
 

 

 

 

 

 
 

KRONIKA 

OBCE  SMILNO 



Jednotný zápis 

 

Zo ţivota obce a jej obyvateľov  
za roky 1981-1998 

 
 Hneď úvodom pri pokračovaní písania do kroniky musím znovu 

smutne konštatovať, ţe záznamy do kroniky sa neviedli od roku 1981 do 

roku 1998. Dôvodom bolo opäť to, ţe sa nenašiel v obci nikto, kto by 

pokračoval v písaní do kroniky, ktorá bude slúţiť ďalším generáciám, ktoré 

prídu po nás. 

 S myšlienkou naďalej viesť kroniku prišiel novovymenovaný starosta 

obce vo voľbách v roku 1998 Ing. Miloslav Chramec, ktorý mal skutočne 

veľký záujem o to, aby sa pokračovalo v písaní kroniky obce. Veď kronika 

obce dokumentuje dianie v obci, ktoré bude slúţiť nielen nám, ale hlavne 

tým, čo prídu po nás, ďalším generáciám. 

 

I. Samospráva obce 

Voľby vţdy boli a budú pre kaţdého občana plné očakávania 

a zvedavosti, kto v nich zvíťazí. Občania si podľa vlastného rozhodnutia 

a vôle volia starostu a poslancov do Obecného zastupiteľstva. 

Predsedom Miestneho národného výboru vo volebnom období 1982 – 

1986 je Helena Petrušová. Podpredsedom František Jančošek a tajomníkom 

MNV Jozef Chmurovič. Mená ďalších členov sú uvedené v kapitole IX. Voľby 

v roku 1981 na str. 10. 

V roku 1986 – 1990 predsedom MNV je Ján Baran, č. domu 56, 

tajomníkom Jozef Chmurovič. 

Mená ďalších: 

Baran Ján ml. 

Greškovič František 

Jurkovičová Veronika 

Kukľa Ján 



Marcinová Helena 

Mačuš Imrich 

Masica Štefan 

Petruš Ondrej 

Petrušová Helena 

Rondzik Jozef 

Marcinek Ján 

 

V dňoch 22. – 23. 11. 1990 sa konali komunálne voľby na funkciu 

starostu obce. Za starostu kandidovali dvaja: Ing. Vladimír Bukovský a Ján 

Baran, č. domu 166. Keďţe obaja sa kandidatúry vzdali, vo voľbách sa volilo 

iba poslancov do Obecného zastupiteľstva. Do zastupiteľstva boli zvolení títo 

občania: 

Jozef Paľa – zástupca 

Ján Baran, č. domu 166 

Ján Baran, č. domu 56 

Jozef Kravec 

Helena Marcinová 

Anna Špaková 

Emil Tomik starší 

Jozef Baran 

Ján Baran – Tomik 

František Matisek 

Ján Jurčišin – Kukľa 

Štefan Masica 

PaeDr. Jana Baslárová – kontrolórka 

 

V januári 1991 sa konali opakované voľby. Jediným kandidátom na 

funkciu starostu obce bola Anna Petrušová. Menovaná sa narodila 18. 

januára 1940 vo Vyšnom Mirošove vo Svidníckom okrese. Je vydatá, matka 

dvoch detí, staršej dcéry Anny a syna Emila. Je skromná, milá, v dedine 

obľúbená. Vo voľbách kandidovala za Kresťansko-demokratické hnutie 

(KDH). 



V novembri vo voľbách v roku 1994 zvíťazila opäť Anna Petrušová. 

Okrem nej kandidovali na post starostu obce títo občania: Albert Jančošek, 

Ján Kravec, Ing. Vladimír Bukovský. 

Do zastupiteľstva boli zvolení títo občania: 

Ján Baran – zástupca, č. domu 56 

Jozef Paľa 

Ján Baran, č. domu 56 

František Greškovič 

Ján Baran – Tomik 

Emil Tomik (starší) 

Ján Tomik 

Mária Masicová 

Ján Štefančík 

František Matisek 

Vladimír Špak 

Miroslav Petruš 

Kontrolórka obce: PaeDr. Jana Baslárová 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva na svojom zasadnutí schválili návrh 

erbu, pečate a vlajky obce.  

Erb obce Smilno znázorňuje muţa na vodítku vedúceho ťaţné zviera – 

vola. Ťaţné zvieratá boli v spomínanom období hľadanými pomocníkmi pri 

zabezpečovaní obţivy a ostatných potrieb rodiny. Posvätný erb (posviacka sa 

konala 8.11.1998 v Rímsko-katolíckom kostole v Smilne) bude zdobiť obecnú 

budovu a reprezentovať našu obec navonok. Na pečati je toto isté 

znázornenie ako na erbe a nápis Obec Smilno. Táto pečať bude sa pouţívať 

na úradných listinách obce. Vlajka znázorňuje tieto farby: biela, zelená, ţltá 

a modrá. Bude sa pouţívať pri všetkých slávnostných príleţitostiach. 

 

II. Obyvateľstvo 

Od roku 1982 väčšina obyvateľstva odchádzala za prácou do 

neďalekého okresného mesta Bardejov. Predovšetkým pracovali v štátnom 

podniku JAS – Bardejov (závod na výrobu obuvi. Ďalej to bolo samotné 



Jednotné roľnícke druţstvo v Smilne, v ktorom si našlo veľa ľudí 

zamestnanie. 

 

Počet narodených detí v jednotlivých rokoch: 

ROK   DETÍ   Z TOHO DIEVČAT 

1982   8    5 

1983   11    4 

1984   9    4 

1985   9    4 

1986   14    7 

1987   11    3 

1988   10    3 

1989   7    3 

1990   3    3 

1991   6    3 

1992   10    4 

1993   6    2 

1994   10    3 

1995   8    7 

1996   10    3 

1997   12    11 

1998   10    5 

 

Počty obyvateľov v jednotlivých rokoch: 

 1986 – počet obyvateľov – 725, z toho 249 muţov, 264 ţien, 161 detí 

a 51 do 18 rokov 

 1987– počet obyvateľov – 725, z toho 3 sa vysťahovali v priebehu roka, 

7 sa prisťahovalo, 3 zomreli, z celkového počtu obyvateľov je 256 ţien 

a 253 muţov. Sobášov bolo 4. 

 1988 – počet obyvateľov – 731, z toho 256 ţien, 253 muţov, 213 detí, 

zomrelo 6 ľudí, z toho 4 muţi. Sobáše boli 3. 

 1989 – počet obyvateľov – 728, zomrelo 5 ľudí, z toho 3 muţi. Sobášov 

– 8. 

 1990 – počet obyvateľov – 729, zomrelo 7, z toho 5 muţov. Sobáše – 3. 



 1991 – počet obyvateľov – 722, zomreli 3, z toho 1 muţ. Sobášov 11. 

 1992 – počet obyvateľov – 731, zomrelo 8, z toho 4 muţi. Sobáše 12. 

 1993 – počet obyvateľov – 725, zomrelo 6 ľudí, z toho 4 muţi. Sobáše – 

10. 

 1994 – počet obyvateľov – 733, zomrelo 7 ľudí, z toho 3 muţi. Sobáše – 

3. 

 1995 – počet obyvateľov – 718, zomrelo 7 ľudí, z toho 4 muţi a 1 dieťa 

Paľová Veronika (31.3.1995) Sobáše – 5. 

 1996 – počet obyvateľov – 714, zomrelo 6 ľudí. Sobáše – 4. 

 1997 – počet obyvateľov – 715, zomrel 1 muţ- Sobášov – 8. 

 1998 – počet obyvateľov – 729, zomreli 2, z toho 1 muţ. Sobášov – 5. 

 

V roku 1986 počet domov v obci – 203. 

V roku 1998 počet domov v obci – 232. 

 

Od roku 1982 väčšina obyvateľov obce odchádzala za prácou do 

neďalekého okresného mesta Bardejov. Predovšetkým pracovali v štátnom 

podniku JAS - Bardejov, Snaha – výrobné druţstvo Bardejov. Mnohí si 

našli prácu v samotnom Jednotnom druţstve v obci v rastlinnej alebo 

ţivočíšnej výrobe. 

Väčšina obyvateľov sa hlási k slovenskej národnosti a je rímsko-

katolíckeho vierovyznania. 

 

Ţivotné jubileá občanov. 

V roku 1987 slávili ţivotné jubileá títo občania: 

 

70 – roční občania: Baran Ján, narodený 8.2.1918, Smilno č. d. 70 

 

71 – roční občania: Matisek Jozef, nar. 10.7.1917, Smilno č. d. 41 

    Špaková Zuzana, nar. 14.6.1917, Smilno č. d. 76 

Baranová - Tomiková Mária, nar. 18.7.1917, Smilno 

č. d.60 

 

75 – roční občania: Kravčíková Anna, nar. 12.5.1913, Smilno č. d. 72 



Štefančíková Margita, nar. 26.4.19013, Smilno č. d. 

160 (viď fot.) 

 

80-roční občania: Marcinková Mária, nar. 15.8.1908, Smilno č. d. 104 

    Marcinková Zuzana, nar.13.5.1908, Smilno č. d. 138 

    Mačuš František, nar. 20.4.1908, Smilno č. d. 145 

Jurkovičová Zuzana, nar. 9.12.1908, Smilno č. d. 

179 

 

81-roční občania: Marcinek Michal, nar. 12.1.1907, Smilno č. d. 11 

    Opicová Terézia, nar. 19.4.1907, Smilno č. d.19 

    Mačušová Mária, nar. 25.1.1907, Smilno č. d. 36 

    Vancová Anna, nar. 15.2.1907, Smilno č. d. 63 

 

85-roční občania: Jančošková Zuzana, nar. 7.4.1903, Smilno č. d. 45 

 

50. výročie sobáša: Bukovská Anna, rod. Amrogovičová, nar. 4.1.1921, 

Smilno č. d. 173  

Bukovský Adam, nar. 24.12.1919, Smilno č. d. 173 

 

Mačušová Mária, rod. Jančošková, nar. 17.11.1920, 

Smilno č. d.163 

Mačuš Imrich, nar. 17.5.1914, Smilno č. d. 163 

 

III. Hospodársky ţivot 

Najvyššieho úspechu a ekonomického rozmachu v poľnohospodárstve 

sa dosiahlo pod vedením predsedov: Masicu, Ing. Mňahončáka (1983 – 

1990), Ing. Motyku (1981 – 1983) a 1990 – 1993 v zlúčenom druţstve 

Verchovina. K Jednotnému druţstvu Smilno patrili obce: Smilno, Jedlinka, 

Mikulášová a Šarišské Čierne. V tom čase si druţstvo zriadilo aj pridruţenú 

výrobu so zameraním na výrobu keramiky v Haniske pri Košiciach, kde 

pracovalo 15 ľudí. Bola to vysoko zisková výroba. 

