1
Kronika 2005

OBSAH
Štátna správa..............................................................................................................................8
Významné návštevy...................................................................................................................8
Činnosť podnikov a ich podiel na ţivote mesta........................................................................9
Výstavba a zmeny charakteru mesta.........................................................................................10
Školstvo.....................................................................................................................................11
Kultúra......................................................................................................................................12
Cirkevný ţivot...........................................................................................................................14
Politické strana, hnutia a zdruţenia..........................................................................................15
Spolky a organizácie.................................................................................................................15
Telovýchova a šport.................................................................................................................16
Rôzne........................................................................................................................................20

2
Rok 2005 bol pre občanov nášho mesta mimoriadne významný. Bol rokom 60. výročia
oslobodenia mesta a našej vlasti. Po prvýkrát v histórii mesta sa uskutočnili oslavy 650.
výročia písomnej zmenky o Svidníku. Týmto historickým medzníkom v ţivote mesta bola
organizovaná i práca Mestského zastupiteľstva a Mestského úradu.
Poslanci Mestského zastupiteľstva sa po prvý krát v tomto roku zišli na svoje zasadanie
24. februára 2005. Na ňom okrem iného pre jednali Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Svidník č. 1/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 1/2000 o ochrane
ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste.
Vypočuli si informáciu o podnikateľských aktivitách SVIK s. r.o. Svidník, ktorú im
predloţil jej generálny riaditeľ Ing. Ladislav Koudelka. Firmu Svik s.r.o. charakterizoval ako
konsolidovanú so stabilným výrobným programom. Pozitívom je predovšetkým to, ţe firma
zvýšila za uplynulí rok počet zamestnancov o 300, čim sa jej celkový počet 1100
zamestnancov s priemerným zárobkom 10.800, - Sk. Firma má svoju prevádzku aj na
Ukrajine a subdodávateľsky spolupracuje s ďalšími siedmimi fabrikami na Slovensku.
Poslanci v diskusii ocenili fakt, ţe firma SVIK s.r.o. z celkového počtu zamestnancov
zamestnáva štvrtinu Rómov, čo je jeden z najlepších výsledkov na Slovensku. Prihliadajúc
k tomu, ţe pretrváva celospoločenský problém so zamestnanosťou Rómov.
Riaditeľ nemocnice s poliklinikou MUDr. Peter Fulop informoval poslancov MZ
o moţnostiach dosiahnutia vyrovnaného rozpočtu. Strategickým cieľom pre ďalší osud
nemocnice je podľa neho získavanie licencie na prevádzkovanie Záchrannej zdravotnej
sluţby, ako aj rekonštrukciu tepelného hospodárstva a spaľovanie nebezpečných odpadov, na
čo by mali byť pouţité finančné prostriedky z predaja budovy bývalej Detskej polikliniky. Za
dôleţité povaţuje aj rozšírenie sluţieb pre ďalších záujemcov zo susedných okresov. Majú
zámer otvoriť ortopedické oddelenie transformáciou pätnástich lôţok chirurgického oddelenia
a rovnako aj rozvoj sluţieb Oddelenie klinickej mikrobiológie a laboratórií ţivotného
prostredia.
Jedným z najdôleţitejších bodov programu tohto zasadnutia bolo schválenie koncepcie
rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník do roku 2011.
Koncepcia vychádza z programového vyhlásenia Vlády SR, ktorá si ,ako prioritu vytýčila, ţe
škola sa musí v regióne stať kultúrnym a spoločenským centrom obecnej komunity, pretoţe
škola je v tomto ponímaní povaţovaná za otvorené spoločenstvo ţiakov, učiteľo v a rodičov,
ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné sluţby v oblasti výchovy a vzdelávania
v kaţdej rodine. Koncepcia odporúča riaditeľom škôl a školských zariadení vypracovať
vlastnú koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení na obdobie piatich rokov. V tejto
súvislosti koncepcia ponúka viaceré špecifické ciele a návrhy na budovanie a rozvoj školskej
infraštruktúry. Konkrétny návrh spadol v prípade Materskej školy na ulici Duklianskej, ktorú
autori koncepcie na základe rozboru finančných prostriedkov na prevádzkové náklady
a osobné náklady navrhli k 30. júnu vyradiť zo siete škôl a školských zariadení. Ďalším
významným zámerom je ustanovenie dislokačnej komisie, ktorá by mala na základe zápisu do
1. ročníka a demografického vývoja navrhovať organizáciu vyučovania v jednotlivých
školách v meste pre najbliţší školský rok. V rámci činnosti krúţkov by mali školy spracovať
návrh rozvoja kultúrnej činnosti škôl a školských zariadení pre potreby zriaďovateľa
a vypracovať koncepciu vyuţívania jednotlivých školských športových a telocviční pre
potreby širokej verejnosti v zmysle projektu Otvorená škola.
V poradí 17. zasadanie Mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 28. apríla. Nosným bodom
programu bolo schválenie záverečného účtu za r. 2004. Rozpoče t mesta za rok 2004 bol
v príjmovej oblasti naplnený na 93,6 % čo predstavuje sumu 166 427 tis. A vo výške 166 237
tis. Sk. Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami predstavuje v absolútnom vyjadrení
prebytok v sume 190 tis. Sk. Súčasťou záverečného účtu mesta sú aj výsledky hospodárenia
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za rok 2004 organizácii zriadených mestom – Technických sluţieb a podnikateľského
subjektu správajúceho majetok mesta – Sluţbyt s.r.o.
Technické sluţby za uplynulí rok vykázali zisk vo výške 5127 tis. Sk, ktorý bude v zmysle
platnej legislatívy pouţitý na úhradu straty z minulých rokov a z prídelu do rezervného fondu.
Sluţbyt s.r.o. za toto obdobie vykázal zisk vo výške 211 717.- Sk. Pouţitý bude na zvýšenie
základného imania za rok 2005.
V uplynulom roku boli zrealizované tieto akcie:
bola dokončená 24 b. j. – II. sekcia bytového domu B – 4 s nákladom 9,556
mil. Sk
- ukončenie I. etapy rekonštrukcie pešej zóny s nákladom 5,690 mil. Sk
- rekonštrukcia verejného osvetlenia s nákladom 146 tis. Sk,
- previedli sa opravy miestnych komunikácií a chodníkov v sume 2,498 mil. Sk
- rozšírenie trafostanice v areáli bývalého podniku Dukla stav v hodnote 613
mil. Sk
- rozšírili sa parkoviská v meste v hodnote 400 tis. Sk
na údrţbe tepelného hospodárstva bolo preinvestovaných 5.781 mil. Sk a rad
ďalších finančne nenáročných akcií.
Dňa 13. júna 2005 sa uskutočnilo 18. zasadanie Mestského zastupiteľstva a na ňom
poslanci schválili Dohodu o medzinárodnej spolupráci medzi mestom Svidník a mestom
Strzyţov – Poľská republika. Zmluvné strany sa zaviazali rozvíjať a upevňovať vzájomnú
medzinárodnú spoluprácu a výmenu skúseností z oblasti – ochrana ţivotného prostredia,
cestovný ruch, vzdelávanie, kultúra, telesná výchova, šport a mládeţ, zdravotníctvo a sociálna
starostlivosť, poľnohospodárstvo, ochrana prírody, rozvoj malého a stredného podnikania,
vzájomná pomoc v prípade ţivotných pohrôm a iných katastrof, administratívna organizácia
samosprávy.
V ďalšom bode programu prerokovali Správu o činnosti mestskej polície za I. polrok 2005,
ktorú predloţil poslancom jej náčelník Ing. Jaroslav Antoník. Pracovnú náplň mestskej polície
zabezpečovalo v tomto období päť príslušníkov polície. Ich pracovná doba počas týţdňa bola
prispôsobená času, v ktorom vznikajú najviac priestupkov, a to v pondelok od 16:00 hod do
24:00hod, utorok aţ štvrtok od 8:00 do 24: 00 a v piatok a v sobotu od 18 do 6:00 hod. rannej.
Hlavnou činnosťou mestskej polície je kontrolná činnosť na porušovanie nariadení mesta
a MsZ, porušovania dopravných predpisov v zmysle cestného zákona, kontrola poriadku
a čistoty v meste. Táto kontrolná činnosť je vykonávaná prevaţne hliadkovou činnosťou
v meste, kontrolou objektov, ulíc, sídlisk a pohostinských zariadení. Pri tejto činnosti úzko
spolupracujú s Obvodným riaditeľstvom Policajného zboru. Od začiatku tohto roka popri
hliadkovej činnosti pri dodrţiavaní verejného poriadku na pešej zóne dohliada na
dodrţiavanie poriadku aj kamerový systém.
Aj naďalej príslušníci mestskej polície najviac priestupkov zaznamenávajú v porušovaní
parkovania motorových vozidiel na chodníkoch a verejných zatrávnených plochách. V rámci
preventívnej činnosti príslušníci mestskej polície vykonávajú návštevu mestských škôl, na
ktorých z ich ţiakmi a študentmi prevádzajú pohovory o nebezpečenstve nebezpečných drog,
fajčenia , pitia alkoholických nápojov a závislosti hrania na výherných automatoch.
Takto mestská polícia za prvý polrok 2005 zistila 114 priestupkov v doprave a 85
priestupkov porušenia dodrţiavania všeobecných nariadení mesta. Za tieto porušenia bolo
udelených 113 blokových pokút vo výške 35 400. – Sk.
Predbeţná správa vyvolala medzi poslancami búrlivú diskusiu s kladnými a zápornými
hodnoteniami práce mestskej polície. Nakoľko preváţilo negatívne hodnotenie ich práce,
primátor mesta predloţil poslancom návrh na odvolanie Ing. Jaroslava Antoníka z funkcie
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náčelníka mestskej polície a zároveň odporučil schváliť jej organizačnú štruktúru na jedného
náčelníka a šesť príslušníkov MsP.
6. júla 2005 slovenskou štátnou hymnou sa začalo Slávnostne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva pri príleţitosti 650. výročia prvej doloţenej písomnej zmienky vo Svidníku.
Medzi hosťami boli poslanci Národnej rady SR Jaroslav Ivančo a Imrich Hamarčak, ktorý je
zároveň primátorom susedného Stropkova. Pozvanie do nášho mesta prijali aj vedúci
regionálneho pracoviska kancelárie prezidenta republiky v Košiciach Otto Sabo a dcéra
čestného občana Svidníka, veliteľa 1. československého armádneho zboru, prezidenta ČSSR
armádneho generála Ľudvika Svobodu Zoe Klusaková- Svobodová s príbuznými. Na oslavách
nechýbali delegácie partnerského zväzku Chrudim z Českej republiky vedená starostom
mesta, delegácia partnerského zväzku Strzyzow v Poľskej republike na čele s burgmistrom
a takisto ani delegácia partnerského mesta. Svidník v poľskej republike, ktorú viedol zástupca
burgmistra. Slávnostného zasadania sa zúčastnili poslanci Prešovského samosprávneho kraja
Milan Cocuľa a Michal Gondek, Prednosta krajského úradu v Prešove Jozef Polačko,
Primátor Prešova, Bardejova a Giraltoviec. Milanč Benč, Boris Hanuščak a Ján Rubis,
prednosta obvodného úradu vo Svidníku Jozef Harviš ako aj ďalší predstavitelia štátnej
správy a viacerých spoločenských organizácii a inštitúcii pôsobiacich na území mesta
a okresu Svidník.
