sečkár, primátor mesta Ján Holodňák,
primátor mesta Giraltovce Ján Rubis a prednosta ObÚ Bohumil Kačmár. Delegáti volili
predsedu a tajomníka Oblastného výboru SZPB (OblV SZPB). Delegáti zvolili staronových
vedúcich predstaviteľov OblV SZPB - Jozefa Rodáka ako predsedu OblV SZPB a Mikuláńa
Ņiņáka ako tajomníka OblV SZPB.
V piatok 04.05.2012 sa pri príleņitosti Svetového dňa Červeného kríņa a Červeného
polmesiaca konalo v obradnej sieni mesta Svidník slávnostné zhromaņdenie, na ktorom boli
ocenení členovia, funkcionári a dobrovoľníci Červeného kríņa. Oceňoval primátor mesta Ján
Holodňák, predsedníčka Územného spolku SČK Natańa Ńepitková, riaditeľ pobočky
Vńeobecnej zdravotnej poisťovne Matúń Majda a Ondrej Ņulkovský z ÚS SČK. V programe
vystúpili ņiaci ZUŃ. Ocenení, ktorí prebrali vyznamenanie Za humanitu, obetavosť
a dobrovoľnú sluņbu II. stupňa: Stanislav Cuprińin, Jaroslav Gbúr, Ivana Gostičová, Anna
Hreńková, Ján Homúlka, Karol Kalinák, Michal Lipinský, Mária Maťańová, Jarmila
Miňová, Anna Sabolová, Marian Vańń, Slávka Vojčeková
Vo ńtvrtok 23.02.2012 sa stretli na okresnej konferencii členovia Rady základných
organizácií Odborového zväzu pracovníkov ńkolstva a vedy z celého okresu, aby zhodnotili
činnosť Rady za obdobie rokov 2008 - 2012, zvolili výbor Rady, revíznu komisiu a predsedu
Rady. Činnosť Rady sa odvíja od členskej základne. Rada bude mať zastúpenie v týchto
sekciách: sekcia pedagógov ZŃ -Ľudmila Michalovčíková, sekcia pedagógov MŃ - Viera
Haľková, sekcia pedagógov ZUŃ - Marek Kizák, sekcia zamestnancov ŃKD - Mária Gocová,
sekcia zamestnancov ŃJ - Mária Dudáńová, sekcia robotníckych povolaní a THP - Peter
Mihaľ, sekcia poradenských zariadení - Renáta O ́Tooleová. Do revíznej komisie boli zvolení:
Eva Čabalová, Kvetoslava Prokopová a Eva Oleárová. Za predsedníčku Rady ZO OZPŃaV vo
Svidníku bola jednohlasne zvolená Anna Dņupinová.
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V nedeľu 06.05.2012 zorganizovala obec Cernina s mestom Svidník, obcami
Kurimka a Rovné spolu s DHZ v Cernine, DPO SR – Územným výborom Svidník a OR
HaZZ Svidník pod záńtitou predsedu PSK Petra Chudíka 19. ročník výstupu hasičov a ńirokej
verejnosti na staroslávnu horu Makovica pri príleņitosti Dňa hasičov – sviatku sv. Floriána.
Pozvaní hostia boli poslanci NR SR Mikuláń Krajkovič, Iveta Líńková a Jana Vaľová,
primátor Svidníka, starostovia obcí, hasiči a mnohí ďalńí priaznivci turistiky. Uskutočnil sa
moleben, príhovory hostí, kladenie kytíc a zapálenie vatry.
Slovenský výbor pre UNICEF realizoval v dňoch 14. 20.05.2012 prostredníctvom svojich dobrovoľníkov 8. ročník verejnej celonárodnej zbierky
Týņdeň modrého gombíka. Ide o finančnú zbierku na pomoc deťom v rozvojových krajinách,
ktoré trpia podvýņivou, nedostatkom zdravotnej starostlivosti, deťom bez prístupu k
vzdelaniu, či deťom suņovaným ozbrojenými konfliktami a prírodnými katastrofami.
OZ Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR uskutočnila 08.06.2012 vo Svidníku
verejnú zbierku spojenú s osvetou o dôsledkoch ochorenia. Členovia a dobrovoľníci zdruņenia
rozdávali informačné letáky o nervovosvalových ochoreniach a symboly ochorenia – belasého
motýľa, zbierali dobrovoľné finančné príspevky na zakúpenie kompenzačných pomôcok.