 

Zhodnotenie činnosti druţstva v jednotlivých rokoch: 



Rok 1983 

Plánovaný zisk JRD (Jednotné roľnícke druţstvo) bol 1 668 000 korún. 

V skutočnosti bol dosiahnutý zisk vo výške 2 426 000 korún, čo je plnenie 

plánu na 145,44%. Celkové náklady boli oproti plánu niţšie o 434 000 

korún. Na úseku rastlinnej výroby (RV) došlo k prekročeniu trţieb o 433 000 

korún a na úseku ţivočíšnej výroby (ŢV) o 764 000 korún. Trţby v ŢV boli 

prekročené len zásluhou výrobkov z mlieka a mäsa, ktoré dodali 

záhumienkari a tieto dodávky do plánu neboli zahrnuté. JRD v tomto roku 

dosiahlo také výsledky, ktoré boli plnené na úrovni plánu a niektoré dokonca 

oproti plánu prekročili. 

 

Rok 1984 

 Tento rok bol pre JRD úspešný. Dosiahli sa dobré výsledky, o ktoré sa 

pričinili všetky úseky a väčšina pracovníkov druţstva. V RV dosiahli 

hospodársky produkt vo výške 8 188 000 korún, čím sa prekročil plán 

o 98 000 korún. Trţby boli prekročené o 174 000 korún. V ŢV sa plán 

prekročil o 608 000 korún, čo je plnenie plánu na 107,2 %, z toho výrobky 

107,7 %, zvieratá na 106,6 %. Trţby za výrobky boli prekročené oproti plánu 

o 315 000 korún a za zvieratá o 482 000 korún. Úsek ŢV splnil hospodársky 

výsledok na 112,7 %. Na úseku pridruţenej výroby boli plánované výkony vo 

výške 13 000 000 korún. Tieto boli prekročené o 704 000 korún, čo je 

plnenie plánu na 105,4 %.  

 

Rok 1985 

 Hoci sa im v tomto roku podarilo splniť hlavný ekonomický ukazovateľ 

– zisk na 100 %, nie sú spokojní s dosiahnutými výsledkami ako v rastlinnej 

tak aj v ţivočíšnej výrobe. V RV nebol ani jeden splnený ekonomický 

ukazovateľ. Hospodársky produkt RV bol splnený na 78,9 %. Najhoršie na 

tom bolo u trţieb, ktoré boli plnené na 61,4 %. Na úseku RV tak klesli pod 

priemer okresu i napriek tomu, ţe JRD vlastní viac mechanizmov. Úsek ŢV je 

na tom trochu lepšie, ale aj tu sa nesplnilo dosť veľa ukazovateľov. Splnené 

sú jedine trţby za zvieratá, ale aj to zásluhou dodávok od záhumienkarov. 

Plnenie plánu v ŢV je na 86,2 %. 



Úsek pridruţenej výroby napriek pomerne veľkému výpadku na 

začiatku roka, kedy pre veľké mrazy mnoho ľudí nemohlo nastúpiť do práce, 

tento výpadok ku koncu roka odstránilo. Plánované výkony do konca roka 

prekročilo o 4,3 %. Oproti plánovaným výkonom 13 700 000 korún dosiahli 

skutočnosť 14 286 000 korún, čo je prekročenie o 586 000 korún. Úsek 

investičnej výstavby mal v pláne postaviť sociálnu budovu pre mechanizáciu 

o poľné hnojisko. Celková výška aktivácie bola 4 601 000 korún. Stavby boli 

včas ukončené a skolaudované. 

 

Rok 1986 

 Tento rok bol pre JRD pomerne úspešný. Podarilo sa im splniť 

prevaţnú väčšinu úloh, ktoré si vytýčili. Plnenie plánu v RV dosiahli na 

105,6 %. V ŢV bol stanovený plán na 9 367 000, dosiahli 9 397 000 korún, 

čo je o 30 000 korún viac oproti plánu. Úsek RV aj napriek určitým 

ťaţkostiam počas roka si najlepšie poplnil úlohy vo všetkých ukazovateľoch. 

Určitú zásluhu na tom má aj mechanizácia a investičná výstavba. Tento 

úsek dosiahol splnenie plánu na 104,3 %.  

Na úseku investičnej výstavby (IV) bolo v pláne postaviť tri stovky ako 

osobitné poľnohospodárske investície s celkovým rozpočtovým nákladom 

3 730 000 korún. Jednalo sa o stavby: sklad sena – rozpočtový náklad 

965 000 korún, sklad objemových krmovín – 1 145 000 korún, poľné 

hnojisko Mikulášová 1 616 000 korún. Všetky tieto stavby boli včas 

ukončené a dané do uţívania. Okrem toho sa zakúpili stroje v hodnote 

1 200 000 korún. 

 

Rok 1987 

 Všetky úlohy, ktoré si JRD naplánovalo, podarilo sa splniť. Plnenie 

plánu v RV bolo dosiahnuté na 109,7 %. Trţby za výrobky v RV boli 

prekročené, čo je tieţ plnenie plánu na 121,7 %. Na úseku ŢV boli tieţ 

vysoko poplnené úlohy – 109,6 %. Celkove trţby za úsek ŢV boli splnené na 

117,2 %. Na úseku RV moţno povedať, ţe dosiahli zo všetkých úsekov 

najlepšie výsledky. Plán splnili na 128,2 % 

 Na úseku IV a pomocnej činnosti mali v pláne postaviť siláţny ţľab 

v Šarišskom Čiernom s rozpočtovým nákladom 1 091 000 korún. Táto stavba 



bola do termínu. Okrem toho ešte pracovníci tohto úseku pracovali na 

opravách druţstevných objektov podľa potreby. Koncom roka sa začalo 

s rekonštrukciou bývalej ošipárne na teľatník. Aj šijacia a stolárska dielňa 

plnila plán na 107,8 % 

 

Rok 1988 

 Všetky úseky si splnili vytýčené úlohy, aţ na úsek Dekorácia 

porcelánu a šijacia dielňa. Úsek RV má splnený plán na 114,5 %. Trţby sú 

splnené na 123,6 %. Aj úsek ŢV poplnil plánované úlohy – 106,6 %. Trţby za 

mlieko sú prekročené o 201 000 korún, za mäso o 830 000 korún. Plán bol 

splnený na 111,2 %. Úsek IV splnil plán postavením teľatníka o náklade 

2 444 000 korún a rekonštrukcia sluţobného bytu o čiastke 100 000 korún. 

Obidve budovy boli odovzdané v plánovanom čase a rozsahu. Úsek stolárskej 

dielne splnil plán na 106,9 %. Úsek šijacej dielne prekročil trţby o 38 000 

korún, ale prekročením nákladov vznikla na tomto úseku strata 131 000 

korún. V budúcnosti sa na tomto úseku treba pozamýšľať nad tým, aby 

nemali stratu, ale aby bol zisk aspoň na úrovni plánov.  

Prevádzka – Dekorácia porcelánu je iba prvý rok. Počas celého roka 

boli na tejto prevádzke dosť veľké organizačné a kádrové problémy. Z toho 

dôvodu neboli splnené trţby o 571 000 korún. Celkove na JRD boli 

plánované trţby z výrobných činnosti 34 852 000 korún, čím bol splnený 

plán na 103 %. Celkový zisk bol plánovaný 1 700 000 korún, dosiahol však 

3 843 000 korún. Je to plnenie na 226 %. 

 

Rok 1990 

 Úsek RV hrubú produkciu oproti plánu nesplnil a čiastku 1 235 000 

korún, ale trţby boli prekročené o 128 000 korún a boli vyššie oproti 

minulému roku o 3 792 000 korún. Avšak veľmi dobré výsledky tento úsek 

dosiahol v plnení zisku – 2 290 000 korún. Úsek ŢV dosiahol plnenie plánu 

na 114,6 %. Čo sa týka trţieb, tie boli tieţ prekročené – 1 277 000 korún. 

Úsek pridruţenej výroby dosiahol sklz oproti plánu o 228 000 korún. Plnenie 

plánu z výrobných činnosti boli dosiahnuté na 110,6 %. Zisk za celé JRD bol 

plánovaný 2 780 000 korún, skutočnosť bola 2 944 000 korún, čo je plnenie 

plánu na 10,5 %. 



  

V roku 1992 druţstvo zaznamenáva vysoký úpadok. Vzniká nové 

druţstvo pod názvom „Bio-druţstvo.“ K nemu patria obce Smilno, Jedlinka 

a Mikulášová a samostatné druţstvo Šarišské Čierne. Počas  vedenia 

druţstva v čele s predsedom pánom Motykom a ekonómom Pelákom bola 

vzatá pôţička na pozemky vo výške 20 000 000 korún (r. 1993) na výstavbu 

budovy. Budova 80 m dlhá a 40 m široká bola vybudovaná na ţeleznej 

konštrukcii. Pôţička nebola splatená. V júni v roku 1997 z budovy bol 

strhnutý plech a tak nebolo ťaţké vydrancovať takmer všetky ťaţké 

elektromotory. Z roka na rok druţstvo zaznamenáva čoraz väčší úpadok. 

V roku 1998 ¼ pozemkov je obsiata a ¾ sú pasienky (viď propagačný 

materiál a fotografiu) 

 

Rok 1981 – 1983:  predseda druţstva Ing. Ján Motyka 

Rok 1983 – 1990:  predseda druţstva Ing. Ladislav Mňahončák 

Rok 1990 – 1993:  predseda druţstva Ing. Ján Motyka 

Od roku 1993:  predseda druţstva Ing. Imrich Hvišč 

 

1.2.1993 –  Vznik nového druţstva:  

Druţstvo podielnikov – Biodruţstvo Smilno 

 

Podnikateľská činnosť 

Po Neţnej revolúcii (november 1989) sa začína prudko rozrastať 

podnikateľská činnosť.  