Srdečné pozdravy účastníkov slávnostného zasadania zas lal predseda Prešovského
samosprávneho kraja Peter Chudík, ktorý sa v tom čase zúčastňoval na pracovných
rokovaniach v Bruseli.
So Slávnostným príhovorom, v ktorom podrobne obsiahol históriu Svidníka, vystúpil
primátor mesta Ing. Michal Bartko. S pozdravným príhovorom prezidenta Slovenskej
republiky Ivana Gašparoviča vystúpil vedúci jeho košickej kancelárie Otto Sabo. Účastníkov
slávnostného zasadania pozdravila aj Zoe Klusaková – Svobodová ako aj vedúci delegácii
z partnerských miest Chrudím, Stryzow a Swidnika. Atmosféru slávnostného zasadania
mestského zastupiteľstva, ktoré vyvrcholilo odovzdávaním ocenením vybraným jednotlivcom
a organizáciám, dotváral aj krátky kultúrny program v podaní pedagógov Základnej
umeleckej školy vo Svidníku. Tomuto významnému historickému medzníku nášho mesta bol
prispôsobený i hodnotný kultúrny program. Štvrtkový večer na pešej zóne patril najprv
opernému spevákovi, nášmu rodákovi Igorovi Kucerovi, ktorý dospieval tie najznámejšie árie
svetových skladateľov. Pred ním kultúrny program krátkym príhovorom odštartoval primátor
mesta. Reţisérku a moderátorskú taktovku štvrtkového večera drţal v rukách Igorov brat
Voloď Kucer, ktorý sa predstavil aj ako spevák spolu so svojou kapelou Voloď and Band.
Jeho vystúpenie preťali temperamentnými tancami dievčatá z tanečnej skupiny Eternity a po
nich uţ javisko patrilo banskobystrickej skupine Mukatado. Uvoľnená a veselá atmosféra
ovládla celé centrum Svidníka. Zvlášť ty menší ocenili, ţe Svidníčanov prišli pri príleţitosti
významného jubilea pozdraviť aj dve slovenské kapely. Najprv to bola skupina Horkýţe
slíţe. Ich jedinečná show okorenená hovoreným slovom chytila kaţdého.
Vrcholom štvrtkového večera na pešej zóne však bol hodinový koncert jednej
z najpopulárnejšej hudobnej skupiny I.M.T. Smile, ich chytľavé hity roztancovali davy
fanúšikov. Mnohým sa určite páčil aj ohňostroj, ktorý oblohu nad Svidníkom osvetlil
a rozţiaril krátko pred pol jednou ráno. Ohňostroj bol vyvrcholením štvrtkového programu,
ktorý spestrila aj Svidnícka vokálno – inštrumentálna skupina EPILÓG.
Široká verejnosť si na svoje prišla aj v piatok. Od osemnástej hodiny patrilo javisko na
pešej zóne predovšetkým folklóru. Začali to domáce kolektívy – Folklórny súbor Makovica
a Spevácka skupina makovickij holos. Sprievodkyňou programom bola Anna Vaňková.
Svidníčanov v piatok večer zabával hlavne populárny ľudový rozprávač Ander z Košíc.
Jeho rozprávanie plno vtipov a humorných príhod vyvolávalo v dave Svidníčanov salvy
smiechu.
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Zaslúţený aplauz zaţali aj dva hosťujúce folklórne súbory. Prekrásne tance a spev
predviedli Folklórny súbor Ekonóm z Bratislavy.
Súčasťou osláv bolí aj prvé letné Svidnícke trhy. Ponúknuť svoj tovar Svidníčanom
i návštevníkom mesta prišlo 80 drobných predajcov nepotravinového tovaru a občerstvenie
ponúkalo 20 predajcov. Spestrením trhov bola aj ulička remesiel, kde si návštevníci mohli
kúpiť remeselnícke výrobky od tkaných kobercov cez rôzne drôtované fľaše, prútené koše
a drevené hračky. Práve pre deti boli pripravené aj zábavné atrakcie a kolotoče pri Dome
kultúry.
V poradí 19. zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 24. augusta. Na tomto
zasadnutí si poslanci vypočuli informatívnu správu o poskytovaní sluţieb v meste, ktorú im
predloţia vedúca odboru MsÚ Ing. Marta Jacková. Zo správy vyplynulo, ţe v dôsledku
vysokej miery nezamestnanosti núti občanov z nášho regiónu hľadať riešenie v podnikaní.
Takto z roka na rok stúpa počet podnikateľských subjektov. Nie je tomu inak i v našom
meste. K 30. júna Odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu Mestského
úradu evidoval. Celkom 1461 podnikateľských subjektov, pričom z tohto počtu je 1146
fyzických a 313 právnických osôb. V porovnaní s rokom 2004 je ich viac o 449. Najviac
podnikateľských subjektov – 1311 pôsobí v oblasti obchodu. Potom nasleduje oblasť
strojárstva , kde pôsobí 395 podnikateľov. V oblasti pohostinstva podniká 286, drevovýroba
274, dopravy 173, stavebníctva 142, krajčírstva 69 podnikateľských subjektov. Na území
mesta je 523 obchodných prevádzok sluţieb. Podľa sortimentu obchodných prevádzok
v meste prevládajú prevaţne potraviny, ktorých je 39 a ten istý počet je pohostinstiev,
reštaurácií a kaviarní.15 obchodných prevádzok ponúka zeleninu, kvety a záhradné potreby.
Nachádza sa tu 6 cukrárni a 6 predajní mäsa a údenín. Drogériu, kozmetiku a papier ponúka
17 obchodných prevádzok. Sluţby, ako sú kaderníctvo, holičstvo, kozmetika a pedikúra
ponúka 23 obchodných prevádzok. Na Mestskom úrade evidujú aj 86 predajní so zdruţeným
sortimentom, 49 predajní textilu a galantérie a 6 predajní obuvi a opravy obuvi. Svoje sluţby
ponúka i 32 cestovných, stávkových kancelárii a poisťovne, 12 novinových stánkov a 19
krajčírstiev, 26 obchodných prevádzok sa špecializuje na autá, sú to najmä autoservisy,
autosalóny a predajne súčiastok do automobilov. 148 obchodných prevádzok ponúka
nešpecifické sluţby, ako sú advokátske kancelárie, daňové poradenstva, či sluţby internetu.
V meste sú dve zariadenia hotelového typu. Okrem toho však ubytovacie sluţby poskytuje
aj turistická ubytovňa zriadená v bývalom Domove mládeţe pri strednom odbornom učilišti
strojárskom a Domov mládeţe pri Strednom odbornom učilišti odevnom.
Na území mesta v oblasti sociálnej, špecializované sluţby poskytujú aj Domov dôchodcov,
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, integračné centrum pre mentálne
postihnutých, Zdruţenie pre ochranu chorých, opustených a postihnutých, Útulok- Dom sv.
Jozefa, Filantropia Pravoslávnej obce a Gréckokatolícka diecézna charita.
Neštátne zdravotnícke sluţby poskytuje na území mesta 56 zariadení.
V ďalšom bode programu Ing. Ján Mihálik, vedú oddelenia Mestského úradu informoval
poslancov o pripravenosti základných škôl 1751 ţiakov. V ročníkoch 1.-4., teda v prvom
stupni sa bude učiť 1578 ţiakov. Do prvých ročníkov bolo zapísaných 246 ţiakov.
Na svoje 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa poslanci zišli 27. októbra. Na ňom
mimo iného schválili návrh na menovanie náčelníka Mestskej polície, ktorým sa stal JUDr.
Imrich Matiaš.
V ďalších bodoch programu vyhodnotili údrţbu a opravu tepelných zariadení a ich
prípravu vyhodnotili údrţbu a opravu tepelných zariadení a ich prípravu na vykurovaciu
sezónu, informatívnu správu o pripravenosti Technických sluţieb na zimnú údrţbu miestnych
komunikácii.
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Vypočuli si informáciu o hospodárení a o finančnej situácii základných škôl a školských
zariadení, o pripravenosti mestského úradu na voľby orgánov Prešovského samosprávneho
kraja, o príprave predvianočných trhov.
Schválili návrh na zmenu rozpočtu mestskej samosprávy na rok 2005 a Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník.
Posledné tohtoročné 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 15. decembra.
Hlavným bodom programu bolo pre jednanie Návrhu rozpočtu mestskej samosprávy za rok
2006, tento sa predkladá ako vyrovnaný v celkovej výške 81 165 tis. Sk a nedaňové príjmy vo
výške 9145 tis. Sk.
Granty a transfery – na základe prechodu kompetencii zo štátu na obce a mestá počíta sa
s prerozdelením finančných prostriedkov na financovanie školstva vo výške 36 300 tis. Sk.
Kapitálové príjmy pozostávajú z predajov bytov, budov, pozemkov vo výške 57 546 tis. Sk.
Sk na mzdy a odvody do poisťovní zamestnancov mestského úradu. Za energiu, vodu
a komunikácie sa zaplatí 3300 tis. Sk, materiál a dopravu 1658 tis. Sk, rutinnú a štandardnú
údrţbu 2055 tis. Sk, sluţby 5675 tis. Sk, splácanie úrokov bankám 1200 tis. Sk. Na výpravky
miestnych komunikácii a poloţenie nového asfaltového koberca sumu 4000 tis. Sk.
Na ochranu ţivotného prostredia sa vynaloţilo 15 076 t. Sk, za spotrebovanú energiu
verejného osvetlenia 1300 tis. Sk. Na rekreáciu a kultúru sa vynaloţilo 4416 tis Sk. A na
základné školstvo , základnú umeleckú školu, materské školy, školské jedálne a školské kluby
104 022 tis. Sk.
Kapitálové výdavky tohto rozpočtu tvoria 57 546 tis. Sk. Predsedníčka Okresného súdu vo
Svidníku JUDr. Mária Tvrdíková predniesla na tomto zasadnutí návrh kandidátov do funkcie
prísediacich pre Okresný súd vo Svidníku z dôvodu, ţe doterajším prísediacim skončilo
štvorročné funkčne obdobie. Zo zákona voľba nových je v kompetencii tohto Mestského
zastupiteľstva vychádzajúc zo zákona, pri pojednávaní trestných vecí na súde tvoria prísediaci
spolu so sudcom z povolania trojčlenný senát, ktorý rozhoduje o vine a treste obţalovaného.
Prísediaci ako zástupcovia občanov sú rovnocennými členmi senátu a zabezpečujú v trestnom
procese aj zásadu kontroly verejnosti nad výkonom súdnej moci. Za presediacich na volebné
obdobie 2006-2010 zaradili poslanci týchto občanov nášho mesta: Jána Bokšu, Michala
Čobirku, Máriu Fečovú, Jána Gregu, Jána Haniša, Danu Hečkovú, Jaroslava Ivanča, Annu
Kvaskovú, Irenu Paňkovú, Petra Senaja Máriu Sýkorovú.
Mestské zastupiteľstvo schválilo aj návrh na predĺţenie doby nájmu do 31.12.2005 areálu
letného kúpaliska pre KM – SYSTEM, s.r.o. Prešov. Dôvodom predĺţenia je zámer
realizovať v areáli letného kúpaliska výstavbu krytého bazénu v nevyuţívanej časti objektu
a šatní. Schválili i návrhy Všeobecných nariadení mesta číslo 6/2005 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2006 a číslo
7/2005 o podmienkach poskytovania dotácií.
