
 

 

 

 

 

KRONIKA 

OBCE  SMILNO 



ROK 2011 
I. Samospráva obce 

 
Funkciu starostu obce vykonáva pán Miroslav Petruš. 

Na 5. zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 1.6.2011 sa 

poslanci pán Vladimír Baran a pán Marek Lacek vzdali poslaneckého 

mandátu. 

Zároveň došlo k zloženiu sľubu nových poslancov p. Vladimíra Špaka 

a p. Benedikta Tribulu. Zoznam poslancov Obecného zastupiteľstva po 

odstúpení dvoch poslancov je nasledovný: 

 

1. Ing. Martin Popjak – zástupca starostu obce   

2. Ing. Blanka Geletková     

3. Ján Uhrínek     

4. Ing. Marek Horbaj      

5. Jozef Randár    

6. Vladimír Špak  

7. Benedikt Tribula  

 

Na 7. zasadnutí Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.7.2011 bol 

p. Benedikt Tribula zvolený za predsedu kultúrno-športovej komisie a p. 

Vladimír Špak bol zvolený za predsedu komisie pre ochranu verejného 

poriadku. Taktiež na tomto zasadnutí poslanci Obecného zastupiteľstva 

zvolili do Obecnej rady týchto poslancov: Ing. Martina Popjaka, p. Benedikta 

Tribulu a Ing. Mareka Horbaja. 

Koncom roka 2011 dňa 16.12.2011 sa Ing. Marek Horbaj vzdal 

mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva. 

 

 



 

II. Obyvateľstvo  

Počet obyvateľov k 1.1 je celkom 714, z tohto počtu 357 mužov a 357 

žien. V danom roku narodili sa 4 deti, 2 chlapci a 2 dievčatá. 

 

Narodené deti: 

  1) Šimon Paľa 

  2) Diana Mačušová 

  3) Sandra Laceková 

  4) Matej Dujčák 

   

Počas roka zomrelo 10 ľudí, 4 muži a 6 žien. 

Zomrelí občania: 

1) Dávid Batla 

2) Terézia Kravčíková, rod. Bukovská 

3) Zuzana Paľová 

4) Anna Kravcová, rod. Špaková 

5) Jozef Beňa 

6) Anna Magočová 

7) Mária Feceková, rod. Kosárová 

8) Veronika Šivecová, rod. Mačušová 

9) Emil Petruš 

10) Mgr. Albert Jančošek 

 

Počet uzavretých sobášov: 4 

Rozvodov: 0 

 

Do obce sa prisťahovalo celkom 13 obyvateľov, z toho 6 mužov a 7 žien; 

Vysťahovalo sa 8 obyvateľov, 2 muži a 6 žien; 

Počet obyvateľov v predproduktívnom veku – 101 obyvateľov, z toho je 49 

mužov a 52 žien; 

Počet obyvateľov v produktívnom veku celkom 489 obyvateľov, z toho 262 

mužov a 227 žien; 



Počet obyvateľov v poproduktívnom veku celkom 124 obyvateľov, z toho 49 

mužov a 75 žien; 

Celkový počet obyvateľov k 1.7. je 714 obyvateľov, 358 mužov a 356 žien; 

Celkový počet obyvateľov k 31.12. je 714 obyvateľov, 360 mužov a 354 žien. 

Počet nezamestnaných predstavoval celkom 66 obyvateľov;  

 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV V ROKU 2011 ! 

  

 Už dlhé stáročia sa na získanie údajov informácií o stave spoločnosti 

využívajú rôzne podoby sčítania obyvateľstva, domov a bytov. Údaje 

a informácie zo sčítania sú jedinečné, v Slovenskej republike sa nedajú 

získať inak len spoluprácou s obyvateľmi. 

 Na rovnaké, alebo podobné otázky, ktoré Štatistický úrad SR položil pri 

sčítaní našim občanom, boli v roku 2011 položené aj obyvateľom iným 

štátov. 

Zúčastniť sa na sčítaní je právom, ale súčasne aj povinnosťou každého 

obyvateľa. 