 

 Stolárstvo Špak 

V roku 1990 zakladajú stolársku dielňu Milan Špak a jeho otec Pavol 

Špak. V roku 1992 pribudol k nim aj zať Pavla Špaka Ján Petrík a v roku 

1994 aj ich ďalší syn Rudolf Špak. V roku 1992, kedy k ním pribudol 

pracovať Ján Petrík, Pavol Špak odchádza do dôchodku. Ján Petrík sa 

v roku 1998 rozhodol odísť z tejto firmy pracovať do zahraničia. Táto 

firma sa zameriava na výrobu nábytku, okien a iných stolárskych 

výrobkov (viď fotografiu) 

 



 Firma Plastik 

Svoju činnosť začali v roku 1991. Majiteľom firmy je Ivan Barna, 

spolumajiteľom jeho brat Miroslav Barna, pán Milan Šivec z Dlhej 

Lúky a pán Miroslav Chramec zo Smilna. Dvaja poslední po čase 

odstúpili. 

Spočiatku začali podnikať v Dlhej Lúke v rodinnom dome, ktorý si 

zobrali do prenájmu. Svoju činnosť zamerali na výrobu akrylátovej 

sanitárnej techniky – vane, sprchovacie vane, umývadla, montáţ 

hydromasáţnych systémov do vaní, liatie plastbetónovej podlahy, 

výroba laminátových bazénov. Neskôr svoju výrobu presťahovali do 

Jedlinky na krátky čas. Priestory však boli malé, nevyhovujúce, preto 

hľadali nové. Snaţili sa získať jednu z hál na poľnohospodárskom 

druţstve v Smilne, no nedostali od Obecného zastupiteľstva súhlas na 

podnikanie. Nové priestory na výrobu sa im podarilo získať v obci 

Komárov, kde pracujú doposiaľ. Na začiatku pracovali vo firme piati 

robotníci, neskôr sa ich počet zvýšil na desať a momentálne ich vo 

firme pracuje okolo dvadsať ľudí. Firma má aj svoju predajňu „Laguna“ 

na Radničnom námestí v Bardejove. Táto bola otvorená do roku 1995. 

(viď propagačný materiál) 

 

 Potraviny „Adams“ 

Je to zdruţená spoločnosť na meno Dana Špaková a Marián Tomik. 

Spoločne začali podnikať od mája 1993. Neskôr sa oddelili a občanom 

v obci slúţia dva obchody, jeden pri hlavnej ceste a druhý obchod, 

ktorého vedúcim je Marián Tomik. Občanom poskytujú bohatý 

a pestrý výber tovaru počnúc potravinami, mliečnymi a mäsovými 

výrobkami, drogériou, papiernictvom, ovocím a zeleninou. 

 

 Potraviny a Pohostinstvo 

V obci naďalej slúţia svojim občanom k plnej spokojnosti Potraviny, 

ktoré ponúkajú široký výber tovaru. Do roku 1999 predávala 

v obchode Mária Baranová a Helena Baranová. V roku 1994 prešli 

Potraviny do súkromného prenájmu. Prevzala to Jozefína Šepitková, 



súkromná podnikateľka. Potraviny aj Pohostinstvo predtým do toho 

času patrili Spotrebnému druţstvu Jednota so sídlom v Giraltovciach. 

V tej istej budove na poschodí sa nachádza Pohostinstvo. Od roku 

1991 – 1999 viedla Jozefína Šepitková, pomáhala jej pritom pani 

Šivecová. Pohostinstvo prešlo do súkromného prenájmu uţ v roku 

1991. Pohostinstvo bolo známe pod názvom „Pohostinstvo u Joţky“ 

 

 Rio – Bar 

Majiteľkou denného baru je Jana Opitzová, súkromná podnikateľka, 

ktorá začala podnikať v máji 1997. Svoje sluţby ponúka jednak 

občanom obce, ale aj ľuďom prechádzajúcim touto dedinou. Na 

podnikanie slúţi zdedený rodičovský dom, nachádzajúci sa pri hlavnej 

ceste. Tento zrekonštruovali a prispôsobili danému účelu. 

 

IV. Školstvo 

V obci sa nachádza Materská a Základná škola. 

Materská škola 

Je významnou pomocou spoločnosti rodinám s malými deťmi. 

Umoţňuje matkám po uplynutí materskej dovolenky vrátiť sa späť do 

zamestnania. V materskej škôlke sa dieťa učí zvládnuť základné zručnosti 

a návyky, pripravuje sa na vstup do školy. 

 

 Školský rok 1982/83 

Riaditeľkou Materskej školy (MŠ) je Anna Branická. Zapísaných je 18 

detí. Prevádzka MŠ je v priestoroch Základnej školy (ZŠ). V priestoroch 

MŠ sa po generálnej oprave prevádzajú dokončovacie práce. V dňoch 24.-

26.11.1982 sa zariadenie MŠ presťahovalo zo ZŠ do objektu MŠ po 

generálnej oprave. Rodičia umiestnených detí pomohli pri sťahovaní a 

úprave okolia. 

Významné podujatia: Karneval, oslavy MDŢ, z príleţitosti MDD 

(Medzinárodný deň detí), športové hry na ihrisku. 

 

 Školský rok 1983/84 



Riaditeľkou MŠ je pani Anna Branická. MŠ navštevovalo 28 deti, do 

Základnej školy odišlo 10 deti. 

Významné podujatia: oslavy MDŢ, MDD 

 

 Školský rok 1984/85 

Riaditeľkou školy je opäť Anna Branická, učiteľkou Darina Rozmušová. 

Otvorenia nového školského roka sa zúčastnili hostia z Okresného 

národného výboru pán Soroka a pán Leško. MŠ navštevovalo 28 deti. V 

mesiacoch január - marec v objekte MŠ nebolo vody, tá sa nosila z 

blízkych studní. Pri nosení pomáhali aj rodičia. 

Významné podujatia: Karneval miestnemu národnému výboru (MNV), 

prispeli kultúrnym programom k významným príleţitostiam. Do školy 

odišlo 8 detí. 

 

 Školský rok 1991/92 

K 1.1.1991 prihlásených 23 detí - 16 budúcich prvákov z celkového počtu 

detí. Svoju činnosť v MŠ začala pani učiteľka Oľga Jurašiová zo Zborova. 

Po troch týţdňoch k nej nastúpila mladá absolventka školy Natália 

Honzová zo Stebníka. Pani Branická odišla na maródku a pani Halečková 

na materskú dovolenku. Na rodičovskom zdruţení zvolili nový triedny 

výbor, v ktorom pracovali pani Jančošková, Sivaničová a Sokolová. 

K 1.4.1992 počet detí vzrástol na 27. 

Významné akcie: Posedenie pri jedličke, na druhý Vianočný sviatok 

vystúpenie s kultúrnym programom z príleţitosti slávnostného 

otvorenia kultúrneho domu; 16.2.1992 karneval, deň matiek, MDD - 

kreslenie na chodníku, zahrali bábkové divadlo.  

 

 Školský rok 1992/93 

Do materskej školy je prihlásených 19 detí, z toho je 6 budúcich prvákov. 

Riaditeľkou školy je pani Jurašiová a učiteľkou pani Barančíková z 

Bardejova. Vo výbore Zdruţenie rodičov a priateľov školy (ZRPŠ) pracovali 

pani Jančošková, Baslárová a Gmitterová. 

 



 Školský rok 1996/97 

Pani riaditeľkou je Oľga Jurašiová, od januára 1997 túto funkciu 

vykonáva Dana Chomová. V MŠ bolo v septembri iba deväť detí, preto 

pracovala iba jedna učiteľka. Od 1.9. bolo stanovené platiť za jedno dieťa 

školský (poplatok) príspevok vo výške 150 Sk na mesiac. Nakoľko MŠ 

navštevovalo málo detí, zvolalo sa rodičovské zdruţenie, kde sa im 

podarilo získať štyri deti. Avšak Okresný národný výbor - Odbor školstva 

stanovil podmienku, aby MŠ navštevovalo aspoň 16 detí. Prístup rodičov 

k danému problému bol záporný, preto pani Chomová musí odísť zo 

Smilna. Od 1.10. v MŠ je 14 detí, z tohto počtu sú dvaja dvojroční. 

Významné akcie: Posedenie pri stromčeku - darčekmi prispeli aj 

sponzori Potraviny Adams, súkromná firma Plastik - pán Barna; 

Karneval, Návšteva Zoologickej záhrady v Stropkove a Skanzenu vo 

Svidníku. 

 

 Školský rok 1997/98 

Riaditeľkou škôlky je Dana Chomová, učiteľka MŠ Boţena Vaľová, 

vedúcou jedálne Františka Kavuľová, kuchárkou Mária Hrubá, 

upratovačka Mária Masicová. Počet detí navštevujúcich MŠ je 20. Z tohto 

počtu je 10 budúcich prvákov a 2 deti mladšie ako tri roky. Predsedom 

ZRPŠ je Ján Kravec, pokladníkom Jana Greškovičová a triednymi 

dôverníkmi Alţbeta Horbajová a Jana Baslárová. V spolupráci s rodičmi 

bola zorganizovaná brigáda na porezanie starých stromov, pokosenie tráv 

a porezanie dreva. 

Významné podujatia: Karneval, Stretnutie s Mikulášom, Deň Matiek, 

oslavy MDD, Výlet na záver školského roka. 

 

Základná škola 

Úlohou 1. stupňa ZŠ (roč. 1.- 4.) je naučiť deti, aby zvládli základné 

vedomosti, zručnosti a návyky. Naďalej pokračovať v zdokonaľovaní tých 

poznatkov, ktorým sa naučili v MŠ. Učitelia v jednotlivých ročníkoch 

dbajú o to, aby väčšina ţiakov zvládla predpísané učivo. 

 



 Školský rok 1982/83 

Riaditeľom ZŠ je pán Dzubák, pani učiteľkou Dráčová. Na škole je 51 detí, z 

toho 25 chlapcov a 26 dievčat. 

