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I. SAMOSPRÁVA OBCE 

 Príjmy a výdaje Obecného úradu v roku 2020 

Ročné príjmy Obce Smilno   528 760,97 eur 

Z toho: podielové dane:    249 483,43 eur 

    miestne dane: pozemky      5 628,12 eur 

           stavby a byty      2 094,58 eur 

           pes          335,00 eur 

           TKO       9 154,71 eur 

           ostatné poplatky      2 508,49 eur 

    Príjem ZŠ s MŠ      86 861,45 eur 

Ročné výdaje Obecného úradu  312 947,93 eur 

 

 Voľby do NR SR 

V sobotu 29.2.2020 sa uskutočnili v SR Voľby do Národnej rady Slovenskej 

republiky. Do volieb podalo kandidátku 25 rôznych politických strán. V 

Smilne sa volieb zúčastnilo 388 z 561 voličov, čo je 69,16%-ná účasť. 

Výsledky volieb  v Smilne: 

Politická strana Počet hlasov 

OBYČAJNÍ ĽUDIA          125  

SMER  62 

KDH 41 

SME RODINA 38 

VLASŤ 32 

ĽSNS 26 

SNS 24 

DOBRÁ VOĽBA              10 

ZA ĽUDÍ                              9 

SP - SPOLU                        5 

SAS 4 

MÁME TOHO DOSŤ       3 

MOST HÍD                        3 

Demokratická strana        2 
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99% - občiansky hlas      1 

 

Vládu v SR vytvorila víťazná strana Igora Matoviča Obyčajní ľudia a 

nezávislé osobnosti spoločne so stranami SME RODINA (Boris Kollár), 

Sloboda a Solidarita (Richard Sulík), Za ľudí (Andrej Kiska).  

Do parlamentu sa dostali aj strany SMER (Róbert Fico) a ĽSNS (Marián 

Kotleba). 
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II. OBYVATEĽSTVO 

 Prehľad stavu a pohybu obyvateľstva podľa pohlavia 

 
 2020 

Spolu Muži Ženy 

Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 1.1. 702 356 346 

Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 31.12. 687 348 339 

Narodení 6 3 3 

Zomretí 13 9 4 

Prisťahovaní na trvalý pobyt 2 1 1 

Vysťahovaní z trvalého pobytu 10 3 7 

Migračné saldo -8 -2 -6 

Celkový prírastok obyvateľstva -15 -8 -7 

Prirodzený prírastok obyvateľstva -7 -6 -1 

 

 Prehľad stavu obyvateľstva podľa veku 
 

 31.12.2020 

Spolu Muži Ženy 

0-14 rokov  84 44 40 

15-64 rokov 466 251 215 

65 a viac rokov 137 56 81 
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 SPOLOČENSKÁ KRONIKA ROKU 2020 

 

NARODILI SA:  

 Aylin Smetanková  

 Nicolas Banas 

 Katarína Blažeková 

 Jakub Dzuroška  

 Mateo Paňko 

 Ema Mézešová 

 

UZAVRELI MANŽELSTVO: 

 Monika Jurkovová a Peter Majcher 

 Lenka Milá a Pavol Michalčin 

 Mária Vonkomerová a Oliver Kertys 

 Mgr. Viktória Vargová a Jakub Sobek 

 

OPUSTILI NÁS:  

†   Mária Jurašiová, r. Špaková   

†   Jozef Kravec 

†   Marta Miková, r. Podaná 

†   Helena Petrušová, r. Paraničová  

†   Ondrej Bilas 

†   Pavel Tomeček 

†   Ján Jančošek 

†   Ján Rondzik 

†   František Paľa 

†   Josef Macošinec 

†   Vladimír Sabol 

†   Božena Vaľová 

† Pavol Kravec 
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 Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobeného 

koronavírusom 

Začiatkom marca 2020 aj Slovensko postihlo infekčné ochorenie 

COVID 19. Tento nový koronavírus, ktorý je slabším odvarom SARSu 

a MERSu sa prvýkrát prejavil v meste Wu-Chan v Číne koncom 

decembra 2019, oficiálne sa preniesol z netopierov predávaných na 

miestnom trhu. 

 

 Koronavírus COVID-19 spôsobuje horúčku, kašeľ, dýchavičnosť, 

bolesti svalov a únavu. 

 Prenáša sa kvapôčkovou infekciou pri kašľaní, kýchaní či rozprávaní. 

Ako sa vyhnúť nákaze: 

 Častým umývaním rúk mydlom, zakrývaním si úst a nosa pri kašľaní 

a kýchaní. 

 Dodržiavaním aspoň metrovej vzdialenosti od ľudí, ktorí kašľú a 

kýchajú. 

 

Vírus sa masovo rozmnožil, zasiahol v krátkom čase desiatky tisíc ľudí 

v Číne a následne sa preniesol na všetky svetové kontinenty. Mnohí 

ľudia skončili na umelej pľúcnej ventilácii, mnohí v krátkom čase 

zomreli. Vírus sa rozmnožil natoľko, že Svetová zdravotnícka organizácia 

(WHO) vyhlásila 11.3.2020 celosvetové šírenie nákazy nového 

typu koronavírusu za pandémiu, teda epidémiu globálneho rozmeru. 

Na Slovensku sa prvý prípad človeka nakazeného COVID 19 prejavil 

6.3.2020, tzv. nultý pacient bol mladý muž bez príznakov choroby, 

ktorý sa vrátil z Talianska a nakazil svojho otca.  

Práve končilo volebné obdobie vlády pod vedením Petra Pellegriniho zo 

strany SMER. Slovenská vláda v stredu 11. marca 2020 vyhlásila v 

súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu na celom území našej 

krajiny mimoriadnu situáciu. Platila od štvrtka 12.  marca 2020 od 6. 

hodiny na 14 dní.  

Vláda uzavrela všetky obchodné prevádzky okrem predajní potravín a 

drogérie, lekárni, predajní krmiva pre zvieratá a čerpacích staníc. 

https://hnonline.sk/koronavirus
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Zavreté boli aj všetky školy, deti sa učili dištančnou metódou cez 

internet. Úrady skrátili hodiny pre verejnosť na 3 hodiny denne. Zrušené 

boli všetky hromadné podujatia vrátane svätých omší. Za porušenie 

hrozila fyzickým osobám pokuta. Všetko s platnosťou od pondelka 

16.3.2020. Rodičia, ktorí museli zostať s deťmi doma, čerpali OČR zo 

Sociálnej poisťovne vo výške 55% platu.  

V tom čase 11.3.2020 bolo na Slovensku potvrdených 10 nakazených 

ľudí.  

V sobotu 25.3.2020 nastúpila nová vláda Igora Matoviča, ktorá 

pokračovala v núdzovom riadení krajiny. Najhorší bol pre krajinu návrat 

Slovákov z cudziny (z práce, výletov, štúdia), ktorí sa vracali z krajín 

veľmi postihnutých COVID-19 a prinášali tento vírus ďalej a ohrozovali 

ďalších ľudí. Vláda nariadila nútenú karanténu pre prichádzajúcich zo 

zahraničia v štátnych karanténnych centrách. Tie boli vytvorené v 

študentských internátoch a v štátnych zariadeniach Ministerstva vnútra 

v Gabčíkove, Liptovskom Jáne, Lešti. Najbližšie centrum bolo v 

Bardejovských Kúpeľoch v liečebnom dome Družba. Vláda posielala 

postupne do zahraničia vládne špeciály kvôli návratu občanov domov.  

 

Do Veľkej noci stúpali stavy nakazených každým dňom. Na veľkonočnú 

nedeľu 12.4.2020 bolo už potvrdených 742 prípadov, z toho 46 bolo 

hospitalizovaných, z nich boli 3 na JIS a 6 potrebovali umelú pľúcnu 

ventiláciu. Zatiaľ chorobe podľahli 2 osoby a 23 sa vyliečilo. 

Na obdobie Veľkej noci od 8. do 13 apríla platilo na Slovensku 

obmedzenie pohybu len s niektorými výnimkami.  

Celkovo bolo vo svete do Veľkej noci viac ako 1,7 milióna nakazených a 

viac ako 100 000 mŕtvych. 

 

Svet akoby sa zastavil, ulice sa vyprázdnili, vzduch sa vyčistil, lebo 

prestali lietať lietadlá, aj zo satelitných snímok bolo možné vidieť, že 

„Zem sa lieči“. 

