
 

 

 

 

 

KRONIKA 

OBCE  SMILNO 



ROK 2014 
I. Samospráva obce 

 

Príjmy a výdaje Obecného úradu v roku 2014 

Ročné príjmy Obecného úradu   237 024,78 eur 

Z toho: Daň z pozemkov            5 170,48 eur 

             Daň zo stavieb            1 929,68 eur 

  Poplatok za vývoz TDO           6 101,52 eur  

  Ostatné poplatky od obyvateľov             853,20 eur  

Ročné výdaje Obecného úradu   109 196,36 eur 

 

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 21.6.2014 - Na 3. zasadnutí Obecného zastupiteľstva bolo Obecné 

zastupiteľstvo upovedomené o strate mandátu starostu obce p. 

Miroslava Petruša zo dňa 9.6.2014. Pán Petruš stratil mandát, keď 

porušil zákon a bol zastihnutý príslušníkmi policajného zboru, že riadi 

motorové vozidlo v podnapitom stave.  

Na tomto zasadnutí sa vzdal postu zástupcu starostu obce p. Ján 

Uhrinek. Zároveň bol za zástupcu starostu obce Smilno zvolený Mgr. 

Ján Račko a bol poverený plnením úloh starostu v plnom rozsahu od 

21.6.2014.  

 

 27.6.2014 - Na 4. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Smilne boli 

vyhodnotené cenové ponuky na rekonštrukciu poslednej časti chodníka 

na hlavnej ulici v obci, pre realizáciu diela bola vybraná firma KULL, 

s.r.o. 

 



 Zástupca starostu obce pán Mgr. Račko navrhol pokyn na vykonanie 

inventarizácie majetku obce ako: Dom nádeje, TJ Smilno, hmotný 

majetok kultúrno-správnej budovy. 

 

 V lete 2014 bola podaná na Ministerstvo školstva SR žiadosť 

o vybudovanie multifunkčného ihriska, ktorej však nebolo vyhovené. 

 

 31.10.2014 sa obec Smilno zapojila do projektu „Ondava pre život“ so 

sídlom v Nižnej Polianke. Jednalo sa o obnovu ekosystémových funkcií 

krajiny horného povodia rieky Ondavy. 

Zároveň bol schválený projekt na modernizáciu verejného osvetlenia na 

rok 2015. 

 

Komunálne voľby 

Dňa 15.11.2014 sa konali v obci Smilno komunálne voľby.  

O post starostu obce sa uchádzalo päť kandidátov, o poslanecký post  

do Obecného zastupiteľstva mali záujem osemnásti.  

Volieb sa zúčastnilo 420 voličov z 595 oprávnených, čo vyjadruje 

70,58%. 

 

Výsledky volieb na post starostu: 

1. Bc. Vladimír Baran, SIEŤ            216 hlasov 

2. Mgr. Mária Paľová, nezávislá  62 hlasov 

3. Ivan Barna, nezávislý    49 hlasov 

4. Mgr. Ján Račko, SMER – SD, NOVA 47 hlasov 

5. Ing. Blanka Geletková, nezávislá  46 hlasov 

  

      Víťazom sa stal Bc. Vladimír Baran, v čase volieb mal 44 rokov. 

  

 Stručný životopis Bc. Vladimíra Barana 

Narodil sa 11.9.1970 v Bardejove. 

Vzdelanie: V rokoch 2003-2005 študoval na Technickej univerzite v 

Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, 



odbor Informatizácia firemnej a verejnoprávnej činnosti, kde 

nadobudol titul Bc. V rokoch 2006-2007 pokračoval v štúdiu na 

Akadémii ozbrojených síl SR, kde si spravil pedagogické minimum. 

Iné: Základný ženijný kurz BENOC v Misoury, USA a First Cambridge 

Certificate 

Práca: V rokoch 1993 - 2001 pôsobil na Základni mierových síl OSN 

Nitra pre Ozbrojené sily SR, zúčastňoval sa rôznych misií v štátoch 

bývalej Juhoslávie, Chorvátsku či Eritrei. Počas nasledujúcich 

rokoch pracoval pre VAY Industry Krupina ako inštruktor - tlmočník, 

aj ako inštruktor odmínovacieho kompletu Božena IV, teoretický a 

praktický výcvik operátorov na Srí Lanke. V rokoch 2008 - 2010 sa 

ako práporčík hlavného ženistu zúčastnil misie OSN UNICYP na 

Cypre. Od roku 2010 bol zamestnaný v Prešove na Veliteľstve 2. 

mech. brigády na pozícii starší pomocník oddelenia riadenia operácií. 

Pred nástupom do funkcie starostu pracoval na Okresnom úrade v 

Bardejove ako radca - koordinátor aktivačného centra 

Je rozvedený a má 2 deti. 

 

Výsledky volieb do Obecného zastupiteľstva: 

1. Peter Kimák    304 hlasov 

2. Bedřich Velička   190 hlasov 

3. Marek Kravčík    177 hlasov 

4. Vladimír Špak    177 hlasov 

5. Jozef Randár    172 hlasov 

6. Jozef Lukáč    165 hlasov 

7. Mgr. Henrieta Dujčáková  127 hlasov 

 

 13.12.2014 - Ustanovujúca schôdza na 10. zasadnutí OZ 

Ustanovujúca schôdza sa konala dňa 13.12.2014 na 10. zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva. Počas nej slávnostne zložil sľub novozvolený 

starosta obce na obdobie rokov 2014 – 2018. Sľuby zložili a podpísali aj 

noví poslanci pred predsedníčkou volebnej komisie, Mgr. Martinou 



Bukovskou. Nový pán starosta si vybral svojho zástupcu, pána Petra 

Kimáka. Na tejto schôdzi sa zriadili dve komisie: 

 

1. Komisia pre ochranu verejného záujmu 

- predsedom sa stal pán Peter Kimák, členmi sa stali pán Jozef Randár 

a pán Marek Kravčík 

2. Kultúrno-športová komisia 

- predsedom sa stala Mgr. Henrieta Dujčáková, členmi sa stali pán 

Bedřich Velička, pán Jozef Lukáč, Mgr. Dana Šepitková, Mgr. Zuzana 

Rondzíková 

 

S novým volebným obdobím sa opätovne zriadila tiež Obecná rada, 

ktorá pozostáva z troch členov. Sú nimi Peter Kimák, Vladimír Špak 

a Jozef Randár. Ide o iniciatívny výkonný a kontrolný orgán OZ, ktorý 

plní úlohy podľa jeho rozhodnutia. Taktiež plní aj funkciu poradného 

orgánu starostu. 

