P R E H L Á s n N IE

starostov rusínskych(rusnácky) hovoriacich obcíokresu Svidník
a
zástupcov mimov|ádnych organizácií (Mvo) usi|ujúcicho zachovanie
rusínskejjazykovej, ku|túrneja nábožensŘejidentity
My, do|u podpisaní
zástupcoviasamosprávyobcía MVo, tymtovyjadrujeme
súh|asné
a podpornéstanoviskos otvoreným|ištompos|ancomNR SR. Zároveň

lyjadrujeme h|bokéznepokojenie a rozhorčenie nás a našich
občanov a aj členov-Mvo
nad snahou v|ády S|ovenskej repub|iky o |ikvidáciu Svidníka,
ako regionáineho
administratívneho a ku|túrneho centra občanov rusínskej
národnosÍi štovensI.";
repub|iky žijúcichna severovýchodnomS|ovensku.
Upozorňujeme,že |ikvidácia.štátnycha verejnoprávnych
inštitúcii(okresný úrad,

zboru,okresnv
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Svidník |ežína strategickomeurópskom cestnom koridore E 371
Sever.Juh (Moskva, Pobaltie, Varšava - Balkán. Turecko, Taliansko) s
unikátnymi turistickými atraktivitami európskeho a svetovéhoformátu
(drevené kostolíky, autentická rusínska I'udová a náboŽenská kultura,
etnografické múzeum, skanzen, galéria D. Millyho, vojenské múzeum
s exponátrniv prírode,hvezdáreň,rrárodnýfolklórny íestiva'lrusírrskej
kultúry).
Protirusínske aktivify niekol'kýclr extrémne nacionalistických
predstaviteťovStropkova' kde na rozdie] od Svidníka ži1eprevažneslovenské
obywatel'stvo'sú známe. Typická je pre nich rodinná kontinuita nenávisti voči
menšinám a glorifikácie S]ovenskéhoštáíl (1939-45), keď Stropkov bol
okresným sídlom.Desaťročia
boli a sú postrachomv celom regióne. kde Žiie
prevažnerusínske obyvateťsťvoZa tzv. vojnového slovenskéhoštátu nielen
Rusíni' ale aj iné neslovenskénárodnosti sa dostali do národnostnéhoútlaku.
,'Slovenskosť..a lojalita fašistickémuštátL]bola hlavnýrn kritériom pre
spoločenskéuplatnenie.Napr. rusínski učitelia,duchovní otcovia nehťadiacna
dosiahnutévzdelanie, museli absolvovať skúškyzo slovenského jazyka, aby
rrrohii rykonávat' svoju prácu. Teraz títo predstavitelia pod prikd.vkou
..naprávaniastarvch krívd.. zkomunistickei érv naš|i a nachádzajú širšiu
politickú podp.oru nacionalisticky orientovaných politikov proti Rusínom
a ich administratívnemu
a ku|túrnemucentru - Svidníku.
Pri. demokratickom spósobe správy veci verejných je možné
zak]adanie nových krívd a namiestospo|očenskejharmonizácie a integrácie
národnostnej menšinyjej totálna |ikvidácia?
Toto má byt'qýs|edkom reformy verejnej správy?
Mrazivé zistenie: História arogancie a neprofesiondlnosti v rozhodoyaní
ústavnýchčinitel,ovv exekutívesfl l'nova opakuje a s ňou sa naplňa tragický
osud rusínsky hovoriaceho obyvatel,stvaseverovýchodnéhoSlovenska.
.i. Prečovláda roáodla o osude Svidníkabez ohl'adu na racionáine argumenťy'
ktoréby mali bý' zohlladnenépri reforme verejnej správy? l,en preto' žepán
Pavol Prokopovičje Stropkovč4n?
minister doprayypóšt a teleko'.munikácii
Za návrat sídla z Bardejova.v roku 1968 vd'ačímeh|avne Ludvíkovi
Svobodovi(neskór prezidentCSSR)' ktorý vo Svidníkumá sochu,jedinú
na územíbývaléhoCeskoslovenska.Pán ministerhovorí,že Svidníksa stal