Všetky krajiny robili rázne opatrenia na obmedzenie pohybu. 
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- ZOSTAŇ DOMA - to jediné malo v tom čase význam. Pohyb vonku bol 

možný len s ochranným rúškom, rukavicami. Ekonomické dopady 

museli ísť bokom. Najhoršie ochorenie zvládali ľudia nad 65 rokov, preto 

mali byť doma. V potravinách mali vymedzený čas od 9 - 12. hod., kedy 

mali nakupovať len oni. 

Ochranných rúšok bol nedostatok na celom svete. Slováci išli príkladom 

celému svetu a v každom meste, pomaly v každej dedine sa našli ženy, 

ktoré šili bavlnené rúška na tvár. Dezinfikovali sa praním pri vyššej 

teplote a prežehlením. Jednorazove rúška a respirátory boli potrebné pre 

zdravotníkov. 

Aj v Smilne sa našli ženy, ktoré šili pre obec: Jana Majcherová, Alena 

Mačušová, Henrieta Dujčáková, Viera Petríková. Pani Elena Kimáková 

šila rúška do zariadenia pre seniorov In Vita v Zborove. Pravdaže takmer 

každá žena šila pre svojich najbližších. 

Sväté omše boli zakázané, predstavitelia cirkví na Slovensku pochopili 

vážnosť situácie a prispôsobili sa nariadeniu Petra Pellegriniho ešte 

9.3.2020, kedy boli zakázané všetky hromadné kultúrne a športové 

podujatia. 

Veriaci Smilna mohli sledovať omše v televízii i rozhlase, ale aj na 

Facebooku alebo YouTube vďaka snahe nášho pána farára Petra 

Nováka, ktorý najprv s kaplánmi celebroval omše v nedele. Tie boli 

naživo vysielané cez FB. Od kvetnej nedele až do veľkonočného pondelka 

boli omše či obrady každý deň konané v kostole sv. Margity v Zborove a 

naživo vysielané cez FB aj YouTube. Vysielanie nedeľných omší cez 

YouTube pokračovalo aj po otvorení kostolov pre sv. omše, pretože 

podmienky boli obmedzené a väčšina ľudí zostávala stále doma. 

 

Dňa 6.5.2020 sa uvoľnili pravidlá a krajina vstúpila do 2. fázy, ktorá 

bola spojená čiastočne s 3. fázou (vláda odstupňovala postupné 

uvoľňovanie pravidiel do 4 fáz). Otvorili sa kostoly pre sv. omše. V 

Smilne bol pri hlavnom vchode do kostola osadený nový reproduktor, 

aby bolo možné počúvať obrady aj vonku. Ľudia mohli sedieť len v každej 
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druhej lavici aj to len dvaja. Sv. prijímanie bolo podávané do ruky. Každý 

musel mať rúško a pri vstupe do kostola si dezinfikovať ruky.  

Dňa 3.6.2020 došlo k ďalšiemu uvoľneniu pravidiel, otvorili sa všetky 

športové areály, mohli sa konať väčšie podujatia do 500 ľudí. Mnohé 

mestá a obce aj tak zrušili pravidelné obecné slávnosti a to aj kvôli 

kráteniu rozpočtu zo strany štátu.  

Dňa 15.6.2020 vláda uvoľnila opatrenia ohľadne konania podujatí, 

mohli sa konať sobáše, oslavy, športové podujatia do 1000 ľudí. V 

reštauráciách mohli ľudia sedieť už viacerí pri jednom stole.  

Pravidlo R.O.R. stále platilo - hlavne v obchodoch - Ruky dezinfikovať, 

odstup 2 m dodržiavať, rúško na tvári.  

Dňa 17.6.2020 - zrušenie dišpenzu od nedeľných svätých omší. Od 

tohto dátumu bola pre veriacich nedeľná svätá omša s účasťou v kostole 

znova povinná. 

 

Leto na Slovensku a COVID 19 

V lete sa počty nakazených znova zvyšovali a vláda SR i hlavný hygienik 

nabádali ľudí, aby letný čas strávili dovolenkou na Slovensku, aby čo 

najviac obmedzili pohyb v zahraničí, a ak áno, aby si vyberali bezpečné 

lokality, ktoré boli zverejnené vždy aktuálne na webe korona.gov.sk.  

V polovici júla kulminovali čísla nakazených ľudí koronavírusom 

celosvetovo. WHO hlásila aj 260 000 chorých denne, čo bolo najviac od 

začiatku. Na celom svete bolo nakazených viac ako 14 mil. ľudí. 

 

 

 

Jeseň na Slovensku a COVID 19 

S blížiacou sa jeseňou, otvorenými hranicami a zvoľnenými pravidlami 

sa vo všetkých európskych štátoch rapídne zvýšili počty pacientov 

nakazených vírusom COVID 19. Slovensko nebolo výnimkou.  

Dňa 21.9.2020 ohlásila obec Zborov, že u nich sa nachádzajú 2 

nakazené osoby z radov majority a nachádzajú sa v karanténe. 
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Prví nakazení obyvatelia sa v obci Smilno vyskytli koncom septembra, 

bolo to 9 ľudí zo 6 domácností.  

 

Vláda SR svojím uznesením č. 678 z 22.10.2020 obmedzila slobodu 

pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24.10.2020 - 1.11.2020 

v čase od 05:00 hod. do 01:00 nasledujúceho dňa.  

 

Vianoce počas pandémie 

Dňa 16.12.2020 schválila vláda SR protipandemické opatrenia počas 

vianočných sviatkov. 

Platil zákaz vychádzania od 19.12.2020 do 10.1.2021 -  lockdown s 

týmito výnimkami: 

 cesta do zamestnania 

 nákup základných potrieb v nevyhnutnom rozsahu 

 cesta do banky, na poštu, po tovar objednaný online 

 starostlivosť o blízku osobu 

 cesta k lekárovi a do lekárne 

 cesta na PCR a antigénové testovanie 

 cesta na nákup pohonných hmôt 

 starostlivosť o zvieratá                                                        

 návšteva medzi dvoma domácnosťami 

 pobyt v prírode či individuálne športovanie 

 cesta dieťaťa za rodičom 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove z 

dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovil s účinnosťou od 

23.12.2020: 

Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 

Z. z. sa zakazuje: 

a) všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania 

podávanie pokrmov a/alebo nápojov v priestoroch zariadení verejného 

stravovania 

b) predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu, 

c) organizovanie hromadných podujatí hudobných, filmových alebo 
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iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj 

exteriéri a podujatí súvisiacich s ukončením roka 

d) realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s 

konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov  

e) výkon verejných bohoslužieb, verejných služieb božích a verejných 

spovedí 

 

 Plošné testovanie obyvateľstva 

Vzhľadom na vysoký počet nakazených COVIDOM 19 na Slovensku bol 

vyhlásený núdzový stav k 1.10.2020. Chorých pribúdalo stále viac, 

preto sa Vláda SR rozhodla pre otestovanie celej populácie vo veku od 

10. do 65. roku života antigénovými testami. Tieto testy mohli vykonávať 

len zdravotnícki pracovníci alebo študenti vysokých škôl zdravotníckeho 

zamerania od 4. ročníka. Odber bol realizovaný tenkou špajličkou s mini 

kefôčkou na konci a zavádzaný až do nosohltanu. Testovanie realizovali 

dobrovoľníci z radov zdravotníkov i laikov pod vedením príslušníkov 

Ozbrojených síl SR a za prítomnosti príslušníkov Policajného zboru SR. 

Pilotné testovanie bolo na Slovensku 23. - 25.10.2020 v čase od 8.00 

do 20:00 hod. Uskutočnilo sa na Orave v 4 okresoch a v okrese Bardejov 

pre výrazné zhoršenie stavu pandémie. V Smilne sa testovanie 

realizovalo v priestoroch vestibulu kultúrneho domu, miesto na čakanie 

pred a po odbere bolo pred budovou KD na parkovisku. 

Pilotného testovania na COVID19 sa v obci Smilno zúčastnilo 649 

občanov, z toho 390 obyvateľov obce Smilno. V pomere k počtu osôb 

vo veku 10 - 65 rokov (498) bola účasť na testovaní 78%. Vzhľadom 

na množstvo odcestovaných pracujúcich a študentov je to veľmi dobrý 

výsledok. Percento pozitivity občanov Smilna bolo 6,15%. 