 

1.ročník   13 ţiakov (7 chlapcov a 6 dievčat)  

 2.ročník  12 ţiakov (6 chlapcov a 6 dievčat) 

 3.ročník  12 ţiakov (4 chlapci a 8 dievčat) 

 4.ročník  14 ţiakov (8 chlapcov  a 6 dievčat) 

 

 Školský rok 1983/84 

Riaditeľom ZŠ je pán Dzubák, pani učiteľkou Dráčová. Na škole je celkom 44 

ţiakov, z tohto počtu je 19 chlapcov a 25 dievčat.  

 

1.ročník   7 ţiakov (3 chlapci a 4 dievčatá)  

 2.ročník  13 ţiakov (7 chlapcov a 6 dievčat) 

 3.ročník 12 ţiakov (6 chlapcov a 6 dievčat) 

 4.ročník  12 ţiakov (4 chlapci a 8 dievčat) 

 

Ţiaci ZŠ prispievali svojim kultúrnym programom k významným 

príleţitostiam, ktoré sa poriadali v obci.  

K tradičným patrili tieto podujatia: Karneval, MDŢ, MDD a iné. 

 

 Školský rok 1984/85 

Riaditeľom školy je pán Dzubák, pani učiteľkou Dráčová. Na škole je celkom 

43 ţiakov z celkového počtu je 21 dievčat. 

 

 1.ročník   11 ţiakov (9 chlapcov a 2 dievčatá) 

 2.ročník   7 ţiakov (3 chlapci a 4 dievčatá) 

 3.ročník  13 ţiakov (6 chlapcov a 7 dievčat) 



 4.ročník  12 ţiakov (3 chlapci a 8 dievčat) 

 

 Významné podujatia: Karneval, MDŢ, MDD. 

 

 Školský rok 1985/86 

Riaditeľom školy je pán Dzubák, pani učiteľkou Mária Jančošková. Do ZŠ 

chodí v tomto šk. roku celkom 39 ţiakov, z tohto počtu je 17 dievčat. 

 

1.ročník   7 ţiakov (5 chlapcov, 2 dievčatá) 

2.ročník 11 ţiakov (9 chlapcov a 2 dievčatá) 

3.ročník   7 ţiakov (3 chlapci a 4 dievčatá) 

4.ročník 14 ţiakov (7 chlapcov a 7 dievčat) 

 

Významné podujatia: Kultúrny program k významným príleţitostiam v 

obci, Karneval, Oslava MDŢ, MDD, Posedenie pri jedličke. 

 

 Školský rok 1986/87 

Riaditeľom školy je pán Dzubák a pani učiteľkou Mária Jančošková. Celkom 

na škole je 35 ţiakov, z toho 13 dievčat. 

 

1.ročník    9 ţiakov (6 chlapcov a 3 dievčatá)  

2.ročník    8 ţiakov (4 chlapci a 4 dievčatá) 

3.ročník   11 ţiakov (9 chlapci a 2 dievčatá) 

4.ročník    7 ţiakov (3 chlapci a 4 dievčatá) 

 

1. a 3. ročník vyučovala pani Jančošková, 2. a 4. ročník pán Dzubák. 

Významné podujatia: Karneval, MDŢ, MDD. 

 

 Školský rok 1987/88 



Riaditeľom ZŠ je pán Dzubák, pani učiteľkou Mária Jančošková. ZŠ v tomto 

roku navštevuje 36 ţiakov, z toho je 11 dievčat. 

 

1.ročník 10 ţiakov (7 chlapcov a 3 dievčatá) 

2.ročník  8 ţiakov (5 chlapcov a 3 dievčatá) 

3.ročník  7 ţiakov (4 chlapci a 3 dievčatá) 

4.ročník 11 ţiakov (9 chlapcov a 2 dievčatá) 

 

1. a 3. ročník vyučovala pani Jančošková, 2. a 4. ročník vyučoval pán 

Dzubák.  

Významné podujatia: Karneval, MDŢ, MDD. 

 

 Školský rok 1988/89 

Funkciu riaditeľa školy vykonáva pán Dzubák a pani učiteľkou je Mária 

Jančošková. Do ZŠ chodí celkom 31 ţiakov z toho je 13 dievčat. 

 

1.ročník 5 ţiakov (2 chlapci a 3 dievčatá) 

2.ročník 11 ţiakov (7 chlapcov a 4 dievčatá) 

3.ročník 8 ţiakov (5 chlapcov a 3 dievčatá) 

4.ročník 7 ţiakov (4 chlapci a 3 dievčatá) 

 

1. a 3. ročník vyučovala pani Jančošková, 2. a 4. ročník vyučoval pán 

Dzubák. 

Významné podujatia: Karneval, Oslavy MDŢ, MDD, Posedenie pri jedličke. 

 

 Školský rok 1989/90 

V tomto šk. roku došlo k zmene vyučujúcich. Funkciu riaditeľa školy 

vykonáva Mgr. Jozef Baslár a pani učiteľkou je jeho manţelka PaedDr. Jana 

Baslárová. 

 



1.ročník  7 ţiakov (3 chlapci a 4 dievčatá) 

2.ročník  5 ţiakov (2 chlapci a 3 dievčatá) 

3.ročník 11 ţiakov (7 chlapcov a 4 dievčatá) 

4.ročník  8 ţiakov (5 chlapcov a 3 dievčatá) 

 

1. a 4. ročník vyučovala pani Baslárová, 2. a 3. ročník vyučoval pán Baslár. 

Významné podujatia: Karneval, Oslavy MDŢ, MDD, Posedenie pri jedličke, 

vystúpenie ţiakov s kultúrnym programom pri významných príleţitostiach v 

obci. 

 

 Školský rok 1990/91 

Funkciu riaditeľa školy, od roku 1989 po hodnotiace obdobie do roku 1998, 

vykonáva naďalej Mgr. Jozef Baslár. Pani učiteľkou je PaedDr. Jana 

Baslárová.  

 

1.ročník  9 ţiakov (7 chlapcov a 2 dievčatá) 

2.ročník  7 ţiakov (3 chlapci a 4 dievčatá) 

3.ročník  5 ţiakov (2 chlapci a 3 dievčatá) 

4.ročník 11 ţiakov (7 chlapcov a 4 dievčatá) 

 

1. a 2. ročník vyučovala pani učiteľka Baslárová, 3. a 4. ročník vyučoval pán 

Baslár. 

Významné podujatia: Usporiadanie tradičných akcií. 

 

 Školský rok 1991/92 

V tomto školskom roku dochádza k zmene vyučujúceho. Pani PaedDr. Jana 

Baslárová odchádza na materskú dovolenku a na jej miesto nastupuje pán 

František Chudík. 

 

1.ročník 10 ţiakov (3 chlapci a 7 dievčat) 



2.ročník  9 ţiakov (7 chlapcov a 2 dievčatá) 

3.ročník  8 ţiakov (3 chlapci a 5 dievčat) 

4.ročník  5 ţiakov (2 chlapci a 3 dievčatá) 

 

1. a 3. ročník vyučoval pán uč. Chudík, 2. a 4. ročník vyučoval pán uč. 

Baslár. 

Významné podujatia: Tradičné akcie, Výlet na Krásnu Hôrku, Na záver šk. 

roka boli najlepší ţiaci odmenení knihami. 

 

 Školský rok 1992/93 

Pani PaedDr. Jana Baslárová opäť nastupuje učiť, po materskej dovolenke sa 

vracia na svoje miesto. V 1. a 4. ročníku vyučovala pani uč. Baslárová, v 2. a 

3. ročníku vyučoval pán uč. Baslár. 

 

1.ročník 18 ţiakov (11 chlapcov a 7 dievčat) 

2.ročník 10 ţiakov (3 chlapci a 7 dievčat) 

3.ročník  9 ţiakov (7 chlapcov a 2 dievčatá) 

4.ročník  8 ţiakov (3 chlapci a 5 dievčat) 

 

Významné podujatia: Na Konto nádeje prispeli učitelia a ţiaci sumou 400 

Kčs, čiastku 240 korún zaslali na konto “Liga proti rakovine”. Karneval, výlet 

na Duklu spojený s návštevou vyhliadkovej veţe a návštevou skanzenu vo 

Svidníku a v popoludňajších hodinách návštevou hvezdárne v Roztokoch. 

 

 Školský rok 1993/94 

V tomto školskom roku nedošlo k ţiadnej zmene vyučujúcich.  

1.ročník  7 ţiakov (5 chlapcov a 2 dievčatá) 

2.ročník 18 ţiakov (11 chlapcov a 7 dievčat) 

3.ročník 10 ţiakov  (3 chlapci a 7 dievčat) 



4.ročník  9 ţiakov (7 chlapcov a 2 dievčatá) 

 

1. a 2. ročník vyučovala pani učiteľka Baslárová, 3. a 4. ročník pán učiteľ 

Baslár. 

Významné podujatia: Dňa 28.10.1993 ţiaci a učitelia prispeli sumou 400 Sk 

na konto “SOS Sarajevo”. Touto čiastkou chceli pomôcť ľuďom a deťom 

vojnou zničeného Sarajeva. 

Na karnevale k najlepším maskám patrili masky - Jahoda, Deň a noc, Orol, 

Slnko, Jeţibaba a Pirát. Na konci šk. roka sa deti zúčastnili výletu do Košíc - 

prehliadka mesta, návšteva Zoologickej záhrady. 

 

 Školský rok 1994/95 

Mená vyučujúcich v jednotlivých ročníkoch ostávajú nezmenené.  

 

1.ročník  8 ţiakov (5 chlapcov a 3 dievčatá) 

2.ročník  7 ţiakov (5 chlapcov a 2 dievčatá) 

3.ročník 18 ţiakov (11 chlapcov a 7 dievčat) 

4.ročník 11 ţiakov (4 chlapci a 7 dievčat) 

 

1. a 2. ročník vyučovala pani učiteľka Baslárová, 3. a 4. ročník pán učiteľ 

Baslár. V školskom klube detí pracovala vychovávateľka Anna Jurková s 

počtom detí 25. 