Jedným z historických medzníkov nášho mesta bolo i 60. výročie oslobodenia Svidníka
Červenou armádou a 1. československým armádnym zborom.
Pripomenúť si padlých bojovníkov, vzdať im úctu a hold prišlo 19. januára k pamätníkom
Sovietskej armády vo Svidníku a Československej armády na Dukle a Soche arm. Gen.
Ludvika Svobodu mnoţstvo zástupcov samosprávy, štátnej správy, politických strán,
spoločenských organizácii, podnikateľskej sféry a občanov mesta.
Veniec so ţltými a modrými karafiátmi poloţil k pamätníkom i konzul generálneho
konzulátu Ukrajiny na Slovensku so sídlom v Prešove Igor Vasiľovič Prytulla.
Dôstojný priebeh nemali len pietne akty kladenia vencov a kytíc, ale aj slávnostná
akadémia, ktorú pri tejto príleţitosti pripravili Mesto Svidník, základná umelecká škola
a Podduklianské osvetové stredisko v dome kultúry.
K prítomným Svidníčanom a hosťom sa prihovoril primátor mesta Ing. Michal Bartko, ktorý
mimo iného zdôraznil, ţe:,, Je potrebné, aby si celá spoločnosť váţila Duklu ako jeden veľký
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symbol novodobých tradícií nášho ľudu, ale aj všetkých vojakov, ktorí sa zúčastnili bojov
v Karpatoch a prispeli aj k oslobodeniu Svidníka.. Je našou morálnou povinnosťou do
dôsledku napĺňať humánny protivojnový odkaz udalosti, ktoré sa v tomto ťaţkom skúšobnom
kraji odohrali pred šesťdesiatimi rokmi. Naša vďaka a obdiv patrí všetkým ţijúcim hrdinom
oslobodzovacích bojov. Zostanú pre nás navţdy vzorom statočných a odváţnych ľudí,
príkladom najvyššej rozhodnosti , obetavosti a vlastenectva“.
Súčasťou slávnostnej akadémie bolo uţ tradične odovzdávanie ceny primátora za zásluţnú
činnosť v prospech mesta. Toto ocenenie dostali:
MUDr. Svetlana Bobáková – riaditeľka Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva
Ing. Ján Harviš – dôchodca, bývalý predseda Okresného národného výboru vo
Svidníku
Jozef Laţo – riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičskej a záchranného zboru
Mgr. Vasiľ Lakata – dôchodca, bývalý pracovník Centra voľného času Dúha
Miroslav Macko – robotník Technických sluţieb mesta
Juraj Piruch – dôchodca, predseda mestskej organizácie Jednoty dôchodcov
Vasiľ Siňar – dôchodca, predseda Oblastného výboru slovenského zväzu
pritifašistyckych bojovníkov
Mgr. Ľudmila Švedová – súkromná podnikateľka, Laureátka makovickej struny
Mgr. Ján Troščák – stredoškolský učiteľ
PhDr. Jozef Varhol – pracovník múzea ukrajinsko – rusinskej kultúry
V kultúrnom programe potom vystúpili ţiaci a učitelia zo Svidníckej Základnej umeleckej
školy a študenti Košického konzervatória.
Pri príleţitosti medzinárodného dňa ţien sa primátor mesta stretol so ţenami, ktoré v tomto
kalendárnom roku oslávili alebo oslávia 70. narodeniny. Počas slávnostného prijatia primátor
pozdravil aj ţeny z rady klubu dôchodcov a výboru Jednoty dôchodcov, ktoré aktívne
podieľajú na tvorbe kultúrno – spoločenského ţivota v meste.
V rámci mesiaca október, ktorý je vo všeobecnosti povaţovaný za mesiac úcty k starším,
pripravilo mesiac Svidník v spolupráci s Podduklianským osvetovým strediskom pre všetkých
seniorov kultúrny program. Na ňom mnohým z nich odovzdal primátor mesta ďakovne listy
ako súčasť osláv 650. výročia prvej písomnej zmienky o meste.
Za účasti 215 predajcov nepotravinárskeho tovaru sa v dňoch 10. -12. novembra konali
jubilejne 15. Predvianočné trhy Svidník 2005. Trhy vo štvrtok predpoludním slávnostne
otvoril primátor mesta, ktorý okrem predajcov a širokej verejnosti privítal aj zástupcov
z okolitých miest, zástupcov orgánov štátnej správy, spoločenských organizácií
i podnikateľských subjektov.
Rozmiestnenie stánkov bolo uţ tradične na Centrálnej a Nábreţnej ulici, ale aj na ploche
Mestského trhoviska a kriţovatke na ul. Gen. Svobodu. Medzi ponúkaným tovarom uţ
tradične prevládala obuv, textil, hračky, rôzne domáce potreby, no a chýbať nemohli ani
stánky s občerstvením.
Súčasťou trhov bol autosalón, pričom svoje najnovšie modely predstavili predajcovia áut
Mazda, Hyundai, Citroen, Peugeot a Škoda. Svoje miesto aj v tomto roku mala ulička
remesiel. Moţno o čosi chudobnejšia, no napriek tomu lákala nielen domácich, ale aj
zahraničných návštevníkov. Predovšetkým v piatok sa to v uliciach mesta doslova hemţilo
Poliakmi, ktorí mali v ten deň štátny sviatok a tak sa vybrali na nákupy na svidnícke
Predvianočné trhy.
Kulisu jubilejných Predvianočných trhov dotvárali aj vystúpenia svidníckych maţoretiek,
Makovického holosu, speváckej skupiny Svidníčanka, hudobnej skupiny Roland z Čirča,
hudobnej skupiny Carmen zo Svidníka. Aj tohtoročné trhy vyvrcholili v sobotu predpoludním
ţrebovaním tomboly v ktorej bolo 57 cien.
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Štátna s práva
S účinnosťou od 22. marca vymenoval minister spravodlivosti Daniel Lipšic do funkcie
predsedníčky Okresného súdu vo Svidníku JUDr. Máriu Tvrdíkovú, ktorá nahradila v tejto
funkcii JUDr. Mikulaša Rodáka z dôvodu jeho odchodu do dôchodku.
Súčasťou osláv 60. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom na
Slovensku bola aj štafeta víťazstva nad fašizmom na Slovensku bola aj štafeta víťazstva
a vďaky, ktorú tvorili vojenské vozidla. Hlavná štafeta viedla z Dukly cez Svidník, Liptovský
Mikuláš, Novu Baňu, Neverice aţ do Bratislavy, kde štafeta dorazila v nedeľu, 8. mája na
celoslovenské oslavy.
Štafetu víťazstva a vďaky zorganizovali Ministerstvo obrany a Slovenský rozhlas na Dukle ju
4. mája odštartoval náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálmajor Ľubomír
Belík.
Rakúsky čierny kríţ – Starostlivosť o vojnové hroby a mesto Svidník boli organizátormi
slávnostného zasvätenca zrekonštruovaného rakúsko – uhorského cintorína z rokov 1914 –
1918 vo Svidníku. Táto slávnosť sa konala v nedeľu, 12. júna a začala sa prijatím pozvaných
hostí v obradnej sieni Mestského úradu. Všetci hostia prítomný na slávnostnom prijatí sa
zapísali do Pamätnej knihy mesta a slávnostné akty potom pokračovali poloţením vencov
a kytíc a pri soche arm. Gen. Ludvika Svobodu a pri Pamätníku Sovietskej armády. Následne
sa začal slávnostný akt zvonu zasvätenia rakúsko – uhorského vojnového cintorína z rokov
1914 -1918 za prítomnosti veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku Martina Boldorja.
Pri príleţitosti 61. výročia Slovenského národného povstania zorganizovali Obvodný úrad
a Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Svidníku pietne akty
kladenia vencov a kytíc k pamätníkom padlých vo Svidníku a na Dukle.
Za účasti viacerých významných hostí prebiehali v dňoch 5. – 6. októbra spomienkové
oslavy pri príleţitosti pri príleţitosti 61. výročia Karpatsko – Dukelskej operácie a Dňa obetí
Dukly.
V sobotu, 26. novembra sa na celom území Slovenska konali voľby do orgánov
samosprávnych krajov. Vo Svidníckom okrese sme volili poslancov zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja. Voľby sprevádzal veľmi malý záujem voličov na celom
území Slovenska. V našom okrese to bolo len 29,62 % a v meste 25,10%. Pri voľbe
poslancov sme si mohli vybrať spomedzi dvadsiatich kandidátov a pri voľbe predsedu
spomedzi ôsmich kandidátov. Víťazmi volieb do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho
kraja za okres Svidník pre druhé volebné obdobie regionálnej samosprávy sa stali Ing. Milan
Cocuľa – nez. Kandidát, Ing. Ján Holodňák – za koalíciu KDH, SDKÚ, DS a Ing. Michal
Gondek – nezávislý kandidát. Voliči rozhodli aj o tom, ţe do druhého kola z ôsmich
kandidátov na predsedu Prešovského samosprávneho kraja postúpili MUDr. Peter Chudík
a MUDr. Dušan Hruška. V druhom kole volieb predsedu PSK konaných 10. decembra
zvíťazil MUDr. Peter Chudík.
Významné návštevy
Poslanec národnej rady SR, predseda Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť
a podpredseda strany SMER – sociálna demokracia Róbert Kaliňák navštívil 15. februára naše
mesto a okres. Diskutoval so študentmi Gymnázia Duklianskych hrdinov a na práve poludnie
vyrazil do svidníckych ulíc, kde sa zhováral s občanmi. Popoludní sa zúčastnil na zasadnutí
Mestskej rady.
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22. februára počas poslaneckého výjazdu v Prešovskom kraji navštívili poslanci Národnej
rady SR za slobodné fórum Zuzana Martináková, Ľubica Navratílova, Jozef Hurban a Peter
Body Dom dôchodcov a dom sociálnych sluţieb a gymnázium DH v našom meste. Zaujímali
sa predovšetkým o prebiehajúcej transformácii v zdravotníctve, školstve a sociálnych sluţieb.
Poslanec Národnej rady SR za Ľudovú stranu Hnutia za demokratické Slovensko, člen
výboru pre nezlučiteľnosť funkcii a člen ústavnoprávneho výboru Národnej rady Stanislav
Husár navštívil 10. marca Svidník. Stretol sa so študentmi Strednej priemyselnej školy
odevnej a Obchodnej akadémie, s ktorými diskutoval a aktuálnych spoločenských otázkach.
Dňa 6. júna poctila svojou návštevou naše mesto mimoriadna a splnomocnená
veľvyslankyňa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku Judith
Anne Magnegor.
Nedeľňajší program 51. ročníka Slávností Rusínov – Ukrajincov vo Svidníku si prišiel
pozrieť aj František Tóth, minister kultúry Slovenskej republiky.
Prezident Svetového kongresu Ukrajincov Askolt Lozinskij počas niekoľkodňovej
návštevy Slovenska zavítal 13. augusta aj do nášho mesta. V sprievode podpredsedov Zväzu
Rusinov – Ukrajincov Slovenska Petra Sokola a Pavla Bogdana navštívil Slovenské národné
múzeum – MUZEUN ukrajinsko – rusínskej kultúry. V priestoroch múzea ho navštívil jeho
riaditeľ Miroslav Sopoliga. Prezidenta Svetového kongresu Ukrajincov počas pobytu u nás
sprevádzal aj predseda Európskeho kongresu Ukrajincov Levko Dohovič a spoločne sa stretli
aj s predsedami Regionálnej rady Zväzu Rusinov – Ukrajincov Slovenska vo Svidníku
Jozefom Varcholom a ďalšími predstaviteľmi.