 

Uznesením č. 693 z 28.10.2020 Vláda SR na území SR obmedzila 

slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. do 8. novembra 

2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa. Toto 

obmedzenie sa  podľa bodu A.1 nevzťahovalo na osoby, ktoré sa 

preukázali potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu,  alebo 
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certifikátom s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaným 

29.10. - 1.11.2020 v rámci akcie "Spoločná zodpovednosť." 

 

 Akcia "Spoločná zodpovednosť" 

Prvé plošné testovanie po pilotnom bolo na Slovensku 31.10. - 

1.11.2020 od 7:00 do 22:00 hod. 

Otestovaných osôb  v Smilne bolo 465 z toho 366 obyvateľov Smilna, 

percento pozitivity občanov Smilna 4,40%, účasť 73,5% osôb vo veku 10 

- 65 rokov. 

 

Druhé plošné testovanie bolo na Slovensku 7.11 – 8.11.2020 od 8:00 

do 20:00 hod. Testovania sa  v Smilne zúčastnilo 443 občanov, z 

toho 348 obyvateľov zo Smilna, čo je 71,2%-ná účasť na 

testovaní. Percento pozitivity zachytenej antigénovými testami každým 

týždňom klesalo, posledná hodnota bola 2,01%. 

 

Ďalšie kolo plošného testovania na COVID 19 sa uskutočnilo 21. - 

22. 11. 2020 v čase od 08:00 - 20:00 hod. Schválil ho Ústredný krízový 

štáb dňa 16.11.2020 na rokovaní v rámci operácie Spoločná 

zodpovednosť. Testovanie sa tak počas nadchádzajúceho víkendu 

uskutočnilo celkovo v 458 mestách a obciach, ktoré v rámci posledného 

realizovaného testovania dosiahli podiel pozitívnych testov viac ako 1 %. 

Testovanie bolo dobrovoľné a bez následných obmedzení. V Smilne sa 

plošného testovania zúčastnilo 172 osôb, z toho len 129 obyvateľov 

našej obce, čo je 26,43%-ná účasť. Dôvodom nízkeho záujmu bola práve 

dobrovoľnosť a iste aj únava z opakovaného lekárskeho úkonu. Dobrou 

správou bola nízka úroveň pozitivity na COVID19 - 1,16% celkovo a 

0,78%, ak vychádzame len z výsledkov obyvateľov Smilna. 

 

 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov  

Od júna 2020 začali práce na elektronickom sčítaní bytov a domov v SR. 

Prvýkrát sa sčítanie realizovalo elektronicky - doplnením aktuálnych 

údajov do vopred predvyplneného formulára vytvoreného Štatistickým 
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úradom SR. Sčítanie vykonávali poverení pracovníci obecného úradu v 

Smilne. Stav sčítania mal byť zaktualizovaný k 31.12.2020. 

Sčítanie obyvateľov k 31.12.2020 prebiehalo tiež elektronicky od 15.2. - 

31.3.2021 prostredníctvom elektronického formulára. Kto nevedel, ako 

sám seba, prípadne svoje deti a príbuzných sčítať, mohol využiť služby 

stacionárneho, prípadne mobilného asistenta sčítania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ŠKOLSTVO 

 Divadielko v MŠ 

Na začiatku roka 16.1.2020 prijali pani učiteľky ponuku divadelného 

predstavenia Zlatá rybka Divadla Portál, ktoré sa konalo v triede 

materskej školy. Aj školáci sa potešili, že im odpadli 2 vyučovacie hodiny 

a strávili čas zábavne i poučne v priestoroch svojej škôlky. 

 

 Karneval v MŠ 
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Aj tento rok zorganizovali pani učiteľky v MŠ v Smilne karnevalový deň. 

V stredu 12.2.2020 vchádzali deti v maskách už ráno do triedy, aj 

desiata v jedálni bola podávaná v maskách. Všetky deti boli ocenené. 

 

 Karneval v ZŠ 

V piatok 14.2.2020 v deň sv. Valentína žiaci ZŠ karnevalovali celý deň. 

Vo štvrtok si s pani učiteľkami vyzdobili triedy. Všetky deti si priniesli 

masky, po promenáde a predstavení boli všetky masky ohodnotené 

cenami, dokonca každý vyhral aj niečo v tombole.  

Prvé tri masky boli ocenené za domácu tvorbu aj spoločenskými hrami: 

1. miesto: torta - Sandra Laceková 

2. miesto: dojička - Marek Paňko 

3. miesto: Minecraft - Šimon Paľa 

Po karnevale nasledovalo množstvo hier a súťaží až do obeda a po 

chutnom obede sa pokračovalo. 

 

 Nové športové pomôcky pre deti i žiakov 

Na podnet našej rodáčky a fitness trénerky i učiteľky Martiny 

Kušnírovej, ktorá sa venuje našim dievčatám a ženám v rámci Fitklubu 

Smilno, zakúpil OÚ športové pomôcky ako lopty a švihadlá pre potreby 

detí v MŠ i žiakov v ZŠ.  

Martina sa podujala prinavrátiť radosť z pohybu smilnianskym deťom a 

motivovať ich k jednoduchým a účelným hrám so základnými 

cvičebnými pomôckami. 

 

 Chrípkové prázdniny v ZŠ 

V pondelok 17.1.2020 prišlo do školy o čosi menej deti a aj tie, čo prišli, 

prejavovali známky akútnych respiračných ochorení. Po konzultácii s 

RÚVZ v Bardejove, ústav nariadil vyhlásiť chrípkové prázdniny do konca 

týždňa, teda od 18. do 21. 2. 2020.  

Škôlkari sa držali zdravotne dobre a žiadne chrípkové prázdniny 

nepotrebovali, preto aj školská jedáleň bola v prevádzke. 
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 Základná škola s materskou školou v čase pandémie 

Aj deti našej školy a škôlky museli zostať doma kvôli pandémii. Školáci 

museli pokračovať v učení. Nový minister školstva Branislav Gröhling 

vyhlásil, že školy budú zatvorené do konca júna. Vyučovanie, skúšanie, 

maturity, záverečné skúšky - všetko prebiehalo elektronicky.  

Aj naše pani učiteľky sa prispôsobili danej situácii a na webe 

ministerstva školstva www.bezkriedy.sk vytvorili skupiny podľa 

ročníkov, kde komunikovali so žiakmi, zadávali úlohy, prijímali výsledky 

práce. Postupne sa všetci prispôsobili situácii a začali sa učiť online cez 

internet. 2x do týždňa sa deti pripájali cez Messenger a mali dve 

vyučovacie hodiny. V ostatné dni plnili úlohy podľa zadania. 

Škôlky a základné školy od 1. - 5. ročníka sa otvorili od 1.6.2020. 

Podmienky pre otvorenie školských zariadení boli obzvlášť náročné, 

mnohé malé školy ani otvoriť nemohli. Nástup do ZŠ bol dobrovoľný. 

Škôlky mohli mať v 1. skupine max. 15 detí, aj v Smilne nastúpilo len 

15 detí, ostatných 8 detí muselo zostať doma. V ZŠ mohlo byť v triedach 

max. 20 detí, skupiny sa nemohli miešať počas celého dňa a týždňa. Zo 

strany MŠ SR boli určené povolania v prvej línii, deti týchto rodičov mali 

byť uprednostnené pri nástupe do MŠ a ZŠ.  

V ZŠ Smilne nastúpilo 17 detí z 19. Dvaja žiaci sa zostali učiť doma 

dištančne. Žiaci nemohli byť skúšaní, testovaní, hodnotenie sa zmenilo 

na slovné, znížil sa počet odučených hodín, zvýšil sa počet hodín, ktoré 

mali deti stráviť na čerstvom vzduchu. Výchovy ako hudobná, či 

náboženstvo sa neučili a neboli hodnotené.  

 

 Veľkonočné tvorenie 

V tomto roku sa seniori z JDS Smilno a deti zo školy nemohli stretnúť 

osobne. Spolu s OÚ im pripravili malú aktivitku - výrobu veľkonočných 

košíčkov z papiera a ozdôbok.  