Významné podujatia: Otvorenia nového šk. roka sa zúčastnila aj starostkyňa 

obce, pani Anna Petrušová. 

 Na tohtoročnom karnevale zvíťazili: 1.miesto Hodiny - Ivana Bukovská, 

2.miesto Kvetinárka - Daniel Kravec a 3.miesto Noc - Mária Pavlovská. 

Ţiaci 3. ročníka sa zúčastnili v čase od 13. - 25.marca 1995 plaveckého 

výcviku na III. ZŠ v Bardejove. Všetci zvládli techniku plávania a s dobrým 

pocitom, ţe sa naučili plávať, ukončili výcvik. 22. júna bol zorganizovaný 

výlet do Starej Ľubovne spojený s návštevou Ľubovnianskeho hradu. 

 

 Školský rok 1995/96 



V 1. a 2. ročníku dochádza k zmene vyučujúcej. Pani učiteľka PaedDr. Jana 

Baslárová odchádza na materskú dovolenku a na jej miesto prichádza pani 

učiteľka Helena Lešková z Bardejova. V ŠKD naďalej pracuje vychovávateľka 

A. Jurková. 

 

1.ročník 13 ţiakov (6 chlapcov a 7 dievčat) 

2.ročník  8 ţiakov (5 chlapcov a 3 dievčatá) 

3.ročník  7 ţiakov (5 chlapcov a 2 dievčatá) 

4.ročník 18 ţiakov (11 chlapcov a 7 dievčat) 

 

V školskom klube detí je prihlásených 26 ţiakov. V 1. a 2. ročníku vyučuje 

pani Lešková, 3. a 4. ročníku pán Baslár. 

Významné podujatia: Na nadáciu Ivany Christovej “Úsmev ako dar” venovali 

ţiaci a pedagogickí pracovníci školy sumu 620 Sk. 

Dňa 4.2. Karneval - 1.miesto: Bocian - Tomáš Michalčin, 2.miesto: Pani 

jeseň - Mária Pavlovská a 3.miesto: Zvodná čertica - Miriam Gmitterová.  

Z príleţitosti veľkonočných sviatkov boli ţiaci zo školského klubu detí na 

prehliadke výstavy v Centre voľného času a na Osvetovom stredisku v 

Bardejove, kde mohli vidieť mnoţstvo pekne vyzdobených kraslíc, výšiviek, 

korbáčov a iných výrobkov. 

25.4. v rámci Dňa Zeme prebehla na škole súťaţ v poznávaní našich hradov 

a zámkov, v poznávaní liečivých rastlín, z ochrany ţivotného prostredia. 

Besedu pod názvom ,,Kriminalita mládeţe, škodlivosť drog a fajčenia pre 

mladý organizmus" viedol veliteľ Obvodného policajného zboru so sídlom v 

Zborove Major Peter Sim.  

20.6. 1996 výlet do Košíc spojený s účasťou na bábkovom predstavení 

“Správny kľúč”. 

 

 Školský rok 1996/1997 

Po vyčerpaní materskej dovolenky sa pani učiteľka PaedDr. Jana Baslárová 

vracia opäť na svoje miesto. Pani Lešková sa vracia do dôchodku. 

 



1.ročník   3 ţiaci (2 chlapci a 1 dievča) 

2.ročník 13 ţiakov (6 chlapcov a 7 dievčat) 

3.ročník  8 ţiakov (5 chlapcov a 3 dievčatá) 

4.ročník  7 ţiakov (5 chlapcov a 2 dievčatá) 

 

V ŠKD je 19 ţiakov a vedie ho pani vychovávateľka Anna Jurková. V 1. a 2. 

ročníku učí pani Baslárová, 3. a 4. roč. pán Baslár. 

Významné podujatia: 3.12.1996 návšteva mesta Prešov spojená s účasťou na 

vystúpení folklórneho súboru Puľs. Posedenie pri stromčeku - vinšovačky, 

vianočné piesne, koleda, scénka o narodení Pána Jeţiša; Karneval, Deň 

matiek, 17. júna výlet do Vysokých Tatier, Červený Kláštor, prevoz na pltiach 

po Dunajci. (viď fotografie č. 157, 158) 

 

 Školský rok 1997/1998 

Na ZŠ v tomto šk. roku učí práve učiteľ Baslár a pani učiteľka Baslárová. 

ŠKD vedie vychovávateľka Anna Jurková. 

 

1.ročník  8 ţiakov (3 chlapci a 5 dievčat) 

2.ročník   3 ţiaci (2 chlapci a 1 dievča) 

3.ročník 8 ţiakov (3 chlapci a 5 dievčat) 

4.ročník  8 ţiakov (5 chlapcov a 3 dievčatá) 

 

V školskom klube detí je 20 ţiakov. 1. a 2. ročník vyučuje pani Baslárová, 3. 

a 4. ročník pán Baslár. 

Významné podujatia: Posedenie pri jedličke, Karneval, 18.6.1997 výlet do 

Vysokých Tatier - návšteva Belianskej jaskyne. 

 

Obecný úrad, predtým MNV, úzko spolupracuje s MŠ a ZŠ. Pravidelne 

sa zúčastňovali otvorenia nového šk. roka, prispievajú určitou finančnou 

čiastkou na nákup najpotrebnejšieho materiálu a pomôcok, pomáhajú pri 

údrţbe a skrášľovaní okolia MŠ a ZŠ - kosení trávy, zbere sena, rezaní dreva. 



Naopak, ţiaci MŠ a ZŠ prispievajú svojím kultúrnym programom 

k významným príleţitostiam, ktoré usporiadava obec. 

V roku 1997-98 bola ku škole zavedená prípojka plynu, ktorá stála 

6 500 Sk. Táto finančná čiastka bola uhradená Plynárenským podnikom. 

(viď fotografie pred zavedením plynu, č. foto 10,11,12,13,14,15,16 a 17) 

 

V. Výstavba obce 

V apríli 1982 roku bola započatá výstavba nového kostola na starých 

základoch. Pôvodná ostala len veţa, ostatné sa zbúralo a postavilo nové. Na 

jeho výstavbe pracovali väčšinou občania obce bez nároku na mzdu. Kostol 

stavali predovšetkým z finančnej podpory občanov, ale určitou čiastkou 

prispeli aj občania ţijúci mimo obce. Za necelé tri mesiace bol kostol 

vystavený, prikrytý medeným plechom včetne veţe kostola. Svoju pomoc pri 

výstavbe kostola poskytol aj Miestny národný výbor a JRD, ktoré svojou 

mechanizáciou sa aktívne podieľali pri výstavbe. Veľkú zásluhu na tom mal 

predseda druţstva Ing. Motyka. V septembri 1983 bol kostol ukončený 

a posvätený. (Viď k tomu fotografie). 

V máji 1982 sa započala výstavba nákupného strediska. Na uvedenú 

stavbu Okresný stavebný podnik prestaval čiastku 450-tisíc korún. Táto 

stavba bola dokončená v roku 1983.  

V roku 1984 bola prevedená rekonštrukcia kaplnky v dedine.  

V tom istom období v mesiaci apríl v akcii „Z“ sa postavila aj budova 

Telovýchovnej jednoty (TJ) na ihrisku, ktorej hodnota je 1 320 000 korún.  

Vyregulovali a vodou sa naplnili rybníky.  

Urobili sa dokončovacie práce v priestoroch MŠ tak, aby mohla čím 

skôr pokračovať jej činnosť. 

V roku 1986 sa urobili chodníky okolo miestnych komunikácii, 

postavila sa poţiarna zbrojnica pri MNV.  

V roku 1989 na fašiangy sa konal posledný ples v starom kultúrnom 

dome. V jari 1989 sa započalo s rekonštrukciou kultúrneho domu. Vznikli 

nové priestory pre klub mládeţe, klub dôchodcov, zväčšila sa spoločenská 

sála, kuchyňa a skladové priestory. Zlikvidovali sa kachle na kúrenie. 

Budova MNV je vykurovaná uţ elektrickými akumulačnými kachľami. Na 

rekonštrukcii kultúrneho domu sa väčšinou podieľali pracovníci Drobnej 



prevádzkarne pri MNV v Smilne, ktorej vedúcim bol tajomník MNV pán 

Chmurovič. Dňa 26.2.1991 uskutočnená kolaudácia kultúrneho domu. Po 

nej bol odovzdaný občanom do uţívania. 

 

Z verejnoprospešných prác boli uskutočnené tieto práce: 

- upratovanie na cintoríne 

- upratovanie pri kine 

- kosenie verejných priestranstiev 

- čistenie potoka okolo starého obchodu, pri poţiarnej zbrojnici 

- dňa 20.7.1992 výkop jamy na osadenie betónovej rúry na vodovod pri 

cintoríne  

- dňa 22.7.1992 montáţ novej vodovodnej prípojky 

- strihanie ţivého plota na cintoríne  

- oprava ciest v obci 

- naťahovanie sponovacieho drôtu na oplotenie okolo cintorína 

- natieranie rozhlasových stĺpov – jún 1993 

- MNV dal zhotoviť z vlastných finančných prostriedkov pohrebný vozík 

a tento potom odovzdal do Správy cirkevnej rady v obci 

 

V roku 1992-93 bola započatá údrţba MŠ, MNV hradil všetky náklady 

v celkovej hodnote 100 000 korún. V roku 1995 hrozilo MŠ, ţe bude 

zrušená, nakoľko nebolo dostatok detí navštevujúcich toto zariadenie. Aby 

nebolo zrušené a naďalej fungovalo zariadenie MŠ, Obecný úrad z vlastných 

zdrojov platil kuchárku. Hlavne vďaka zásluţnej práci, podpory a ochoty 

starostkyne obce, zariadenie MŠ zostáva naďalej v prevádzke. 

Dňa 14.6.1995 Obecný úrad zakúpil pre vlastnú potrebu počítač. 

V roku 1996 venoval čiastku 55 000 Sk na úpravu okolia cintorína 

a zároveň bezplatne poskytol svoju strojovú techniku pri rôznych prácach. 