Európsky komisár Ján Figeľ 1. októbra sa stretol v našom meste so študentmi
zúčastňujúcim sa na projekte s názvom Spoznaj ţivot kamaráta z Európskej únie. Našich
študentov, ale aj študentov z Poľska zaujímali názory euro komisára na moţnosti vyuţívania
európskych zdrojov na realizáciu projektov zameraných na mladých ľudí.
Činnosť podnikov a ich podiel na živote mesta
Poslanci zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na svojom februárovom zasadnutí
schválili zmenu svojho uznesenia a dali tak definitívnu bodku za predajom budovy Detskej
polikliniky v areáli nemocnice s poliklinikou. Poslanci takto súhlasili s predajom spomínanej
budovy spoločnosti Farmsvik, s.r.o. Prešov za 15. miliónov korún za podmienky
prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti po dobu
deviatich rokov.
Po získaní CT prístroja Nemocnicou s poliklinikou bolo tomografické pracovisko
technologicky skompletizované dodaním injektora, vďaka čomu môţe naša nemocnica
ponúknuť novú paletu vyšetrení CT angio, teda vyšetrenia cievnych štruktúr.
Zriadením Centrálneho a urgentného príjmu – Emergency od 1. júna sa starostlivosť
o pacienta v našej nemocnici posunula vyššie. Táto komplexná jednotka tvorená organizačne
a funkčne samostatnými ambulanciami zabezpečuje pri nepretrţitej prevádzke príjem
plánovaných, akútnych a urgentných pacientov. Slúţi najmä pacientom, ktorí prichádzajú,
alebo sú prevezení zdravotnou záchrannou sluţbou pre akútne vzniknuté ochorenia, alebo
úraz a sú triedení podľa povahy postihnutia do jednotlivých ambulanc ii centrálneho
a urgentného príjmu.
Sekcia klinickej logopédie slovenskej spoločnosti pri otorinolaringologiu a chirurgiu
hlavy a krku, Nemocnica s poliklinikou, ambulancia klinickej logopédie a regionálna
rozvojová agentúra vo Svidníku boli organizátormi odborného seminára pod názvom L.
Svidnícke klinicko – logopedické dni.
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Výstavba a zmeny charakteru mesta
Koncom mesiaca apríla bola skončená druhá časť rekonštrukcie pešej zóny. Rekonštrukciu
prevádza firma GAS Svidník, majiteľom ktorej je Ing. Michal Gondek. Doteraz bolo na
rekonštrukciu I. a II etapy, preinvestované 21. mil. Sk.
Za účasti primátora mesta Svidník Michala Bartka, zástupcu krajského úradu v Prešove
Jeruslava Greguša, vedúceho odboru dopravy úradu Prešovského samosprávneho kraja Pavla
Olejára a ďalších pozvaných hostí 27. mája slávnostne otvorili novú čerpaciu stanicu
pohonných hmôt. Vybudovala ju Svidnícka firma Stavbet, ktorej je majiteľom Pavol Orenič.
Novú čerpaciu stanicu na Bardejovskej ulici tvorí aj espresso a predajňa s auto doplnkami.
Pravidelnú autobusovú dopravu na linke Svidník – Stropkov – Giraltovce – Makov –
Olomouc – Brno – Humpolec – Praha začala 5. júna prevádzkovať Cestovná kancelária
Eurotour, ktorá ma svoje pobočky vo Svidníku i v Stropkove. Odchod autobusu zo Svidníka
je o 18:45 hod. a príchod do Svidníka o 6: 00 hod. ráno.
Koncom roka boli ukončené rekonštrukčné práce na podkroví Podduklianskeho
osvetového strediska vo Svidníku, z ktorého vznikli účelové remeselné dielne. Celkový
rozpočtový náklad prestavby podkrovia na remeselné dielne je pokrytý z fondov Európskej
únie a predstavuje čiastku vyše 7 miliónov korún. Päť percent spolufinancuje Prešovský
samosprávny kraj.
V júli bola uvedená do prevádzky soľná jaskyňa v centre morskej mikroklímy na ulici
MUDr. Pribulu. Jaskyňa je tvorená soľou z Mŕtveho mora. Doteraz len desať miest na
Slovensku sa môţe popýšiť soľnou jaskyňou takého zloţenia. Pobyt v jaskyni pomáha pri
liečbe ochorení dýchacích ciest, astme, zápaloch hrdla a nosohltanu, chronickej nádche,
bronchitíde, laryngitíde, chrípke a ďalších.
Začiatkom októbra poslanci Prešovského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí
schválili definitívny návrh na transformáciu Nemocnice s poliklinikou vo Svidníku. Takto
našu nemocnicu prenajali na 25 rokov akciovej spoločnosti HMO Slovakia, ktorá bude mať
100 percentný podiel v novovzniknutej akciovej a spoločnosti.
Školstvo
Z olympijského mesta Nagano v Japonsku sa začiatkom marca vrátili chovankyne
svidníckej špeciálnej základnej školy internátnej Ţaneta Horvathová a Kristína Talvajová.
V tomto meste sa zúčastnili Špeciálnej svetovej olympiády zimných hier. Medzi 1800
účastníkmi z 84 krajín si počínali pozoruhodne. 15- ročná Ţaneta Horváthova získala
striebornú medailu v behu na lyţiach 500 metrov a bronzovú medailu v behu na lyţiach 1000
metrov. Striebro si domov priniesla aj 19 – ročná Kristína Talvajová v 7,5 kilometrovom behu
na lyţiach. Dievčatá sa zimnej olympiády zúčastnili vďaka Slovenského hnutia špeciálnych
olympiád a za svoje úspechy v Japonsku vďačia aj svojej trénerke z Kremnice.
Podpísaním dohody o spolupráci vyvrcholila 16. marca pracovná návšteva predstaviteľov
Poľského mesta Rymanow vo Svidníku stretli sa s prednostom Obvodného úradu Jozefom
Harvišom i s riaditeľom gymnázia Antonom Bereţňákom.
Burgmister
Gminy
Rymanow
Wojciech
Farbianec
spolu
s riaditeľom
Všeobecnovzdelávacieho lýcea v Rymanowe Boguslavom Michalským prišli do nášho mesta
s cieľom rozšíriť doterajšiu spoluprácu svojho mesta a regiónu s naším okresom. V rámci
školstva to budú výmenné pobyty študentom i pedagógov, výmena skúsenosti z vyučovania
matematiky, fyziky a angličtiny. Pravým podujatím na slovenskej strane, na ktoré boli
pozvaní študenti z Rymanowa a tradičný májový volejbalový turnaj.

11
V stredu 30. marca v Dome kultúry primátor ocenil prácu 16. učiteľov miestnych škôl
z príleţitosti Medzinárodného dňa učiteľov. Všetci ocenení sa zapísali do Pamätnej knihy
mesta.
13. máj tohto roka bol významným dňom v ţivote základnej školy na ulici 8. mája. V tento
deň si škola pripomenula 25. výročie svojho zaloţenia. Pri tejto príleţitosti v Dome kultúry
riaditeľstvo školy zorganizovalo slávnostnú akadémiu, na ktorej vyjadrilo slova vďaky
a uznania všetkým, ktorí v 25 – ročnej histórii v škole spôsobili. Jubilantke prišli zablahoţelať
aj vedúci odboru školstva, kultúry a telesnej kultúry MsÚ Ing. Ján Mihálik, bývalí riaditelia
školy i terajší riaditelia svidníckych škôl, členovia rady školy i ďalší hostia. Prvá riaditeľka
Helena Husárová svojím vystúpením prispela k ordinálnej atmosfére a spomínania na minulé
časy. Na časy, keď na sídlisku Ultra vyrástla škola, ktorá sa dnes môţe pochváliť nielen
krásnym areálom, bazénom, ale mnoţstvom aktivít vykonávaných v telocvični
a pozoruhodnými úspechmi v celoslovenských súťaţiach, predmetových olympiádach. Škola
vychovala stovky ţiakov, ktorí dnes vykonávajú významné spoločenské postavenia.
1. júna, pri príleţitosti sviatku Dňa Detí prijal primátor mesta 19. ţiakov svidníckych
základných škôl a zároveň im poďakoval za ich úspechy pri zviditeľňovaní svojej školy
a mesta. Kaţdému ţiakovi zablahoţelal a odovzdal ďakovný list. Toto stretnutie bolo
zaznamenané v Pamätnej knihe nášho mesta, do ktorej sa všetci zapísali.
Tohto roku prebiehali na stredných školách a stredných odborných učilištiach na
Slovensku maturitné skúšky po novom. Externej časti maturity, ktorá sa skladala z písomného
centrálneho testu z matematiky, nemeckého a anglického jazyka sa zúčastnilo takmer 60 tisíc
študentov.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prvýkrát zverejnilo rebríček kvality škôl, ktorý
bol zastavený na základe výsledkov stredných škôl z matematiky po novom. Maturantov
vynikajúco pripravili aj pedagógovia Gymnázia Duklianskych hrdinov. Výsledok lepší ako
priemer v maturitnom teste z anglického jazyka úrovne B dosiahlo 64 svidníckych
gymnazistov a spomedzi 105 gymnázií na Slovensku sa umiestnili na 14. mieste.
Z gymnázií, ktoré sa prihlásili maturanti z nemčiny na úrovni B, patrí 25 maturantom
svidníckeho gymnázia 5. miesto v rebríčku 99 gymnázií, ktoré dosiahli úroveň lepšiu ako
priemer. Rebríček úspešnosti ukázal aj ďalší zaujímavý fakt, ţe naši maturanti boli najlepší na
Slovensku z nemeckého jazyka a matematiky.
V novom školskom roku 2005 /2006 pôsobia na území mesta tri základné školy, tri
materské školy a základná umelecká škola. Základná škola na ulici Centrálnej je od 1. júla
organizačnou zloţkou Spojené školy.
V tomto školskom roku prekročilo prah základných škôl 1468 ţiakov, pričom z tohto počtu
je 125 prvákov. Najviac ţiakov sa vzdeláva v priestoroch Základnej (ZŠ) školy na ulici 8.
mája – 601 ţiakov. Do prvého ročníka nastúpilo 52 prvákov.
Do lavíc ZŠ na ulici Komenského zasadlo 600 ţiakov, z toho 52 prvákov a na ŢŠ ul.
Karpatská 268 ţiakov, z toho 21 prvákov. Materskú školu na ulici Ľ Štúra navštevuje 130
detí, na ulici 8. mája 122 detí a na ul. Gen. Svobodu 82 detí. Do Základnej umeleckej školy
sa prihlásilo 599 ţiakov.