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES sa v tom istom 

roku sčítali po prvýkrát v histórií obyvatelia, domy a byty vo všetkých 

krajinách Európskej únie. 

 

Z histórie sčítania. 

Prvé moderné sčítanie ľudu podľa zásad medzinárodných štatistických 

kongresov sa uskutočnilo na území dnešného Slovenska v roku 1869. 

Prvé československé sčítanie ľudu, domov a bytov bolo v roku 1921. 

Sčítanie ľudu v roku 1950 bolo spojené so sčítaním domov a bytov. 

Spolu s ním sa uskutočnil aj súpis priemyselných, živnostenských 

a poľnohospodárskych podnikov. 

Prvé integrované sčítanie ľudu s prepojením údajov o obyvateľstve, 

domácnostiach, bytoch a domoch bolo v roku 1961. 

Sčítanie ľudu, domov a bytov v roku 1991 uzatvorilo kapitolu 

československých sčítaní. 

Prvé sčítanie obyvateľov, domov a bytov v samostatnej Slovenskej 

republike bolo v roku 2001. Jeho prípravu, zber údajov, ich spracovanie, 



publikovanie a prezentáciu zabezpečoval po prvý raz v histórií Štatistický 

úrad Slovenskej republiky. 

Úplné správne a pravdivé informácie, ktoré obyvatelia uvedú, umožnia 

zistiť počet a štruktúru obyvateľov k danému okamihu, spracovať základné 

informácie o vývoji našej spoločnosti a poskytnúť údaje pre zlepšenie 

sociálnej a bytovej situácie v ďalšom období. 

 

Výsledky sčítania v obci: 

Výmera obce v ha     1380 

Obyvateľstvo trvalo bývajúce spolu  712 

Ženy       356 

V predproduktívnom veku (0-14)  103 

V poproduktívnom veku (65+)   127 

Spolu ekonomicky aktívne   305 

Odchádzajúce za prácou   240 

Pracujúce v primárnom sektore  28 

Pracujúce v sekundárnom sektore  105 

Pracujúce v terciárnom sektore  157 

Hospodáriace domácnosti   203 

Obývané byty spolu    195 

V rodinných domoch    186 

Domy       186 

 

II. Hospodársky život 

Biodružstvo Smilno 

 Družstvo hospodárilo na výmere 833 ha poľnohospodárskej pôdy. 

Výmera ornej pôdy bola takmer 572 ha a výmera trvalých trávnatých 

porastov viac než 254 ha. Najväčšiu výmeru z pestovaných plodín na ornej 

pôde dosahujú už tradičné obilniny a to pšenica ozimná, ktorú pestovali na 

výmere väčšej než 140 ha. 

Úrody dosahované v posledných dvoch rokoch sú nižšie než 2,5 t z 1 

ha. A to je hlavne dôvod, prečo sa odpredá len veľmi malá časť. Takmer celú 



úrodu obilia nechávajú vo vlastných skladoch a z nich potom v priebehu 

roka vyrastajú kŕmne zmesi pre hovädzí dobytok. 

Ceny nastúpených kŕmnych zmesi v zimnom období sú každoročne 

veľmi vysoké, ale nákupné ceny obilnín po žatve sú až neodôvodnené nízke. 

Ovos pestovali len na výmere 23 ha. Biodružstvo má svojich stabilných 

odberateľov, ktorí nakúpený ovos používajú na pestovanie jarných miešaniek 

alebo ako krycie plodiny pre výsev viacročných krmovín. Pestovateľsky sa 

ovsu na poliach darí, dosahovaná priemerná úroda je vždy nad úrovňou 3 t 

z 1 ha pri relatívne nízkych nákladoch. Zároveň si tiež družstvo rieši osivo 

pre jarné miešanky aj ako kryciu plodinu pre ďatelinu, prípadne lucernu. 