Verejná zbierka bola povolená Ministerstvom vnútra SR.
V piatok 25.05.2012 sa uskutočnila v areáli prírodného amfiteátra nočná súťaņ O
pohár veliteľa DHZ Svidník. Súťaņe sa zúčastnilo 7 druņstiev DHZ z okresov Svidník,
Bardejov a Sabinov, ktoré v disciplíne poņiarneho útoku neupravenou striekačkou PPS-12
predviedli svoje majstrovstvo. Zvíťazilo druņstvo z Giraltoviec, na 2. mieste sa umiestnili
domáci a 3. skončilo druņstvo z Hankoviec.
V DK sa uskutočnilo podujatie Deň bez bariér, ktoré zorganizovalo OZ Spojme srdcia
pre zdravie, firma Velcon s.r.o. a mesto Svidník pod záńtitou primátora mesta. Zámerom
podujatia bola prezentácia zdvíhacích zariadení, bezbariérových prístupov, mechanických
a elektrických vozíkov, kompenzačných pomôcok, zdravotníckych pomôcok a komplexných
pomôcok pre sluchovo postihnutých.
V utorok 24.07.2012 prijal primátor mesta druņstvo Územného spolku Slovenského
červeného kríņa (ÚS SČK) vo Svidníku, ktoré na Memoriáli Vladimíra Haryneka obsadilo 3.
miesto. Memoriál má dlhodobú tradíciu a tohtoročná súťaņ v poskytovaní prvej pomoci sa
konala v Bratislave za účasti 22 druņstiev. Riaditeľovi ÚS SČK Karlovi Kalinákovi sa
primátor poďakoval za pomoc pri rôznych akciách. Zloņenie náńho druņstva: kapitán Peter
Zamborský, Monika Zribková, Jaroslava Hrinková (vńetci GDH), Eva Stańková (Gymnázium
Stropkov), Stanislava Lukáčová a Filip Schrenk (obaja Gymnázium Giraltovce). Bronzové
druņstvo na súťaņi sprevádzali aj dve inńtruktorky – rozhodkyne Adriana Mikuńová a Edita
Podaná.
V nedeľu 09.12.2012 sa v DK uskutočnil 20. ročník Betlehemského večera. Podujatie
zorganizovala Okresná organizácia (OO) Rusínskej obrody vo Svidníku v záujme záchrany
a rozvoja rusínskeho jazyka. Uņ po 20-krát sa oslavuje narodenie Isusa Christa v rusínskom
jazyku. Spoluorganizátormi podujatia bolo mesto Svidník a POS vo Svidníku. Predseda OO
Rusínskej obrody Miloń Stronček privítal poslanca NR SR Mikuláńa Krajkoviča, Jána
Kaliňáka – člena Výboru pre národnostné menńiny Rady vlády SR, prednostu ObÚ, zástupcu
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primátora, prednostu MsÚ, duchovných, riaditeľov ZŃ, MŃ i ZUŃ a ďalńích hostí. Odovzdal
ďakovné listy verejným činiteľom a duchovným. Pri príleņitosti 20. ročníka odovzdal
zástupca primátora mesta riaditeľovi OO Rusínskej obrody a Jánovi Kaliňákovi ďakovné
listy. Potom nasledoval kultúrny program v podaní ņiakov ńkôl.
V stredu 12.12.2012 sa v Stropkove uskutočnilo ocenenie bezpríspevkových darcov
krvi bronzovou, striebornou a zlatou plaketou prof. MUDr. Jana Janského. SČK, Územný
spolok Svidník pripravil v divadelnej sále ocenenie pre darcov krvi. Slávnostného ocenenia sa
zúčastnil primátor mesta Svidník Ján Holodňák s vedúcou OŃKŃaM Vierou Dercovou ,
primátor Stropkova Peter Obrimčák, primátor Giraltoviec Ján Rubis, starostovia obcí
a zamestnávatelia. Predsedníčka Územného spolku SČK vo Svidníku Natańa Ńepitková
ocenila vńetkých bezpríspevkových darcov krvi a primátor mesta Ján Holodňák ocenil
bezpríspevkových darcov krvi zo Svidníka.