 

      Hlavným kontrolórom je od roku 2013 Ing. Marek Horbaj. 

 Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014  

Voľba prezidenta SR  v roku 2014 bola v poradí štvrtou priamou voľbou 

hlavy štátu Slovenskej republiky. Voľby vyhral Andrej Kiska s 59,38 % 

platných hlasov.  

V prvom kole voľby konanom 15. marca kandidovalo štrnásť kandidátov. 

Umiestnili sa v tomto poradí: Robert Fico, Andrej Kiska, Radoslav 

Procházka, Milan Kňažko, Gyula Bárdos, Pavol Hrušovský, Helena 

Mezenská, Ján Jurišta, Ján Čarnogurský, Viliam Fischer, Jozef Behýl, 

Milan Melník, Jozef Šimko a Stanislav Martinčko. Volebná účasť v prvom 

kole bola 43,4 % voličov.  

Keďže ani jeden z kandidátov v prvom kole nezískal nadpolovičnú väčšinu 

oprávnených voličov konalo sa 29. marca 2014 druhé kolo. Do druhého 

kola postúpili Robert Fico a Andrej Kiska s rozdielom 4,0 %. Druhého kola 

sa zúčastnilo 50,48% oprávnených voličov. 
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Vtedajší prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vo voľbe nemohol 

kandidovať, nakoľko už bol prezidentom dve funkčné obdobia. Voľba sa 

uskutočnila len na území Slovenska.  

 

II. Obyvateľstvo 

 

Počet evidovaných obyvateľov k 31.12.2014 je 706 obyvateľov. Z tohto 

počtu je 355 mužov a 351 žien. Narodil sa iba jeden chlapec. 
 

 NARODILI SA:  

* Maximilián Mika 13.1.2014 

 

 UZAVRELI MANŽELSTVO: 

* Natália Roháľová a Tomáš Tomík 27.01.2014 

* Katarína Zbrehová a Róbert Matisek 17.04.2014 

* Mgr. Alexandra Kaputová a Ing. Tomáš Nicák 26.04.2014 

* Júlia Pavlovská a Tomáš Blažek 17.05.2014 

* Ing. Viera Petríkova a Ing. Matúš Katin 24.05.2014 

* Júlia Kavuľová a Miroslav Juraši 31.05.2014 

 

 OPUSTILI NÁS: 

* Imrich Kravec    †22.04.2014 

* Rudolf Kendera    †02.06.2014 

* Helena Amrogovičová   †21.06.2014 

* Pavlína Špaková   †29.07.2014 

* Mária Kravčíková   †30.11.2014 

* Helena Matiseková   †02.12.2014 

 

Veková štruktúra: Spolu:  Muži:  Ženy: 

0-14 rokov   97     55    42 

15-64 rokov  488   252  236 

65 a viac rokov  139     60    79 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_Ga%C5%A1parovi%C4%8D


Prirodzený prírastok obyvateľstva: -5 

Prisťahovaní na pobyt: 3 

Vysťahovaní z trvalého pobytu: 9 

Počet nezamestnaných: 54 

  

III. Školstvo 

Základná škola s materskou školou v Smilne 

Školský rok 2014/2015 

(Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2014/2015) 

 

 2.9.2014 – Začiatok školského roka  

Otvorenie nového šk. roka vyšlo na utorok, 2. septembra.  

V pedagogickom zložení nenastali žiadne zmeny, riaditeľkou je 

naďalej Mgr. Gujdanová, ktorá je zároveň aj triednou učiteľkou pre II. 

triedu, teda 3. a 4. ročník. Pani učiteľka Mgr. Kohútová, učí v I. triede 

1. a 2. ročník. Upratovačkou je pani M. Klimovičová, vychovávateľkou 

Anna Jurková, vedúcou ŠJ F. Kavuľová.  

Do ZŠ nastúpilo 26 žiakov, z toho len 3 prváčikovia, do MŠ 24 

detičiek, kde sa im venujú učiteľky Mgr. Viera Lukáčová a Mgr. 

Slavomíra Kavuľová. Chutné jedlá stále varí a pečie Pechová Mária.  

V priestoroch oboch škôl sa pravidelne niečo vynovuje a dokupuje, 

inak tomu nebolo ani cez tieto letné prázdniny. Spravili sa ďalšie 

viditeľné zmeny, čo deťom prinieslo iba potešenie a zvýšilo motiváciu 

učiť sa. 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

Počet 
tried 

  1   1 2 

Počet 
žiakov 

3 6 6 11 26 

V ŠKD         24 

V MŠ         24 



Úspechy našich žiakov: 

 Klokan - matematická súťaž: šampiónom školy sa stala Zuzana Paľová 

 Hviezdoslavov Kubín: Obvodové kolo v Zborove: 

   I. kat.: 2. miesto: M. Tomeček, 3. miesto A. Belejová 

   II. kat.: 2. miesto: Maroš Magoč 

 Veľkonočné variácie - výtvarná súťaž: Okresné kolo - 1. miesto získala 

Sofia Kavuľová 

 Pytagoriáda: Okresné kolo - úspešná riešiteľka: Vanessa Kravčíková 

 

V tomto školskom roku sa škola zapojila do týchto projektov:  

1) Aktivizujúce metódy vo výchove (MŠ),  

2) Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy, z ktorého 

škola získala učebné pomôcky na hodinu telesnej výchovy.  

V rámci ďalšieho vzdelávania pedagógov prebehla aj Príprava 

atestačného vzdelávania pred 1. atestáciou a Rozvíjanie profesijných a 

jazykových kompetencií učiteľov. 