Ďalšou skupinou plodín, realizáciou ktorých plánovali čiastočne riešiť 

problémy s financovaním PRV sú olejniny. Avšak problém nastal po zlom 

prezimovaní porastov repky ozimnej, kde došlo aj k značným vyorávkam vo 

výmere 25 ha. Biodružstvo sa snažilo aj tento problém vyriešiť a to 

následným osevom jarnej repky. Nepomohlo ani to, nakoľko nastalo 

nezvyčajné sucho a porasty jarnej repky zostali vo vývoji oneskorené, rastliny 

sa málo rozvetvili a úroda nedosiahla ani 50 % genetického potenciálu. Tržby 

za olejniny presiahli 68 tisíc eur. Situáciu v pestovaní repky olejnej 

komplikuje hlavne srnčia a jelenia zver. Prínosom ku skvalitneniu zberu aj 

lepšiemu uskladneniu a kŕmeniu je linka na zber senáže z viacročných 

krmovín a to lis, vlek, balička a odkladacie kliešte. Stabilita výroby 

objemových krmovín v potrebnom množstve aj primeranej kvalite prispela 

k stabilizovaniu stavov hospodárskych zvierat na počte viac než 500 ks. 

Zlepšením podmienok výživy aj ustajnenia od teliat až po dojnice, podarilo sa 

im za neveľa rokov znížiť vek prvôstok pri prvom otelení na 32 mesiacov, 

zlepšiť telesný rámec a zvýšiť váhu dojníc. Zvýšila sa dlhovekosť dojníc nad 7 

rokov a priemerná laktácia na 3,2. Mliečna úžitkovosť sa v posledných 

rokoch stabilizovala nad 5 000 litrov na dojnicu. 

 Predaj mlieka v poslednom roku poklesol o 5 %, tržba za mlieko však 

v roku 2011 stúpla o 8,1 % a realizačná cena stúpla až o 12,2 %. Prispel 

k tomu do značnej miery aj predaj mlieka cez 3 mliečne automaty. 

 Skvalitnenie celého procesu chovu HD prinieslo aj nárast tržieb za 

vyradené dojnice a predaj plemenných býkov. Toto je aj prioritou družstva 

v chove HD. Obmedzia počet chovaných mliekových dojníc. Núti ich k tomu 



znižujúca sa cena mlieka, čím do značnej miery sa znížia náklady. Počet 

chovaných zvierat sa snažia zvýšiť, pretože stúpa dopyt po plemenných 

a chovných zvieratách. 

 Úsek mechanizácie na družstve zabezpečuje všetky životne dôležité 

poľné práce, ale aj súvisiace s chovom HD ako je kŕmenie, údržba a oprava 

zariadení a objektov, ale aj rozvodov vody a prepravy materiálov a presun 

hmôt. Tieto práce s veľkým vypätím síl a hlavne s veľkým časovým nárokom 

vykonáva obmedzený počet pracovníkov, keď ich počet ani pri sezónnych 

prácach nestúpa nad 12 osôb. 

 Poľné práce okrem počasia komplikuje aj opotrebovanie strojov. Boli 

vykonané veľmi zložité opravy traktorov, nakladačov, sejačiek ako aj zberovej 

techniky a nákladných áut. Spotrebovali viac než 80 000 litrov nafty 

v hodnote vyššej než 80 000 eur. Spotreba náhradných dielov presiahla 

úroveň 56 000 eur. Veľmi nepriaznivý dopad na vývoj nákladov malo 

zrušenie tzv. červenej nafty. 

 Zníženie dotácií aj zrušenie cenového zvýhodnenia červenej nafty sa 

veľmi nepriaznivo odzrkadlili na hospodárskom výsledku, ktoré 

nezodpovedajú potrebám družstva ani vynaloženej námahe všetkých 

zúčastnených na prácach. 

 

III. Školstvo 

 

Základná škola 

Riaditeľkou Základnej školy s materskou školou v Smilne je Mgr. 

Martina Kohútová, ktorá v tomto školskom roku 2010/2011 zastupuje Mgr. 

Silviu Gujdanovú počas materskej dovolenky. 