Materiál zabezpečil OÚ. Nastrihla a nabalila Silvia Paľová, rozniesla 

Erika Greškovičová, ktorá od septembra 2019 pôsobí v ZŠ ako 

asistentka učiteľa. Pani učiteľka zverejnila fotky prác detí na webe školy. 
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 Zápis detí do 1. ročníka ZŠ  

V čase od 15. do 30.4.2020 sa na Slovensku konal zápis predškolákov 

do 1. ročníka. Po dlhých rokoch to nebolo slávnostné so sprievodným 

programom starších žiakov.  

Pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa deti nemohli prísť pozrieť 

do školy, všetky formuláre potrebné pre prihlásenie boli prístupné na 

webe školy i na webe obce. V prípade osobného podania prihlášky mohol 

rodič prísť len sám bez dieťaťa. 

 

 Zápis detí do MŠ  

Aj zápis do škôlky prebiehal smutne, detičky sa nemohli prísť pozrieť, 

ako to v škôlke vyzerá. Zápis bol možný počas celého mája, ale hlavný 

dátum v Smilne bol 6.máj 2020, kedy boli pani učiteľky celý deň k 

dispozícii.  

 

 Začiatok školského roka v MŠ a v ZŠ 

Pre rekonštrukčné práce bol začiatok školského roka posunutý v MŠ na 

7.9.2020. Deti sa tešili z vymaľovaných miestností, novej šatne či väčšej 

spálne.  

ZŠ začala školský rok 2.9.2020. Obe zariadenia za prísnych 

hygienických podmienok. Postupne pani učiteľky ozdobili biele steny 

krásnymi veľkoplošnými nálepkami s rozprávkovými motívmi.  

 

 Zatvorenie ZŠ s MŠ pre COVID19 

Základná škola bola otvorená do 22.10.2020. Pre zistenie pozitívneho 

výsledku u pedagogického zamestnanca bola škola následne zatvorená. 

S výučbou sa začalo až 16.11.2020. 

Aj škôlka bola zatvorená pre podozrenie na výskyt COVID19 u ďalšieho 

zamestnanca. 

Počas plošného testovania boli odhalené ďalšie prípady nákazy u 

zamestnancov školy a škôlky, prípadne u ich rodinných príslušníkov. 

Prevádzka škôlky bola obnovená 10.11.2020. 
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 Mikuláš v Smilne 

Tohoročný Mikuláš prišiel k deťom, ale tentoraz len cez video. 

Poprosil triedne učiteľky, aby rozdali darčeky za neho, keďže aj on musí 

dodržiavať prísne opatrenia. Deti ho videli v životnej veľkosti na 

interaktívnych tabuliach, potešili sa darčekom a spolu vytvorili v škole 

peknú sviatočnú atmosféru. 

 

 Tvorivé dielne v ZŠ 

Nebolo možné stretnúť sa s deťmi tradične v kultúrnom dome a vianočne 

tvoriť. 

Pani učiteľky však vybrali jeden deň pred vianočnými prázdninami, kedy 

sa deti neučili, ale spoločne vytvorili nádherné výrobky, svietničky, 

závesné dekorácie so sovičkami.  

Obecný úrad zakúpil dekoračné materiály a Ing. Silvia Paľová napiekla 

medovníčky, ktoré deti s pani učiteľkami v škole zdobili. 

 

 

IV. VÝSTAVBA OBCE 
 

 Projekt na výstavbu vyhliadkovej veže Patria  

Začiatkom roka pripravili pracovníci OÚ projekt výstavby Vyhliadkovej 

veže PATRIA na Smilnianskom vrchu a zapojili sa do výzvy podpredsedu 

vlády SR pre regionálny rozvoj. Jedná sa o grant, ktorý má prispieť k 

zlepšovaniu prírodných, kultúrnych a hospodárskych podmienok pre 

regionálny i cezhraničný rozvoj. Z dôvodu korona krízy nová 

podpredsedkyňa vlády Veronika Remišová zrušila celú výzvu, čím aj náš 

projekt padol.  

 

 Investície, marec 2020   

V marci boli Obecným úradom v Smilne podané 4 žiadosti o finančné 

príspevky na rôzne projekty. 
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1. Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu II. etapy kúrenia v sále, salóniku 

a kuchyni kultúrneho domu od Ministerstva financií SR  - pre COVID19 

všetky žiadosti boli zamietnuté, vláda fin. prostriedky presunula. 

2. Žiadosť o dotáciu na zakúpenie umývačky riadu do kuchyne KSB - v 

júni bola žiadosť schválená a obec tak získala 2 000,-- EUR v rámci 

výzvy Mikroprogram PSK.  

3. Žiadosť o dotáciu na vydanie knihy „Smilno - Dejiny obce“ - výzva 

predsedu PSK - žiadosť bola zamietnutá. 

4. Žiadosť o dotáciu na multifunkčné ihrisko - výzva Región PSK- žiadosť 

bola zamietnutá, v poradí bola obec Smilno 1. pod čiarou. 

 

 Jarné práce v obci: 

Vďaka zamestnancom obce cez projekty Úradu práce pokračovali práce 

rekonštrukcie budovy  starého obchodu na Hasičskú zbrojnicu. Počas 

zimy a jari najviac odbornej práce urobili Daniel Krafčík a Boleslav 

Pavlovský spolu s ostatnými pracovníkmi. Miestnosti boli vystierkované, 

vymaľované, drevené veraje a dvere zrenovované, zateplené stropy. V 

prednej miestnosti bol strop obitý neomietanými smrekovými doskami, 

zalakovanými v prírodnej farbe, zladenými s verajami zachovaných 

dverí.  

Bývalý park pri budúcej "hasičárni" bol zbagrovaný do roviny, osiaty 

ihriskovou trávou, bude tu nové ihrisko menších rozmerov vhodné pre 

loptové hry.  

Zároveň bolo opravené potrubie pre zvod povrchovej vody na rozhraní 

pozemkov pri hasičskej zbrojnici.  

 

Dňa 4.4.2020 zorganizovali poslanci so starostom jarnú úpravu vstupu 

do obce - vyrezávali kry pomedzi stromy na vstupe do Smilna od 

Zborova. 

 

 Futbalové ihrisko 

V marci dal starosta obce Vladimír Baran odvodniť futbalové ihrisko, po 

oboch dlhších stranách boli osadené drenážne rúry, zasypané 
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makadamom a hlinou. Na dvoch veľkých brigádach sa zúčastnili aj 

miestni futbalisti. Stihli to do času obmedzenia pohybu obyvateľstva, 

teda do Veľkej noci. 

 

 Rekonštrukcia starého obchodu na Hasičskú zbrojnicu 

Predná spoločenská miestnosť bola koncom mája ukončená pokládkou 

keramickej dlažby, hlavnými majstrami - dobrovoľníkmi boli Vladimír 

Tomeček a Štefan Magoč. Daniel Krafčík a Boleslav Pavlovský ako 

zamestnanci obce financovaní z prostriedkov ÚPSVaR Bardejov 

pokračovali v júni s vonkajšími špaletami a postupne nanášali vonkajšiu 

silikátovú omietku. Vodoinštalačné práce urobil Marek Kravčík. V júni 

hrala zrekonštruovaná budova sivo-červenou farbou. 

 

 Park pri autobusovej zastávke 

Seniori sa zišli v malej skupinke a nasadili stromčeky na mieste 

plánovanej oddychovej zóny pri autobusovej zastávke oproti hasičskej 

zbrojnici.  

 

 Rekonštrukcia spŕch v budove TJ 

Mladí futbalisti pomohli pri rekonštrukcii spŕch. Postupne vybili staré 

obklady, za pomoci Janka Paľu vymenili staršie vodovodné súčasti a z 2 

spŕch vytvorili 3. Nový obklad osadil Štefan Magoč. 

 

 Brigáda ZO JDS  

Po uvoľnení pravidiel počas mimoriadnej situácie v štáte 3.6.2020, sa 

seniori v malej skupinke zišli dňa 4.6.2020 na poľnej ceste od cintorína 

ku krížu pod Horou, aby vykosili trávu okolo  nasadených gaštanov, 

skontrolovali, ako sa im darí, prípadne nahradili vyhynuté rastliny. 