 

Významné podujatia a aktivity:  

- Žiaci ZŠ sa začiatkom novembra zúčastnili plaveckého výcviku na 

plavárni v Bardejove 

- 16.11. pri príležitosti stretnutia dôchodcov v kultúrnom dome vystúpili 

so svojim bohatým programom 

- 5.12. navštívil ZŠ aj MŠ Mikuláš, deti mu zaspievali a zarecitovali 

- 19.12.2014 sa v škole konalo Posedenie pri jedličke za účasti rodičov;  

- v januári sa konala návšteva Divadla Portál - vystúpenie „Hlúpa žena” 

- na deň sv. Valentína, 14.2.2015 sa konal detský karneval s 50 

maskami 

- 16.2.2015 po skončení výročnej schôdze dôchodcov, ich žiaci ZŠ 

potešili svojim pekným vystúpením na javisku 

- v marci sa konala prednáška s názvom „Správne držanie tela”, 

porozprávala im o tom p. Mullerová z RÚVZ Bardejov 



- 22.4.2015 sa na školských dvoroch MŠ i ZŠ konal program k 

príležitosti osláv Dňa Zeme, deti sadili ovocné stromčeky 

- 22.5. sa konal v ZŠ kultúrny program, ktorým si deti uctili sviatok Deň 

matiek 

- veľkú radosť mali deti dňa 29.5., kedy oslávili MDD, dokonca prišiel 

do sály OÚ animačný tím Boborland 

- na konci júna sa žiaci zúčastnili výletu do Starej Ľubovne a Belianskej 

jaskyne  

 

 Materiálno-technické podmienky ZŠ 

V školskom roku 2014/2015 sa pre prvákov zakúpilo veľké 

drevené počítadlo, kalendár prírody pre anglický jazyk, trampolína, 

didaktický software na matematiku, slovenský jazyk, školská knižnica 

sa doplnila o nové knihy. Cez prázdniny boli opravené schody pred 

vchodom do budovy školy (kamenný koberec). V spolupráci so 

starostom obce bol vymaľovaný plech a dosky nad vchodom do budovy 

školy. V PC miestnosti sa preinštalovali počítače, do nových počítačov 

boli zakúpené lepšie pamäťové karty, zaviedol sa wifi prístup do tried. 

 

 Materiálno-technické podmienky MŠ 

Pre potreby detí v MŠ boli dokúpené obliečky, vankúše, paplóny, 

napínacie plachty a uteráky. Do triedy bolo zakúpené veľké počítadlo, 

trampolína, hračky v hodnote 300,-- eur, učebné pomôcky za 326,-- eur, 

ozdoby na stenu, tapeta na skrinky na chodbe. Ďalej sa nad vchodové 

dvere zakúpil prístrešok, PC stolík, wifi router, detská okrúhla hojdačka. 

Boli opravené elektrické rozvody kvôli interaktívnym tabuliam. Počas 

roka sa za pomoci OÚ Smilno zrekonštruovalo detské ihrisko, vyrovnal 

a oplotil sa terén, osadil sa domček so šmýkalkou. 

 

 Materiálno-technické podmienky v školskej jedálni 

V školskej jedálni bol doplnený kuchynský riad za 311 eur, dlažba 

na chodbu, pracovné odevy, 1 plastové okno. 

 



IV. Výstavba obce 

 Investičná činnosť 

V roku 2014 bola zrekonštruovaná 3. časť chodníka v obci Smilno na 

hlavnej ceste (od domu Mareka Laceka po koniec obce smerom na 

Zborov). 

Výberové konanie vyhrala firma KULL  s.r.o. Bardejov s najnižšou 

ponúknutou cenou.  

Práce boli začaté v júli 2014 a ukončené do 22.8.2014. 

 

V. Kultúra 

 12.1.2014 – Farský novoročný koncert v Zborove 

    Ako je pekným zvykom v našej farnosti, aj začiatkom tohto roku 

sa konal tradičný novoročný koncert, tentokrát v Zborove. Zúčastniť sa 

mohli všetky spevácke zbory či jednotlivci, ktorí mali záujem predviesť 

svoj talent v speve, či hre na hudobný nástroj.  

 

 Karneval 

(bližšie údaje o tomto a iných kultúrnych podujatiach súvisiace so 

školou viď v časti Školstvo) 

 

 31. máj 2014 – Kalinčiakovo Záturčie 

(bližšie informácie o tomto a iných kultúrnych podujatiach ZO 

JDS Smilno viď v časti Spolky a organizácie) 

 

 20. jún 2014 – Jánska vatra 

Táto tradícia nás opäť neminula. Tento ročník sa konal 20. júna, 

ale so stavbou vatry sa začalo už týždeň skôr.  

V deň akcie sa už od piatej hodiny začal variť kotlíkový guľáš a 

čapovať pivo. Tento rok bol výnimočný tým, že sa zapaľovali dve Vatry. 

Jedna okolo ôsmej hodiny a druhá o 22:22. 



Poďakovanie patrí sponzorom tohto podujatia, firme Alnus, Proxis 

a firme Vodoterm, ale najmä všetkým chlapcom, bez ktorých by Vatra 

nestála.  

 

 27.11.2014 – Prezentácia knižky pátra Hilára 

Páter Hilár, vlastným menom Jozef Štefúrik, pôvodom zo Zborova, 

zavítal dňa 27.11.2014 v rámci svojho ,,turné" aj do našej obce, aby nám 

odprezentoval svoju novú knižku s názvom ,,Dominikáni na Slovensku 

v 70. a 80. rokoch 20. storočia". Nešlo však len o samotnú prezentáciu, 

páter Hilár prišiel porozprávať o svojom živote, tajnej vysviacke, 

kňazstve, o reholi Dominikánov na Slovensku, pridal aj pekné zážitky 

zo súkromia. Spestrené to bolo aj premietaním príspevkov na plátne. 

Komornú atmosféru dopĺňala aj pekná dekorácia stolov, horiace sviečky 

a podsvietenie javiska. 

Pátra Hilára väčšina obyvateľov Smilna pozná. Minulý rok, dňa 

21.10.2013 oslávil 30. výročie kňazskej vysviacky, ktorú si pripomenul 

vo farskom kostole v Zborove, slávnostnou sv. omšou. Prvotný nápad 

vzišiel z hlavy ich miestnej kronikárky a v spolupráci s veľmi 

charizmatickým pátrom Hilárom, vznikla po niekoľko mesačnej práci a 

písania táto knižka, ktorá zachytáva prierez období od jeho 

študentských čias až po súčasnosť.  