 

Organizácia školy: 

1. ročník:  8 žiakov 

2. ročník:  5 žiakov 

3. ročník:  2 žiakov    

4. ročník:  8 žiakov 

ŠKD:   23 žiakov 



 

1. a 2. ročník vyučuje Mgr. Martina Kohútová 

3. a 4. ročník vyučuje Mgr. Mária Kantorová  

ŠKD – vychovávateľka Anna Jurková 

Upratovačka ZŠ a MŠ je Marianna Klimovičová 

 

Významné podujatia:  

 Matematická súťaž Pytagoriáda,  

do okresného kola postúpil Stanislav Šoltýs a Matej Baran 

 Šaliansky Maťko – súťaž v prednese slovenských povestí 

10 žiakov postúpilo do školského kola 

 Klokan – matematická súťaž, 

zapojilo sa 10 žiakov, úspešní riešitelia: Stanislav Šoltýs, Matej Baran, 

Kristína Hrozeková a Emil Tomik 

 Hviezdoslavov Kubín, 

do školského kola postúpilo 15 žiakov 

 Slávik Slovenska – spevácka súťaž v speve ľudových piesní, 

do okresného kola postúpili 2 žiaci a to Martin Kurtý a Lukáš Paňko, 

ktorý získal 2. miesto. 

 Egypt očami detí – výtvarná súťaž, 

do okresného kola postúpilo 5 výtvarných prác. V okresnom kole 

Vojtech Velička získal 3. miesto.  

 Polícia očami detí– výtvarná súťaž 

do okresného kola boli zaslané 4 práce. Natália Mačušová získala 

1.miesto. 

 Pripraviť sa, pozor, štart! – dopravná súťaž, 

v okresnej súťaži našu školu reprezentovali títo žiaci: Natália 

Mačušová, Viktor Velička, Martin Kurtý a Katka Bačová, ktorí získali 

1. miesto. 

  

Škola disponuje 2 triedami, 1 počítačovou miestnosťou a triedou, 

v ktorej sa vyučuje telesná výchova. Počas letných prázdnin sa vymaľovali 

triedy a chodba, opravili sa sokle a vešiaky v triedach i na chodbe. Do 1. 

triedy bol zakúpený výškovo – nastaviteľný nábytok a to 12 lavíc a 24 



stoličiek, učiteľskú katedru a stoličku. Dala sa urobiť uzamykateľná skriňa 

na TV, DVD – prehrávač, HIFI vežu a CD prehrávač. Esteticky boli zútulnené 

obe triedy. 

 

Materská škola 

V novom školskom roku 2010/2011 zariadenie MŠ navštevuje celkom 

24 detí vo veku od 2 a pol roka do 6 rokov. O zverené deti sa starajú dve pani 

učiteľky Mgr. Slávka Kavuľová a Mgr. Vierka Lukáčová. Kuchárkou 

v školskej jedálni je Mária Pechová. 

 

Významné podujatia:  

Posedenie pri jedličke, Karneval, Vystúpenie ku Dňu matiek, divadlo v MŠ – 

Janko Hraško,  Rozlúčkový večierok pre predškolákov 

 

 Počas prázdnin bola vymaľovaná spálňa. Maľbu stien s detským 

motívom previedla mamička škôlkara pani Mária Pechová. V budove MŠ bola 

prevedená elektroinštalácia, stierky na stenách, oprava podlahy v herni, 

ktorú financoval Obecný úrad. Zakúpil sa nový nábytok, do spálne sa 

zakúpilo 20 postieľok s novými matracmi, vankúšmi, paplónmi a obliečkami, 

do herne 3 stoly a 18 stoličiek. 

 

IV. Výstavba obce 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v čele so starostom obce pánom 

Miroslavom Petrušom venujú náležitú pozornosť skrášľovaniu svojej obce. 

Pracovníci verejno-prospešných prác v letných mesiacoch kosia trávu 

na cintoríne, pri budove Materskej školy, Základnej školy, Obecnom úrade 

a na ostatných verejných priestranstvách. V zimnom období odhrňujú sneh 

z chodníkov pri hlavnej ceste, budove ZŠ, MŠ a Obecnom úrade. V budove 

MŠ počas prázdnin OÚ opravil v herni podlahu. Počas roka OÚ vyšiel 

v ústrety ZŠ a MŠ pri rôznych opravách. 