Významným medzníkom bol pre Stredné odborné učilište (predtým strojárske) piatok 30.
septembra. V nových priestoroch školy sa konali dvojité oslavy – otvorenie nových
priestorov školy a súčasne oslavy 25. výročia zaloţenia školy. Stredné odborné učilište od 1.
septembra zmenilo svoje sídlo a presťahovalo sa z ulice Sovietskych hrdinov do vynovených
priestorov po bývalom odbornom výcviku Stredného odborného učilišťa odevného na
pionierskej ulici. Stredné odborné učilište Strojárske začalo svoju históriu písať v školskom
roku 1980/81. V prvom roku bola teoretická príprava ţiakov realizovaná na iných učilištiach
i mimo okresu, pričom sa ţiaci pripravovali v dvoch odboroch. Plynulé vyúčtovanie sa začalo
v školskom roku 1981/82 , keď bol do uţívania odovzdaný blok školy pri Potravinárskych
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strojárňach. V júni 1983 opustili bránu učilišťa prví absolventi školy vyučení v 3. – ročnom
odbore a v máji 1985 prví maturanti. Stredná priemyselná škola odevná dňa 6. októbra
oslavovala 25. výročie zaloţenia. Osláv sa zúčastnil poslanec Národnej rady SR Jaroslav
Ivančo, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Rudolf Horvath, vedúci odboru
školstva Prešovského samosprávneho kraja Karol Lacko, primátor mesta Svidník Michal
Bartko a prednosta Obvodného úradu Jozef Harviš. Na oslavách nechýbali ani pedagógovia
školy a bývalí riaditelia, riaditelia ďalších stredných škôl. Táto škola si počas svojej 25 –
ročnej histórie našla medzi školami v Prešovskom kraji i v rámci Slovenska patričné miesto.
Brány školy počas 25 ročného pôsobenia opustilo vyše 2200 absolventov.
Na sklonku októbra vedenie Strednej priemyselnej školy odevnej podpísalo Dohodu
o partnerstve s poľskou školou z mesta Stalowa Wola. S cieľom rozvíjať spoluprácu v oblasti
výučby predmetov, z ktorých sa vykonávajú maturitné skúšky, navštívila štvorčlenná
delegácia Gymnázia Duklianskych hrdinov začiatkom novembra české mesto Chrudim, ktoré
je partnerským mestom Svidníka. Delegáciu tvorili riaditeľ gymnázia Anton Bereţňak, jeho
zástupkyňa Mária Jaškaničová, vedúca predmetovej komisie dejepisu a náuky o spoločnosti.
Delegáciu nášho gymnázia prijal na radnici aj starosta mesta Chrudim.
Špeciálna základná škola internátna vo Svidníku rozšírila rady jubilujúcich škôl v našom
meste. V piatok, 2. decembra sa pri príleţitosti 40. výročia zaloţenia školy konala slávnostná
akadémia v Dome kultúry. Škole a jej predošlým i terajším zamestnancom, ako aj vedeniu
školy, prišli veľa úspechov do nasledujúcich rokov záleţať poslanec národnej rady SR
Jaroslav Ivančo, predstavitelia okresu, mesta krajského úradu i riaditelia špeciálnych škôl
Prešovského kraja.
Špeciálna škola začala svoju históriu písať od roku 1965 pod hlavičkou Osobitná škola
internátna. Detský domov a osobitná škola internátna tvorili jeden komplex pod spoločným
riaditeľstvom. V tom čase školu navštevovalo 44 ţiakov a ich spoločným riaditeľom bol
Michal Kaliňak Špeciálna sa v roku 1974 oddelila od Detského domova a stala sa
samostatnou organizáciou.
V roku 2000 sa názov školy Osobitná škola internátna zmenil na terajší špeciálna základná
škola internátna. V tomto roku školu navštevuje 144 ţiakov, pričom poskytuje ubytovanie,
stravovanie, prípravu na vyučovanie 63 deťom s nariadenou ústavnou výchovou a 12 –tim
ţiakom na týţdenný pobyt. Terajším riaditeľom školy je Vladimír Kaliňak.
Pri príleţitosti 40. výročia bola vydaná publikácia Pamätnica Špeciálnej základnej školy
internátnej 1965 – 2005.

Kultúra
Od 28. januára do 4. februára bola vo výstavných priestoroch Slovenského národného
múzea – Múzea ukrajinsko – rusínskej kultúry sprístupnená výstava pod názvom z Krosna do
Krosna, ktorú pre tento účel zapoţičalo Múzeum Remesiel v Krosne a Galéria umeleckých
výstavu BWA v Krosne. Na výstavbe bolo prezentovaných 140 umeleckých diel 89 umelcov
z 19 štátov sveta. Slovensko a mesto Svidník zastupovala akademická maliarka Anna
Boršovská – Nemcová. Diela autorov sú zamerané prírodným materiálom – ľanovým
vláknom. Na spracovanie tohto vlákna umelci poţívajú rôzne techniky tkania, pletenia,
výšivky, lepenia, batiky, gobelíny a iné. A tak na výstave sme mohli vidieť diela s motívmi
krajiniek, zvierat a rastlín. V dňoch 23.6 -26.6. sa v našom meste konali Svidnícke divadelné
dni. V dome kultúry sa takto uviedli štyri divadelne predstavenia. Svidnícke d ivadelné dni
majú takto nadviazať na pretrhnutú niť divadelných festivalov, ktoré sa konali v našom meste
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v mesiaci januári pri príleţitosti oslobodenia. Potešujúce bolo, ţe po dlhšom odmlčaní sa
publiku predstavil domáci ochotnícky divadelný súbor Lúč s komédiou Barč – Ivana Mastný
hrniec. V dňoch 17. – 19. júna v odpoludňajších hodinách na pešej zóne začali Slávnosti
programom. Vitajte vo Svidníku, kde sa divákom predstavili domáci folklórny súbor
Makovica a detský folklórny súbor Makovička. Programu predchádzalo vyhodnotenie detskej
súťaţe Maľovanie na asfalt.
Druhý deň Slávností pokračovali na amfiteátri večerným programom Hosť domu. Svojím
programom návštevníkov očarili vystúpenia zahraničných kolektívov z rôznych kútov
Európy: Zorjany, Akademické divadlo hudby, piesni a tancov z Krivohradu na Ukrajine,
Folklórný súbor Červená ruţa z Mucsónya v Maďarsku, Sestry Mašdinské a banduristka
Mária Janicka z Ukrajiny a Folklórny súbor zväzu Rusínov – Ukrajincov Chorvátska. Po nich
nasledoval program Ej, Zahrajte, v ktorom vystúpilo 11 speváckych a hudobných skupín
a sólistov.
V nedeľu Slávnosti pokračovali dopoludňajším programom na skanzene z ľudovej
Klenotnice. Popoludňajším programom začal sprievodom účinkujúcich mestom a pokračoval
programom Na gazdovskom dvore.
Slávnostné nedeľné popoludnie ako aj celé 51. Slávnosti Rusínov – Ukrajincov Slovenska
sa zavŕšili v VII. Programe s názvom Darček. Perličkou festivalu bolo vystúpenie umeleckého
súboru Lučnica.
Pri príleţitosti Dni Svidníka venované 650. výročiu písomnej zmienky o Svidníku sa 7.
júla vo výstavnej sieni Podduklianského osvetového strediska konala vernisáţ autorskej
výstavy Michala Hudáka . Premeny. Návštevníci si mohli pozrieť takmer 130 fotografií
z rôzneho časového obdobia. Najstaršou vystavenou fotografiou je Centrálna ulica z roku
1915. Zaujímavé boli fotografie starej barakovej nemocnice, rekonštrukcie kaštieľa, časti
Svidníka pred II. svetovou vojnou a po nej.
V nedeľu, 11. septembra ţil svidnícky skanzen pirohmi, kde sa konal tradičný Deň remesiel
a ľudových tradícií, ktorého súčasťou bol X. ročník medzinárodných majstrovstiev vo varení
pirohov – Pirohy 2005.
Toto podujatie organizovali SNM – Múzeum Ukrajinsko – rusínskej kultúry, občianske
zdruţenie Chránime kraj pod Duklou, Spoločnou priateľov múzea a mesto Svidník. Záštitu
nad podujatím prevzal predseda PSK Peter Chudík a primátor mesta Svidník a celé podujatia
mediálne podporilo Rádio patria a Podduklianské noviny.
Návštevníci skanzenu mohli zároveň vzhliadnuť výstavu ovocia a zeleniny a včelárskych
produktov. Medzi prítomnými hosťami boli aj generálna konzulka Ukrajiny na Slovensku
Inna Ohnivec, delegácia českého mesta Chrudim na čele s vicestarostom Petrom Ŕezničkom
a zástupca štátnej administratívy okresu Velikij Bereznyj na Ukrajine Michajlo Ivanovič
Kundrát.
V súťaţi Pirohy 2005 si najlepšie počínalo druţstvo z ukrajinského mesta Velikij Bereznij.
Vyvrcholením Dňa remesiel a ľudových tradícii bola novinka – súťaţ o najlepšieho jedáka
pirohov. Spomedzi troch súťaţiacich – Andreja Petného z Niţného Orlika, Miloša Vojtašeka
zo Svidníka a šéfredaktorka Prešovského denníka Korzár Michala Franka sa napokon šťastena
usmiala na najmladšieho z nich. 20.- ročný Miloš Vojtašek zjedol 100 pirohov za 9 minút
a 20 sekúnd.
Svidnícke kultúrne leto sa uţ tradične koná počas dvoch prázdninových mesiacov.
Tento rok sa organizátori mesta Svidník zamerali predovšetkým na vystúpenia
Hudobných a speváckych skupín. V nedeľu, 17. júla otvorili kultúrne leto 2005 na pešej zóne
hudobná skupina Carmen. Počas 8. letných nedieľ pred Svidníckym publikom vystúpili
svidnícke skupiny Epilóg, Ibis, Východ a spevácka skupina Kračunovčan.
O tieto letné popoludňajšie nedeľné vystúpenia je veľký záujem a ľudia sa tešia na
vystúpenia. Priemerná návštevnosť na jednom predstavení bola 400 divákov.
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Súčasťou kultúrneho leta 2005 bol aj Rockfest a program Oj ty . Podduklianskyj Kraju,
ktoré sa konali na amfiteátri. Veľmi úspešne bolo rómske popoludnie, V ktorom vystúpili
rómske kapely.
Tohtoročné kultúrne leto zakončila tesne pred nástupom do školských lavíc. 4. septembra
tanečná skupina Svitan tanečným divákom Niekto to rád horúce.
20. septembra dosky svidníckeho Domu kultúry patrili jednému z najpopulárnejších
divadiel na Slovensku, a to Radošinskemu naivnému divadlu a jeho Hre o láske
Jedinečné divadelné predstavenie a herecké výkony malo pred zaplneným hľadiskom veľký
úspech.
Kultúrne podujatie Echo našich slávnosti sa večer, 14. októbra takmer symbolicky konalo
po 14 – ty krát v kinosále Domu kultúry. Miesto Svidník ako organizátor tohto podujatia
vypredanému hľadisku priblíţil folklór z iných regiónov. A tak publiku sa postupne predstavil
Folklórný súbor Barwinej z Kamionky, Spevácke kvarteto Lelija z Humenného, Muţská
spevácka skupina Dukat zo Sniny, dedinská folklórna skupina z Richvaldu a ľudový
rozprávač Jozef Varga z Hanušoviec.
Vo Výstavných priestoroch SNM - Múzea ukrajinsko-rusinskej kultúry 18.októbra
slávnostnou vernisáţou sprístupnili výstavbu Pavla Lopatu pod názvom Svätyne.
Umelec sa narodil v obci Kalinov, ale uţ dlhšie ţije v Kanade.
Návštevníci výstavy si mohli pozrieť 56 umeleckých diel zobrazujúcich drevené cerkvi
severnej časti Lemkovská, ale aj drevené cerkvi prešovského regiónu.