O prípravu prezentácie v Smilne sa postarali členovia cirkevnej 

rady v spolupráci s OÚ. Ozvučenie, osvetlenie a projekciu zabezpečil 

Rastislav Juraši, pri organizácii mu pomohla kronikárka Valéria 

Bodiková. Účasť bola vysoká, prilákala deti aj dospelých, významným 

hosťom bol kňaz Mons. ThLic. Kamil Jankech, ktorý v rokoch 1981 - 

1993 pôsobil ako farár v našej farnosti. V priebehu podujatia bola 

možnosť si túto knižku zakúpiť za 2 €, po skončení si ju viacerí 

záujemcovia dali aj podpísať. Všetci odišli spokojní a obohatení o nové 

poznatky z histórie, z čias, ktorý hlavne mladí ľudia nemohli zažiť a aj 

takýmto spôsobom sme sa mohli preniesť do tejto doby. 

 

 



 Obecná knižnica 

      V priestoroch budovy materskej školy, č. d. 64, pri kostole sídli 

Obecná knižnica. Knihovníčkou je pani Štefánia Kravčíková. Správcom 

knižnice je Obecný úrad. Počet aktívnych členov nie je vysoký, ale 

postačujúci. Stálymi a aktívnymi členmi sú hlavne deti a mládež, menej 

dospelí. 

Miestnosť knižnice je síce malá, ale nachádza sa v nej dostatok rôznych 

a zaujímavých kníh pre všetky vekové skupiny. Ľudia si tu majú 

možnosť vyhľadať knihy z kategórií ako krásna literatúra pre deti 

a mládež, pre dospelých, publikácie od slovenských a českých autorov, 

detektívky, rozprávky, poézia, náučná, náboženská, hospodárska, 

dokonca aj ruská literatúra.  

Oficiálne je evidovaných 1463 ks kníh a viazaných periodík, z toho:  

170 ks odbornej literatúry pre dospelých  

848 ks krásnej literatúry pre dospelých  

55 ks odbornej literatúry pre deti 

390 ks krásnej literatúry pre deti  

Knižnica získava knihy predovšetkým ako dary, len niektoré sú 

zakúpené. V roku 2014 bolo darom získaných 46 ks knižných jednotiek. 

V roku 2014 bolo vypožičaných spolu 355 ks kníh, z toho:  

35 kníh odbornej literatúry pre dospelých    

 98 kníh krásnej literatúry pre dospelých     

 42 kníh odbornej literatúry pre deti      

 180 kníh krásnej literatúry pre deti 

V roku 2014 mala knižnica 40 aktívnych používateľov, z toho 26 vo veku 

do 15 rokov. Spolu návštevníkov knižnice 283 za účelom požičania kníh. 

Pri podujatí organizovanom ZŠ v Smilne navštívilo knižnicu 33 

návštevníkov.  

Akcie v knižnici: v marci, mesiaci kníh, prichádzajú na 

prehliadku knižnice aj deti z našej ZŠ, aby si mohli domov vypožičať tie 

knižky, ktoré ich najviac oslovili. Tiež aj z dôvodu, aby sa už od mladého 

veku naučili pracovať s literatúrou, vyhľadávať z publikácií potrebné 

informácie a vedieť spracovať daný text.  



Výpožičný poriadok: knihy sa vypožičiavajú len zaevidovaným 

členom so zaplateným poplatkom na dobu max. 3 mesiace, na 

požiadanie sa môže o 1 mesiac predĺžiť. Naraz je možné vypožičať max. 

3 knihy. Tie publikácie, ktoré sú iba prezenčné, si môžu ľudia 

preštudovať priamo v knižnici, kde majú k dispozícii stôl, stoličky, 

písacie potreby. 

Členský poplatok:  

- deti od 2. ročníka ZŠ do 15. roka veku – 0,20 EUR/rok, 

- dospelí – 0,40 EUR/rok. 

Knižnica je otvorená každú druhú sobotu od 14.00 do 16.00 hod. 

 

 Web stránka obce 

Od apríla 2014 funguje nová web stránka obce Smilno, na ktorej sa 

môžu občania obce oboznámiť s aktuálnym dianím, potrebnými 

informáciami pre bežný život, dostupné sú potrebné tlačivá a pod. Jej 

autorom je rodák zo Smilna, mladý výpočtový technik, Matúš Gmitter. 

Prvý článok s históriou Kostola sv. Štefana Kráľa zverejnil 7.4.2014 

práve Matúš.  

 

VI. Cirkevný život 
 

Správcom farnosti je duchovný otec Peter Bučko, kaplánmi Štefan 

Ružbarský a novokňaz Jozef Kacvinský. 

Kaplán Radoslav Bačo odchádza do farnosti Košice, sv. Košických 

mučeníkov, vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať za jeho prácu v našej 

farnosti a na jeho novom pôsobisku mu vyslovujeme hojnosť Božích 

milostí. 

V roku 2014 sa narodil iba jeden chlapec, zomrelo 6 ľudí, z toho 2 muži 

a 4 ženy, uzavreté boli 6 sobáše.  

 

 Služba kostolníčky Márie Kravčíkovej  

(*1.1.1952 - †30.11.2014) 



Dňa 30.11.2014 nás vo veku nedožitých 63 rokov opustila obetavá pani 

kostolníčka Mária Kravčíková. Celý svoj život sa venovala službe v 

kostole sv. Štefana Uhorského v Smilne. Najprv ako aranžérka kvetov 

pri pani Veronike Jančoškovej, potom bola nápomocná svojmu otcovi 

Jánovi Kravčíkovi, ktorý bol 10 rokov kostolníkom a posledných 27 

rokov bola sama v úlohe kostolníčky.  

Pani Mária sa narodila 1.1.1952 na sviatok Bohorodičky Panny Márie a 

zomrela 30.11.2014 vo sviatok sv. Ondreja apoštola, zároveň patróna 

Košickej arcidiecézy. Celý jej život sa niesol v službe Pánovi, vrúcnej 

modlitbe a láske ku kvetom. Pani Mária sa narodila v rodine Jána a 

Anny Kravčíkovej (rod. Baranovej) ako jedno z troch detí, z ktorých len 

ona a jej brat František sa dožili zrelého veku. Do pätnásteho roku života 

žila s rodičmi v Smilne a učila sa na Základnej škole v Zborove. V tom 

čase chodili po Slovensku rehoľníčky z Rádu bosých Karmelitánok z 

Velehradu, z Čiech. Oslovovali mladé dievčatá, ktoré mali záujem 

zasvätiť svoj život Pánu Bohu. Mária pôvodne chcela byť cukrárkou, no 

po návšteve sestier sa rozhodla nepokračovať v štúdiu na učňovskej 

škole a nasledovať sestry na Velehrad. Tam jej bola, okrem prípravy na 

vstup do Rádu, pridelená práca pri chorých a psychicky labilných 

ľuďoch. Vzhľadom na svoj mladý vek a namáhavú prácu sa približne o 

šesť mesiacov vrátila domov, aby sa zotavila. V štúdiu už nepokračovala 

a nastúpila do práce v Odeve Svidník ako šička. Už v tom období sa 

Mária zaujímala o modlitbu, pobožnosti, úpravu kvetov v kostole. Sama 

kvety pestovala i zháňala po obci od dobrých žien, ktoré sa tiež venovali 

kvetom a následne ich obetovali na výzdobu oltárov, kríža, či obetného 

stola. 