okresným sídlom len vďaka rozhodnutiu komunistickej strany. P'r.ičom--.on
sám bol ,v'minulqs1i členo.m'a 'fu.n-kcionár-omKSS a presne pod|a
kornunistických straníckych praktík a rnetód direktívne a násilne ide v
súčasnostilikvidovat' rusínsku menšinu a jej administratívne a ]<ultúmo.
spoločenské
centlum.V Stropkor'emu určiteza to postavia,,památníl<...
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TúŽba udrŽaťsi moc a vládnutie Žerriepána prerrriél.a
do nebezpečr-rých
riešenípolitickýclr, ekonornických i sociálnych otázkacli škodiaciclr aj
štátnyrnzáujrnonr SR. Párr predseda vlády hl'adá a likviduje vnútorrrých
nepriatel'ov. Neuvedomujúcsi, že po 5 rokoch vládnutia premrhal dóveru
občanov.Pán premiér.bojuje so ,,skupinkami..a tla strane druhej mu
rreprekáŽa,
Že v ielro oko|í sa pr.esaclzujťr
zár:imv inýc|i .'s|<upiniek..
bez
ol-rl'adurra verejrrý záu1em, záujern štátu aspot.ušenítrrderrrokratických
pravidielsprávy vecíverejrrýcl-r'
- Stroplrov..,l<torása staIace|oslovcnslým
Slianda|óznakauza ,,Svidníl<
prccedensom je dókazonr, že v|,ádaSR pošI'apávademokraticképr.incípy,
petičnýzákorrarri ekotrotnickúefektívrrosť
nerešpel<tr'rj
e veclréargut-nenty,
a
škodizáujrrrornsvojin občanom'ktoríŽijúv rrárodnostnezniešanomlegióne
severovýclrodnélro
Slovenska.
usporiadaniamiestnejštátnejsprávy z 31. marca
V návrlru Itorrcepcie
2003 sa ešteako budúcesídlo obvodnélroÚr:rdu uvádza Svidní|i(o|<res
II.
poslednej
I<atcgórie,
68 obcí,rozlolta550 linl],1.V
clrvili
33 500 obyvatel'or,,
pripornielrkovomkonaní bol rra]rI.ader-rý
až po medzitezol.tÍIolll
Stropkovonr.
jedrrérnu
Vláda SR vyšla v ústrety
zo svojich minist|ov a sclrválila návrlr na
ztrretrusídlado 13 liilometrov vzdialerrélro
Strop|rova(olircs III. |<ategórie,21
občani
000 obvvatel'ov.43obcía r<lzlolr:r
382 lrnr,).Cuduisa zál<onodarca.
JE o 9 .,Á
svct. oficiálnv d6vod ZmenY podl'a MV SR: STRoPl(oV
GEOGRAFICKY CENTRALNBJSI!!!? Aký ie to argunrctlt?
UveaenVnrUeznr'
* koná z politickéliolrl'adiska llesplávne a z tnorálneho nečestne,ked' pri
a zaujato,
vytváraníobvodnýclrúradovrozhodujeneodborne,tendenčne
a nedóveru
čírrrv očiach občarrai tra našotnpríkladevyvo|áva sl<|arrrarrie
k racionálr-rosticelei rel.ornly verejnei správy (VS)' ktorá sa javí ako
chaotickáa nepr.ipravená,
.} ekorromickáefektívrrosť
fozhoďovaniaje nrargirrálrra'
.} citlivost,k prístupomna národnostnezmiešarlýclr
úzeniiaclrnepodstatná,
.} je jej cr.rdzídÓleŽitý proilrtegračriý
princíp spolupatličnostia solidárnosti,
l e b or e f o r r n uV S c l r c er e a l i z o v a t ' n aú k o l . n a j s l a b š íac lbr e z b r a n n ý c h .
ústavníčinitelia(obyvate|iaStropkova)rninisterdopravy Pavol
Súčasní
tratrriestolrartrronizácie
Prolropovič a poslanec NR SR Jozef Širn|<o/KDH/,
regiórru a štátnickéhospťávaniaso snahou integrovaťobyvatel'ov okr.esov
Svidliíl<,Str.opkov,Medzilabor.cena báze spoločnýclrpl.ojektovregioriálneho
traunratizujú
ťozýoja napr. v oblasti tuI.izmu a cestrrej infl.aštrLrl<túry'
perifér.ie
v.ýclrodného
a r.ozoštvávaiú
občanovnaiclrudobr-reišei
Slovensl<a.