 



V. Kultúra 

 

 Karneval 2011 

Dlhodobou tradíciou v obci je organizovanie karnevalu, ktorý 

pripravuje ZŠ a MŠ v Smilne, v spolupráci s Obecným úradom pre deti 

ZŠ a MŠ i širokú verejnosť obce. Rodičia venujú zhotoveniu masiek 

veľkú pozornosť, aby tá ich bola najlepšia a najkrajšia. Úroveň tohto 

spoločenského podujatia je z roku na rok vyššia a preto porota má 

veľmi ťažkú úlohu pri vyhodnocovaní masiek. 

 

 Krížová cesta 

Dňa 13.3.2011 v nedeľu o 14:00 hod. v sále Obecného úradu sa 

uskutočnila „Krížová cesta,“ ktorú zorganizovala pre občanov obce 

divadelná skupina zo Zborova. 

 

 Test zdravia 

Dňa 18.3.2011 v sále Obecného úradu sa uskutočnila beseda pod 

názvom Test zdravia. Špecializovaný lekár vykonal prítomným 

občanom meranie zraku. 

 

 Deň matiek, „Ľúbim Ťa mamička“ 

Oslavy Dňa matiek sa uskutočnili v nedeľu popoludní v sále OÚ. 

Nie je nič vážnejšie, ako byť mamou. Všetky mamičky určite potvrdia, 

že byť matkou je niečo nádherné, napĺňajúce radostí, ale zároveň aj 

zodpovedné, veľmi náročné, niekedy i bolestné. 

Pre každého z nás je mama tou najdôležitejšou osobou na svete. Mama 

je bytosť, ktorej náruč sme pocítili ako prvú. Mama si zaslúži nielen 

našu úctu, ale zaslúži si našu lásku, zaslúži si, aby sme sa starali o jej 

šťastie. Deň matiek je práve tou príležitosťou všetko toto si 

pripomenúť, aby sme nato v bežiacom kolobehu života nezabúdali. 

Preto aj žiaci tunajšej ZŠ a deti MŠ sa rozhodli svojim mamičkám 

a babkám vyjadriť city a potešiť ich srdiečka pekným vystúpením. 

Mamy, staré mamy, dokonca aj krstné mamy prichádzali s veľkým 



očakávaním a s úsmevom na perách. Deti sa na tento okamih tiež 

veľmi tešili. 

 

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

 

 Posedenie pre dôchodcov 

Z príležitosti mesiaca Október-Mesiac úcty k starším sa v jedno 

nedeľné popoludnie zišli dôchodcovia obce v sále Obecného úradu, aby 

sa zabávali, zaspomínali si na staré, zlaté časy, kedy boli ešte mladí 

a započúvali sa do pásma básní, piesní, dokonca i tancov, ktoré pre 

nich pripravili ich vnúčatká. 

V závere nechýbalo ani vrúcne objatie a odovzdanie vlastnoručne 

vyrobeného darčeka. Na tvárach mnohých babičiek, ale i dedkov sa 

zaligotali slzy šťastia, ktoré svedčia o tom, že to všetko malo veľký 

význam 

 

 Knižnica      

V roku 2011 Obecnú knižnicu navštívilo celkom 179 čitateľov. Celkom 

registrovaných členov OK bolo 37. V tomto roku do knižnice neboli 

zakúpené žiadne knihy, ale našli sa dve obyvateľky z obce, ktoré sa 

rozhodli darovať do knižnice spolu 56 kníh. Dňa 29.1.2011 darovala 

OK pani Marcela Čupová 11 kníh. Pani Jančošková celkom 45 kníh. 

 

 

VI. Cirkevný život 

 Správcom našej farnosti je i naďalej Peter Bučko, duchovný otec. 

Počas roka sa narodili 4 deti, 2 chlapci a 2 dievčatá. Zomrelo 10 ľudí, z toho 

4 muži a 6 žien. Počas roka boli uzavreté 4 sobáše a 0 rozvodov. 