V čase, keď bol v Zborovskej fare správcom vdp. Jozef Juhás, v roku 

1977, oslovil tento otca pani Márie, Jána Kravčíka, s ponukou prevzatia 

úlohy kostolníka v Smilne. Na naliehanie svojej dcéry Márie, prijal pán 

Kravčík túto zodpovednú úlohu. Ona mu vždy ochotne pomáhala pri 

všetkých prácach a povinnostiach spojených s touto funkciou. V roku 

1987 sa stal správcom Zborovskej fary vdp. Kamil Jankech a vtedy i 

pani Mária prebrala úlohu kostolníčky v plnom rozsahu po svojom 



otcovi. V tejto rodine bola tak treťou, kto "kostolníkoval". Prvým bol 

pradedo pani Márie Ján Krafčík. Mária žila v slobodnom stave celý život, 

a aj keď nezložila večné sľuby, žila prísnym spôsobom života. Denne sa 

modlievala sv. Ruženec, čítavala Nábožné výlevy, Rímsky misál i sv. 

Písmo.  Hodiny dokázala stráviť na kolenách pri tichej modlitbe. Vždy 

však bola usilovná a nevyhýbala sa žiadnej práci. 

Pani Mária slúžila Pánovi v kostole sv. Štefana Uhorského takmer do 

posledných dní svojho života. Veľmi nečakane sa u nej prejavila zákerná 

choroba s prvými prejavmi v auguste 2014. Poslednýkrát slúžila pri 

nedeľnej sv. omši dňa 28.9.2014. Poobede už na vešpery neprišla pre 

veľmi nepriaznivý zdravotný stav. Odovzdala kľúče od kostola členom 

Pastoračnej rady, aby pozháňali nového kostolníka. Po oslovení 

viacerých žien žijúcich v blízkosti kostola, prevzala úlohu kostolníčky 

pani  Alžbeta Veličková vo viere dočasného zastupovania, kým sa pani 

Mária nezotaví. Choroba však bola silnejšia ako ľudská vôľa a dňa 

30.11.2014 si Pán povolal pani Máriu k sebe. Posledné tri dni života 

strávila  doma v kruhu najbližších, zaopatrená všetkými sviatosťami. V 

nedeľu 30.11.2014 po sv. omši vyzval pán kaplán Jozef Kacvinský 

všetkých veriacich v kostole k modlitbe za pani Máriu. Následne sa 

všetci kňazi: vdp. Jozef Bučko, kapláni Štefan Ružbarský i Jozef 

Kacvinský zišli pri jej posteli. Večer o 22.30 hod. odovzdala pani Mária 

dušu Pánu Bohu. Pán Boh zaplať za jej celoživotnú službu.  

 

 Hospodárska a pastoračná rada pri kostole sv. Štefana Uhorského 

V júli 2014 sa pani Anna Špaková vzdala členstva v Hospodárskej 

rade i vedenia pokladne, úlohu pokladníčky prevzala Anna Paľová. 

Zároveň časom prestali svoju funkciu kurátorov vykonávať i pán Ján 

Baran Tomik a pán Ján Baran (Šnapek). Z pôvodnej Hospodárskej rady 

zostali aktívne len 2 členky Mária Barnová a  Anna Paľová.  

      Pôvodná Pastoračná rada sa zúžila na 2 členky, a to Annu 

Kravcovú a Alenu Mačušovú. P. Mária Blažeková časom prestala 

spolupracovať pre zdravotné problémy, Alžbeta Veličková prebrala 

úlohu kostolníčky po nebohej p. kostolníčke Márii Kravčíkovej. Pre 



potreby vedenia evidencie a vyúčtovania financií pre rekonštrukciu 

kostola bol oslovený Ing. Marek Horbaj, ktorý túto úlohu prijal. Takto 

sa vyprofilovala skupinka piatich ľudí, ktorí vykonávajú úlohy ako 

finančné, tak i pastoračné. 

 

Významné podujatia:  

 29.6.2014 – Svätá omša pri kaplnke Panny Márie  

 máj 2014 – Prvé sväté prijímanie  

 Odpustová slávnosť  

 15. 9. 2014 – Púť k Stolčeku Panny Márie 

Aj tento rok sa konala púť k Stolčeku Panny Márie na sviatok 

Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska.  

Zraz pútnikov bol o 13:00 hod. pred kostolom sv. Štefana 

v Smilne. Toto posvätné miesto sa nachádza hlboko v lese pri 

Smilnianskom vrchu a cesta k nemu trvá približne 45-55 minút. Púte 

sa zúčastnil aj pán kaplán vdp. Jozef Kacvinský, novokňaz vo farnosti 

Zborov. Počas cesty sa veriaci pomodlili sv. ruženec, hore pri Stolčeku 

Panny Márie sa modlila Korunka Božieho milosrdenstva. Okrem 

posvätného kameňa sa tam nachádza aj sv. kríž a socha Panny Márie. 

Celkovo sa zhromaždilo približne 70-80 ľudí. 

Púť je tradične spojená aj s opekaním. Na mieste sú k dispozícii aj 

ohniská, postavené lavičky a stoly.  

 23.9.2012 – Sv. omša na sviatok sv. Pia z Pietrelciny 

(každomesačné sv. omše s pobožnosťou k sv. Piovi) 

 Vystúpenia speváckeho Zboru pri kostole sv. Štefana v Smilne pod 

vedením pani Marty Kmeťovej počas významných sviatkov, slávnosti a 

príležitostí (na Vianoce, Veľkú Noc, 1. sväté prijímanie, „Kermeš“...) 