Milovníci slovenského a českého vojnového filmu si počas troch dní od 21. -23. Októbra
mohli v kinosále domu kultúry vzhliadnuť také známe filmy ako Boxer a smrť, kapitán
Dabač, Pieseň o sivom holubovi, Vlčie diery, Zvony pre bosých, Diamanty noci, Smrť si
hovorí Engelcheu a Spaľovač mŕtvol. Prehliadka filmov s tematikou II. svetovej vojny,
v poradí druhá, sa konala pri príleţitosti dňa obetí Dukly a zorganizovali ju občianske
zdruţenie Histori, Slovenský filmový ústav a mesto Svidník.
Medzi najkrajšie svidnícke súťaţe uţ niekoľko rokov patrí okresná súťaţ o najkrajší
vianočný betlehem, ktorej ocenené práce postupujú na medzinárodnú súťaţ do Historického
múzea v mestečku Dukla v Poľsku. Tento rok súťaţ rozšírili o najkrajšiu kolekciu vianočných
ozdôb a najkrajšieho anjela. Kaţdoročne sa do nej zapájajú ţiaci, študenti a školské kluby
v okrese Svidník.
Organizátorom tejto súťaţe je Podduklianske osvetové stredisko, ktoré menovalo odbornú
porotu a táto vybrala a ocenila tie najkrajšie práce. V kategórii základných škôl o najkrajší
betlehem si prvenstvo odniesol kolektív ţiakov IV. Základnej školy vo Svidníku.
6. decembra si kaţdoročne pripomíname svätého Mikuláša. Čakajú naň najmä deti, ktoré si
vo vyleštených čiţmičkách pripravených pod oknami nájdu mnoţstvo sladkých darčekov.
Túto sladkú radosť zabezpečil i primátor mesta Ing. Michal Bartko všetkým deťom, V tento
deň mesto umoţnilo mikulášske korčuľovanie zadarmo na Svidníckom klzisku.
Cirkevný život
2. apríla o 21,37 hod. stredoeurópskeho času letného zomrel Svätý otec - Pápeţ Ján Pavol II.
občianskym menom Karol Wojtyla. Ján Pavol II. bol celosvetovou uznávanou osobnosťou,
ktorá sa snaţila búrať bariéry a predsudky medzi náboţenstvami, národmi a názorovými
prúdmi.
V nedeľu 5. júna sa konala slávnostná posviacka novovybudovaného Gréckokatolíckeho
chrámu Boţej múdrosti a kaplnky Svätej Paraskievy. Slávnostnú posviacku vykonal
prešovský gréckokatolícky eparcha Ján Babjak. Svedkami tohto aktu i Slávnostnej Svätej
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liturgie bol i predseda Vlády SR Mikuláš Dzurinda i stovky veriacich zo Svidníka i zo
širokého okolia.
Miešaný spevácky zbor Boţského srdca pôsobiaci pri Rímskokatolíckom chráme vo
Svidníku oslavoval v nedeľu, 23. októbra, 10 výročie svojho vzniku. Na slávnostný koncert si
jubilujúci zbor pozval aj cirkevný spevácky zbor pri pravoslávnom chráme Svätej trojice,
Cirkevný spevácky zbor Presvätej Bohorodičky pri gréckokatolíckom chráme vo Svidníku,
Muţský zbor roľníkov z Wielopoľa a Muţský zbor Echo z Wisniovej v Poľsku.
Dirigentskú taktovku v Miešanom zbore Boţského srdca od jeho vzniku drţí Marek Kizák
a v súčasnosti má tento zbor 30 členov.
Dvadsať gréckokatolíckych biskupov Európy na čele s kardinálom Ľubomýrom Huzarom,
kyjevsko – haličským vyšším arcibiskupom, slávilo 27. októbra v chráme Boţej Múdrosti
a kaplnke sv. Paraskievy achijerejskú svätú Liturgiu. Táto slávnostná liturgia bola zavŕšením
trojdňového stretnutia gréckokatolíckych biskupov z celej Európy v Prešove.
Politické strany, hnutia a združenia
Za účasti podpredsedu Republikovej rady Aliancie nového občana Alexandra Kovala sa 4.
marca konal Okresný kongres ANO vo Svidníku.
Na Spomínanom kongrese ANO Jozef Harviš, ako predseda Okresnej rady ANO,
predniesol správu o činnosti okresnej organizácie za obdobie od predošlého kongresu.
Keďţe nešlo o volebný kongres, Okresná rad ANO vo Svidníku zostala aj naďalej pôsobiť
v doterajšom jedenásťčlennom zloţení na čele s predsedom Jozefom Harvišom.
V sobotu, 16. apríla sa uskutočnil Okresný snem Ľudovej strany Hnutia za demokratické
Slovensko. Najzaujímavejším bodom programu okresného snemu bola voľba predsedu
okresného predstavenstva. O tento post sa pritom uchádzali doterajší predseda Michal Kurilec
a jeho protikandidátom bol Jozef Baslár. O novom predsedovi sa rozhodlo aţ v druhom kole
tajných volieb, keď delegáti rozhodli, ţe novým okresným predsedom ĽS HZDS vo Svidníku
bude na nasledujúce dva roky Jozef Baslár.

Spolky a Organizácie
Členovia Pozemkového spoločenstva urbarníkov a lesomajiteľov mesta Svidník sa 22. mája
zišli na svojom Valnom Zhromaţdení.
Správu o činnosti výboru pri zabezpečovaní 10 ročného Lesohohospodárského plánu
a výsledkov hospodárenia predniesol predseda výboru Jozef Ľeľo ( pisateľ tejto knihy).
Nakoľko skončilo 5 – ročné obdobie, členovia tohto spoločenstva volili nový 7 – členný
výbor a 3 – člennú Dozornú radu. Za členov výboru boli zvolení Jozef Ľeľo, zároveň i za
predsedu na ďalších 5 rokov, Juraj Andrejko, podpredseda výboru, Ján Vaňuga, Ján Pilip, Ján
Kušnír, Miron Mikita a Miro Bilančík.Za predsedu dozornej rady bol zvolený Jozef Juhaščík
a za členov Mária Husárová a Ján Savčák. Pozemkové spoločenstvo urbarníkov
a lesomajiteľov mesta. Svidník hospodári v katastri mesta na 535 ha lesa a pasienkov a má
cez 300 členov – podielnikov. Ročne sa v priľahlých lesoch vyťaţí 600 m ³ drevenej hmoty,
ktorú podľa jej kvality odpredávajú na spracovanie drevárskych podvodníkom. Popri
ťaţobných prácach sa starajú o výchovu mladého lesa, vysádzajú nové sadeničky, vyţínajú
okolo nich a chránia pred ohrýzaním lesnou zverou. Za odbornú starostlivosť o les je
zodpovedný lesný odborný hospodár Ing. Igor Babej.
10. júna sa v hoteli Hubert uskutočnilo Okresná konferencia Slovenského zväzu
záhradkárov, ktorá zhodnotila činnosť za uplynulé päťročné volebné obdobie a zvolili okresné
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orgány, delegáta na VIII. Zjazd, kandidáta do Regionálneho výboru. SZZ od svojho vzniku
v roku 1869 aktívne prispieva ku rozvoju záhradkárčenia v okrese Svidník a Stropkov. Ma 14
základných organizácií s počtom 717 členov, ktorí obhospodarujú necelých 45 hektárov,
predtým na mechanizáciu nevhodnú pôdu.
Okresná organizácia zásluţnú prácu vykonáva na úseku vzdelávania. Kaţdoročne za
účasti významných odborníkov organizuje semináre, prednášky a výstavy. Touto činnosťou
prispievajú k skvalitňovaniu pestovania ovocia, zeleniny a kvetov. Naše mesto bolo i v dňoch
30. júna aţ 3. júla dejiskom vrcholového podujatia. Konala sa tu Európska súťaţ
v poskytovaní prvej pomoci Face 2005. Organizátorom bol Slovenský Červený kríţ, Územný
spolok vo Svidníku. Súťaţe sa zúčastnili dobrovoľní zdra votníci z 25 krajín Európy, víťazi
národných súťaţi. Dušou celého podujatia bola Mária Sakalíková – riaditeľka Územného
spolku SČK vo Svidníku.
V piatok večer, 1. júla, svidnícka pešia zóna oţila. Zaplnila sa súťaţiacimi, fanúšikmi
a divákmi z rôznych kútov Slovenska i Európy. Pestrofarebná masa ľudí za sprievodu
maţoretiek a študentiek s fakľami v rukách pohla smerom na amfiteáter, kde bolo pripravené
slávnostné otvorenie Face 2005 ukončené veľkolepým ohňostrojom.
Na slávnostnom otvorení nechýbali mnohí predstavitelia štátnych a samosprávnych
orgánov. Záštitu nad týmto podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan
Gašparovič
Samotná súťaţ začala v sobotu uţ od rána. Pripravených bolo 25 stanovíšť, z toho 8
súťaţných. Súťaţná trasa merala 5 kilometrov, na stanovištiach ktorej súťaţiacich čakali
rôzne modelové situácie s rôznymi druhmi zranení.
To, ako sa im napokon darilo, sa všetci dozvedeli v sobotu po deviatej hodine večer, keď
vo veľkokapacitnom stane slávnostne vyhlásili výsledky. Správny postup pri ošetrovaní
a celkovú súhru druţstva hodnotilo 43 rozhodcov, z toho 27 zahraničných a 16 Slovákov.
Ceny jednotlivých druţstvám odovzdávali prezidentka Slovenského Červeného kríţa Helena
Kobzová a podpredseda svidníckeho územného spolku SČK Karol Kaliňak. Na 1. mieste sa
umiestnilo druţstvo Rakúska II., na 2. mieste druţstvo Írska a na 3. mieste tím Rakúska I.
V poradí uţ svoju štrnástu kapitolu napísal v sobotu, 17. septembra známy obľúbený
turistický pochod chodníčkami Alexandra Pavloviča. Tento pochod sa uskutočnil pod záštitou
primátora mesta a starostom obce Šarišské Čierne. Organizátormi pochodu boli Regionálna
rada Zväzu Rusínov – Ukrajincov Slovenska, Stavebná firma Cocuľa v.o.s., SNM – Múzeum
ukrajinsko – rusínskej kultúry a klub slovenských turistov Beskyd vo Svidníku. Pochodu i za
nepriaznivého
daţdivého
počasia
sa
zúčastnilo
takmer
osemdesiat
ľudí.
Dvadsaťkilometrovým pochodom zo Šarišského čierneho cez Krásnu horu, Makovicu,
Čiernu horu do areálu skanzenu vo Svidníku si tak všetci, mladí i vekom starší, pripomenuli
a uctili pamiatku duchovného, básnika a národného buditeľa Alexandra Pavloviča.
Telovýchova a šport
Futbal: Druţstvo dospelých Futbalového klubu Drustav Svidník v jarnej časti III. Ligy
ročníka 2004/2005 si počínalo veľmi úspešne. Pod vedením trénera Pavla Piršča neokúsilo 11
kôl za sebou prehru a v konečnej tabuľke skončilo na 3. mieste. Vzhľadom nato, ţe víťazovi
súťaţe Trio Tatra Niţná Myšľa nebola udelená licencia pre postup do II. ligy a futbalisti
Ličartoviec B majú v II. lige svoje A muţstvo, bolo Slovenským futbalovým zväzom
ponúknuté postúpiť do II. ligy našim futbalistom. Po zváţení finančných a iných záleţitostí vo
výbore FK Drustav Svidník túto moţnosť postupu zamietli. A tak naši futbalisti pokračovali
v súťaţnom ročníku 2005/2006 naďalej v III. lige. Jesennú časť však nezvládli a prezimovali
na poslednom mieste v tabuľke.