Ocenenými zo Svidníka boli:
 Zlatá plaketa prof. MUDr. Jana Janského:
Eva Kucerová, Ján Micenko, Marián Lachata, Miloń Grega
 Strieborná plaketa prof. MUDr. Jana Janského:
Martin Ńtefanco, Peter Pira, Peter Bochnovič, Milan Ńmajda, Gabriel Hońko, Slavomír
Petra, Martina Molnárová, Peter Gula, Marcel Braslavský, Stanislav Bokńanský, Martin
Smolko, Ńtefan Čobirka, Ján Fecenko, Valér Fedák
 Bronzová plaketa prof. MUDr. Jana Janského:
Monika Duńkevičová, Tibor Gmiter, Jozef Ragan, Peter Varchol, Róbert Franko, Ladislav
Mackanič, Róbert Čemeruga
V piatok 28.12.2012 sa v zasadačke MsÚ uskutočnila výročná členská schôdza DHZ
vo Svidníku. Predseda DHZ Svidník Michal Holovka privítal na schôdzi zástupcu primátora
mesta Mirona Mikitu, predsedu Územného výboru DPO Jána Gibeja a okresného predsedu
DPO Ivana Hliváka. Členovia DHZ Svidník vyhodnotili svoju činnosť za rok 2012 a vytýčili
si hlavné úlohy na ďalńí rok.
Šport
V prvý deň roka 2012 sa vo veľkom počte stretli občania Svidníka, Niņného Orlíka,
Vyńného Orlíka, Niņnej Jedľovej, Vyńnej Jedľovej, Svidničky, Kruņlovej, Kapińovej,
Vápeníka a ďalńích okolitých obcí na populárnom turistickom podujatí - Novoročnom
výstupe na Rohuľu. Nechýbali úprimné novoročné blahoņelania. Veľké poďakovanie patrilo
organizátorom z Klubu slovenských turistov (KST) Beskyd Svidník na čele s predsedom
Michalom Hajdukom, primátorovi Svidníka a zástupcovi primátora, vńetkým zúčastneným
starostom a OZ Beskyd Nízky.
08.01.2012 sa uskutočnilo uņ po ńesnástykrát turistické stretnutie: SPOTKANIE
OPŁATKOWO-NOWOROCZNE – Cergova 2012 v Poľsku, na ktorom sa zúčastnili aj turisti
z KST Beskyd Svidník, KST Doliny a hory Svidník a KST Kańtielik Mestisko. Tradičné
stretnutie s turistami z Dukly, Krosna a ďalńích okolitých miest a obcí Poľska má svoje
osobité čaro, po výstupe na 716 m vysokú horu Cergova, si turisti lámu a ponúkajú opečený
chlieb s cesnakom.
Dňa 29.01.2012 sa v Bratislave konal finálový zápas Slovenského pohára vo volejbale
muņov medzi VK Slávia Svidník a Volley Team UNICEF Bratislava. Palce nańim okrem
mnoņstva fanúńikov osobne drņali zástupca primátora a prednosta MsÚ. Nańi volejbalisti, VK
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Slávia Svidník, aj keď zápas prehrali, dosiahli historický úspech v dejinách Svidníka - druhé
miesto Slovenského pohára.
V pondelok 30.01.2012 sa v DK uskutočnil ńachový turnaj O pohár primátora mesta
Svidník, na ktorom sa zúčastnilo takmer 60 priaznivcov ńachu z radov ņiakov a mládeņe.
Turnaj organizovalo mesto Svidník spolu s Emilom Frandoferom zo Ńachového klubu
Stropkov a Svidník. Turnaj otvoril a ceny odovzdával primátor mesta Svidník. Súťaņilo sa
v siedmich kategóriách:
Mladńí ņiaci: 1.Timotej Jánońík
2. Kristián Haník
3. Thomas Bujdoń
Mladńie ņiačky: 1. Natália Frandoferová
2. Patrícia Ducárová
Starńí ņiaci: 1. Daniel Kurilec
2. Rastislav Daňo
3. Patrik Stadther
Starńie ņiačky: 1. Miriam Mikitková
2. Monika Michalková
3. Daniela Tomková
Ņiaci „profesionáli“: 1. Adrián Mikitka
2. Samuel Sakalík
3. Michal Zdravecký
Dorastenci: 1. Ján Pán
2. Igor Vaňuga
3. Lukáń Hricko
Dorastenky: 1. Ivana Remetová
2. Jozefína Babjaková
3. Alexandra Keselicová
Súťaņiaci na prvých troch miestach si odniesli pekné ceny.
