
 

 

 

 

 



ROK 2009 
I. Obyvateľstvo 

 Celkový počet obyvateľov k 1.1 je 722 obyvateľov, z tohto počtu je 356 

mužov a 366 žien. Narodilo sa 5 detí, z tohto počtu 2 chlapci a 3 dievčatá. 

 

Narodené deti: 
  1) Jozef Lukáč 

  2) Viktória Petrušová 

  3) Matúš Pecha 

  4) Sára Kravčíková 

  5) Michaela Čižmárová 

   

Zomrelo celkom 7 ľudí, z tohto počtu 3 muži a 4 ženy. 

Zomrelí občania: 
1) Pavel Stehnáč 

2) Veronika Tomiková rod. Rondzíková 

3) Anna Marcineková rod. Feceková 

4) Verona Paľová rod. Marcineková 

5) Pavel Varjan 

6) Beáta Kravčíková rod. Mrázová 

7) Jozef Jančošek 

 

Uzavreté sobáše: 4 

≈ 30.5.2009 – Ondrej Marcin a Petra Miškufová 

≈ 30.5.2009 – Rastislav Baran a Lucia Katingerová 

≈ 29.8.2009 – Peter Biroš a Andrea Vaľová 

≈ 12.9.2009 – Martin Dujčák a Bc. Henrieta Tribulová 

 

Počet prisťahovaných obyvateľov - 6, z toho 2 muži a 4 ženy 



Počet vysťahovaných - 3, z toho 2 muži a 1 žena 

Počet obyvateľov k 1.7.  je 724 obyvateľov, z toho 360 mužov a 366 žien; 

Stav obyvateľov k 31.7.2007 je 721 obyvateľov, z toho je 355 mužov a 369 

žien; 

Počet obyvateľov v predproduktívnom veku – 114 obyvateľov, z toho je 54 

mužov a 64 žien; 

Počet obyvateľov v produktívnom veku – 420 obyvateľov, z toho 236 mužov 

a 184 žien; 

Počet obyvateľov v poproduktívnom veku – 190 obyvateľov, z toho 69 mužov 

a 121 žien; 

Počet nezamestnaných – 56  

 

 

II. Hospodársky život 
Výsledky rastlinnej výroby 
 Biodružstvo v roku 2009 hospodárilo na 812,22 ha poľnohospodárskej 

pôdy, z toho 556,01 ha bola orná pôda, 255,37 ha trvalé trávne porasty 

a 25,65 ha iné.  

Úrody hlavných plodín dosiahnuté v tonách z 1 ha 

 

Pšenica                                             4,50 

Triticale                                            - 

Ovos                                                 3,08 

Strukovino-obilné zmesi na zrno             0,98 

Repka ozimná                                    1,66 

Kukurica na siláž                              13,18 

VRK       4,56 

TTP       2,17 

 

 Okrem produkcie na vlastnú spotrebu bola časť produkcie výrobkov 

RV zrealizovaná a to pšenica ozimná v množstve 497,89 ton a ovos. Celá 

produkcia repky a to 420,32 ton bola predaná za nižšiu cenu ako v roku 

2008. Družstvo sa zameriavalo na výrobu objemových krmovín, ktoré 



využívalo na vlastnú spotrebu v chove HD. Vyrobilo sa 1694,4 t sena 

v zelenom. 

 V jesennom období bola repka olejná vysiata na výmere 140,13 ha, 

pšenica ozimná na 110,74 ha, z toho 14 ha špaldy. 

 

Výsledky živočíšnej výroby 
Stavy hospodárskych zvierat a ich úžitkovosť 

 

Hovädzí dobytok spolu      462 kusov 

z toho: kravy s trhovou produkciou mlieka         186 kusov 

              - ročná dojivosť       5500 l/ks 

              - denná dojivosť      15,07 l 

Narodenie teliat       151 ks 

Úhyn teliat       2 ks 

Odchov teliat  na 100 krát    91,1 ks 

Predaj HD spolu      88 ks 

z toho:  teľatá      5 ks 

   jalovice     14 ks 

   kravy      59 ks 

 

 Celkové výsledky na úseku ŽV v tomto roku boli oproti minulému roku 

horšie. Bol veľký prepad cien mlieka, ale aj mäsa, čo nepriaznivo ovplyvnilo 

výsledok hospodárenia družstva. Aj keď dodávka mlieka stúpla o 16 000 l 

mlieka, dosiahnuté tržby z jeho predaja boli na úrovni 64,19% oproti roku 

2008. V predaji mäsa HD tržby boli na úrovni roku 2008, ale dodávka bola 

v množstve vyššia o 19,1%, ale nárast tržieb bol vyšší iba 1,8%. 

 Družstvo v roku 2009 malo stratu z hospodárenia vo výške 91 878 eur, 

v roku 2008 bol zisk 3 826 eur. V tomto roku sa začala používať nová mena 

„Euro“, ale tento rok bol aj rokom, kedy sa prejavila celosvetová finančná 

kríza so všetkými dôsledkami, ktoré mali dopad aj na hospodárenie družstva. 

Nielenže sa ceny vstupov do výroby pomaly zvyšovali, ale veľký pokles mala 

nástupná cena mlieka – strata z jeho predaja prevyšuje stratu z celkového 

hospodárenia družstva o 13 036 eur. Celkove dosiahlo družstvo výkony 

1 004 748 eur a spotrebovalo k tomu náklady za 1 096 626 eur. 



 Tržby oproti minulému roku poklesli o 16%, čo predstavuje čiastku 

86 337 eur. Zlepšenie tržieb bolo z nevýrobnej činnosti, ktoré stúpli o 44%, 

čo je 49 943 eur. V roku 2009 družstvo investovalo do stavebných 

rekonštrukcií – ustajnenia zvierat cez projekty Plánu rozvoja vidieka 2007 – 

2013. Tieto mali dobrý vplyv na nárast stavov zvierat, ale i k celkovej pohode 

zvierat – welfare. 

 Počas roka 2009 družstvo zamestnávalo na pracovnú zmluvu 31 

pracovníkov a na dohody 22 osôb. Celková cena práce bola 211 149 eur. 

Zamestnanci odpracovali 59 063 hodín a bolo im vyplatených 149 951 eur. 