V roku 1997 Obecný úrad – Drobná prevádzkareň zakúpila auto Praga 

STT, ktoré zabezpečovalo sluţby pre občanov obce. O rok neskôr boli 

zakúpené autá T 148, T 138, AVIA, Praga 35, ktoré vyuţívali občania pre 

svoje potreby. Pri cintoríne sa urobilo parkovisko, pri kaplnke sa zaviedlo 

elektrické trafo, zriadilo sa športové ihrisko pri ZŠ.  



V roku 1997-98 sa uskutočňuje Plynofikácia obce, ktorá stala 

8 200 000 Sk. Prípojka plynu ku kostolu stala 20 000 Sk. V tom istom 

období pri ZŠ zriadený telefónny automat, ktorý má slúţiť všetkým 

občanom.  

OÚ veľmi dobre spolupracuje s JRD v Smilne, jednak počas výstavby 

kultúrneho domu, plynofikácií tým, ţe podľa potreby a poţiadaviek poskytuje 

svoju strojovú techniku. Zároveň JRD a neskôr Biodruţstvo sa finančne 

podieľalo pri všetkých spoločenských akciách, ktoré usporiadaval OÚ. Veľmi 

dobrá je aj spolupráca s vedením MŠ a ZŠ. 

Veľký kus poctivej práce pre rozkvet obce po všetkých stránkach 

urobila starostkyňa obce Anna Petrušová a poslanci počas svojho volebného 

pôsobenia v rokoch 1990-1998 (viď vyhodnotenie volebného obdobia). Pri 

odchode z funkcie starostkyne obce boli vysporiadané všetky majetkovo-

právne vysporiadania cesty, bolo vyhotovené stavebné povolenie na výstavbu 

miestnych komunikácií s tým, ţe práve na tomto úseku sa započal s prácou 

v roku 1999. 

 

VI. Kultúra 

Aj na úseku kultúry v rozpätí rokov 1982-1998 sa dosiahli 

pozoruhodné výsledky.  

V obci fungovalo kino, od januára 1983 do augusta 1989 vedúcou bola 

Ľudmila Rondziková. Premietal Daniel Petruš, ktorý v súčasnosti ţije 

v Amerike. Neskôr premietali Rudo Špak a Vincent Paľa.  

Úspešná bola činnosť Miestneho kultúrneho strediska, ktorého 

vedúcou bola Mária Paľová. V Obecnom rozhlase sú vysielané relácie „hráme 

jubilantom“, z príleţitosti ţivotných jubileí občanov, rozhlasové relácie 

z príleţitosti významných udalostí – Oslavy MDŢ, Marec – mesiac knihy, 

Apríl – mesiac lesov, Oslavy 1. a 9. mája. Oslavy SNP, besedy.  

Starostkyňa obce sa zúčastňuje v MŠ a ZŠ z príleţitosti blíţiacich sa 

Vianočných sviatkov Posedenia pri jedličke, 1.septembra – Otvorenia nového 

školského roka. 

Dňa 26.2.1991 bol slávnostne daný do prevádzky kultúrny dom. 

Z tejto príleţitostí vystúpil po prvýkrát so svojím programom Ţenský 

spevácky zbor, ktorého vedúcou bola Anna Petrušová. Spevácky zbor 



vznikol iba dva týţdne pred týmto podujatím. Členkami zboru boli Marta 

Golecová, Veronika Vonkomerová, Mária Laceková, Helena Marcinová, 

Gabriela Šimcová, Anna Greškovičová, Jana Baslárová, Gita Kravcová, 

Jozefína Baranová, Anna Špaková, Marta Kmeťová, harmonikár Vladimír 

Jančošek a František Juraši. Z obecného úradu boli pre členky zboru 

zakúpené kroje. Túto folklórnu skupinu v júli 1993 pričlenili ku Matici 

slovenskej. Od Matice slovenskej získali 16 000 korún. Z týchto prostriedkov 

zakúpili 13 krojov pre národnú pieseň (ľudovú) a 20 krojov pre duchovnú 

pieseň. Táto folklórna skupina vystupovala nielen doma, ale svojím spevom 

potešila aj okolité dediny ako Chmeľovú, Niţnú Polianku, Zborov, Raslavice 

a pod. (viď fotografie). 

V roku 1986 sa na MNV v Smilne za prítomnosti tajomníka MNV 

Jozefa Chmuroviča a matriky pani Petronely Oleárovej konalo Slávnostné 

uvítanie detí do ţivota. Tohto podujatia sa zúčastnilo celkom 18 manţelských 

párov so svojimi deťmi. (Viď fotografie). 

Obecný úrad nezabudol ani na svojich starších občanov – dôchodcov. 

Z príleţitosti Mesiaca úcty k starším a Dňa matiek zorganizoval pre 

dôchodcov stretnutie s podaním občerstvenia a darovaním drobných 

upomienkových darčekov. (Viď fotografie). 

Veľký kus poctivej práce odviedli dobrovoľní členovia Ochotníckeho 

divadla pod vedením reţisérky Betky Smolkovej. Pri tejto príleţitosti nedá mi 

nespomenúť 70.-te roky, kedy týchto predstavení bolo oveľa viac. Išlo o tieto 

divadelné predstavenie: Tri citróny, Kozie mlieko, Statočný valach, Marína 

Havranová, Jej pastorkyňa, Statky - zmätky, Ţenský zákon, Verona, Vláda 

tmy, Hriech, Matka, Aţ lipa zakvitne, Trasovisko, Hviezda v búrke, Záveje. 

Z príleţitosti Vianočných sviatkov v roku 1995 dobrovoľní členovia 

ochotníckeho divadla vystúpili s divadelným predstavením pod názvom Zlatý 

vrch. Hlavné postavy: 

Čakanka:  Silvia Baranová 

Ludvík:  Jozef Baran 

Matka Ludvíka: Marta Golecová 

Suseda:  Anna Špaková 

Záhradník:  František Tomik 

Kráľ:   Marek Lacek 



Matka Čakanky: Helena Marcinová 

Princezná:  Mária Marcinová 

Dramaturgia: Helena Marcinová 

Réţia:   Betka Smolková 

Kameraman: František Juraši 

Divadelným predstavením navštívili aj okolité dediny. Zisk 

z predstavenia venovali na kostolné potreby. 

Na pomoc mladým čitateľom a širokej verejnosti slúţi obecná 

kniţnica, ktorá toho času je umiestnená v škole. Vedúcou kniţnice 

a zároveň vypoţičiavanie kníh prevádza pani učiteľka Baslárová. Najviac 

navštevujú obecnú kniţnicu čitatelia vo veku do 15 rokov.  

 

Veľké úspechy na tomto úseku kultúry dosiahla pani Helena 

Marcinová, ktorá reprezentovala obec v okresných a krajských súťaţiach 

v prednese poézie a prózy Vansovej Lomničky, kde získala popredné 

umiestnenia: 

14.4.1984 Čestné uznanie za II. miesto v okresnej súťaţi v prednese poézie 

a prózy Vansovej Lomničky 

11.4.1985 Čestné uznanie za II. miesto v prednese poézie a prózy 

v okresnom kole súťaţe Vansovej Lomničky 

14.4.1987 Diplom za III. miesto v prednese poézie a prózy v okresnom kole 

súťaţe Vansovej Lomničky 

7.6.1988 Čestné uznanie za účasť v oblastnom kole súťaţe Vansovej 

Lomničky v prednese poézie a prózy 

28.4.1988 Diplom za I. miesto v prednese poézie a prózy v okresnom kole 

súťaţe Vansovej Lomničky 

24.4.1989 Pri príleţitosti 40. výročia zaloţenia Pionierskej organizácie v        

Československu vyslovujú Helene Marcinovej poďakovanie za 

doterajšiu spoluprácu, nezištnú pomoc pri výchove mladej 

 generácie 

29.10.1994 Ústredný výbor demokratickej únie ţien Slovenska v Bratislave, 

          Matica Slovenska v Martine, Regionálne kultúrne stredisko    

          v Starej Ľubovni udeľuje diplom za úspešný prednes Vansovej 

          Lomničky na XXVIII. roč. festivalu umeleckého slova v Starej 



          Ľubovni. 

13.9.1997 Demokratická únia ţien Slovenska v Prešove, Krajský úrad 

                   v Prešove, Šarišské osvetové stredisko v Prešove udeľuje Diplom 

                   v Krajskej súťaţi v umeleckom prednese poézie a prózy Vansovej 

                   Lomničky 

16.11.1997 Miestny obvod Matice Slovenskej v Ţiline udeľuje Diplom  

                   za 1.miesto v regionálnom kole súťaţe „A slovo bolo u Boha“. 

 

 Kolaudácia plynu v obci (viď videozáznam) 

Starostkyňa obce pani A. Petrušová pripravila významné podujatie pri 

príleţitosti Kolaudácie plynu, ktoré sa uskutočnilo v roku 1998. Úvodom 

slávnostného podujatia zaznela báseň v podaní pani Heleny Marcinovej 

Smilno – vzácna perla kvet.  

O plynofikácií obce hovorila starostkyňa obce pani A. Petrušová, ktorá 

úvodom privítala vzácnych hostí. Ing. Kriţana z plynárenského podniku, Ing. 

Bodkoraša - projektanta, Ing. Paľa – odbor Dopravy a cestného 

hospodárstva, Ing. Barillu – vedúceho Ţivnostenského oddelenia, 

generálneho riaditeľa Plynárenského podniku pána Přenčíka, Ing. Ďurkáča 

z Plynárenského podniku v Prešove, pracovníkov Plynárenského podniku 

v Prešove pána Hersteka, pána Kašpera – zástupcu okresného úradu 

v Bardejove, pána Kaliňaka, Kmecíka, Kruliaka, Kvaska, pracovníkov 

Ţivotného prostredia – pani Fedorovú, Simkovú, Juščakovú, pána Kruliaka, 

Ing. Onufreja, Mochnavského a pána Zajaca. 

Telekomunikáciám Bardejov, Elektrárňam, Vodárňam a kanalizáciám 

v Bardejove, ako aj všetkým prítomným vyjadrila srdečné poďakovanie za 

pomoc pri plynofikácii obce. Nebola to ľahká práca, borili sa s mnohými 

problémami. V závere svojho príhovoru vyzýva ostatných poslancov 

a občanov, aby sa v diskusií vyjadrili k danej problematike. 