 

 Rekonštrukčné práce v materskej škôlke 

V letných mesiacoch sa realizovali rekonštrukčné práce v materskej 

škôlke - nové plynové kúrenie, ktoré nahradilo gamatky, výmena 

posledných drevených okien za plastové, zateplenie stropov. Pri tom sa 
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odstránila sadrokartónová priečka, ktorá rozdeľovala pôvodnú spálňu 

na spálničku a knižnicu. Boli odstránené posledné kachľové pece a to z 

triedy a z bývalej šatne. Pre knižnicu boli vytvorené priestory v budove 

kultúrneho domu. 

 

 Investície, jún 2020: 

V júni 2020 obec Smilno nadobudla do vlastníctva pozemok okolo 

bytovky so súpisným číslom 204 (oproti škole), ktorý bol dovtedy vo 

vlastníctve SR, predišla tak príliš nákladnému obstaraniu pozemku, čím 

mali byť zaťažení majitelia bytov.  

 

 Separácia odpadu z cintorínov 

Na rozmedzí starého a vojenského cintorína bolo vybudované miesto pre 

komunálny a separovaný odpad z cintorínov. Veľký kontajner na novom 

cintoríne bol vyvezený a kontajner vrátený PD Biodružstvu Smilno.  

 

 Revitalizácia centra obce Smilno 

V júli začali práce na rekonštrukcii plynového kúrenia v MŠ a ŠJ. Od 

3.8. 2020 začali práce na rekonštrukcii cesty od domu so s. č. 150 po 

MŠ. Cesta bola rozšírená, pozdĺž hrabikov bol osadený betónový rigol na 

dažďovú vodu, vyspádované parkovisko a vybudovaná oddychová zóna 

pre verejnosť. Cesta a parkovisko boli ukončené k 24.8.2020.  

 

 Augustové rekonštrukčné práce 

Rekonštrukčné práce v MŠ pokračovali a po kúrenároch nabehli maliari, 

pracovníci obecného úradu v Smilne. Všetky miestnosti boli vymaľované 

na bielo s vysokým soklom žltej farby. Jedine v spálni bol domaľovaný 

sokel v zelenej farbe v časti, kde bola knižnica.  

Pani učiteľky Vierka Lukáčová, Slávka Kavuľová a asistentka Erika 

Greškovičová tiež priložili ruky k práci, vyumývali všetky hračky a 

dotykové plochy Savom, zárubne vymaľovali na bielo.  
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Vďaka bývalým škôlkarom - Sofii Kavuľovej, Tomášovi Hrozekovi a 

Tomášovi Kravčíkovi hrá ihrisko pri MŠ novými pestrými farbami. 

Rohový gauč a koberec v herni boli hĺbkovo vyčistené. 

V auguste sa začali aj práce na zateplení budovy MŠ a to minerálnym 

vláknom na povale pod šikmou strechou a fúkanou izoláciou pod 

plochou strechou. Následne boli vymenené aj posledné okná a dvere na 

budove MŠ so ŠJ. Potom nasledovali práce na vonkajšom zateplení 

fasády zo severovýchodnej strany polystyrénom. Práce boli ukončené 

natiahnutím silikáto-akrylátovej omietky bielej a ružovo-kapučínovej 

farby. 

 

Po MŠ sa začali práce na II. etape plynového kúrenia v budove 

kultúrneho domu. V sále kultúrneho domu boli dočasne použité 

radiátory z kostola, vedenie bolo nové.  

 

 

 

 

 Ukončenie rekonštrukcie MŠ v septembri 2020 

Projekt Zníženie energetických nákladov na prevádzku budovy MŠ v 

Smilne bol v novembri preplatený z prostriedkov Environmentálneho 

fondu vo výške 47 810,-- EUR.  

Obec doplatila 14 442,62 EUR z vlastných rozpočtových prostriedkov. 

 

 Ukončenie prác na projekte: Revitalizácia centra obce Smilno 

Rekonštrukcia cesty, rigolov, výstavba parkoviska a parku vedľa 

škôlkarského ihriska bola ukončená v októbri 2020 výsadbou 

stromčekov a kríkov a osadením oddychových lavičiek.  

Hodnota celého diela je 79 367,71 EUR. Hodnotu 8 000,-- EUR dostala 

obec z prostriedkov Ministerstva financií SR. Zvyšná časť 71 367,71 

EUR bola financovaná z rozpočtových prostriedkov obce, ktoré v rámci 

rezervného fondu ušetrila za predchádzajúce dva kalendárne roky. 
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Sumu 14 000,-- EUR mala dostať v rámci projektu s MAS Dukla. 

Očakávame refundáciu tejto časti výdavkov. 

 

 BRKO 

Od 1. januára 2021 má Obec Smilno podľa Zákona o odpadoch 

povinnosť zabezpečiť pre občanov obce triedený zber biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). V obciach, kde sú 

možnosti zužitkovania BRKO je alternatívou podľa zákona čestné 

prehlásenie o kompostovaní BRKO v domácnosti od 100% poplatníkov 

za odpady. Všetky domácnosti vrátili do konca roka 2020 čestné 

prehlásenia obecnému úradu a obec mohla zmluvnému partnerovi pre 

zber odpadov zaslať prehlásenie o 100%-nom zužitkovaní BRKO v obci 

Smilno. Na dedine je to jednoduchšie a zvyšky z kuchyne môžu poslúžiť 

ako krmivo pre domáce zvieratá a ostatné BRKO skončiť doma v 

komposte. 

 

 Rekonštrukcia zdravotného strediska v Zborove 

Do 15.12.2020 prebehlo sťahovanie ambulancií obvodných lekárov a 

zubárky v zdravotnom stredisku v Zborove do zrekonštruovaných 

priestorov. Aj pacienti z našej obce už môžu navštevovať kvalitnejšie 

ambulancie. Pre starších a imobilných občanov je k dispozícii výťah, 

ktorý umožní bezproblémový prístup do ambulancií, ktoré sa 

nachádzajú na poschodí.  
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V. KULTÚRA 

 Krátka reportáž o vedení kroniky v Smilne 

Dňa 17.2.2020 bola v RTVS odvysielaná na programe STV2 v rámci 

tvorby regionálnej televízie Regina krátka reportáž o vedení kroniky v 

Smilne v súvislosti s obmedzeniami Zákona o osobných údajoch. Z 

natočených 54 minút sa do televízie dostali 2 a pol minúty, v rámci 

ktorých bolo vysvetlené, aký je systém získavania informácií, ich 

spracovanie, zverejnenie, dostupnosť a vplyv nového zákona o GDPR na 

prácu kronikára. Natáčanie sa uskutočnilo v priestoroch OÚ v Smilne a 

zúčastnili sa ho pán starosta Bc. Vladimír Baran a pracovníčka Ing. 

Silvia Paľová ako "hlavný zberač informácií" do kroniky. Reportáž bola 

dostupná na webe RTVS v rámci archívu. 

 

 FitKlub párty  
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Už druhý krát zorganizovali členky FitKlubu Smilno pod vedením 

trénerky Martiny Kušnírovej párty v Alnuse dňa 22.2.2020. Výborná 

zábava, občerstvenie, tombola a živá hudba. Akcie sa zúčastnilo cca. 50 

žien zo Smilna a blízkeho okolia, niektoré s partnermi.  

Kruhové tréningy sú v Smilne každý týždeň 1- až 3-krát. Vedie ich 

Martina Kušnírová, príp. v strede týždňa aj Zuzana Rondziková. 

 

 Spoločenský život v Smilne pred vypuknutím COVID - 19 

Prvé dva mesiace roka 2020 boli priestory KSB často využívané pre 

rôzne príležitostné oslavy ako aj stretnutia výboru a členov JDS Smilno, 

ale aj na pohreby (4).  

Posledný víkend pred prepuknutím COVID 19 na Slovensku bol perný. 

V piatok 6.3.2020 bol v sále kar  okolo obedu a od 15. hodiny už mali 

prezentáciu a valné zhromaždenie členovia LS - PS Smilno.   

V nedeľu 8.3.2020 po krížovej ceste mali o 15. hodine stretnutie 

členovia JDS Smilno pri príležitosti MDŽ. 

 

 

 Medzinárodný deň žien 

Aj tento rok sa seniori zo ZO JDS Smilno zišli dňa 8.3. 2020 v salóniku 

KSB, aby spoločne oslávili MDŽ.  

V tento rok sa ale ušiel darček aj mužom, aby neboli ukrátení, keďže 

Medzinárodný deň mužov sa na Slovensku až tak neslávi. Akcia bola 

zavŕšená pohostením.  