 

 

III. Školstvo 

 Dňa 2. septembra na otvorení Nového školského roka 2008/09 pani 

riaditeľka Silvia Gujdanová (rodená Jurková) privítala úvodom novú 

zastupujúcu riaditeľku ZŠ pani Mgr. Darinu Horbajovú, ktorá tento celý 

školský rok ju zastupovala počas jej materskej dovolenky a tiež Mgr. Lenku 

Kavuľovú, ktorá bude zastupovať učiteľku ZŠ pani Mgr. Martinu Kohútovú, 

tiež počas jej materskej dovolenky. Otvorenia sa zúčastnil i starosta obce pán 

Miroslav Petruš ako aj rodičia našich prváčikov. 

 

Organizácia školy: 

1.-2. ročník: 10 žiakov, z toho 7 chlapcov a 3 dievčatá 

3.-4. ročník: 14 žiakov, z toho 10 chlapcov a 4 dievčatá 

ŠKD:   24 detí  

 

1. a 2. ročník vyučovala Mgr. Lenka Kavuľová 

3. a 4. ročník vyučovala Mgr. Darina Horbajová  

ŠKD viedla vychovávateľka Anna Jurková.  

 

Významné podujatia:  

16.11.2008 – Vystúpenie pre dôchodcov 

Žiaci vystúpili s pesničkami, básňami, scénkami a tancami. 

Týmto sa chceli poďakovať svojim babkám a dedkom za ich 

dobrotu, láskavé slovo a starostlivosť. 



18.12.2008 – Posedenie pri jedličke spojené s vystúpením deti  

pre rodičov 

14.2.2009 – Karneval 

Aj tento rok sa Karneval konal v spoločenskej sále Obecného 

úradu pre širokú verejnosť. Karneval sprevádzali Daniel Kravec 

a Erika Greškovičová. Tento rok sa rodičia dohodli, že sa nebudú 

vyhodnocovať najlepšie masky, ale všetci dostanú rovnakú 

odmenu. Do tanca hrala živá hudba Midit zo Šarišského 

Čierneho. 

17.4.2009 – Deň narcisov 

 Finančná zbierka na pomoc Ľuďom trpiacim rakovinou. 

16.6.2009 – Výlet do Košíc – Návšteva Botanickej záhrady, prevezenie  

sa na vláčiku „Katka“. 

 

Materská škola 
 Počet detí navštevujúce zariadenie MŠ v školskom roku 2008/2009 bol 

19 detí. O deti sa starali dve pani učiteľky – Dana Chomová a Slávka 

Kavuľová 

 

Významné podujatia:  

Vystúpenie pre dôchodcov, Privítanie Mikuláša, Vianočná besiedka, účasť na 

divadelnom predstavení v Zborove, divadelné predstavenie v Smilne, výlet do 

Košíc – prevezenie sa na vláčiku Bobova dráha 

 

 

IV. Kultúra 
• 14.2.2009 – Karneval 

Podujatie sa uskutočnilo v spoločenskej sále Obecného úradu pre 

širokú verejnosť v obci 

 

• 8.3.2009 – Uvítanie detí do života 

V nedeľu 8.3. popoludní sa na Obecnom úrade v Smilne uskutočnilo 

uvítanie detí do života. Uvítania sa zúčastnili deti narodené 



v posledných troch rokoch. Spolu ich bolo 13. Jeden nebol – Čupa. 

Z celkového počtu bolo 5 chlapcov a 8 dievčat. 

Chlapci: Filip Belej, Alex Geletka, Benjamín Harňak, Andrej Kimák, 

Juraj Lukáč. 

Dievčatá: Alexandra Belejová, Sára Olejárová, Simona Paľová, Zuzana 

Paľová, Tatiana Paľová, Vanesa Pechová, Veronika Popjaková a Anna-

Mária Račková, 

V úvode všetkých srdečne privítal starosta obce Miroslav Petruš. 

Zdôraznil, že napriek ťažkej situácií v spoločnosti je potrebné podobné 

podujatia organizovať. Potom vystúpila pani Helena Marcinová 

s prednesom poézie. Po nej vystúpili deti zo Základnej školy v Smilne 

pod vedením svojej učiteľky Lenky Kavuľovej, ktoré svojim krátkym 

programom spríjemnili toto sviatočné popoludnie. 

Záverom prítomným rodičom boli odovzdané upomienkové darčeky pre 

ich deti. Pre rodičov bolo pripravené ešte malé občerstvenie. 

Poďakovanie patrilo všetkým tým, ktorí sa akokoľvek podieľali na 

zdarnom priebehu tejto akcie. 

 

• Čarovné jablko – výtvarná súťaž 

29. apríla 2009 porota v Centre voľného času vyhodnotila výtvarné 

práce s danou tematikou. Aj žiaci našej školy sa zapojili do tejto 

súťaže. Spomedzi nich sa podarilo dvom žiakom úspešne reprezentovať 

našu školu vo svojich kategóriách. 

V II. kategórii získal 3. miesto Viktor Velička a v III. kategórii opäť 3. 

miesto získal Jozef Bača. 

 

• 17. apríla – Deň narcisov 

• 4.- 5. júla – Oslavy Sviatku Cyrila a Metoda v obci 

 

Knižnica       
V roku 2009 bol počet registrovaných užívateľov knižnice 51, počas 

celého roka navštívilo obecnú knižnicu 522 čitateľov. Do knižnice 

pribudlo 37 ks kníh v celkovej hodnote 239,70 eur. 



Počas roka veľká pozornosť bola venovaná akcii pod názvom Celá 

dedina číta deťom, ktorej úvodná časť sa konala v minulom roku 

20.9.2008. 

 Február 2009 – máj 2009 

Druhá časť pod heslom – Ten, kto čítať už vie, dobrej knihe sa 

raduje. V tejto časti sa upriamila pozornosť na najmenších. Vedúca 

knižnice pani Mária Pavlovská chce docieliť, aby už deti predškolského 

veku si vypestovali živý vzťah ku knihe a aby s radosťou navštevovali 

knižnicu. Staršie deti čítali tým najmenším a tie sa potom pokúsili 

počutý príbeh porozprávať vlastnými slovami. 