V piatok 24.02. a v sobotu 25.02.2012 sa uskutočnil volejbalový turnaj
ņiačok O pohár primátora mesta Svidník. Turnaja sa zúčastnilo 10 druņstiev z rôznych miest
Slovenska i Poľska. Turnaj otvoril primátor mesta s riaditeľkou ZŃ Komenského Helenou
Lacovou. Ņiačky zo Stropkova sa stali víťazkami turnaja pred nańimi ņiačkami zo ZŃ
Komenského a na 3. mieste skončili ņiačky zo Sniny. Ceny odovzdal prednosta MsÚ vo
Svidníku Vladimír Ńandala s riaditeľkou ZŃ Komenského.
V sobotu 25.02.2012 sa na zimnom ńtadióne konali oslavy 50. výročia zaloņenia
ľadového hokeja vo Svidníku. Aj keď sa hokej v nańom meste hral uņ dávno, aņ v roku 1982
bol oficiálne zaloņený a zaregistrovaný Hokejový klub (HK) Strojár Svidník. Oslavy
slávnostne otvoril primátor mesta spolu s predsedom HK Strojár Svidník Jánom Kolečavom.
Primátor ocenil bývalých hráčov, funkcionárov a ľudí, ktorí sa najviac zaslúņili o rozvoj
hokeja vo Svidníku. Ocenení boli: Jozef Kvaska, Peter Ziman, Ján Kolečava, Milan Kohút
a Martin Buchala – in memoriam, za ktorého cenu prevzala manņelka. Milan Kohút zo
zdravotných dôvodov nepricestoval, cena mu bude odovzdaná dodatočne. Po slávnostných
aktoch sa stretli hokejové muņstvá HK Internacionáli a Mesto Svidník, v ktorom zvíťazili
Internacináli 5:1, keď jediný gól zaznamenal primátor Ján Holodňák. Nasledovali zápasy
ROČNÍK 1971-1973 proti AHK Svidník 3:1 a ROČNÍK 1974-1977 proti ROČNÍK 19781983 s výsledkom 2:6. Jediným oficiálnym muņstvom je AHK Svidník. Rozhodcami boli
Michal Macko a Jozef Čulaga. Po skončení ńportovej časti sa pozvaní hostia stretli
v reńtaurácii Ńport.
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V dňoch 01.-04.03.2012 sa konal uņ 57. ročník Zimného prejazdu Veľkou Fatrou.
Tohto veľmi náročného a zvláńť v zimných podmienkach ťaņkého lyņiarskeho podujatia sa
zúčastnili aj traja turisti z KST Beskyd Svidník – majster turistiky Ján Brudňák, Ján Holodňák
a Milan Leńko. Zimný prechod je dnes najstarńím a najnáročnejńím podujatím tohto
charakteru, a to nielen na Slovensku.
V piatok 09.03.2012 sa uskutočnil volejbalový turnaj ņiakov O pohár primátora mesta
Svidník. Turnaja sa zúčastnilo 5 druņstiev zo Slovenska i Poľska. Turnaj otvoril primátor
mesta spolu s riaditeľom ZŃ Karpatská Júliusom Paňkom. Jediným muņstvom, ktoré nenańlo
premoņiteľa, bolo nańe druņstvo VK Slávia Svidník a stalo sa víťazom turnaja O pohár
primátora mesta Svidník. Na 2. mieste sa umiestnilo druņstvo MOS Vola Warńava a na 3.
mieste sa umiestnili volejbalisti z Vranova. Ńtvrtí skončili chlapci z Jasla a 5. priečku obsadili
volejbalisti zo Starej Ľubovne.
Ńkolské stredisko záujmovej činnosti pri ZŃ Komenského v spolupráci s futbalovým
klubom (FK) Drustav Svidník a mestom Svidník boli v dňoch 06. a 07.03.2012
organizátormi halového futbalového turnaja ņiakov O pohár primátora mesta Svidník.