Bola to posledná spoločenská akcia v obci v jari 2020. 

 

 Knižnica v nových priestoroch 

Koncom júna boli knihy, regály a ostatný nábytok presunuté z 

pôvodných priestorov v MŠ na poschodie OÚ v Smilne. Nevyužité 

priestory boli užitočné. Do priestoru medzi regálmi bol uložený plyšový 

koberec z kostola, ktorý bol na vyhodenie. Pre deti boli doplnené nové 

hračky. Mesiac bola knižnica zatvorená, od 25.7.2020 bola dočasne 

sprístupnená, kým neprišlo nové sprísnenie opatrení. 
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 Grant na nákup kníh do knižnice 

Začiatkom júla 2020 bol obci Smilno schválený grant z Fondu na 

podporu umenia vo výške 2 000,-- eur na nákup kníh do obecnej 

knižnice. Pre zmeny vládnych nariadení a mnohé kontroly čerpania 

štátnych finančných prostriedkov, dostala obec prostriedky na bežný 

účet až začiatkom decembra 2020.  

Zakúpené boli hlavne knihy pre deti a mládež, beletria, náučné knihy, 

učebnice cudzích jazykov, encyklopédie, knihy o športe, povinná 

literatúra. Spolu 213 kníh. 

 

 Vatra  

Tento rok ešte v polovici júna postavili mladí chlapci a muži zo Smilna 

vatru s výškou 6,6 m., no pre zlé počasie, neustále dažde, podujatie 

odložili. 

Vatra bola zapálená dňa 3.7.2020 aj napriek popoludňajšiemu dažďu. 

Od 17:00 hod. počasie prialo a akcia sa vydarila. Pre každého bolo dosť 

guľášu a piva. 

 Uzavreté zariadenia - bary, kaviarne 

Od 13.3.2020 do 6.5.2020 boli zatvorené všetky prevádzky barov, 

kaviarni a pod. Aj Krčma v Smilne a Café Alnus.  

Od 6.5.2020 otvoril prevádzku Alnus s terasou vonku a s otvorením 

podľa predpisov do 20:00 hod. Krčma v Smilne bola otvorená až 

1.6.2020 a to novým majiteľom.  

 

 Poukážky pre dôchodcov 

Október je mesiacom úcty k starším a aj napriek nepriazni pandémie, 

boli seniorom vo veku starobného dôchodku odovzdané poukážky na 

nákup tovaru v prevádzkach obchodu Marián Tomik - ADAMS v Smilne. 

Spoločné posedenie s kultúrnym programom nebolo možné uskutočniť.   

 

 Adventný veniec a vianočný stromček pred OÚ 
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Aj tento rok sa o zhotovenie veľkého adventného venca na zábradlí 

budovy obecného úradu postarali Jana Majcherová, Anna Majcherová a 

manželia Peter a Elena Kimákoví.  

O postavenie vianočného stromčeka sa zaslúžili zamestnanci OÚ so 

starostom. 

 

 Jubilanti v roku 2020 

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu počas celého roka, zástupcovia 

obecného zastupiteľstva odniesli dary našim seniorom jubilantom až 

31.12.2020, veľmi narýchlo, s rúškami, bez fotenia.  

Oslávenci: 

 Jozef Gurský 

 Mária Zelemová 

 Mária Greškovičová 

 Andrej Petruš 

 Anna Petrušová 

 Cecília Baranová 

 Tomáš Baran 

 Jozefína Baranová 

 Jozefína Paľová 

 Helena Majcherová 

 Justin Marcin 

 Vladimír Kurtý 

 František Batla 
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VI. CIRKEVNÝ ŽIVOT 

 Koncert talentov Farnosti sv. Margity Antiochijskej 

Už je to pár rokov, čo sa každoročne v našej farnosti vo vianočnom 

období organizuje koncert talentov Farnosti sv. Margity Antiochijskej. 

Tento rok zorganizovala koncert farská obec Zborov pod dohľadom pani 

Janky Bukovskej a Denisy Jedinákovej, ktorá celé podujatie aj 

konferovala. Koncert sa konal priamo vo farskom kostole v Zborove dňa 

12.2.2020.   

Ako prví sa predstavili členovia Speváckeho zboru sv. Anny z Dlhej Lúky 

pod vedením Gabriely Kotuľakovej. Nasledovalo vystúpenie Smilňanov. 

Najprv sa predstavilo duo Lukáš Magoč, študent konzervatória na 

saxofóne a Matej Dujčák, 8-ročný žiak ZŠ hrou na akordeóne. 

Nasledovalo samostatné vystúpenie Lukáša Magoča. Potom vystúpili 

členovia Zboru sv. Štefana Uhorského zo Smilna pod vedením Marty 
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Kmeťovej a to s troma piesňami, pri ktorých zazneli aj sólové spevy 

Sebastiána Kmeťa, Lukáša Paňka a Frederiky Rondzikovej. 

Tretiu časť programu prevzali zástupcovia obce Zborov a to Veronika 

Kaňuchová hrou na zobcovej flaute, Peter Marcinčák hrou na 

keyboarde. Hovoreným slovom potešil Jakub Šarišský, za ním 

nasledovala zborovská koleda v podaní Juraja Šarišského za doprovodu 

Antona Biška na gitare. Nasledovalo saxofónové vystúpenie Františka 

Jurašiho, na orgáne ho doprevádzala Marta Kmeťová. Nasledovalo 

vystúpenie Matičného spevokolu Zborovčan. 

Interpretov zo Zborova bolo viac, predstavila sa i Lívia Kováčová so 

spevom za gitarového doprovodu Pavla Biška, Júlia Šarišská s básňou, 

František Mišek piesňou a hrou na gitare. Predstavil sa i nový 

Mládežnícky zbor zo Zborova, o ktorý sa zaslúžil pán kaplán Peter 

Pasternák, ktorý ho aj doprevádzal gitarou. Zborovský vstup ukončili 

spoločnou piesňou za doprovodu gitár Júlia Šarišská a Simona Kanská. 

Po záverečných slovách Denisy Jedinákovej a požehnaní od pána farára 

Petra Nováka si všetci spoločne za doprovodu orgánu zaspievali Tichú 

noc. 

Nasledovalo pohostenie pre účinkujúcich v sále kultúrneho domu v 

Zborove. Tam sa ešte predstavili koledníci zo Smilna - členovia ZO JDS 

Smilno: Elena Kimáková, Marián Rondzik, Ján Kravec a František 

Lacek. Ďalší koncert sa bude konať v Dlhej Lúke. 

 

 Pohreby v období koronavírusu 

Tesne pred Veľkou nocou zomreli dvaja občania našej obce. Pohreby sa 

konali na Zelený štvrtok a Veľký Piatok. Vzhľadom na prísne nariadenia 

Vlády SR ohľadne vstupov do budov a konania veľkých podujatí mohli 

do Domu nádeje vstúpiť max. 10 ľudia, ostatní sa v priebehu pohrebu a 

obradov zdržiavali v priestoroch nového cintorína. Kary nebolo možné 

usporiadať.  

 

 Výmena kňazov vo farnosti Zborov 
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Koncom júna 2020 sa po 2 rokoch rozlúčil pán kaplán Mgr. Peter 

Pasternák, ktorý odišiel za kaplána do Humenného.  

Do našej farnosti prišiel nový pán kaplán Mgr. Peter Jurašek, ktorý 

prišiel z farnosti sv. Egídia v Bardejove. 

 

 Letné tábory na fare 

Farnosť sv. Margity v Zborove zorganizovala 2 letné tábory pre deti našej 

farnosti. Začiatkom júla priamo na fare pre deti od 6-11 rokov. Koncom 

júla v Jasenovciach pre žiakov od 12-16 rokov. 

 

 Prvý sobáš a kar po 1. vlne korony na Slovensku 

Počas trvania núdzového stavu v štáte a prísnych opatrení, nebolo 

možné organizovať žiadne spoločenské podujatia, ani svadby, či kary. 

Prvý sobáš po tomto období bol Moniky a Petra Majcherových.  

Prvý pohreb spojený s karom v kultúrnom dome bol nebohého Františka 

Paľu. 

 Gaboltovský odpust sa vo veľkom nekonal  

Púte veriacich z rôznych regiónov boli odvolané, konala sa len 

slávnostná sv. omša v nedeľu 19.7.2020 na hore za kostolom v 

Gaboltove, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - 

metropolita. Počas omše mala hudobný doprovod na keyboarde Mgr. 