 Jún 2009 – september 2009 

Tretia časť pod heslom – Sestra, brat, poďme sa s knihou hrať. Po 

prečítaní rozprávky, alebo príbehu si tento deti zahrali ako divadielko, 

na ktoré si vybrali kostýmy. Vyskúšali si tým svoju tvorivosť 

a zručnosť. Pracovali poväčšine s papierom. Pritom využívali knihu 

Premeny papiera, ktorá je medzi deťmi veľmi obľúbená. 

Pevne veríme, že projekt, ktorý bol pre občanov obce Smilno 

pripravený, sa vydaril. 

 

• November 2009 – Vystúpenie pre dôchodcov 

Každoročne z príležitosti Mesiaca úcty k starším, organizuje Obecný 

úrad oslavy tohto podujatia, spojené s príjemným posedením starších 

občanov pri speve, tanci, recitovaní básní, scénky, ktoré pripravili žiaci 

tunajšej MŠ a ZŠ. O dobrú náladu sa postarala aj spevácka spukina 

Sama – Sobi, ktorá nikdy nechýbana tomto podujatí. 

 

 
V. Cirkevný život 

 Správcom našej farnosti je duchovný otec Peter Bučko a kaplánmi 

Lukáš Poklemba a Roman Matisovský. 

 V roku 2009 sa narodilo 5 detí, z toho 2 chlapci a 3 dievčatá. Zomrelo 

7 ľudí, z toho 3 muži a 4 ženy. V danom roku boli uzavreté 4 sobáše. 

 



Významné podujatia  

• 4.1.2009 – Celofarský novoročný koncert – Večer talentov 

Už ako štvrtý v poradí v histórii našej farnosti sa 4. 

januára konal celofarský novoročný koncert – Večer talentov 

v Dlhej Lúke. Keďže nie všetci majú rovnaké dary, ale „Duch je 

ten istý“, prítomní sa mohli povzbudiť piesňami, básňami, 

inštrumentálnymi skladbami, ako i atmosférou, ktorá na 

koncerte vládla. Do programu sa zapojili spevácke zbory našej 

farnosti (The Angels – ZB; Chrámový zbor sv. Štefana – SM; 

GAMA-LÚČ, Hviezdička – DL), žiaci zo SZUŠ pod vedením Marty 

Kmeťovej (Smilno – SM), básňou Ďakujem vystúpila Kristínka 

Krupová z Dlhej Lúky (DL) a svojou „troškou“ prispel aj pán 

kaplán Roman Matisovský so sprievodom trúbky Jara Janeka 

(ZB) Zborov, či Peter Šimco (DL) akordeónovými tónmi. Program 

viedli Ján Juhás a Gabika Kotuliaková. 

Krásny zimný večer ukončila po požehnaní udelenom 

obidvoma pánmi kaplánmi – Lukášom a Romanom spievaná 

prosba Daj, Boh, šťastia tejto zemi s nádejou, že ju dobrý Otec 

vypočuje. Veď kto spieva, dvakrát sa modlí. Po svojom výkone sa 

umelci stretli pri spoločnom agapé, čím sa aj utužili priateľské 

vzťahy medzi všetkými filiálkami farnosti. 

• 21.2.2009 – Celofarská mládežka – O láske a priateľstve v Smilne. 

Stretnúť sa a podeliť sa s radosťami a problémami je vždy 

dobrý nápad. A ak sa stretne vyše 170 mladých z dvoch farností 

Zborov a Bardejov – seleziáni, ide o nápad priam dokonalý. 

Takéto stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 21.2. v Kostole 

Svätého Štefana v Smilne. Začalo sa o 18:00 hodine svätou 

omšou, v ktorej sa mladým a ostatným prihovoril selezián o. Ivo. 

Celej liturgii dominovali symboly ako ružové okuliare, ruža, 

hodiny, čo boli vlastne aj obetné dary, ktorými mladí dokázali, že 

si uvedomujú potrebu lásky vo svojom živote. So záverom omše 

už po srdciach – obrazne i skutočne nezostalo ani stopy. Totiž, 

každý prítomný si v kostole našiel srdiečko s citátmi 

a s duchaplnou úlohou kaplána Lukáša si ich mal vymeniť 



tajomným(ou) neznámym(ou). Téma tejto mládežky bola – 

„Zaľúbenie – randenie.“ 

• 9.3.2009 – Farský zájazd na hokej do Košíc 

Finálovým zápasom hokejbalovej ligy na farskom dvore sa 

skončil 1. ročník tejto modernej obľúbenej športovej aktivity. Ako 

výraz vďaky pre všetkých, ktorí sa zapojili do tejto aktivity 

a ktorým život vo farnosti nie je ľahostajný, bol zorganizovaný 

výlet do Steel Arény na semifinálový zápas medzi HC Košice 

verzus Banská Bystrica. Autobus zaplnený do posledného miesta 

– 59 ľudí vyrazili z Bardejova a s menšími zástavkami dorazil 

presne a načas pred štadión HC Košice. Atmosféra vďaka 

víťazstvu Košíc bola veľmi dobrá. Košickí hokejisti nesklamali 

a nakoniec vyhrali 4:0 

• 14.3.2009 – Celofarský miništrantský turnaj vo futbale 

Miestom konania miništrantského turnaja bola Jasacká 

hala pod Vinbargom. Turnaja sa zúčastnilo celkom 8 družstiev 

v dvoch kategóriách a to mladší a starší, celkom 86 

registrovaných hráčov. Tohto roku povzbudzovanie hráčov bolo 

slabšie, chýbali rodičia. Zranenia neboli žiadne. 

Víťazom mladšej kategórie (1.-7. roč. ZŠ) po finálovom 

zápase Dlhá Lúka – Zborov 1:0 sa stalo mužstvo z Dlhej Lúky. 

Víťazom staršej kategórie (8.roč. – starší) finále Smilno – Zborov 

7:1 sa stalo mužstvo zo Smilna. 