 

VII. Spolky a organizácie 

 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Smilno 
 



 8.2.2014  - Ustanovujúca schôdza ZO JDS Smilno  

V novembri 2013 starosta obce, p. Miroslav Petruš, zvolal 

posedenie dôchodcov, na ktoré pozval aj zástupcov Okresnej organizácie 

Jednoty dôchodcov Slovenska z Bardejova.  

Slovo dalo slovo a tak na deň 8.2.2014 bola zvolaná ustanovujúca 

schôdza, na ktorej bola založená Základná organizácia JDS Smilno. 

Členská schôdza si zvolila 5-členný výbor a 3-člennú kontrolno-revíznu 

komisiu. Za predsedníčku ZO bola zvolená Elena Kimáková, za pod-

predsedu Emil Lacek, za tajomníčku Božena Vaľová, za pokladníčku 

Anna Greškovičová a členku výboru Anna Mačušová. Za predsedníčku 

revíznej komisie bola zvolená Gabriela Šimcová a členmi revíznej 

komisie sa stali Helena Marcinová a Peter Kimák. 

Organizácia je nezisková a na svoju činnosť môže využívať 

finančné prostriedky z členských príspevkov, z milodarov od sponzorov 

a z 2% vyúčtovania daní fyzických osôb, ktorí poukážu pre organizáciu. 

Dostáva aj dotácie od obce, ktorá túto organizáciu podporuje. 

 Spolu už má viac ako 50 členov. Svoju činnosť zameriava na 

aktivity okresnej organizácie.  

Členské schôdze ZO JDS Smilno sa konajú pravidelne podľa ich 

harmonogramu v sále OÚ v Smilne. 

V rámci vlastných aktivít majú rôzne posedenia, vystúpenia, 

športové dni, aj s inými ZO JDS z okresu, opekanie pri ohni a iné. Ženy 

sa dvakrát týždenne, t.j. utorok a štvrtok o 19.00 hod. schádzajú na 

kondičné cvičenie pre upevnenie svojho zdravia. Cviky na posilnenie 

fyzickej kondície a spevnenie tela predvádza pani Bronislava Paľová.  

 

 

 31.5.2014 – Kalinčiakovo Záturčie 

Naša organizácia sa môže pochváliť už aj veľkým úspechom. Pani 

Helena Marcinová sa zúčastnila na okresnej súťaži Kalinčiakovo 

Záturčie, kde obsadila 1. miesto v recitovaní prózy, konkrétne ukážky 

od autora Petra Štrelingera - Kto upratuje. Domov si odniesla diplom, 

vecné ceny, ale hlavne dobrý pocit. Takto automaticky postúpila aj na 



celoslovenské kolo, kde reprezentovala našu obec, ale aj okres Bardejov 

a to spolu s Mgr. Annou Ďuríkovou, ktorá skončila na 2. mieste. Prvý 

ročník celoslovenských prehliadok v umeleckom prednese poézie a prózy 

seniorov sa konal dňa 31.5.2014 v Martine. Súťaže sa spolu zúčastnilo 

30 recitátorov, predsedom poroty bol Doc. Mgr. Art. Juraj Sarvaš. Pani 

Marcinová tu zvíťazila a získala diplom za osobnostný prístup recitátora, 

pôsobivosť prednesu a dramatickú prípravu predlohy (zdroj: časopis 

3.vek, č.1-2/2014). 

      

 14. jún 2014 - Okresné športové hry v Marhani 

Ďalšou aktivitou pre našich seniorov boli Okresné športové hry v 

Marhani konané dňa 14. júna 2014. Hier sa zúčastnilo zhruba 400 

seniorov z 29 základných organizácií. Obec Smilno reprezentovali 9 

členovia, ktorí sa umiestnili na peknom 4. mieste. V rámci jednotlivcov 

sa 3. miesto ušlo pani Elene Kimákovej, v streľbe zo vzduchovky sa 

dobre umiestnil aj pán Vladimír Mačuš. 

 

 5. júl 2014 – Opekačka pod Smilnianskym vrchom  

Malou, ale veľmi vydarenou akciu, bola aj opekačka na lúke pod 

Smilnianskym vrchom pri chatke. Zorganizovala sa v deň sviatku Cyrila 

a Metoda, 5. júla 2014. Zišlo sa tam 21 ľudí, avšak nielen seniorov. 

Každý si so sebou priniesol to, čo má rád, na niečo sa predtým 

poskladali a nakúpili. Sedelo a zabávalo sa dlho, panovala dobrá nálada. 

 

 

 

 6.9.2014 - Dožinkové slávnosti v Bardejove 

Naši seniori sa zúčastnili dňa 6.9.2014 na dožinkových 

slávnostiach v Bardejove. Konala sa na Radničnom námestí, ale úvodný 

alegorický sprievod vozov prechádzal cez viaceré časti mesta. Slávností 

dožiniek sú  oslavou konca žatvy a radosti z úrody. Projekt bol 

spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho 



rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.  

 Predsedníčka pani Kimáková sa aktívne zapojila aj do prekonania 

celoslovenského rekordu v dĺžke dožinkového koláča (klasického 

kysnutého závinu z 1 kg múky). Rekord sa podarilo hravo prekonať a 

výsledná dĺžka koláča po spojení všetkých závinov dokopy bola 52,46 

m.  

Sprievodným programom boli vystúpenia viacerých folklórnych 

súborov, ukážka poľnohospodárskych strojov a techniky, mlátenie 

slamy cepmi a pod.   

 

 21.9.2014 – Malé dožinky na stretnutí dôchodcov   

„Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné 

vydanie.” (Hans Christian Andersen) 

Tento krátky úvodný citát vystihuje výstavu, ktorá sa konala v 

nedeľu, 21.9.2014, na stretnutí našich seniorov v sále kultúrneho domu 

v Smilne. Nápad vzišiel práve od našich dôchodcov, ktorí ju 

zorganizovali. Spojili príjemné s užitočným - ich posedenie s 

prezentáciou nimi napestovanej zeleniny a ovocia. O dekoráciu stolov sa 

postarala pani Jana Majcherová. 