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Starší a mladší dorastenci v týchto súťaţných ročníkoch hrali v III. lige.
Sezóna 2004/2005 nebola pre FK Drustav Svidník úspešná iba 3. miestom A muţstva
v III. lige, ale klub na vysokej úrovni reprezentovali aj mládeţnícke ţiacke kolektívy
pracujúce pri školskom športovom stredisku Základnej školy na ulici Komenského. Na škole
pracuje 6 oddelení a z toho 5 oddelení je zapojených do pravidelných súťaţí okresného
a regionálneho charakteru. V týchto oddeleniach pracuje 150 ţiakov a prípravu zabezpečuje 6
kvalifikovaných trénerov I. aţ III. triedy, a to Alexander Tyč, Roman Hrico, Juraj Buček.
Najvyššie méty v rámci mládeţníckych kolektívov FK Drustav Svidník dosiahli
mladší a starší ţiaci. Pozornosť športovej verejnosti sa upierala predovšetkým na starších
ţiakov. Muţstvo pod vedením trénera Mariána Vitka dosiahlo historický úspech, keď ako
dvojička s mladšími ţiakmi postúpili do I. ligy.
Súčasný rastúci kredit svidníckeho futbalu je výsledkom práce s mladými futbalistami
v rámci školského športového strediska pri Základnej škole na ul. Komenského pod vedením
jeho vedúceho a trénera I. triedy Alexandra Hrica. Futbalisti nezahášali ani počas zimnej
prestávky a svoje umenie dolaďovali v halovej súťaţi Mestskej ligy, do ktorej sa zapojilo 8.
druţstiev. Víťazom tejto súťaţe sa stali uţ po tretíkrát Bizoni v zloţení: Budoš, Kriško –
Druga, Radoslav Kupec, Jurč, Fedeš, Očipka, Rastislav Kupec, Safko, Gergeľ, Kozák, Ličko.
K úspechu futbalistov v tomto roku prispelo i nominovanie Východoslovenským
futbalovým zväzom brankára nášho III. ligového celku dospelých Stanislava Hvozdu do
Jedenástky roka.
Jubilejné oslavy, ktoré v tomto roku oslavovalo naše mesto vyvrcholili oslavami 80.
výročia zaloţenia futbalu vo Svidníku. Pri tejto príleţitosti 8 júla sa zišla široká futbalová
verejnosť na futbalovom štadióne, aby si toto výročie vzhliadnutím futbalových zápolení
pripomenuli. Program sa začali o štrnástej hodine a úvodný výkop obstarali výbery starších
ţiakov FK Drustav Svidník a Východoslovenského futbalového zväzu. Viac sa radovali naši
mladí futbalisti, ktorí pod vedením trénera Alexandra Hrica a Mariána Vitka zdolali svojich
rovesníkov v pomere 3:1.
Po futbalových nádejach patrila hracia plocha výberu bývalých hráčov Svidníka
a internacionálou Tatrana Prešov. V ich dresoch sa predstavili také futbalové osobnosti ako
Milan Laca, Jozef Talášek, Rudolf Pavlovič, Alojz Špak, Štefan Varga, Štefan Páll, Marián
Prusák, Vladimír Gombár, Peter Kosiar, Jozef Vaňo, Norbert Brehový, Anton Fiľarský.
V dresoch Svidníka nastúpili: Juraj Buček, Jaroslav Matkobiš, Anton Dzupina –
Michal Macko, Alexander Kozák, Ján Labun, Jozef Kováč, Alexander Hr ico, Ladislav Mati,
Ján Tiš, Alexander Tyč, Milan Koša, Jozef Bilas, Štefan Šteco, Michal ZOzuľák, Ján Sičák,
Viktor Tyč, Ján Haško, Peter Ţelizňák, Ján Matvej, Jozef Slivka.
Stretnutie viedla nádejná rozhodkyňa, naša spoluobčianka Miroslava Miňová.
Futbalové stretnutie sa skončilo víťazstvom našich futbalistov 2:1.
Pred hlavným stretnutím vystúpili s príhovorom prezident FK Drustav Svidník Ján
Ducár a primátor mesta Michal Bartko, ktorí pri príleţitosti 80 rokov svidníckeho futbalu
odovzdali 115 bývalým hráčom i funkcionárom Svidníka Ďakovné listy. K príjemnému
popoludniu prispeli svojimi vystúpeniami aj svidnícke maţoretky a hudobná skupina Carmen.
Spestrením bolo pristátie paraglaidistov priamo na hracej ploche.
Vyvrcholením osláv malo byť futbalové stretnutie medzi našimi II. ligovými
futbalistami a poľským druţstvom Kolejarz Struzse. Bodka za oslavami sa veľmi nevydarila,
pretoţe rozhodca Fedeš zápas v 70. minúte za stavu 0:2 po hromadnej strkanici predčasne
ukončil.
Projekt Slovenského futbalového zväzu a Európskej futbalovej únie, ktorého
produktom má byť 100 futbalových Mini ihrísk, začal na Slovensku písať svoju históriu
v roku 2004. Je potešujúce, ţe v tomto roku došlo k vybudovaniu tohto ihriska aj v našom
meste.
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Za
prítomnosti predsedu Východoslovenského futbalového zväzu Bohdana
Benedikta, medzinárodného rozhodcu FIFA Ľuboša Micheľa, primátora mesta Michala
Bartka a predsedu oblastného Ondavského futbalového zväzu vo Svidníku Ondreja Brendzu
pokrstil koncom septembra slávnostným výkopom Mini ihrisko v areáli základnej školy na ul.
Komenského, majster Európy z roku 1976 Jozef Móder.
K ďalším najpopulárnejším športom v našom meste patrí volejbal. Druţstvo
volejbalového klubu Slávia Svidník hralo v I. lige muţov a v nej si naši volejbalisti počínali
veľmi dobre. Počas celej súťaţe im patrili popredné miesta v tabuľke. Pod vedením hrajúceho
trénera Miroslava Blanára v sezóne 2005-2006 nastúpili v tejto zostave: Michal Fečík, Pavol
Poperník, Ľuboslav Soták, Miroslav Macko, Peter Guzy, Vladimír Suc hanič, Roman Németh,
Michal Mackanič, Róbert Senčák a Marián Murčinko.
V priebehu súťaţe prišli do druţstva ešte nahrávač Lukáš Sabol, blokár Rastislav Kruľ
a smečiari Tomáš Gut a Michal Špak.
V I. volejbalovej lige hrali aj naši mladí volejbalisti – juniori, ktorí v tejto súťaţi
dosahovali striedavé výsledky. Ich trénerom je Marián Lachata.
V tomto roku sa do I. ligy junioriek prebojovali aj volejbalistky Slávie Stredného
odborného učilišťa odevného. V regionálnych volejbalových súťaţiach hrali starší ţiaci
športového klubu základnej školy na ul. Karpatskej, staršie a mladšie ţiačky športového
strediska Základnej školy na ul. Komenského.
Mladí volejbalisti zo športového klubu Základnej školy na ul. Karpatskej v dňoch 24.25- apríla sa v tal. meste Modena zúčastnili 2. ročníka medzinárodného turnaja mladších
ţiakov vo volejbale a naše mestá ale aj Slovensko reprezentovali veľmi dobre a z Talianska si
doniesli pohár za 4 miesto.
Úspešne sa v našom meste rozvíja aj ďalší druh šprotu a to je stolný tenis. Stolní
tenisti športového klubu Centrum Svidník hrali v tomto roku v III. a IV. lige – krajskej
stolnotenisovej súťaţe a v V a VI. lige skupiny svidnícko-stropkovskej.
Liahňou mladých stolných tenistov je športový klub Základnej školy na ulici
Karpatskej. Športovci tejto školy dôstojne reprezentujú naše mesto aj na celoslovenských
súťaţiach, keď napríklad 28. apríla v Povaţskej Bystrici na majstrovstvách Slovenska obsadili
3. miesto.
Dorastenci športového klubu Centrum Svidník nás reprezentovali tohto roku v II. lige
stolného tenisu.
Šachisti športového klubu Stropkov-Svidník si počas celého roka úspešne počínali
v III. ligovej súťaţi.
Tenisový turnaj muţov Svidník Open 2005 sa v tomto roku uskutočnil v dňoch 27.-29.
augusta na tenisových dvorcoch pri Strojárňach. Víťazom vo vekovej kategórii do 35 rokov sa
stal Miroslav Macko zo Stropkova a v kategórii nad 40 rokov Svidníčan Milan Demčák.
V sobotu, 4. júna ţilo naše mesto veľkou športovou udalosťou. V areáli základnej
školy na ul. Karpatskej Hokejbalový oddiel športového klubu Centrum Svidník vybudoval
multifunkčné ihrisko, ktoré pokrstili premiérovým hokejbalovým turnajom muţov o Pohár
predsedu Vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu. Turnaja sa zúčastnilo osem
druţstiev- Atak Prešov, ŠKL Svidník, Výber 05, ŠK Lorenc Vranov nad Topľou seniori
a juniori, ŠK Hanušovce nad Topľou, HbÚ Trebišov a HbC Košice.
Hokejový turnaj zorganizoval Hokejbalový oddiel ŠK Centrum Svidník na čele
s prezidentom oddielu Jánom Vookom. Z prvenstva sa napokon pred očami predsedu Vlády
SR radovali hráči Výberu 05, v radoch ktorého hrali hráči z rôznych extraligových
hokejových klubov Slovenska i zahraničia ako Drvár, Sivák, Matejka, Koniar a ďalší.
Po odohraní finálového stretnutia sa uskutočnil slávnostný akt otvore nia
multifunkčného ihriska, ktorý za účasti ďalších hostí uskutočnil predseda vlády SR Mikuláš
Dzurinda.
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V dňoch 27. aţ 30. januára privítalo naše mesto 797 účastníkov 39. ročníka
Slovenského zimného zrazu turistov. Delegátov turistov zo všetkých kútov S lovenska, ba aj z
Čiech a Poľska privítal primátor mesta. Zimný zraz turistov slávnostne v Dome kultúry
otvoril predseda výkonného výboru Klubu slovenských turistov Miroslav Herchi.
Dospelým turistom bolo k dispozícii 24 lyţoturistických trás a 4 trasy na pešiu
turistiku. Východzími miestami boli Svidník, Stropkov, Dukliansky priesmyk, Šarišský
Štiavnik, Valkovce a iné obce svidníckeho a stropkovského okresu. Vytýčené trasy boli dlhé
od 11 po 46 km.
Po troch rokoch na Dukelskom behu mieru opäť triumfoval Bardejovčan Jaroslav
Jakubašek. V nedeľu 4. septembra sa stal víťazom 46 ročníka Dukelského behu mieru
a zopakoval tak svoj triumf na tomto beţeckom podujatí z roku 2002. Tohtoročný 46.
Dukelský beh mieru zorganizovali Mesto Svidník a Ondavský oblastný športový zväz. Na
štart pretekov v areáli Pamätníka československých vojakov na Dukle sa postavilo 56
pretekárov. T tohto počtu boli štyri ţeny. Bohaté zastúpenie mala susedná Poľská republikaz neďalekého Krosna prišlo šesť muţov a jedna ţena. Najlepší z beţcov svidníckeho okresu
bol Miroslav Hanik z klubu SVIK Svidník, ktorí dobehol na 7. mieste. Zástupkyňa nášho
okresu Ingrid Vančišinová zo Stročína dobehla na 16. mieste. Ako posledný cieľ preťal
najstarší účastník behu, 75 ročný Pavel Hauser z klubu Vyšná Šebastová. Najmladším
účastníkom behu bol 18 ročný Lukasz Gierlický z klubu KKB Mosir Krosno.