• 19. apríl – Celofarská púť do Krakova – Lagievnikov 

• 3. máj – Deň otvorených dverí v kňazskom seminári v Košiciach 

• 10. máj – 1. Sväté prijímanie 

K 1. Svätému prijímaniu pristúpili tieto deti: 

Kamil Baran, Barbora Horbajová, Zuzana Hrozeková, Richard 

Jančošek a Klára Barnová 

• 16. máj – Výlet s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi do Levoče 

• 19. júl – Púť do Gaboltova 

• 15. september – Púť veriacich k Stolčeku Panny Márie 

 



Veriaci v obci majú v ružencovom bratstve 10 ruží a tie majú spolu 

200 členov. Najstaršou členkou v ružencovom bratstve je Margita Pechová, 

ktorá má 94 rokov a najmladšou členkou je iba 12-ročná Martina Paňková. 

Záväzky členov: Každodenná modlitba desiatku sv. ruženca a osobná 

účasť na pobožnosti na prvú nedeľu v mesiaci – pri výmene tajomstiev. 

 

 
VI. Spolky a organizácie 

  

V roku 2009 došlo v tejto kapitole k určitým zmenám. K 10.6.2009 

vznikla Požičovňa „HOBBY“ a predaj stavebného materiálu. Jej majiteľom je 

Miroslav Hrozek, narodený 17.6.1966, trvale bytom Smilno, č. 54, manželka 

Veronika, otec troch detí, dcér Zuzany a Kristíny, najmladšieho syna 

Tomáša. 

Firma RASPOL 

 7.októbra 2009 oficiálne začala vykonávať svoju činnosť firma 

RASPOL, ktorej majiteľom je Rastislav Belej. Narodil sa 8.4.1980 

v Bardejove, trvale bytom Smilno, manželka Lýdia, otec dvoch detí, syna 

Filipa a dcéry Alexandry.  

Firma vznikla zoskupením viacerých samostatných majstrov, tesárov, 

stolárov, klampiarov a pokrývačov s odbornou dlhoročnou praxou 

a bohatými skúsenosťami z domácich, ale aj zahraničných stavieb. Vo svojej 

práci sa zameriava na: 

 - Realizáciu montovaného drevodomu vo variácií ako drevený skelet so 

strechou, hrubá stavba so zateplením a fasádou, či kompletná realizácia 

montovaného domu na kľúč. Výhoda montovaného domu je v rýchlosti 

stavby a nízkych realizačných nákladoch. 

 - Strechy od A po Z – rekonštrukcie starých striech alebo zhotovenie 

novej strechy, odborná poradenská činnosť, montáž strešných okien, či 

montáž obhľadu  podhľadov striech. Strechy sú ich špecializáciou, v ktorej 

vedia zákazníkom maximálne vyhovieť. 

 



Zoznam firiem, spolkov, pohostinstiev, organizácií a služieb v roku 2009 je 

nasledovný: 

 
1. Dobrovoľný hasičský zbor DO  

2. Poľovné združenie Ondava  

3.  Lesné spoločenstvá – 1) Urbariát – lesné spoločenstvo HOPA  

                                      2) Komposesorát – pozemkové spoločenstvo Džvirník 

4. Firma Plastik – Ivan Barna 

5. Stolárstvo – Milan Špak 

6. Potraviny Adams – Marián Tomik a Daniela Špaková 

7. Rio – Bar – Jana Opitzová 

8. Pohostinstvo Obecného úradu 

9. Pneuservis – Emil Petruš 

10. Nákladná doprava – Ján Uhrínek 

11. Firma Aquatik – František Gmitter 

12. Stavebné práce – Marek Kravčík 

13. Krajčírstvo – Viera Petríková 

14. Telovýchovná jednota Verchovina 

15. Knižnica – Obecný úrad, vedúca Mária Pavlovská 

16. Požičovňa „Hobby“ a predaj stavebného materiálu – Miroslav Hrozek 

17. Firma RASPOL – Rastislav Belej 

 

 V roku 2009 došlo opäť k zániku Miestnej organizácie Matice 

Slovenskej 

 

 

VII. Telovýchova a šport 
 V minulej sezóne sa stali dospelí hráči víťazmi 2. triedy a tak postúpili 

do 1. triedy OFM. V mužstve došlo k minimálnym zmenám. Získali posilu do 

stredu poľa, Petra Vermičáka z FK Bystré. V premiére nového ročníka 

cestovali do Kružľova, kde mužstvo prehralo 3:2. 

Zostava hráčov: 

Čisarik, Hudák, Magoč, Dunčák, Paľa, Feciľák, Greškovič, Vermičák, 

M. Barna, Štefančík, Podlesný. 



V súťažnom ročníku 2008/2009 sa hráči umiestnili na 3. mieste. 

 

Konečné výsledky Okresných futbalových majstrovstiev : 

Počet odohraných zápasov             26 

Počet víťazstiev                              14 

Počet remíz                                     4 

Počet prehraných zápasov               8 

Skóre                                          59:47 

Počet získaných bodov                   46 

(Viď prílohu kroniky) 

 

Hráči dorastu hrali tiež v 1. triede OFM a v konečných výsledkoch sa 

umiestnili na 7. mieste. 

 

Konečné výsledky OFM: 

Počet odohraných zápasov        24 

Počet víťazstiev                              9 

Počet remíz                                     5 

Počet prehraných zápasov               10 

Skóre                                          42:57 

Počet získaných bodov                  32 

(Viď prílohu kroniky) 

 

• 4. – 5. júla 2009 – Oslavy sviatku Cyrila a Metoda v obci 

       Volejbalový turnaj o pohár starostu obce 

 

            

 

 

 

 

 

 

 



 

ROK 2010 
I. Samospráva obce 

 
18. septembra 2010 – REFERENDUM 
 

Výsledky hlasovania občanov: 

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu 

na hlasovanie          570 

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovanie 

lístky            194 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov      194 

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov     190 

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov    4 

 

V sobotu dňa 18. septembra 2010 sa menšia časť obyvateľov obce 

celkom 194 zúčastnila a využila svoje právo rozhodnúť v svojom 

hlasovaní o nasledujúcich otázkach: 

 

1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom 

zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za 

služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským 

rozhlasom? 

ÁNO – NIE  

2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom 

rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady 

Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa 

zákona o priestupkoch? 

ÁNO – NIE  



3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným 

zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky 

na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia? 

ÁNO – NIE 

4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom 

ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové 

vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur? 

ÁNO – NIE  

5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila 

možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky 

a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu? 

ÁNO – NIE  

6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom 

vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť 

právo na odpoveď podľa tlačového zákona? 