Schôdza sa začala o 15.30 úvodným predhovorom predsedkyne 

ZO JDS Smilno, p. Kimákovej, prebrali sa na nej všetky ich doterajšie 

aktivity aj iné témy. Zároveň sa snažili vymyslieť aj nejaké nové, nielen 

pre ich členov, ale pre širokú verejnosť. Zúčastnil sa aj zastupujúci 

starosta obce, Mgr. Ján Račko. Počas schôdze prišlo niekoľko ľudí, aby 

si pozreli výstavu, ktorá zaujala už od dverí. Na ďalší deň sa na výstavu 

prišli pozrieť aj deti zo škôlky a žiaci ZŠ, ktorým sa ušlo aj niečo z 

prezentovanej úrody.  

 

 19.10.2014 – Stretnutie seniorov a výstava obrazov 

Seniori z JDS ZO Smilno v spolupráci s OÚ v Smilne zorganizovali 

výstavu obrazov. Tá začala oficiálnym otvorením dňa 19.10.2014 o 



15.00 hod v sále OÚ. Bola spojená s riadnou členskou schôdzou 

dôchodcov. 

Predsedkyňa p. Elena Kimáková viedla schôdzu podľa bodov 

programu. Zhrnuli si svoje doterajšie aktivity, zablahoželali víťazke v 

prednese poézie a prózy p. Helene Marcinovej, ktorá predniesla úryvok 

prózy aj priamo v sále. Ďalšie blahoželania patrili tým členom, ktorí za 

posledný mesiac oslávili svoje narodeniny alebo meniny. V diskusii sa 

riešili budúce akcie a podujatia. Priebeh schôdze bol obohatený o 

vystúpenia speváckeho spolku našich seniorov, ktorých hudobne 

sprevádzal na harmonike Marián Bukovský zo Zborova.  

Po ukončení schôdze nasledovalo občerstvenie. 

Hlavnými vystavovateľmi boli Mgr. Alžbeta Smolková, Mgr. Jana 

Baranová a Ing. Marek Horbaj. Svoje obrazy vystavili aj mladí maliari a 

to Tamarka Kimáková (9 r.), Viktor Velička (13 r.) a Michal Tomik (15 

r.). O dekoráciu stolov a výzdobu v sále sa postarala p. Jana Majcherová.  

Výstava trvala do štvrtka, 23.10.2014. 

 

 16.11.2014 – Posedenie seniorov 

Aj tento rok sa uskutočnilo tradičné posedenie pre našich 

dôchodcov v sále Kultúrneho domu v Smilne. Akcia sa konala 

16.11.2014 so začiatkom o 15.00 hod. Hlavnou myšlienkou tohto 

posedenia ako vzdanie úcty starším bol citát ,,Bez Vás by sme tu neboli". 

Organizátormi boli poslanci obecného zastupiteľstva s pracovníkmi OÚ. 

Prítomných hostí privítal Mgr. Ján Račko, zástupca starostu obce. 

Zúčastnilo sa približne 95 seniorov, deti z materskej aj základnej školy 

a ich rodinní príslušníci. 

Bohatý program začal krátkym príhovorom žiačky zo ZŠ a 

nasledovalo vystúpenie detí zo škôlky, ktoré pekne zaspievali, 

zarecitovali a zatancovali. Vďaka patrí hlavne pani riaditeľke Mgr. Silvii 

Gujdanovej, pani učiteľkám a pani vychovávateľke, ktoré s deťmi tento 

program vopred nacvičovali. 

Pokračovalo sa spevom ľudových piesní v podaní speváckeho 

zboru členov ZO JDS Smilno s hudobným doprovodom harmonikára M. 



Bukovského a huslistu A. Petruša. Nasledovalo občerstvenie pre 

dôchodcov a deti, ktoré pripravil kuchár p. Amrogovič. Zábava 

pokračovala ďalej pri stoloch, hudobníci hrali, speváci spievali. Na konci 

sa každému dôchodcovi rozdal balíček salóniek a deťom čokoláda ako 

malá pozornosť.  

 

 30.12.2014 – Vianočná členská schôdza 

Vianočná členská schôdza sa konala dňa 30.12.2014 v sále 

Obecného úradu v Smilne, zúčastnili sa takmer všetci jej členovia. Po 

skončení oficiálneho programu nasledovalo krátke vystúpenie detí, 

ktoré pekne zaspievali koledy a zavinšovali. Následne sa podávala 

chutná kapustnica a iné občerstvenie. 

 

BIODRUŽSTVO Smilno 
 
Členská schôdza podielnikov ”BIODRUŽSTVO” Smilno sa konala dňa 

8.10.2014 v sále OÚ od 10.00 hod. Program schôdze bol bohatý, pozostával z 

10 bodov. Zúčastnilo sa jej predstavenstvo družstva v zložení - predseda Ing. 

Imrich Hvišč, podpredseda Ing. Milan Šivec, Ing. Juraj Vitko, Ing. Vincent 

Kontura, Milan Jančošek, Magdaléna Slivková. Prítomný bol aj zástupca 

starostu obce, Mgr. Ján Račko, ďalej členovia komisie, zamestnanci družstva 

a verejnosť. 

      Po oficiálnom otvorení schôdze nasledovalo čítanie správy predstavenstva 

družstva o výsledkoch hospodárenia za rok 2013 a predloženie 

podnikateľského zámeru na rok 2014, ďalej správy o činnosti kontrolnej 

komisie za rok 2013. Uskutočnila sa aj voľba orgánov družstva, avšak 

najdôležitejšou voľbou bolo zvolenie nového predsedu družstva. Ten terajší sa 

totiž dobrovoľne vzdal svojej funkcie z osobných dôvodov a novým predsedom 

po hlasovaní a sčítaní bodov sa jednomyseľne stal Ing. Juraj Vitko, k čomu mu 

hneď pán Ing. Hvišč zablahoželal. Po diskusii a prebratí všetkých potrebných 

záležitostí sa schôdza ukončila a nasledoval obed a občerstvenie pre 

prítomných, ktorí boli zapísaní na prezenčnej listine.  

Celková bilancia hospodárenia, výnosov, úspechov, ale aj strát a nedostatkov 

je taká, že vo viacerých oblastiach nastal oproti predošlým rokom pokles tak 



v rastlinnej, ako aj živočíšnej produkcii a ich spracovaní. Výnos pšenice a ovsa 

je dostačujúci, v sklade sú ešte zásoby z minulej sezóny. Veľký podiel na 

príjmoch pre družstvo majú predovšetkým 3 mliečne automaty, 2 sú v 

Bardejove a jeden vo Svidníku. Týmto je aj naše družstvo oproti ostatným 

výnimočné, taktiež je zapojené do Programu rozvoja vidieka a zamerané na bio 

chov zvierat, ich pohodlie, pestovanie  a spracovanie produktov. Problémom 

začína byť akurát znižujúci sa počet zamestnancov a slabý záujem nových 

uchádzačov. To ako sa bude situácia vyvíjať závisí už aj od nového predsedu, 

ako sa zhostí novej funkcie a koľko snahy vynaloží na to, aby sa bilancia 

zlepšovala. 