Yáženípáni poslanci NR SR'
uráŽa nás ak komfórmrry človek, akýrnje nepocliybrrernir-risterPavol
Pr.okopovič,
nárn dáva kornunistickénáIepky' I(to Žil vo váčšornstrachr-r
a trpel
a naši predkovia? Prečo svátý otec blahorečiluŽ dvoch grécko-katolíckych
otcov bislirrpovPavla PetraGojdičaa Vasila Hopku?
Len na pripoInenutie'
Po|itickým rozhodnutímvtedajšej|romunistickej
vlády bolo nám zlikvidovanéprávo na náboženskéa národnó sebaurčenie.
Rusínslianárodnost'bola tabu až do ro|<ul990. RusínicštedIhéroky po II.
národnej potupe a straclru z možnosti
svetovej vojne žili v ponížení'
násilnéhovyst'alrovaniana U|<rajinu.Bezdóvodnc sa uÍrlatňova|na nás
princírrkolektívneiviny' v ktorom sa dnes chce rrol<račovat'!!!
Po ztrreneštátnehosystémuslne sa nádejali spravodlivýclrpolitických a
pomerov'Dúfali srne,Že konečnebudemernÓct' dóstojne Žiťbez
spoločenskýclr
nás uŽ postihnťÚ'nemóŽe.
Prichádza, žia|',nová
sttachua Že podobr-ré
nešt'astie
morová rana' ktorá nie je o nič menšiaa pre zachovanienašejjazy|<ovej'
ltu|túrnejr.rnriboŽenslrej
identity móžebyt'aj totá|neIilividačnír.
Deštrukčné kroky vIády namiesto ve|'|torysosti, zastt.ašovanie
petíciíobčanov( l8 004 podplspy) eq!
aktívnychjedrrotlivcov,nerešpektovarrie
súdókazom
hlasu volerrýclrzástutlcovsarrrosprávy(68 prilrrátorova star.ostov)'
okresuSvidrrík,ale aj celého
r-rer-nilosti
rusínskyhovoriacichobčarrov
absolútnej
r-rášho
regiónu od Star.ejIjubovrreaŽ po Snintr.
Cie|' - konečná|ikvidácia rusínskejnárodnostnej menšiny sa sta|a
preclovšetkýnral<tivitami politi|<ov KDH a časti SDKU realitou. Rusíni
znova tnusia boiovať o uznanie, vlastnú identitu a o prežitie. Chudoba,
a najmá politický útl
nezafflestnanosť,
kr.ehkťlrovnováhu Životav našomkraii. Doslova nás vláda SR takýrni krokrni
vyhária z liarpát.
správy a špecializovanejštátnejsprávy, súda prokuratúra,
or.garryŠtátnej
a rnajúviac ako
vznikli v okrese Svidník už za Rakúsko-uhorskejtnolrat.c|rie
postavenie' VyŽadovali si to potl.eby vývoja tohoto
100-ročnédorrrirranttré
aj Íeraz.Majú tu teda
regiónu r, rlinulosti (do r.l945) anevyhnutnesúŽiadr-rce
aj ekor-rornické.
odborné,spoločeriské
svoje trvaiénriesto a opodstatnenie
Stropkov, a|<onový kandidát na síd|oobvodnéhoúradu musí takmer
celú infraštruktúrunadregionálne|rovýznanru vybudovat' (lro|'Itoto bude
direktívnea nási|néprest'ahovanie
stat' ?!), aii za budovanienepovažujeme
inštitúcií
zo Svidní|<a.

Yážený pán predseda NR SR,
Národnej Rady SR'