ÁNO – NIE  

 

Otázka    počet hlasov „ÁNO“  počet hlasov „NIE“ 

č. 1      171     17 

č. 2      184     3 

č. 3      176     10 

č. 4      168     15 

č. 5      145     37 

č. 6      145     28 

 

Počet členov komisie: 7 

Predseda okrskovej komisie:  Ľudmila Ciglaríková 

Podpredseda:   Mária Dutková 

Členovia:    Peter Porjanda 

     Jakub Horbaj 

     Božena Pangrácová 

     Jozefína Paľová 

     Mária Fottová 

 



27.11.2010 KOMUNÁLNE VOĽBY V OBCI SMILNO 
 
Členovia Okrskovej volebnej komisie: 

Predseda OVK: František Tomeček 

Členovia:  Anna Špaková 

   Helena Baranová 

   Mária Laceková 

   Helena Majcherová 

Zapisovateľka: Bc. Mária Paľová 

 

Voľby do samosprávy obce Smilno sa uskutočnili dňa 27.11.2010 

v sále kultúrneho domu v Smilne. Voľby prebehli za veľkého záujmu občanov 

obce. Dvere volebnej miestnosti boli otvorené od 7:00 hod. až do 20:00 hod. 

Zúčastnilo sa na nich 68,80 % voličov zapísaných do zoznamu voličov. 

Vo volebnom okrsku obce Smilno bolo zapísaných 577 osôb. 

K volebným urnám prišlo 397 voličov, ktorým boli vydané obálky. Počet 

platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce bol 385. 

Za starostu obce bol zvolený Miroslav Petruš, nezávislý kandidát, ktorý 

získal 182 platných hlasov. 

Pán František Lacek, nominant Slovenskej demokratickej 

a kresťanskej únie – Demokratickej strany získal 114 platných hlasovacích 

lístkov. 

Pán Jozef Randár, Kresťansko-demokratické hnutie získal 89 platných 

hlasov. 

Do obecného zastupiteľstva bolo potrebné zvoliť 7 poslancov, 

z celkového počtu 18 nominantov rôznych politických strán. Z celkového 

počtu platných hlasovacích lístkov 386, odovzdaných pre voľby do Obecného 

zastupiteľstva v obci, bolo poradie umiestnenia nasledovné: 

 

1. Ing. Martin Popjak, nezávislý kandidát   202 hlasov 

2. p. Marek Lacek, Slobodné fórum    198 hlasov 

3. Ing. Blanka Geletková, Náš Kraj    175 hlasov 

4. p. Ján Uhrínek, Náš Kraj     172 hlasov 

5. Bc. Vladimír Baran, Slobodné fórum   144 hlasov 



6. Ing. Marek Horbaj, Kresťansko-demokratické hnutie 141 hlasov 

7. P. Jozef Randár, Kresťansko-demokratické hnutie 141 hlasov 

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Smilne: 

 

1. p. Vladimír Špak, Kresťansko-demokratické hnutie 136 hlasov 

2. p. Benedikt Tribula, Slobodné fórum   128 hlasov 

3. p. Kamil Baran, Smer - Sociálna demokracia  120 hlasov 

4. p. Jozef Lukáč, Náš Kraj     115 hlasov 

5. p. Ján Račko, Kresťansko-demokratické hnutie  104 hlasov 

6. p. Ján Paľa, Kresťansko-demokratické hnutie  102 hlasov 

7. p. Štefan Magoč, Náš Kraj     86 hlasov 

8. p. Matej Greškovič, Kresťansko-demokratické hnutie 84 hlasov 

9. p. Jozef Kravec, Náš Kraj     69 hlasov 

10 p. Mária Vonkomerová, Náš Kraj    65 hlasov 

11 p. Marián Kurtý, Náš Kraj     62 hlasov 

 

 

II. Obyvateľstvo 
 Počet obyvateľov k 1.1 je 724 obyvateľov, z toho je 355 mužov a 369 

žien. Počet narodených detí celkom je 7, z tohto počtu 4 chlapci a 3 dievčatá. 

 

Narodené deti: 
  1) Jaroslav Mika 

  2) Marek Paňko 

  3) Kornélia Šimcová 

  4) Filip Dujčák 

  5) Daniel Mézeš 

  6) Dajana Sabolová 

   

Zomrelo 8 ľudí, z tohto 4 muži a 4 ženy. 

Zomrelí občania: 
1) Štefan Masica 



2) Andrej Marcinek 

3) Emil Petruš 

4) Helena Baranová 

5) Albert Tomeček 

6) Mária Mačušová 

7) Margita Jančošková 

8) Jarmila Opicová 

 

Počet uzavretých sobášov: 1 

≈ 10.4.2010 – Martin Hudaček a Mgr. Monika Špaková 

 

Počet prisťahovaných – 6 osôb, z toho 3 muži a 3 ženy 

Počet vysťahovaných - 9, z toho 5 mužov a 4 ženy 

Počet obyvateľov k 1.7.  je 726 obyvateľov, z toho 356 mužov a 370 žien; 

Stav obyvateľov k 31.7.2007 je 721 obyvateľov, z toho je 354 mužov a 367 

žien; 

Počet obyvateľov v predproduktívnom veku – 110 obyvateľov, z toho je 52 

mužov a 58 žien; 

Počet obyvateľov v produktívnom veku – 417 obyvateľov, z toho 231 mužov 

a 186 žien; 

Počet obyvateľov v poproduktívnom veku – 194 obyvateľov, z toho 71 mužov 

a 123 žien; 

Počet nezamestnaných celkom 61.  

 

 Tak ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj v tomto roku je veľkým 

problémom v celom našom regióne nájsť si prácu a zamestnať sa. Najhoršia 

situácia je práve na východe Slovenska. Preto väčšina mladých ľudí 

odchádza preč z rodnej obce za prácou do väčších miest. Veľa je aj vydatých 

žien, ktoré majú už odrastené deti a tiež zanechávajú svoje rodiny na určitú 

dobu a odchádzajú za prácou do zahraničia, hlavne do Rakúska, Nemecka, 

Talianska a tam sa starajú o starších ľudí. Ľudia, ktorí si našli akúkoľvek 

prácu, pracujú poväčšine za minimálnu mzdu. 