Do diskusie sa ako prvá prihlásila rodáčka obce pani Čupajová, rodená 

Kravcová, momentálne obyvateľka mesta Krompachy, povolaním tieţ 

starostkyňa v danom meste. Zástupca starostu pán Ján Baran vo svojom 

príhovore zhodnotil prácu starostkyne a poslancov vo volebnom období 

1994-1998. V danom období sa im podarilo postaviť športové ihrisko pri 

škole, športovcom venujú kaţdý rok 3 000 Sk pre ich činnosť, urobila sa 



prípojka plynu ku kostolu, starali sa o skrášľovanie okolia kostola, 

Obecného úradu, Pohostinstva a Potravín, podpora úseku kultúry, školstva. 

V diskusii vystúpil riaditeľ školy Mgr. Jozef Baslár, ktorý sa poďakoval za 

pomoc a spoluprácu, ktorú poskytujú ZŠ. Plynofikáciu sa im podarilo 

ukončiť bez poskytnutia úveru. V ďalšej časti pani Petrušová sa zmienila 

o plánoch, ktoré chcú ešte uskutočniť v ďalšom období. Slávnostné podujatie 

spestrila svojím vystúpením spevácka skupina pod vedením Marty Kmeťovej 

v zloţení: Marta Golecová, Veronika Vonkomerová, Mária Laceková, Gabriela 

Šimcová, Anna Špaková, Jana Baslárová, Gita Kravcová. 

 

VII. Cirkevný ţivot 

Pri tejto téme sa v krátkosti zmienim o histórií kostola. 

Koncom 14. storočia roku 1385 bol kostol postavený v ranogotickom 

slohu. V roku 1390 bola postavená fara, ktorá mala svoje sídlo v obci do 

roku 1645. Potom bola presťahovaná do susedného Zborova. Presťahovanie 

fary zo Smilna do Zborova bolo zapríčinené tým, ţe Smilno bolo v roku 1645 

napadnuté poľskými vojskami, ktoré obec vypálili a časť obyvateľov odviedli 

do zajatia. V roku 1768 bol kostol upravený na barokový sloh. Prvá svetová 

vojna zanechala značné stopy na kostole. Na jeseň v roku 1917 Rakúsko-

Uhorské vojská z kostola si vybudovali pozorovateľňu a pri veľkých bojoch 

na Krvavej hore (nad Mikulášovou) bol poškodený strop a šindľová strecha 

na kostole. V roku 1922 bol strop kostola obnovený a strecha pokrytá 

plechom. V roku 1943 počas druhej svetovej vojny sa pripravovala výstavba 

nového kostola. Avšak nahromadený stavebný materiál ako tehly, dosky 

a vápno sa znehodnotili a k stavbe kostola nedošlo. 550-ročnému kostolu sa 

postupne začínajú široké kamenné múry rozpadávať a z tohto dôvodu bolo 

nutné pristúpiť k oprave kostola. V apríli 1982 farár Juhás vybavil povolenie 

na jeho opravu a tak so súhlasom štátnych orgánov sa pristúpilo ku 

generálnej oprave kostola. Za aktívnej pomoci MNV, predsedu JRD Ing. 

Motyku, tým, ţe poskytol mechanizáciu bol kostol za tri dni mimo veţe 

kostola zbúraný. Kostol postavili iba miestni občania, bez finančnej pomoci 

štátu. Kostol bol predĺţený o 6 metrov a rozšírený o 4 metre takzvanú 

zakrestiu z pravej strany vchodu do kostola. Základy kostola vymerali: Baran 



Ján Šnap, Baran Jozef Adamus a Leonard Petruš. V septembri 1983 bol 

kostol dokončený. Zasvätený je sv. Štefanovi Kráľovi. 

Orgán v kostole mal vyše sto rokov. Tento bol odpredaný ako muzeálna 

pamiatka. Po siedmich rokoch zakúpili nový orgán dvojmanútový v hodnote 

450 000 korún.  

V roku 1984 bola uskutočnená rekonštrukcia kaplnky.  

Počet narodených detí, zomretých občanov, počet sobášov za obdobie 

rokov 1982 – 1998 viď v kapitole „Obyvateľstvo“ str. 13. 

Pravidelne ţiaci tretieho ročníka v mesiaci máj – jún majú 1. Sväté 

prijímanie. Počas celého roka v rámci náboţenskej výchovy ich nato 

starostlivo pripravovali katechétka pani Betka Smolková a jednotliví kapláni 

počas svojho pôsobenia vo farnosti. Starší ţiaci sa zase pripravovali na 

birmovku. Tradične sa pre prvoprijímajúce deti z farnosti organizuje výlet do 

Levoče s účasťou na svätej omši. Ţiaci ZŠ majú vyučovanie náboţenskej 

výchovy 1 x týţdenne v popoludňajších hodinách, starší ţiaci v sobotu 

dopoludnia v priestoroch ZŠ. 

Niektorí obyvatelia Smilna sa môţu pochváliť nezabudnuteľnými 

spomienkami z návštevy týchto posvätných miest ako sú Lurdy, Fatima, 

Rím, Medţugorie.  

Na pozvanie kňaza Šestáka sa mnohí zúčastnili slávnostnej svätej 

omše v Prešove konanej pri príleţitosti 60. výročia kňazstva.  

V roku 1995 sa zúčastnili na Svätej omši v Bratislave na Vajnoroch, 

ktorú slúţil Svätý otec Ján Pavol II., ktorý v tom čase navštívil našu zem. 

Individuálne, poniektorí chodia prvú nedeľu v mesiaci do Litmanovej, 

v mesiaci júli na púť do Gaboltova. 

 Prevaţná väčšina obyvateľov je rímskokatolíckeho vyznania. Obec 

spadá pod farnosť Zborov.  

 

 Zoznam kňazov v jednotlivých rokoch pôsobiacich vo farnosti:  

(viď časopis „Perla“, aj predchádzajúce roky) 

1972-1987  správcom farnosti je Jozef Juhás 

1987-1993  správcom farnosti je Kamil Jankech 

1993-súčasnosť správcom farnosti je Ján Švec-Babov 

 



Kapláni: 

1981-1985  Bartolomej Salka 

1985-1987  Štefan Bielak 

1987-1989  Peter Bučko 

1989-1990  Michal Vaško 

1990-1991  Stanislav Štefan 

1991-1992  Ján Katreniak 

1992-1993  Patrik Krajnik 

1993-1994  Anton Seman 

1994-1995  Igor Giboda 

1995-1997  Marián Loja 

1997-1998  Martin Raškovský 

 

 Slávnostná svätá omša z príleţitosti Posviacky erbu, pečate 

a vlajky obce. (viď videozáznam) 

Dňa 8. novembra 1998 o 15:00 hod. v kostole sv. Štefana Kráľa sa 

konala slávnostná svätá omša z príleţitosti Posviacky erbu, pečate a vlajky 

obce. Svätú omšu slúţil arcibiskup Alois Tkáč. Prítomní boli: Dekan Jozef 

Jurko – správca bardejovskej farnosti, miestny farár Ján Švec – Babov, 

kapláni – Martin Raškovský a Stanislav Radvanský, novokňazi zo zborovskej 

farnosti – Ľuboš Draganovský a Ľubomír Gulák, bohoslovec Jozef Spišák 

a občania obce, ktorí sa zišli v hojnejšom počte.  

Úvodné slovo mala starostkyňa obce pani A. Petrušová, ktorá všetkých 

srdečne privítala. Po nej s krátkym príhovorom vystúpil Ján Baran, ktorý 

priblíţil prítomným históriu obce a jej súčasný ţivot.  

V ďalšej časti starostkyňa obce poprosila pomocného biskupa 

Bernarda Bobera, aby posvätil erb, pečať a vlajku obce. Na erbe je 

znázornený muţ, ktorý na vodítku vedie ťaţné zviera – vola. Ťaţné zvieratá 

boli v spomínanom období nápomocné pri zabezpečovaní obţivy a ostatných 

potrieb rodiny. Posvätný erb bude zdobiť budovu obecného úradu. Na pečati 

je to isté znázornenie ako na erbe a nápis obce Smilno. Pečať sa bude 

pouţívať na úradných listinách obce a vlajka pri slávnostných príleţitostiach 

obce. Farby vlajky – biela, zelená, ţltá a modrá.  



Po posviacke mal príhovor pán Bober – pomocný biskup. Prítomným 

sa poďakoval za veľký kus poctivo vykonanej práce. Týmto činom patria 

k najlepším v období, veď to, čo urobili, bude slúţiť aj ďalším generáciám. 

Záverom poprial všetkým prítomným veľa zdravia, šťastia v ďalšom ţivote. 

 

VIII. Spolky a organizácie 

 Zväz poţiarnej ochrany (ZPO) – viď fotografie 

 V obci bol ZPO zaloţený v roku 1939. Jej predsedom bol Jozef Fecek 

a jeho nástupcom Jozef Baran. Po Jozefovi Fecekovi funkciu predsedu 

prevzal Peter Porjanda a je ním aţ doposiaľ. 

 Členmi organizácie ZPO boli:  

Jozef Jurkovič, Ladislav Štec, Peter Porjanda, Andrej Marcinek, Ján Pecha, 

Adolf Baran, Adolf Paľa, Imrich Paľa, Jozef Kravec, Július Kravčík, Emil 

Tomik, Jozef Marcinek, Pavel Klimovič, Vladimír Kravčík, Ján Blaţek, Marián 

Greškovič, Imrich Petruš, Jaroslav Blaţka, Marián Anderek, Jozef Mika, 

František Paľa, Jozef Petruš, Marián Šepitka, Marián Baran, Kamil Šimco, 

Helena Marcinová, Jozefína Paľová, Anna Petrušová, Imrich Mačuš, Jaroslav 

Štec, Emil Čisarík, František Tomeček, František Kravčík, Stanislav 

Klimovič, Marek Lacek, Jozef Greškovič, Kamil Rondzik, Miroslav Vonkomer, 

Ján Bukovský, Jozef Tomik, Kornel Šimco, Emil Rondzik, Andrej Marcinek, 

Marek Špak, Marcel Baran, Pavel Michalčin, Štefan Magoč, Kamil Baran 

a Vladimír Baran. 