Marta Kmeťová, spieval zbor z Bardejova.  

 

 Obraz v Kaplnke Panny Márie 

V lete 2020 spadol obraz Panny Márie v našej kaplnke, pri ktorej slávime 

sv. omše na sviatok sv. Petra a Pavla. Sklo ani obraz neboli poškodené, 

rozpadol sa však drevený rám. Obraz spevnil Peter Kimák ml. a spoločne 

s Imrichom Paľom zafinancovali nový mohutný pozlátený rám.  

 

 Modlitebné stretnutia  

Modlitebné stretnutia v úzkom kruhu a za prísnych podmienok sa 

obnovili s obnovením návštev kostolov. Každý pondelok sa stretávali 

ženy v spoločenstve Modlitieb matiek a vždy 15. v mesiaci sa konala 
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modlitba posvätného ruženca pri Jaskynke Panny Márie pri kostole v 

Smilne.  

 

 Obnovené písmo zastavení krížovej cesty v kostole  

Jana Baranová obnovila názvy jednotlivých zastavení, ktoré visia na 

stenách v našom kostole. Zásluhu na tom má pán Vladimír Špak, 

kurátor, ktorý sa zaslúžil o zachovanie týchto zastavení krížovej cesty.  

 

 Púť k Stolčeku Panny Márie 

Aj v týchto neľahkých podmienkach sa naši veriaci vybrali ako býva 

zvykom v deň Sedembolestnej Panny Márie dňa 15.9.2020 presne o 

13:00 hod. k miestnemu pútnickému miestu: Stolčeku Panny Márie. 

Záujem bol veľký a spolu sa tam zišlo cca. 80 ľudí, nielen zo Smilna. 

Obe cesty, spodná i horná sú schodné vďaka výboru LS - PS Smilno, 

ktorý dal cesty po ťažbe zrovnať bagrom.  

Tento rok boli osadené nové zastavenia krížovej cesty na stromoch 

začínajúc rázcestím hornej a spodnej cesty až po samotný Stolček. 

Zastavenia vyrobili a pripevnili na stromy manželia Peter a Valéria 

Kučeraví z Vyšnej Polianky.  

Pútnici sa cestou modlili sv. ruženec pod vedením p. Márie Pavlovskej a 

následne Krížovú cestu čítajúc jednotlivé zastavenia pozdĺž cesty. O 

15:00 hod. sa ešte pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu pod 

vedením p. Eleny Kimákovej.  

Ľudia sa pri ohňoch zdržali do večerných hodín. Pútnici boli vo všetkých 

vekových kategóriách, od detí pred dovŕšením 1. roka po seniorov po 70. 

roku života.  

 

 Prvé sväté prijímanie 

Pôvodne sa malo konať koncom mája 2020. Pre náhlu zmenu z dôvodu 

pandémie Covid 19 bol termín 1. svätého prijímania presunutý na 

september. Aj vtedy bola situácia nepriaznivá a v karanténe zostali 

všetci kňazi zborovskej farnosti. 
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Na poslednú chvíľu zabezpečil pán farár Novák gréckokatolíckeho pána 

farára Kamila Fecha na vykonanie sviatosti zmierenia na sobotu 

26.9.2020. 

V nedeľu dňa 27.9.2020 sa konala slávnosť 1.svätého prijímania za 

prísnych hygienických podmienok. Zúčastnili sa jej len prvoprijímajúce 

deti a ich príbuzní sediac šachovnicovo. 

Svätú omšu slúžil Jozef Kacvinský, bývalý kaplán našej farnosti a terajší 

kaplán farnosti KVP v Košiciach. 

Sviatosť oltárnu prvýkrát prijali: Diana Mačušová, Klaudia Kmecová, 

Lukáš Glodžák, Peter Gujdan, Marek Paňko, Šimon Paľa a Sandra 

Laceková. 

O nácvik, prípravu a priebeh slávnosti sa postarala Marta Kmeťová. 

Slávnosť bola spestrená piesňami speváckeho zboru a hudobným 

doprovodom Eduara Kmeťa. 

Podmienkou uskutočnenia slávnosti boli rúška na tvárach všetkých 

prítomných vrátané prvoprijímajúcich detí, šachovnicové sedenie, 

dezinfekcia rúk a prijímanie do rúk. 

 

 Posledná sv. omša a sv. spoveď v roku  

Dňa 23.12.2020 sa konala posledná sv. omša a sv. spoveď v roku 2020 

v našom kostole, ktorý bol už vianočne vyzdobený.  

Obnovili sa sv. omše slávené online cez web kanál youtube.com z 

Kostola sv. Margity v  Zborove.  

Ani počasie Vianociam neprialo, až do konca roka 2020 bolo studené, 

vlhké počasie bez snehu a mrazu. 
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VII. SPOLKY A ORGANIZÁCIE 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 

Smilno 

 Výročná schôdza ZO JDS Smilno 

Podľa metodických pokynov z Okresnej organizácie JDS Bardejov, bola 

zvolaná výročná členská schôdza ZO JDS Smilno na 18.2.2020. 

Prehodnotili už šiesty rok svojej existencie, stanovili si úlohy pre rok 

2020 a k tomu rozpočet.  

Počas schôdze v doplňujúcej voľbe zvolili novú členku Revíznej komisie  

- Bohdanu Batlovú.  

Na výročnej schôdzi bola aj podpredsedníčka OO JDS Bardejov Jarmila 

Marcinčinová. Poďakovala celej organizácii a predsedníčke ZO za 

odvedenú prácu a celkovú činnosť. Informovala prítomných o ďalšom 

zameraní a činnosti okresnej organizácie v roku 2020 a o jednaniach 

Ústredia JDS so zástupcami vlády SR v prospech seniorov Slovenska. 

Odovzdala ďakovné listy pre Helenu Marcinovú a Petra Kimáka za 

doterajšiu činnosť.  

V ďalšej časti starosta obce poďakoval prítomným seniorom 

a predsedníčke za činnosť organizácie a dobrú spoluprácu pri 

spoločnom organizovaní akcii v obci. Pripomenul, že po rekonštrukcii 

kúrenia a obnove bola odovzdaná zasadačka pre stretávanie sa seniorov 

a na malé akcie seniorov.  

V závere schôdze po prijatí uznesenia z výročnej schôdze nezabudli na 

svojich jubilantov.  Odovzdali jubilantom sladký darček a blahoželanie 

v podobe piesne „Živíte ľudije“.              

 

 Doskové hry seniorov v Bardejove 

Okresná organizácia JDS Bardejov dňa 21.2.2020 usporiadala doskové 

hry v senior centre Bardejov. Zúčastnilo sa okolo 100 seniorov okresu 

Bardejov a družobné družstvo z Gorlíc – Poľsko.   

Účastníci súťažili v troch disciplínach, hry šach, dáma a človeče, 

nehnevaj sa. Aj naša ZO mala svoje zastúpenie. V hre šachy súťažili Ján 
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Kravec a Marián Rondzík, v hre Človeče, nehnevaj sa Gabriela 

Rondziková.  

Mali sme zastúpenie aj v rozhodcovskej komisii, kde Elena Kimáková 

dohliadala pri hrách Človeče, nehnevaj sa. 

 

 Posedenie ZO JDS  

Po dlhej dobe, kedy sa seniori museli chrániť a nestretávať sa, dobre im 

padlo stretnutie dňa 5.7.2020, na deň sv. Cyrila a Metoda, v sále 

kultúrneho domu.  

Tento rok nebolo možné zorganizovať podujatie Smilniansky 

zakrucaník. 

 

 Športové hry seniorov 

Seniori zo ZO JDS v Smilne boli pozvaní na malé športové hry do 

Sociálneho domu Antic n.o. Za pozvanie poďakovali pani Mgr. Ivete 

Gmitterovej, ktorá pochádza zo Smilna a v zariadení pracuje ako 

sociálna pracovníčka. Pripravené boli rôzne športové disciplíny, ktoré 

boli náročné na rýchlosť a obratnosť, ale zároveň i zábavné. Súťažili 3 

družstvá - Smilno, Stebník a SD Antic. Zvíťazilo družstvo zo Smilna (E. 

Kimáková, A. Majcherová, M. Paľová, J. Baranová, M. Baranová, H. 