 

 



II. Hospodársky život 
Biodružstvo 

Výsledky rastlinnej výroby 
 Družstvo v roku 2010 hospodárilo na 816,86 ha poľnohospodárskej 

pôdy, z toho 563,33 ha bola orná pôda, 253,63 ha trvalé trávne porasty 

a 15,90 ha iné.  

Úrody hlavných plodín dosiahnuté v tonách z 1 ha 

 

Pšenica                                             2,3 

Ovos                                                 1,16 

Strukovino-obilné zmesi   - 

Olejnino-obilné miešanky   7,07 

Repka ozimná                                    1,47 

Kukurica na siláž                              5,45 

VRK       4,33 

TTP       2,04 

 

 Okrem produkcie pre vlastnú spotrebu bola časť produkcie výrobkov 

RV predaná celá produkcia repky a to 147,48 t. Ostatné výrobky RV iba 

v nepatrných množstvách, pretože sa nechávali pre vlastnú spotrebu v ŽV. 

Vyrobilo 1914,56 t sena v zelenom, senáž trávnu v zelenom z vlastnej aj 

z nakúpenej produkcie celkom 1599,2 t a siláž kukuričnú 457,3 t. Pastva 

v zelenej hmote bola spotrebovaná v množstve 789,95 t. 

 V jesennom období bola repka olejná vysiata na výmere 151,81 ha, 

pšenica ozimná na 140,47 ha, z toho 10 ha špaldy. 

 

Výsledky živočíšnej výroby 
Stavy hospodárskych zvierat a ich úžitkovosť 

 

Hovädzí dobytok spolu      450 kusov 

z toho: kravy s trhovou produkciou mlieka         180 kusov 

              - ročná dojivosť       5700 l/ks 

              - denná dojivosť      15,60 l 



Narodenie teliat       164 ks 

Úhyn teliat       12 ks 

Odchov teliat  na 100 krát    89,4 ks 

Predaj HD spolu      166 ks 

z toho:  teľatá      4 ks 

   jalovice     7 ks 

   kravy      25 ks 

   býky      130 ks 

 

 Výsledky na úseku ŽV môžeme hodnotiť kladne, pretože oproti 

predchádzajúcemu roku, kde bol veľký prepad cien mlieka, ale aj mäsa sa 

podarilo aj vplyvom predaja mlieka z dvoch automatov zvýšiť celkovú tržbu 

za mlieko o 31,7%., čím dosiahlo družstvo tržbu v sume 207 834 eur. 

Realizačná cena sa zdvihla o 45,9%. 

 Množstvo predaného jatočného dobytka bolo rekordné, keď len za 

samotných 130 ks býkov dosiahli tržbu 73 654 eur. Predaj v kusoch bol o 78 

vyšší ako minulý rok a v tržbách o 53 146 eur, čo je nárast oproti roku 2009 

o 62,9 %. Nepriaznivo sa prejavila vo výsledku hospodárenia družstva škoda 

– úhyn 27 kusov VTJ zásahom blesku, čo následne mal aj vplyv produkčné 

stádo dojníc. 

 Tržby oproti roku 2009 vzrástli celkom o 6 % v celkovej čiastke 26 678 

eur. Na úseku RV bol pokles tržieb o 47% a to v čiastke 52 815 eur. Na 

úseku ŽV bol najväčší nárast tržieb z predaja mladého dobytka a to 

v celkovej čiastke 62 447 eur, čo je zvýšenie o 399 %. V stave zvierat nastalo 

zníženie až o 62 388 %, čo je dôsledok aj živelnej udalosti – úhyn 27 ks 

jalovíc. 

  Aj v roku 2010 pokračovali v obstarávaní hmotného majetku podľa 

Projektu pre rozvoj vidieka a za uvedený rok obstarali hmotný majetok 

v hodnote 216 868 eur. Rozšírenie mechanizačného parku a rekonštrukcie 

silážnych žľabov tak zlepšia, skvalitnia a zjednodušia vykonávanie prác 

a majú vplyv aj na stav zvierat.  

 

 

 



III. Školstvo 

Školský rok 2009/2010 

Základná škola 
Riaditeľkou Základnej školy s materskou školou v Smilne je Mgr. Silvia 

Gujdanová. Učiteľkou v ZŠ je Mgr. Martina Kohútová a vychovávateľkou ŠKD 

Anna Jurková. Upratovačkou pani Marianna Klimovičová.  
 

Organizácia školy: 

1. ročník:  5 žiakov 

2. ročník:  2 žiaci 

3. ročník:  8 žiakov    

4. ročník:  6 žiakov 

 

1. a 4. ročník vyučuje Mgr. Martina Kohútová 

2. a 3. ročník vyučuje Mgr. Silvia Gujdanová  

ŠKD – 19 detí,  vychovávateľka Anna Jurková 

 

Významné podujatia:  

 Návšteva divadelného predstavenia v Nižnej Polianke „O troch 

grošoch“, Návšteva divadelného predstavenia v Zborove pod názvom „Na 

dedine“, vystúpenie pre dôchodcov, Privítanie Mikuláša a čerta v škole, 

Posedenie pri jedličke spolu s rodičmi deti spojené s vystúpením, Karneval, 

Zápis žiakov do 1.ročníka – pre budúcich prváčikov pripravený bohatý 

program, Hviezdoslavov Kubín, Deň matiek – vystúpenie žiakov 

v spoločenskej sále Obecného úradu, výlet do Prešova – hvezdáreň, exkurzia 

pre žiakov do Biodružstva v Smilne spojená s prednáškou pána Ing. Milana 

Šivca, podpredsedu družstva. 

  

Škola sa zapojila do projektu „Modernizácia vzdelávania,“ Pre školu 

sme získali 5 nových počítačov, 2 notebooky pre učiteľov, 2 dataprojektory. 

Do počítačovej miestnosti boli zakúpené nové stolíky a stoličky k novým 

počítačom, premietacie plátno a stojany k dataprojektorom, vymaľovala sa 

počítačová učebňa, vymenili sa tiež staré okná v učebni za plastové, na okná 



sa dali urobiť hneď mreže. Pán Hrozek, zamestnanec OÚ, urobil v počítačovej 

miestnosti nový elektrický obvod. Zakúpil sa nový plazmový televízor, 

počítač, tlačiareň, digitálny fotoaparát, výukové programy, nové učebné 

pomôcky ako odmerné valce na hodinu prírodovedy, nástenné mapy, výmena 

dlažby vo vstupnej chodbe, omaľoval sa plot. 