V utorok súťaņili starńí ņiaci, ročníky 1997-1998 a mladńí ņiaci, ročníky 1999-2000. V stredu
starńie prípravky, ročník 2001, a mladńie prípravky, ročník 2002. Vńetky druņstvá dostali
diplomy a víťazné druņstvá si odniesli poháre venované primátorom mesta Svidník, ktoré na
slávnostnom vyhodnotení odovzdal zástupca primátora Miron Mikita.
V nedeľu 02.09.2012 sa uskutočnil v poradí uņ 53. ročník Dukelského behu mieru. Na
ńtart sa naproti Pamätníku československej armády na Dukle postavilo 70 pretekárov
z Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Česka a Slovenska. Beņcov odńtartoval výstrelom z pińtole
generálny riaditeľ Chemkostavu HSV Milan Mňahončák, ktorý bol hlavným sponzorom behu.
Spolu s výstrelom vyletelo aj vyńe 100 holubov. Najlepńie sa darilo beņcovi z Maďarska
Lajosovi Berecovi pred druhým Tiborom Sahajdom z JMD Demolex Bardejov. Na 3. mieste
skončil Orest Babjak z Ukrajiny. V rámci Dukelského behu mieru sa konali aj ďalńie dva
preteky – Veľký beh zdravia a Malý beh zdravia. Na Veľkom behu zdravia, ktorý odńtartoval
pri tankoch na rázcestí Kapińová primátor mesta, sa zúčastnilo 40 beņcov rôzneho veku.
V pretekoch zvíťazil Mário Sirý pred Norbertom Ńakom a Petrom Majdom. V Malom behu
zdravia na peńej zóne sa zúčastnilo 43 detí. Tie najmenńie beņali spolu s rodičmi. Zvíťazil
Branislav Paňko pred Samuelom Paňkom a Samuelom Karsom. Majstrom okresu sa stal Igor
Vančińin, druhý Radoslav Poláček a tretí Ján Siňár. V súťaņi ņien zvíťazila Ingrid Petnuchová,
rod. Vančińinová pred Mahulenou Krińtálovou a Janou Rimarčíkovou. Vńetkých pretekárov
na prvých troch miestach ocenil primátor mesta spolu s Milanom Mňahončákom, ktorí
odovzdali cenu aj najstarńiemu beņcovi 71-ročnému Ottovi Bardiovskému z Bardejova.
Dukelského behu mieru sa zúčastnili aj beņci z partnerských miest Chrudim a Stryźow.
V príjemnom počasí ponúkal a aj čapoval pivo poslanec MsZ Cyril Dudáń, kofolu ponúkalo
CVČ Svidník a v kultúrnom programe vystúpila Alenka Venglárová zo Svidníka a Majka
Ńtefániková z Okrúhleho s cimbalovou muzikou. Poďakovanie organizátorov 53. roč.
Dukelského behu mieru patrí: Milanovi Mňahončákovi, riaditeľovi Chemkostavu HSV
Humenné, SNM MUK vo Svidníku, Falck-u Záchranná a.s. Końice, OR PZ vo Svidníku,
Jánovi Frankovi a Obecnému úradu v Hunkovciach, p. Sirýovej - motorest Nádej
v Ladomirovej, Jurajovi Gajdońovi - motorest King vo Svidníku, Jánovi Havrillovi - Zväz
chovateľov holubov Svidník, firme AGM Worx s.r.o. Stropkov, Anne Kizovej - kvetinárstvo
Rozkvet Svidník, rozhodcom Ńtefanovi Čobirkovi ml. a Mariánovi Čičvarovi, CVČ a
vńetkým zanieteným ľudom, ktorí pomáhali pri organizovaní 53. roč. Dukelského behu
mieru.
V sobotu 17.09.2012 sa uskutočnili cyklistické preteky – 6.kolo Východ Road Ligy.
Ńtart a cieľ pretekov bol na amfiteátri. Cyklisti absolvovali 73 km na trase zo Svidníka cez
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Stropkov, Fijań, Rovné a Mestisko späť do Svidníka. Ceny najlepńím cyklistom odovzdával
primátor mesta. Celkovo sa súťaņilo v 6-tich kategóriách, pričom v najsilnejńej A kategórii
skončil na treťom mieste Imrich Krestianko ml. zo Svidníka.