 

Významné podujatia  

 1. Sväté prijímanie 

V danom roku 1. Sväté prijímanie nebolo, nakoľko jednalo by sa iba 

o malý počet detí – 2 chlapcov Martina Kurtého a Olivera Laceka. Rodičia 



týchto detí sa rozhodli, aby ich deti k 1. Svätému prijímaniu pristúpili 

ešte rok predtým, spolu s ostatnými žiakmi tretieho ročníka. 

 

 7. máj 2011 – Sviatosť birmovania 

K Sviatosti birmovania pristúpilo celkom 26 mladých ľudí a to: 

Jakub Barna, Štefan Grajciar, Marek Kravčík, Peter Vonkomer, Ondrej 

Pavlovský, Denisa Paľová, Dávid Česla, Tomáš Tomik, Dominika Pechová, 

Marek Majcher, Jakub Sabol, Viktória Vargová, Jana Greškovičová, 

Viktória Rondzíková, Martin Tomik, Simona Opicová, Dominika 

Tomiková, Katarína Kravcová, Kristína Kravčíková, Dominika Randárová, 

Dominika Červeňáková, Stanislav Baran, Martin Kravec, Marek Gmitter, 

Nikola Jančošková a Samuel Grobár. 

 

 19. júl – Púť veriacich do Gaboltova 

 15. september - Púť veriacich k Stolčeku Panny Márie 

 

VII. Spolky a organizácie 

  

V roku 2011 Obecný úrad v Smilne eviduje tieto spolky, spoločenské 

organizácie, firmy a služby obyvateľom: 

  

1. Dobrovoľný hasičský zbor pod vedením jej predsedu Petra Porjandu 

2. Poľovné združenie Ondava pod vedením jeho preds. Milana Jančoška ml. 

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

      - predsedom spoločenstva Pavol Opitz 

                                      2) Komposesorát – Pozemkové spoločenstvo Džvirník 

      - predsedom Milan Jančošek ml. 

4. Firma Plastik – majiteľom firmy Ivan Barna 

5. Stolárstvo – majiteľom Milan Špak 

6. Potraviny Adams – Združená spoločnosť na meno Daniela Špaková 

           a Marián Tomik 

7. Pneuservis – majiteľom Emil Petruš 

8. Nákladná doprava – majiteľom Ján Uhrínek 



9. Stavebné práce od A po Z – majiteľom firmy Marek Kravčík 

10. Krajčírstvo – majiteľkou Viera Petríková 

11. Telovýchovná jednota Verchovina 

12. Firma AQUATIK – majiteľom František Gmitter 

13. Požičovňa „HOBBY“ – majiteľom požičovne Miroslav Hrozek 

14. Firma RASPOL – majiteľom firmy Rastislav Belej 

15. Obecná knižnica – majiteľom Obecnú úrad, 

          vypožičiavanie kníh prevádza Mária Pavlovská 

16. Penzión ALNUS – majiteľmi Ivan Barna a Renáta Zamborská 

 

VIII. Telovýchova a šport 

 

Futbalový klub - dorastenci 

V súťažnom ročníku OFM 2010/2011 dorastenci hrali v I. triede OFM. 

V súťažnom ročníku sa celkovo umiestnili na 3. mieste. 

 

Celkove výsledky OFM sú nasledovné:  

Počet odohraných zápasov             24 

Počet víťazstiev                              13 

Počet remíz                                     6 

Počet prehraných zápasov               5 

Skóre                                          70:39 

Počet získaných bodov                   45 

 

Telovýchovna jednota Verchovina Smilno – dospelí. 

Aj dospelí hráči v súťažnom ročníku 2010/2011 hrali tiež v I. triede 

OFM. 

 

Výsledky OFM sú nasledovné: 

Počet odohraných zápasov        26 

Počet víťazstiev                              11 

Počet remíz                                     2 



Počet prehraných zápasov               13 

Skóre                                          48:55 

Počet získaných bodov                  35 

 

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

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