 

Materská škola 
V novom školskom roku 2009/2010 pani učiteľkou v MŠ je Mgr. 

Slavomíra Kavuľová. Od 10.októbra 2010 k nej nastúpila pani učiteľka Mgr. 

Viera Lukáčová. Do MŠ nastúpilo 23 detí. 

 

Významné podujatia:  

Vystúpenie kúzelníka, divadelné predstavenie v priestoroch MŠ – „Červená 

Čiapočka“, divadelné predstavenie „Šialene smutná princezná“, výlet vlakom 

do Prešova s rodičmi, Valentínka – diskotéka, Karneval, Deň matiek – 

vystúpenie s programom, oslava Dňa detí, Rozlúčkový večierok 

s predškolákmi spojený s opekačkou v areáli školy. 

 

IV. Kultúra 
 Počas roka 2010 boli uskutočnené tieto podujatia, ktoré zorganizoval 

starosta obce Miroslav Petruš spolu s poslancami Obecného úradu, alebo sa 

podieľali ako spoluorganizátori týchto podujatí: 

 

• Karneval 2010 

Toto podujatie sa už tradične organizuje v spoločenskej sále v Smilne, 

pre širokú verejnosť obce a hostí. 

 

• Otvorenie prevádzky mliečneho automatu 

Dňa 23. marca 2010 sa na Komenského ulici v Bardejove uskutočnilo 

slávnostné otvorenie prevádzky mliečneho automatu, o ktoré sa 

postaral zástupca jeho prevádzkovateľa, predseda Družstva 

podielnikov „Biodružstvo“ Smilno Imrich Hvišč a primátor mesta Boris 

Hanuščák. 



Automat na surové kravské mlieko zn. Bruno mat KS 1300 Premium 

Premium Duo, má dve mliečne nádoby s objemom 2 x 200 l. Jeho 

klimatizácia v lete i v zime udržiava teplotu mlieka okolo +3°C. 

 

• 16. apríl – Deň narcisov 

Deň narcisov – jediná verejno-prospešná finančná zbierka 

organizovaná Ligou proti rakovine počas jediného dňa v roku. 

 

• 25.5.2010 – Deň matiek 

Oslavy Dňa matiek sa uskutočnili 25.5. v spoločenskej sále OÚ 

v Smilne. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich 

máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za 

všetko, čo pre nás urobili. 

Atmosféra dýchala slávnostne vyzdobenou sálou a nedočkavosťou 

osláviť tento krásny sviatok. Deti sa už nevedeli dočkať okamihu, kedy 

budú môcť predniesť všetko, čo si pre ne s pani učiteľkami pripravili. 

Každé dieťa chcelo piesňou, tancom, scénkou, básňou vyjadriť, že 

mama je pre nich jedinečná a nenahraditeľná. V závere venovali deti 

mamám vlastnoručné, ale aj za pomoci pani učiteliek vyrobené 

darčeky a kvety. 

 

• 4.-5. júl 2010 – Oslavy sviatku Cyrila a Metoda v obci  

(Viď podrobnejšie v kapitole Telovýchova a šport, rok 2010) 

 

• V Bumbaľanskom zámku... – divadelné predstavenie 

V sobotu dňa 11.10.2010 o 19:00 hod. v spoločenskej sále OÚ 

v Smilne sa divákom predstavila mládežnícka divadelná skupina zo 

Zborova s divadelným predstavením pod názvom „V Bumbaľanskom 

zámku majú starosti.“ Vstupné bolo dobrovoľné. 

 

• november 2010 – Posedenie pre dôchodcov 

Jedno z mnohých sobotňajších popoludní strávili dôchodcovia z obce 

v spoločenskej sále OÚ v dobrej nálade pri počúvaní spevu, básní, 

tancov. O príjemné posedenie sa postarali ich vnúčatá a ostatné deti 



z MŚ a ZŠ v obci pod vedením svojich učiteliek. Aspoň týmto svojím 

vystúpením chceli potešiť svoje babky a dedkov a odplatiť to, čo pre 

nich urobili doposiaľ a v ďalšom živote nemali na nich nikdy zabúdať. 

 

• Knižnica      
Aktívnych návštevníkov knižnice v roku 2010 bolo 38 členov, z toho 

členov do 15 rokov 32.  

 

Obecnú knižnicu počas roka navštívilo 372 čitateľov a vypožičali si 

celkom 458 kníh, toho: 

- Odborná literatúra pre dospelých   19 kníh 

- Krásna literatúra pre dospelých   101 kníh 

- Odborná literatúra pre deti a mládež  55 kníh 

- Krásna literatúra pre deti a mládež   283 kníh 

 

V Obecnej knižnici je celkom 1319 ks kníh, z toho: 

- Odborná literatúra pre dospelých   170 ks 

- Beletria       727 ks 

- Odborná literatúra pre deti a mládež  54 ks 

- Krásna literatúra pre deti a mládež   368 ks 

 

V roku 2010 bola zakúpená 1 kniha v hodnote 5,29 eur. Knižnica darom 

získala 17 kníh. Tieto knihy darovala pani Marta Kontrošová, rodená 

Romančáková z Banskej Bystrice, rodáčka zo Smilna. 

 

 

V. Cirkevný život 
 Duchovným otcom v našej farnosti je Peter Bučko, kaplánmi Roman 

Matisovský a Lukáš Poklemba, ktorý pôsobil vo farnosti do 30. júna 2010 

a od 1. júla 2010 prichádza do našej farnosti nový kaplán Tomáš Kormaník. 

Úprimné Pán Boh zaplať vyslovujeme kaplánovi Lukášovi Poklembovi za jeho 

služby v našej farnosti a na jeho novom pôsobisku mu vyprosujeme hojnosť 

Božích milosti. 



 Vo farnosti sa narodilo 7 detí, z tohto počtu 4 chlapci a 2 dievčatá. 

Zomrelo 8 ľudí, z toho 4 muži a 4 ženy. Počas roka bolo uzavreté iba 1 

manželstvo. 