Hlavnou turistickou trasou bola trasa dlhá 25 km L1: Dukliansky priesmyk – Medvedie –
Niţná Pisaná – Kruţlova – Svidník. Počas všetkých dní turistického zrazu vládlo prekrásne
počasie, zasneţená príroda a vynikajúco pripravené trate.
Organizátorom celého podujatia boli mestá Svidník a Stropkov, Regionálna rada
Klubu turistov a svidnícky a stropkovský klub turistov.
39. Slovenský zimný zraz turistov sa konal pod záštitou podpredsedu Vlády
Slovenskej republiky a ministra financií Ivana Miloša.
Klub slovenských turistov Beskyd Svidník zorganizoval na počesť 650. výročia prvej
písomnej zmienky o meste 650 kilometrový pochod z Bratislavy do Svidníka. Pred začiatkom
pochodu, 30 marca boli prijatí členovia KST Beskyd Svidník v Primaciálnom paláci mesta
Bratislava zástupcom námestníka primátora Bratislavy pre šport a kultúru pánom Valovičom.
Ostrý štart pochodu sa uskutočnil o 11 hod. toto dňa na bratislavskom Kamzíku, v čele
ktorého išiel majster turistiky Ján Brudňák.
650 kilometrov pešieho pochodu z Bratislavy do Svidníka bolo rozdelených do
niekoľkých etáp. Celý pochod trval 24 dní. Súčasťou záverečnej etapy bol aj výstup na
najvyšší vrchol na Slovensku – na Gerlachovský štít.
Do cieľa poslednej etapy turistického pochodu jeho účastníci dorazili 8. júla na
futbalový štadión v čase osláv 80. výročia organizovaného futbalu vo Svidníku. Tu ich
privítali stovky divákov na čele s primátorom mesta. Celý 650 kilometrovú trasu absolvoval
jediný majster turistiky Ján Brudňák.
V nadväznosti na výstavbu futbalového mini ihriska pri Základnej škole na ul.
Komenského bolo Mestom Svidník prijaté rozhodnutie obnoviť jestvujúce ihrisko za
administratívnou budovou. Práce spočívali v úprave okolia ihriska, výmena poškodeného
pletiva a opravy konštrukcií basketbalových košov. Týmto krokom naše mesto prispelo
k rozšíreniu moţností športového vyţitia občanov, predovšetkým mládeţe.
Ponuka športových aktivít vo Svidníku sa koncom roka rozrástla o ďalší populárny
šport – bowling. Dve dráhy dlhé 23,5 v Bowling bare v športovej hale sú k dispozícii širokej
verejnosti.
Pri súčte športových aktivít – futbal, tenis, volejbal, nohejbal, stolný tenis, basketbal,
novo zrekonštruované priestory fitnescentra a bowlingu získava športová hala v našom meste
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všetky potrebné odporúčania pre splnenie kritéria charakteristiky OÁZA ŠPORTU
a RELAXU.
Najsilnejšie otrasy pôdy, aké zemeguľa zaţila za posledných štyridsať rokov 26.
decembra 2004 spustošili rozsiahlu oblasť Indického oceánu. Skazu, ktorá si vyţiadala
ohromné obete na ţivotoch spustilo zemetrasenie so silou 8,9 stupňa Richterovej škály pri
indonézskom ostrove Sumatra. Vlny cunami následne rozšírili pohromu na Srí Lanku, Indiu,
Thajsko a Maldivy. Podľa odborníkov bolo to zrejme jedno z najsilnejších zemetrasení, aké
vôbec naša planéta zaznamenala.
Správy o obetiach a nezvestných turistoch zatienili aj silvestrovské a novoročné
oslavy. Kartografovia budú musieť prekresliť mapy, lebo zničujúce zemetrasenie a cunami
v juhovýchodnej Ázii zmenilo polohu mnohých ostrovov. Mohutná energia ţivlov zmenila aj
rotáciu planéty. Zem zrýchlila, takţe budeme mať rok pribliţne o sekundu kratší.
Zo sveta začali do postihnutých oblastí prúdiť prejavy sústrasti a ponuky pomoci aj
Slovensko tam vyslalo tímy záchranárov a v ich radoch boli štyria záchranári Územného
spolku Slovenského Červeného kríţa zo Svidníka na čele s veliteľom Jaroslavom Cuprišinom.
Počasie a jeho osobitosti v priebehu roka
Počasie začiatkom roka vôbec nepripomínalo, ţe je tu zima. Denné teploty vystupovali
aţ na + 6 C. Prvý silnejší mráz -11 C bol aţ 17. januára. Týmto dňom aţ do konca marca
väčšinou uţ prevládala suchá zima s najniţšou teplotou – 24 C dňa 8 februára.
Studené jarné počasie pretrvávalo aţ do konca mája, keď v týţdni od 26. do 29. mája
sa tak prudko oteplilo, ţe denné teploty vystúpili na + 28 C. Po týchto horúčavách zase prišlo
ochladenie a začiatkom júna nočné teploty neprekročili + 4 C a denné + 10 C.
Letné počasie bolo sprevádzané častými daţďami a niţšími teplotami ako je normálne
aţ na týţdeň od 27. júla do 4. augusta, keď znovu stúpla prudko denná teplota aţ na + 35 C.
Deficit letných teplôt nám vynahradil mesiac september, počas ktorého vystupovali
nočné teploty aţ na + 14 C a denné na +25 C. Teplé jesenné počasie pretrvávalo aţ do
mesiaca decembra, keď 1. decembra bola teplota + 5 C.
Pravá zima s 50 cm snehom a nočnými teplotami – 7 C a dennými – 6 C prišla počas
vianočných sviatkov a pretrvávala aţ do konca roka.
Rôzne
Lúčenie so starým rokom a vítanie Nového roka 2005 malo v našom meste rovnakú
podobu ako po minulé roky. Na pešej zóne sa pred polnocou zišlo niekoľko stoviek
Svidníčanov, ale aj návštevníkov mesta. Hodinu pred polnocou na pódiu vyhrávala hudobná
skupina IBIS, počasie prialo a tak silvestrovská zábava bola naozaj pokojná a príjemná.
O polnoci zazneli z kostola zvuky zvonov, z reproduktorov znela štátna hymna,
strieľali zátky šampanského, ľudia sa navzájom objímali, ţelali si len to dobré, výbuchy
petárd a rôznych druhov zábavnej pyrotechniky nemali konca kraja.
Po údere polnoci na pódium vystúpili prednosta Obvodného úradu vo Svidníku Jozef
Harviš a primátor Svidníka Michal Bartko. Spoločne zaţelali zhromaţdeným a všetkým
obyvateľom mesta a okresu, veľa úspechov v novom roku a pevné zdravie, šťastie a lásku.
S pohármi šampanského v rukách si potom pripili na úspešný rok 2005 a krátko na to oblohu
zafarbil pestrofarebný, rôznorodý ohňostroj.
Ešte hodinu a pol po polnoci na pešej zóne vyhrávala skupina IBIS a silvestrovské
oslavy pokračovali vo viacerých podnikoch, baroch, reštauráciách, pohostinstvách
i v domácnostiach.
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Zatiaľ, čo sa všetci obyvatelia zabávali na Silvestra a vítali Nový rok, vo svidníckej
nemocnici sa na svet prihlásilo prvé tohtoročné bábätko. Detský plač zaznel minútu po
polnoci a šťastnou mamičkou bola 28. ročná Jana Junásová z Giraltoviec. Chlapček meral 51
centimetrov a váţil 4070 gramov.
Na prvého Svidníčana sme museli čakať aţ dva dni. Chlapčeka, ktorý váţil 3300
gramov a meral 50 centimetrov priviedla na svet Mária Šamková. V nemocnici mamičku
navštívili primátor mesta Michal Bartko a prednosta mestského úradu Vasiľ Štefanco, ktorí
popri blahoţelaní oboch obdarovali kyticou kvetov, vecnou a finančnou pozornosťou vo
forme vkladnej kniţky. Rodičia novorodeniatku dali meno Damián.
Podľa zistení v matričných zápisoch bolo v našom okrese v roku 2004 zapísaných do
kníh narodení 451 detí, čo je o 46 menej oproti roku 2003 a aţ 133 menej oproti roku 2000.
Pri určovaní mien u chlapcov bolo na prvom mieste meno Filip, za ním Samuel a Adam.
Dievčatkám určovali najviac mená Viktória, Natália a Kristína.
V pondelok, 26. septembra prijal primátor mesta v obradnej sieni mestského úradu 18
detí narodených za posledné obdobie. Program uvítania detí do ţivota spríjemnili deti
z Materskej školy na ul. 8. mája. Rodičia najmenších Svidníčanov sa zapísali do Pamätnej
knihy mesta a bol im odovzdaný Pamätný list s kyticou kvetov.
Unikátny nález – mamutí zub našiel občan mesta Peter Morjak vo vyrytom koryte
rieky Ondavy v katastrálnom území Svidníka. Mamutí zub na povrch zeme s najväčšou
pravdepodobnosťou vyplavila voda. Nejde však o prvý nález mamutieho zuba v našom
regióne. Poddukliansky kraj má teda svoju pravekú históriu. Početné kostené zvyšky
mamutov ako kly a zuby sa našli v korytách Ladomírky, Ondavy a ich prítokov. Časť z týchto
nálezov je vystavených v expozícii Slovenského národného múzea – Múzea ukrajinskorusínskej kultúry vo Svidníku.
Začiatkom októbra sa celým svetom šírila znepokojujúca správa o objavení sa a šírení
vtáčej chrípky. Podľa dostupných správ svetových inštitúcií, vírus vtáčej chrípky sa obvykle
neprenáša na ľudí, nebezpečný pre človeka je tzv. mutant s označením H5N1. Našťastie sa
zatiaľ nepotvrdil prenos z človeka na človeka.
Na zamedzenie jej šírenia prijímajú štáty sveta mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Aj
v našom okrese bol ustanovený Krízový štáb na čele s prednostom Obvodného úradu vo
Svidníku Jozefom Harvišom a jeho cieľom je rozpracovať úlohy na zamedzenia jej šírenia.
Na základe týchto prijatých opatrení sa začal v našom meste prevádzať súpis hydiny
a vtáctva, kontrola ich voľného chovu so zamedzením ich styku s prelietavým vtáctvom.
25. novembra uplynulo 110 rokov od narodenia veliteľa I. čsl. Armádneho zboru,
prezidenta československej socialistickej republiky a čestného občana nášho mesta
armádneho generála Ludvíka Svobodu. Pri tejto príleţitosti poloţili predstavitelia Mesta
Svidník kytice vďaky k jeho soche. Zároveň v priestoroch expozície Vojenského historického
múzea bola sprístupnená výstava venovaná tomuto okrúhlemu výročiu pod názvom ,,Generál
Ludvik Svoboda – 110. výročie narodenia”.
Pri príleţitosti 650 výročia prvej písomnej zmienky o Svidníku vydal Ing. Miron
Mikita, riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry a poslanec Mestského zastupiteľstva vo
Svidníku pamätnú medailu vo forme striebornej mince v limitovanej razbe 100 kusov.