 Veľké uznanie za úspešnú prácu v DO ZPO si právom zaslúţi jej 

predseda pán Peter Porjanda, ktorý funkciu predsedu vykonáva uţ 27 rokov. 

Za jeho príkladnú prácu mu boli udelené medaily: 

19.12.1991 - Zväz Poţiarnej ochrany v Bardejove udeľuje medailu  

„Za  vernosť“ 

18.11.1995 - Zväz Poţiarnej ochrany v Bardejove udeľuje medailu  

„Za zásluhy“ 

9.2.1996 – udelená medaila „Za príkladnú prácu.“ 

DO ZPO usporiadala v lete mnohé cvičenia, zúčastnili sa oblastnej 

súťaţe, v priebehu roka boli organizátormi tanečnej zábavy v obci. 

 



 Zväz ţien. (ZŢ) 

Úspešnú činnosť vykonáva Dedinská organizácia Slovenského zväzu 

ţien (DO SZŢ), ktorá bola zaloţená v roku 1974. Jej zakladateľkami boli pani 

Anna Petrušová a Helena Marcinová, ktoré boli zároveň aj predsedníčkami 

v jednotlivých rokoch. Táto organizácia uskutočnila pár chvályhodných 

podujatí. Pre detský domov Zlatovce zozbierali 15 kg peria. V roku 1995 

zorganizovali v rámci celého okresu Deň matiek. Často organizovali tanečné 

zábavy a takto zo zisku zakúpili do kuchyne Kultúrneho domu taniere, hrnce 

a poháre v hodnote 83 500 Sk.  

Členky organizácie sa zapájali do brigádnických prác na pomoc 

druţstevníkom pri ţatevných prácach, jesennom zbere zemiakov, pomáhali 

pri skrášľovaní obce, cintorína. Ručnými prácami – rôznymi výšivkami, 

maľovanými kraslicami sa zúčastnili okresných výstav, ktoré usporiadalo 

Mestské kultúrne stredisko v Bardejove. V jesennom období v roku 1981, 

pätnásť členiek zväzu sa zúčastnilo kurzu šitia, ktorý viedla pani Vančíková 

z Bardejova. Kurz trval dva mesiace a všetky ţeny zvládli základy šitia. 

Pani Helena Marcinová ako členka DO SZŢ sa zúčastňovala 

kaţdoročne okresnej súťaţe v prednese poézie a prózy Vansovej Lomničky, 

kde získala popredné umiestnenia. (viď kapitolu „Kultúra“) 

DO SZŢ evidovala pri jej zaloţení 65 ţien. 

Funkciu predsedníčky DO SZŢ vykonávali aj pani Betka Smolková 

a Gabika Šimcová. 

 

 Zväz Matice Slovenskej 

Dedinská organizácia Matice Slovenskej (DO MS), začala svoju činnosť 

v roku 1992 s počtom 21 evidovaných členov. Jej zaloţenie bolo dohodnuté 

na Slávnostiach duchovnej piesne, ktoré sa konali v Hertníku. Prítomný bol 

aj pomocný biskup pán Bernard Bober.  

12-členná spevácka skupina ţien reprezentujúca obec v speve 

ľudových piesní bola v júli 2013 pričlenená k Matici Slovenskej. Od Matice 

Slovenskej získali 16 000 Sk pre svoju činnosť. Z týchto finančných 

prostriedkov zakúpili aj 13 krojov pre národnú pieseň a 20 krojov pre 

duchovnú pieseň. Táto ţenská spevácka skupina vystupovala so svojím 



programom nielen doma, ale aj v Hertníku, Bartošovciach, pri kríţi na 

Kalvárií, Vyšnom Mirošove, Chmeľovej, vo Svidníku a Niţnej Polianke. 

 

 Poľovné zdruţenie 

V roku 1994 bolo zdruţenie transformované a pomenované na poľovné 

zdruţenie „Ondava Mikulášová.“ V Poľovnom zdruţení sú zastúpené dediny: 

Smilno, Mikulášova a Jedlinka. 

Predtým to bolo poľovné zdruţenie Verchovina Smilno.  

Od roku 1994 predsedom zdruţenia je Jozef Ţak z Mikulášovej. 

Veliteľom Poľovného zdruţenia v Smilne je František Špak, jeho zástupcom 

Vladimír Ivančo. 

Ďalší členovia: Marián Rondzik, Ján Štefančík, František Paľa, Milan 

Jančošek, Marián Bukovský, Adam Kurtý, Marián Kurtý, Miroslav Kurtý 

a Ján Pecha. (Viď fotografie) 

 

 Lesné spoločenstvo 

1. Urbariát – lesné spoločenstvo HOPA bolo zaloţené v roku 1997. 

Zakladateľmi Urbariátu boli Pavol Opic a Anna Petrušová. Dňa 

30.12.1997 bol zvolený výbor. Funkciu predsedu lesného spoločenstva 

prevzal Ján Baran, č. d. 166. Neskôr sa tejto funkcie vzdal z toho dôvodu, ţe 

za prácou odchádza do Čiech a málo je doma. Volí sa nový predseda, ktorým 

sa stáva Pavol Opic. 

 

 Československý červený kríţ (ČSČK) 

Predsedom dedinskej organizácie Československého Červeného kríţa 

po jej zaloţení sa stáva Jozef Gurský. 

Darcovia krvi: Veľké uznanie za darovanie tak vzácnej tekutiny si 

zaslúţia: Jozef Gurský, Ján Baran, Helena Marcinová a manţelia Pavol 

a Darina Klimovičoví, ktorí sa dobrovoľne rozhodli darovať krv tým, ktorí ju 

najviac potrebujú. Pre tento ich príkladný čin, boli im udelené tieto 

vyznamenania: 

11.12.1979 – pánovi Gurskému udelená bronzová Janského plaketa za 

10 odberov krvi 



27.11.1987 - pánovi Gurskému udelená strieborná Janského plaketa 

za 30 odberov krvi. 

Ďalej Jozefovi Gurskému udelené čestné uznanie za darovanie krvi 

a diplom „Vzorný darca krvi.“ 

27.11.1981 – udelená pánovi Baranovi Janského bronzová plaketa za 

10 odberov krvi 

5.6.1988 – udelená Jánovi Baranovi Janského strieborná plaketa za 

30 odberov krvi 

13.11.1992 – udelená Helene Marcinovej bronzová Janského plaketa 

za 10 odberov krvi 

Pavol Klimovič je nositeľom bronzovej Janského plakety za 10 odberov 

krvi. 

Darina Klimovičová darovala 9-krát krv pre záchranu ţivota. 

 

IX. Telovýchova a šport 

Telovýchovná jednota (TJ) v Smilne bola zaloţená v roku 1951. Jej 

predsedom bol pán Matiáš, dnes uţ nebohý. V roku 1968 druţstvo hralo II. 

okresnú triedu. Po pánovi Matiášovi, v roku 1971 predsedom TJ Smilno sa 

stáva Milan Jančošek, ktorý túto funkciu vykonáva aţ do roku 1990. V roku 

1990 za predsedu bol zvolený Benedikt Tribula. 

Obdobie rokov 1980 – 1990 bolo v Smilnianskom futbale veľmi 

úspešné. V ročníku 1987/88 vyhrali okresnú súťaţ a postúpili po prvýkrát 

v histórií Smilnianského futbalu do Krajskej súťaţe I. triedy Šarišsko – 

Dukelskej. V tom čase hrali za Smilno títo hráči: Tribula, Lacek, Baran, 

Michalčin, Opic, Zakuťanský, Paľa, Matisek, Baran, Jančošek, Lukáč, 

Majcher a ďalší. Na výborovej schôdzi sa dohodli s TJ Partizán Bardejov 

o spolupráci a pomoci. Nakoľko to bola uţ náročnejšia súťaţ, Bardejov TJ 

Smilno na kaţdý zápas poskytoval 3 aţ 5-tich hráčov. Za toto obdobie sa 

vystriedali títo tréneri: Vankovič Ladislav, Lauko Miroslav, Bičkoš Jozef 

a Pecha Adolf. Z Bardejova TJ Partizán boli uvoľňovaní títo hráči: Lukáč, 

Lauko, Petruš, Devák, Ţelinský, Ing. Drotárovský, Tkáč, Černíkov, Vilim 

a ďalší.  

Výbor TJ v Smilne pracoval v tomto zloţení:  

Predseda: Milan Jančošek 



Tajomník: Ing. Bukovský Vladimír 

Hospodár: Jozef Šivec 

Ďalší členovia výboru: Marcinek Jozef, Baran Ján (Adamus), 

Greškovič František, Šimco František, Paľa 

Jozef, Ing. Hvičš Imrich, Ing. Motyka Ján, 

Baslár Jozef. 

Členskú základňu tvorilo: 64 dospelých 

  21 mládeţ do 14 rokov 

 

V súťaţi hrali najlepšie celky z okresov Bardejov, Svidník, Vranov nad 

Topľou a Prešov. 

Niektoré výsledky súťaţe: 

Prvý zápas sa odohral v Smilne s druţstvom z Malcova. Perličkou 

tohto zápasu bolo to, ţe druţstvo TJ Malcov si prišlo na tento zápas po 

„víťazstvo“ aj s cigánskou kapelou, avšak po zápase sklamaní z prehry 

4:0 odchádzali domov. 

Smilno – Pušovce 9:1 

Zborov – Smilno 2:6 

Široké – Smilno 1:5 

V tejto súťaţi sa odohrali tri ročníky. Po stránke materiálnej 

a finančnej bolo druţstvo dobre zabezpečené. Ročný rozpočet sa 

pohyboval od 250 do 300 tisíc korún. 

V akcií „Z“ bola postavená budova TJ s tribúnou, sociálnym 

zariadením ako aj ostatným príslušenstvom, ktorej hodnota sa 

odhaduje na 1 320 000 korún. O to sa najviac pričinili – predseda TJ, 

niektorí členovia výboru a tajomník MNV v Smilne Jozef Chmurovič. 

 Spomínané roky boli najkrajšie a najúspešnejšie vo futbalovom 

oddiele. (viď k tomu fotografie a výsledky futbalových zápasov 

v jednotlivých ročníkoch). 