 

Významné podujatia  

• 31.december – Silvestrovský ples rodín z celej farnosti 

• 9. máj – 1. Sväté prijímanie 

Dňa 9. mája v kostole Svätého Štefana pristúpili k 1. Svätému prijímaniu 

tieto deti: 

Katka Bačová, Kristián Gmitter, Stanislav Klimovič, Natália Mačušová, 

Stanislav Šoltýs, Olívia Tomiková, Viktor Velička, Branislav Kavuľa, 

Martin Kurtý a Oliver Lacek 

• máj 2010 – Výlet prvoprijímajúcich detí do Levoče 

• 19. júl 2010 – Púť veriacich do Gaboltova 

 

VI. Spolky a organizácie 
 V roku 2010 evidujeme tieto spolky, spoločenské organizácie, firmy 

a služby obyvateľom: 

  

1. Dobrovoľný hasičský zbor  

Prezídium Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky pozval 

Petra Porjandu na akt odovzdávania titulov „Zaslúžilý člen DPO SR,“ 

na ktorom mu bolo udelené toto najvyššie vyznamenanie za jeho 

dlhoročnú, aktívnu a záslužnú prácu v dobrovoľnej požiarnej ochrane. 

Slávnostný akt odovzdávania titulov „Zaslúžilý člen DPO SR,“ sa 

uskutočnil dňa 12. mája 2010 o 9:30 hod. v kinosále Domu odborov 

spol. s.r.o. v Žiline, Námestie Ľudovíta Štúra, č. 1. („Viď prílohu 

kroniky“) 

2. Poľovné združenie Ondava  

3. Lesné spoločenstvá –  1) Urbariát – lesné spoločenstvo HOPA  

                                      2) Komposesorát – pozemkové spoločenstvo Džvirník 

4. Firma Plastik  

5. Stolárstvo  



6. Potraviny Adams  

7. Rio – Bar  

Dňa 30.6.2010 došlo k zrušeniu Rio-Baru, ktorého majiteľkou bola 

Jana Opitzová 

8. Pohostinstvo  

9. Pneuservis 

10. Nákladná doprava  

Ján Uhrínek, majiteľ nákladnej dopravy sa rozhodol, že v budúcom 

roku si zakúpi ďalšiu, už v poradí 3. Tatru a jednu z prvých predá 

a ostane už len pri dvoch. 

11. Stavebné práce od A po Z 

12. Krajčírstvo 

13. Telovýchovná jednota Verchovina 

14. Firma AQUATIK 

15. Požičovňa „HOBBY“ 

16. Firma RASPOL 

17. Obecná knižnica 

18. Penzión ALNUS 

Penzión Alnus v Smilne bol slávnostne otvorený dňa 15. októbra 2010. 

Majiteľmi penziónu je Ivan Barna a Renáta Zamborská. Počas celého 

roka penzión ponúka možnosť ubytovania pre zhruba 20 ľudí. Jedná 

sa o 1-lôžkové izby, 2-lôžkové izby a VIP izby – apartmány 

a stravovanie – reštaurácia, donáška obedov. K dispozícií je aj denný 

bar. (Viď prílohu kroniky) 

 
VII. Telovýchova a šport 

Halový futbalový turnaj 
 V sobotu 20. februára 2010 sa v športovej hale Hotelovej akadémie 

Jána Andraščíka v Bardejove odohrali zápasy semifinálových skupín 

halového futbalového turnaja dospelých, ktorý už po 14-krát usporiadal Ob 

FZ v Bardejove. V skupinách sa hralo systémom každý s každým, víťazi 

skupín hrali finále a družstvá umiestnené na druhom mieste odohrali zápas 

o 3. miesto. 



 V zápase o víťaza turnaja v zaujímavom dueli vyhrali naši hráči 

Smilna, ktorí zdolali Belovežu 2:1. O dobrú úroveň turnaja sa zaslúžili všetky 

družstvá semifinálových skupín. 

 

Futbalový klub 
  V súťažnom ročníku OFM 2009/2010 dospelí hráči TJ Verchovina 

Smilno hrali v I. triede a v súťažnom ročníku sa umiestnili na 7. mieste. 

 

Konečné výsledky Okresných futbalových majstrovstiev:  

Počet odohraných zápasov             26 

Počet víťazstiev                              9 

Počet remíz                                     7 

Počet prehraných zápasov               10 

Skóre                                          44:56 

Počet získaných bodov                   34 

 

Dorast  

Hráči dorastu hrali takisto v 1. triede OFM a v konečných výsledkoch 

sa umiestnili na 3. mieste. 

 

Počet odohraných zápasov        24 

Počet víťazstiev                              16 

Počet remíz                                     4 

Počet prehraných zápasov               4 

Skóre                                          95:36 

Počet získaných bodov                  52 

 

• 4. – 5. júla 2010 – Oslavy sviatku Cyrila a Metoda v obci 

Keď v roku 863 na žiadosť Byzantského cisára Michala III. prišiel Cyril 

spolu s bratom Metodom na Veľkú Moravu, hoci bol unavený a chorý, 

netušil, že na túto počesť sa po 12 storočiach budú hrať volejbalové 

turnaje v Smilne. Dnes je to už z toho tradícia a športoví priatelia tejto 

hry sa tešia na tento turnaj. Takto bolo aj 4.7.2010 dopoludnia po svätej 

omši. Pán Petruš, starosta obce úvodom privítal na volejbalovom ihrisku 



pri budove ZŠ divákov a súťažiace družstvá: TJ Chmeľová, Alnus Smilno, 

FO-FO Bardejov a TJ Smilno. 

 

Výsledky volejbalového turnaja: 

Smilno – Chmeľová  2:1 

FO-FO – Alnus  2:0 

Chmeľová – Alnus  2:0 

Smilno – FO-FO  0:2 

FO-FO – Chmeľová  2:0 

Smilno – Alnus  2:1 

 

Umiestnenie:   1. miesto – FO-FO Bardejov 

    2. miesto – Smilno 

    3. miesto – Chmeľová 

    4. miesto – Alnus Smilno 

 

Starosta obce pán Miroslav Petruš odovzdal víťazom poháre, diplomy 

a vlajky s erbom obce. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