Kravčíková) 

 

Okresné športové hry seniorov 

Dňa 13.8.2020 sa konali Okresné športové hry seniorov v Zlatom. 

Vzhľadom na pandemické opatrenia boli len v užšom kruhu.  

Za OZ JDS Smilno súťažili Ján Kravec a František Lacek. Pani Elena 

Kimáková sa zúčastnila ako rozhodkyňa. František Lacek získal 1. 

miesto v kategórii hod granátom a bol vyhlásený za najlepšieho 

športovca hier. Ján Kravec získal 2. miesto v kategórii hod lopty do koša. 
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VIII. TELOVÝCHOVA A ŠPORT 

 Ping-pong 

Stolnotenisové družstvo zo Smilna patrí do V. ligy v okrese Bardejov. 

Vzhľadom na predčasné ukončenie všetkých športových podujatí, 

museli predčasne ukončiť sezónu 2019-2020 aj tenisti. Nemohli odohrať 

posledné 4 kolá. Posledný zápas 14. kola bol odohraný 6.3.2020. 

Sezóna skončila s týmito výsledkami: 

Z 10 družstiev V. ligy skončilo OŠK Smilno na 7. mieste so 14 

odohranými zápasmi, z toho 4-krát vyhrali, 10-krát prehrali, ani raz 

neremizovali. V porovnaní s výsledkami predchádzajúcej sezóny si naši 

stolnotenisti polepšili o 2 miesta v tabuľke. 

V hodnotení jednotlivcov všetkých tenistov ligy sa členovia družstva OŠK 

Smilno umiestnili takto: 

Na 2. mieste v tabuľke jednotlivcov skončil Juraj Klim so 45 bodmi, na 

16. mieste Andrej Kurilčin, na 36. mieste Štefan Magoč, na 42. mieste 

Vladimír Tomeček, na 56. mieste Jozef Lukáč, na 69. mieste Jaroslav 

Paňko.  

 

 Volejbalový turnaj  

Od tradičného volejbalového turnaja na Deň sv. Cyrila a Metoda 

(5.7.2020) s pivom a teplým občerstvením tento rok upustilo i obecné 

zastupiteľstvo a to hlavne z hygienických dôvodov.  

Zvyčajne sa nejedná o komornú slávnosť, ale o veľké športové podujatie 

s okolo 200 účastníkmi. Tento rok sa zišli 4 volejbalové družstvá, zahrali 

si volejbal a pridali sa k posedeniu seniorov v kultúrnom dome. 

 

 Futbal v Smilne 

V júli prišla pre OŠK ponuka postúpiť vyššie do VI. ligy ObFZ Bardejov. 

OŠK Smilno začínalo ako 2. v tabuľke s koeficientom 13. Prvý prípravný 

zápas sa konal na ihrisku v Smilne medzi domácimi a TJ Slovan 

Bardejov - Dlhá Lúka. Zápas skončil prehrou 1:4. 
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 Cvičenie mladých - FIT Klub Smilno 

V letnom období prevzala štafetu vo vedení pravidelných tréningov 

Patrícia Baranová, študentka vysokej školy.  

V júli sa dievčatá stretávali v sále kultúrneho domu 2x v týždni. V 

auguste rozbehla Paťka aj cvičenia zamerané na zdravý chrbát - 

uvoľňovacie a posilňovacie cviky. Priestor dreveného parketu je 

dostatočne veľký, aby bolo možné dodržať podmienku max. 6 osôb pri 

hromadnom podujatí. Dievčatá sa radšej rozdelili do viacerých skupín. 

 

 Cyklotrasa 

V sobotu 19.9.2020 o 15:00 hod. sa pred budovou obecného úradu v 

Smilne zišlo cca. 40 cyklistov od škôlkarov po seniorov. Počasie bolo 

slnečné.  

28-kilometrový okruh viedol zo Smilna cez Nižnú Polianku, Hutku, 

Vyšný a Nižný Mirošov, Dubovú, Ciglu, Šarišské Čierne a Džvirnik a späť 

do Smilna.  

Krátky okruh pre deti viedol od KSB k studničke v Džvirniku a späť. 

Deti boli však vytrvalé a predĺžili si trasu až do Šarišského Čierneho. 

 

 Obnovenie cvičenia v sále KD 

V jeseni boli dočasne obnovené tréningy dievčat a žien pod vedením 

Patrície Baranovej a Zuzky Rondzikovej st.  

Seniorky cvičili s Bronislavou Paľovou.  

Maximálny počet ľudí mohol byť v počte 6 osôb s certifikátom a rúškom. 
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IX. MIMORIADNE UDALOSTI 

 Snehová nádielka  

Po dlhom čase bez sneženia a za stáleho roztápania sa posledných 

zvyškov snehu v piatok 21.2.2020 napadla snehová prikrývka v 

priebehu dopoludnia v hrúbke asi 20 cm. Okolo obedu bolo nutné prejsť 

po obci s obecným traktorom s pluhom. Cez víkend začalo husto pršať 

a snehu znova nebolo. S dažďom sa prihrnul aj silný vietor, ktorý v 

pondelok v noci zvalil ihličnan vo dvore domu so súp. č. 189. Strom sa 

prevalil cez plot a zábradlie pri zastávke.  

V ranných hodinách bola odstránená časť stromu z cesty a chodníka.  

 

 Bociany v Smilne 

Bociany sa tak ako aj po iné roky vrátili do Smilna na svoje hniezdo. 

Tento rok prileteli 3 vtáky. Pár zostal a vychoval 3 mláďatá.  

 

 Silné dažde a prietrže v júli 2020 

V júli sa po celom Slovensku prehnali viackrát silné dažde spojené s 

prietržou mračien a silnými záplavami. Mnohé obce bojovali s vodou a 

postihli ich veľké škody na majetku. V Smilne boli škody menšie, ale 

viaceré domy mali zaplavené dvory i pivnice, voda sa valila z polí, hlavne 

tých, kde rástla kukurica a zaplavila úrodu na súkromných pozemkoch.  

Dňa 29.6.2020 starosta obce vyhlásil 2. stupeň povodňovej 

pohotovosti. Do dvoch týždňov bol na základe požiadavky prečistený 

vodný tok Smilnianka po celej dĺžke. V riešení je aj  zabezpečenie 

pomocou zádržných opatrení z polí pod Smilnianskym vrchom, aby voda 

nestekala po Kamennej ceste aj do dvorov na Hlavnej ceste v obci. 

 

 Poškodenie obecného majetku a dopravných značiek 

Vo večerných hodinách poškodili "sprejeri" severovýchodnú stranu 

školy v obci veľkoplošnými nevhodnými obrázkami a popismi červenej 

farby. Ten istý sprej bol použitý aj na drevenom altánku vo vlastníctve 
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základnej školy ako aj na dopravných značkách na štátnej ceste smerom 

na Šarišské Čierne, ale aj v obci na ulici okolo ZŠ.  

Tesne pred touto "nevhodnou aktivitou" bolo vykopnuté okno na 

poschodí budovy TJ pri futbalovom ihrisku. Vinníci boli riešení políciou. 

 

 Rezort ocenil pomoc vojakov  

Pomoc vojakov po vlaňajšom výbuchu bytového domu na Mukačevskej 

ulici v Prešove, či ich angažovanie sa pri pomoci rodinám v núdzi. Aj 

tieto činy boli ocenené v ankete Vojenský čin roka 2019. 

Tohtoročný 23. ročník sa pre pandemickú situáciu uskutočnil v 

priestoroch ministerstva obrany len za účasti predstaviteľov rezortu a 

laureátov jednotlivých kategórií. 

Ocenení mali vo štvrtkovom večernom programe aj stretnutie s 

prezidentkou SR a hlavnou veliteľkou Ozbrojených síl SR Zuzanou 

Čaputovou v Grasalkovičovom paláci v Bratislave. Informovala o tom 

hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková. 

Ocenenie v kategórii Záchrana života si odniesol kolektív 

profesionálnych vojakov z Práporu Istar v Prešove, ktorí pomáhali po 

výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove. 

Za kolektív si ho prevzali Ján Štefančík, rodák zo Smilna  a Jozef 

Bilohučšin, ktorý bol obyvateľom jedného z bytov a hneď po výbuchu 

pomohol susede s evakuáciou. 

 