Seniori náńho mesta sa stretli na ńportovo-brannom popoludní 27.09.2012. V areáli
pod amfiteátrom si mohli zasúťaņiť v rôznych disciplínach, ako napr. hod granátom, vrh
guľou, kop do bránky pre muņov, ale súťaņili aj v zábavných disciplínach pre ņeny a to: hod
valčekom, hádzanie loptičky do końa. Podujatie prińli podporiť aj prednosta MsÚ a vedúca
OSZPČaO.
V sobotu 29.09.2012 sa uskutočnil 21. ročník turistického pochodu Chodníčkami
Alexandra Pavloviča, ktorý zorganizovala RR Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR, pod záńtitou
primátora mesta Svidník a starostu obce Ńarińské Čierno a spoluorganizátormi boli mesto
Svidník, SNM MUK, CVČ a KST Beskyd. Účastníci pochodu vzdali úctu pri hrobe
Alexandra Pavloviča, ktorého sa zúčastnil aj gréckokatolícky kňaz o. Marek Pulńčák. Potom
poloņili kyticu kvetov k Pamätníku Alexandra Pavloviča pred DK a autobusom sa presunuli
do Ńarińského Čierneho, v ktorom vzdali úctu národnému buditeľovi pred jeho rodným
domom. Odtiaľ sa začal asi 20 km pochod na horu Makovica a Čiernu horu.
V ruskej Anape sa uskutočnili Majstrovstvá Európy ņiakov, na ktorých sa zúčastnil aj
Svidníčan Marián Dņupka a domov si doviezol bronzovú medailu. Marián Dņupka je ņiakom
9. ročníka ZŃ Komenského a boxuje za klub Global – Východ Vranov. Jeho trénerom je
Martin Gajdoń a pod jeho vedením je Marián aj aktuálnym majstrom Slovenska.
V piatok 09.11.2012 sa na MsÚ uskutočnilo výjazdové rokovanie výkonného výboru
klubu slovenských turistov na čele s predsedom Petrom Perhalom. Členov výboru privítal
primátor mesta spolu s vedúcou OŃKŃaM. Primátor mesta, stále veľmi aktívny turista, im
porozprával o nańom meste a turistických zaujímavostiach. Poobede sa zasadnutia VV
zúčastnili aj predsedovia a členovia jednotlivých klubov slovenských turistov – Beskyd
Svidník, Doliny a hory Svidník, Kańtielik Mestisko a zástupcovia KST zo Stropkova.
Svidníčan Ľuboń Maliňák sa v nedeľu 25.11.2012 stal v majstrom sveta v klasickej
kulturistike nad 180 cm v bulharskom hlavnom meste Sofia. Ľuboń Maliňák má vo svojej
zbierke tri tituly majstra Európy, je niekoľkonásobným vicemajstrom Európy, majstrom
Slovenska a víťazom mnohých medzinárodných súťaņí. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg
a tréner CVČ v Liptovskom Mikuláńi.
V piatok 21.12.2012 bolo otvorené klzisko pre verejnosť. Korčuľovanie pre verejnosť
je zdarma.
V sobotu 29.12.2012 usporiadal Stolnotenisový oddiel ŃŃK Centrál SŃ Svidník
s mestom Svidník stolnotenisový turnaj O pohár primátora mesta Svidník. V telocvični ZŃ
Karpatskej sa turnaja zúčastnilo 39 účastníkov 3. ligy a piati súťaņili v I. kategórii – účastníci
2. ligy a vyńńie. Turnaj otvoril a ceny odovzdával primátor mesta.
Po súbojoch v skupinách sa do finále dostal Ján Kosár zo Svidníka. Poradie v turnaji:
I.kategória: 1. Lukáń Kostelník Margecany
2. Marián Bajcura
Udavské
3. Tomáń Dubec
Stará Ľubovňa
II.kategória: 1. Peter Kalapáč
Bardejov
2. Ján Kosár
Svidník
3. Pavol Bunda
Stropkov
Obyvateľstvo a životná úroveň
V roku 2012 Matričný úrad vo Svidníku zaevidoval 370 narodených detí, z toho 198
chlapcov a 172 dievčat. Z chlapčenských mien medzi najčastejńie vyberané mená patrili Ján,
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Adam, Jakub, Filip a Martin. Pre dievčatká rodičia najčastejńie vyberali mená Nela, Sofia,
Ema, Barbora a Alexandra. Rodičia ojedinele vyberali aj pre nás netradičné mená: Elizabeth,
Charlotte, Jazmína, Melissa, Sindy a Danny. Vo svidníckej pôrodnici sa narodil jeden občan
Čínskej republiky a dvakrát dvojičky. Matrikárky zaznamenali za rok 2012 presne 70
sobáńov, pričom 48 bolo cirkevných, 22 civilných, 4 sobáńe maloletých a 6 sobáńov s
cudzincom. Vlani sa rozviedlo 20 párov. Zomrelo 307 ľudí, z toho 168 muņov a 139 ņien.