vážení páni poslanci a poslankyne

Likvidácie administratívnych centier perifémych regiónov (Stará
Iiubovňa, Svidník, Medzi]aborce, Snina), prinesie totálny úpadok
spoločenskéhoŽivota, prehlbovanie chudoby, ktoré povedie k nezáujmu o
podnikate|ské aktivity v ýchto oblastiach, k odcudzovaniu ťudí a trvalému
vy|udňovanir-r
obcía miestz pohraničia.
Budeme povďační, ak prejavíte štátnickú múdrost' a úctu k našej
národnostnej menšine v duchu noriem p|atných v Európskej únií.Rusíni
vždy vo vzáiomnei zhode nažívaliso Slovákmi. Rusíni bo|i vždy lojálnymi
občanmi Slovenska. Pre nás je dvojitá identita rusínska aj slovenská
prirodzená. Dúfali sme, Že v zjednotenej Európe prestaneme byť obeťou
politiky, získame podporu majoritného ob1vateťstva SR aj Európy pre
oŽivovanie jazykovej, kultúrnej anáboŽenskej identity' Žiať slová ačiny
súčasnej
vlády SR sa rozchádzajú.Akceptovanie škandalóznehonávrhu vlády
by malo nedozeme následky nielen na rusínskunárodnostnúmenšinu"a1eaj na
perspektívyrozvoj a Slovenska.
Yyývame
Vás
a prosíme o štátnickú rozvahu
a zmenu
neracioná|neho,diskriminačnéhoa nacionalisticky orientovaného návrhu
v|ády SR. Chceme verit', že štátnicky zodpovedne pristúpite k riešeniu
tohtozbytočného
sporu.
svidník25.s€ p tembra 2o03
AkčnÝ

výbor(AV]:

Jozef Vapa-pqrdPredseda

Spoločnej úradovne obcí, starosta obce Rovné, predseda AV
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starostov rusínskych (rusnácky) hovoriacich obcí okresu Svidník a
zástupcov mimov|ádnych organizácií (MVo) usi|ujúcicho zachovanie
rusínskejjazykovej, ku|túrneja náboženskejidentity
My' do|u podpísanízástupcovia samosprály obcí a MVO,
..
vyjadrujeme
súhlasnéa podporné stanovisko s otvoreným |ištom postancom!ýmto
NR SR. Zároveň
vyjadrujeme h|bokó znepokojenie a rozhorčenienás a našich
občanova aj členov MVo
nad snahou vlády S|ovenskej repub|iky o |ikvidáciu
Svidnfta, ako regionáineho
administrativneho a kultúrneho centra občanov rusinskej
národnosti štovenskej
republiky žijúcichna severovýchodnomSlovensku.
Upozorňujeme' že likvidácia-štátnych a verejnoprávnych inštitúcii
(okresný úrad,

::.::::j:::.]:::

zboru, okresny..ůd,^prokuratúra,
úrad práce a pod.)
'l"-'l."jTého
území

s vysokýmpo<Iie|om.rusín.ky
ho;";i;;ň.il;.il;
::':,.1*:::T-'1*':':'Ť"T
rozhodnutím a zárov.eň

ilým signátom pre Európsku úniu a jej

;':':.1-.:*:1.'m
č|enskékrajiny.
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YáŽený pán predseda NR SR,
Národnej Rady SR'

váŽení páni pos|anci a pos|ankyne

Likvidácie administratívnych centier perifernych regiónov (Stará
Lubovňa, Svidník, Medzilaborce, Snina), prinesie totálny úpadok
spoločenskéhoživota, prehlbovanie chudoby, ktoré povedie k nezáujmu o
podnikate|'skéaktivity v týchto ob|astiach' k odcudzovaniu l'udí a trvalému
vyl'udňovaniuobcía miest z pohraničia.
Budeme povďační, ak prejavíte štátnickú múdrosť a úctu k našej
národnostnej menšine v duchu noriem p|atných v Európskej únií.Rusíni
vždv vo vzáiomnei zhode nažívaliso S|ovákmi. Rusíni boli vždy lojá|nymi
občanmi S|ovenska. Pre nás je dvojitá identita rusínska aj s|ovenská
prirodzená. Dúfali sme, Že v zjednotenej Európe prestaneme byť obeťou
politiky' získame podporu majoritného obyvatel'stva SR aj Európy pre
oŽivovanie jazykovej' kultúmej a náboŽenskej identity. Žial' slová a činy
súčasnejvlády SR sa rozchádzajú.Akceptovanie škandalóznehonávrhu vlády
by malo nedozemenás|edkynielen na rusínskunárodnostnúmenšinu,ale ai na
perspektívyrozv oja Slovenska.
Vyzývame Vás
prosíme o štátnickú rozvahu
a
a zmenu
neracioná|neho, diskriminačnéhoa naciona|isticky orientovaného návrhu
v|ády SR. Chceme verit,, že štátnicky zodpovedne pristúpite k riešeniu
tohto zbytočnéhosporu.
svidník25.septembra2003
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