Prvým Svidníčanom a zároveň aj prvým dieťaťom narodeným v roku 2012 vo
svidníckej nemocnici sa stal Filip Čobirka. Primátor mesta Ján Holodňák, spolu s prednostom
MsÚ Vladimírom Ńandalom navńtívili 4. januára 2012 vo svidníckej nemocnici prvého
Svidníčana. Stretli sa s rodičmi – Zuzanou a Ńtefanom. Malý Filipko sa narodil 01. 01.2012
o 02:35 hod, váņil 3 320 g a meral 50 cm.
Celkovo ńtyrikrát v roku 2012 uvítal primátor mesta Ján Holodňák nových občanov
mesta a nezabudol ani na seniorov pri príleņitosti ich ņivotného jubilea.
Denník Pravda 17.03.2012 napísal, ņe medzi najbezpečnejńie miesta na Slovensku
patrí severovýchodný okres Svidník so 66 obcami. Polícia v okrese za celý minulý rok 2011
zaregistrovala denne priemerne iba dva trestné činy. Vraņda sa stala jedna, zločinci lúpili
trikrát.
Najdlhńie maródujú ľudia vo Svidníckom okrese. Ľudia otvorene hovoria, ņe
maródkami nahrádzajú nízke príjmy a slabú moņnosť zamestnať sa. Maródky sú pre nich
častokrát jedinou moņnosťou ako preņiť. Bolo tomu tak pred rokom a platí to aj teraz.
K 31. augustu 2012 bolo v meste Svidník evidovaných 1077 uchádzačov o
zamestnanie.
Mimoriadne udalosti
Na návrh Komisie pre udeľovanie cien mesta Svidník udelil primátor mesta Ján
Holodňák prestíņne ocenenie Cenu mesta Jozefovi Leľovi pri príleņitosti jeho ņivotného
jubilea.
Vo svidníckej nemocnici zomrelo vinou lekárov dieťa. Verdikt o vine potvrdil aj Úrad
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Lekári neposkytli prvorodičke správnu zdravotnú
starostlivosť, keď sa pre pôrod cisárskym rezom rozhodli aņ po tom, čo nepočuli tlkot
srdiečka.
Počasie
Rok 2012 bol ńtvrtý najteplejńí za posledných 140 rokov. Napriek tomu sa vńak
vyskytli aj studené obdobia. Husté sneņenie a kańovitá vrstva snehu na ceste robili vodičom
starosti v polovici januára. Najvýraznejńie studené obdobie bolo vo februári, keď mrazy
v kotlinách severného Slovenska klesali na viacerých miestach pod -30 °C. V noci z 30. júna
na 1. júla sa zas na viacerých miestach Slovenska vyskytla tzv. supertropická noc. Minimálna
teplota neklesla pod 25 °C. Takéto extrémne podmienky sa na Slovensku nevyskytli
od začiatku meteorologických pozorovaní. Tropické noci, keď teplota vzduchu neklesne pod
20 °C, sa vyskytli eńte na konci septembra, konkrétne v noci z 26. na 27. septembra. V októbri
sa hovorilo o hubárskej sezóne storočia. Huby naozaj rástli ako po daņdi. Rok 2012 sa
teplotne zaradí medzi najteplejńie roky za posledných pribliņne 150 rokov aj v rámci
meteorologických pozorovaní na celej Zemi. Vysokú priemernú teplotu zaznamenali
klimatológovia a meteorológovia aj napriek tomu, ņe uņ niekoľko rokov pretrváva nezvyčajne
nízka slnečná aktivita a od roku 2007 výrazne prevyńuje studená fáza El Niňa nad jeho teplou
fázou.