 

VIII. Telovýchova a šport 

 

Obecný športový klub SMILNO 

 

 16.8.2014 – Otvorenie futbalovej sezóny 2014/2015 

OŠK Smilno odohralo v sobotu, dňa 16.8.2014, svoj prvý zápas sezóny 

2014/2015, v rámci II. triedy dospelých ObFZ Bardejov, proti 

domácemu tímu FK ŠK Fričkovce na futbalovom ihrisku vo 

Fričkovciach.  

Za našu obec nastúpili hráči v tejto zostave: Samuel Grobár (1), Marek 

Barna (2), Rastislav Tribula (3), Stanislav Baran (4), Ondrej Pavlovský 

(5), Viliam Šimco (7), Lukáš Štefančík (8), Jozef Rondzik (9), Peter 

Vonkomer (10), František Marcin (13), Štefan Magoč (14).  

Náhradníkmi boli Ivan Barna (12) a Peter Sokol (15). 

Vo futbalovej sezóne 2013/2014 skončil OŠK SMILNO na 4. mieste v II. 

triede – dospelí.  

Klub vypadol z I. triedy.  

Klub odohral všetkých 18 zápasov so skóre 41 : 37 

- počet vyhratých zápasov – 9 

- počet remíz – 2 

- počet prehratých zápasov – 7 



- celkový počet bodov – 29 

(Zdroj: obfzbardejov.sk) 

 

 júl 2014 – Oslavy sviatku Cyrila a Metoda v obci 

Volejbalový turnaj  

 

 9.8.2014 – Hasičská súťaž v Becherove 

V sobotu, dňa 9.8.2014, sa v obci Becherov konala súťaž medzi 

jednotlivými družstvami dobrovoľných hasičských zborov (DHZ). Súťaž 

sa začala o 14.00 hod na futbalovom ihrisku. Tímy súťažili v rovnakej 

disciplíne, v dvoch po sebe idúcich útokoch. O výhru sa snažili družstvá 

z obcí Becherov (2 súťažné družstvá), Chmeľová, Zborov, Stebník, 

Stebnícka Huta, Smilno a Komárov. Avšak čestné 1. miesto obsadili 

domáci, teda Becherovčania a odniesli si vytúženú trofej. Ostatní 

členovia tímov si prevzali diplomy. Súťažiacich silno podporovalo 

približne 70 divákov. Náš súťažný tím zo Smilna sa umiestnil na peknom 

7. mieste a v tabuľke mal pridelených 5 bodov. 

 

 16.8.2014 - Hasičská súťaž v Chmeľovej 

Ďalšie kolo hasičskej súťaže sa konalo v sobotu 16. augusta, 

tentokrát bola hostiteľská obec Chmeľová. Súťažilo sa na futbalovom 

ihrisku, pri ktorom sa nachádzali aj stánky s občerstvením, kde sa 

podával guľáš, grilované klobásky a nápoje. Jednotlivé tímy boli z obcí 

Becherov, za Chmeľovú súťažili dve družstvá (dospelí a Plameň 

Chmeľová), ďalej DHZ Zborov, Stebník (2 tímy), Stebnícka Huta, 

Bardejov a Smilno. Našu obec reprezentovali chlapci v tejto zostave - 

Marek Gmitter, Dávid Klimovič, Ondrej Česla, Stanislav Baran, Jozef 

Bača, Matúš Kravčík, Martin Kravec pod vedením Jozefa Lukáča. 

Súťažilo sa v dvoch kolách v tej istej disciplíne, na záver sa vyhlásili 

výsledky. Všetci sa veľmi snažili, boli v plnom nasadení a prejavili svoju 

bojovnosť a súťaživosť. Avšak vyhrať mohol len jeden DHZ, tento raz to 

bol DHZ Becherov, na 2. mieste sa umiestnilo družstvo zo Zborova. Naši 

chlapci skončili na 7. mieste z deviatich zúčastnených družstiev. Môže 



za to hlavne staršia technika, ktorú mali počas súťaže k dispozícii. 

Domov si odniesli diplom za účasť.      

 

 28.12.2014 – Prvý Vianočný stolno-tenisový turnaj a šípky 

Obec Smilno a Kultúrno-športová komisia zorganizovali 1. 

vianočný stolno-tenisový turnaj a turnaj v šípkach. Bola to jedna 

z prvých akcií pod hlavičkou nového obecného zastupiteľstva a nového 

pána starostu Bc. Vladimíra Barana. Súťaž prebehla na OÚ v Smilne 

28. decembra 2014 so začiatkom od 14.00 hod. Zúčastnili sa aj hráči zo 

Zborova. V stolnom tenise bojovalo o prvenstvo 40 štartujúcich 

rozdelených do dvoch kategórií. Deti a mládež (14 súťažiacich) 

a z dospelých sa prihlásilo 26 súťažiacich. O zápolenie v šípkach 

spočiatku prejavili záujem najmä ženy s deťmi, no napokon hrali aj 

muži. Pre registrovaných hráčov organizátori pripravili spestrenie 

v podobe občerstvenia. Ceny pre víťazov poskytol OÚ a sponzori Topa 

šport, s.r.o., Golden Taxi a Ski/Sun area Makovica. Tieto si spoločne 

s diplomami prevzali po skončení finálových kôl víťazi jednotlivých častí 

turnaja.  

Na prvých miestach sa umiestnili: v stolnom tenise v kategórii 

dospelí Štefan Magoč, medzi mládežou Marek Kuruc zo Zborova, 

a v šípkach triumfoval Štefan Marcin. Prvý ročník vianočného turnaja 

dopadol výborne. 

 

 Kondičné cvičenie 

V roku 2014 sa naše ženy a dievčatá po dlhom čase vrátili 

k pravidelnému kondičnému cvičeniu. Organizovali sa každý utorok 

a štvrtok o 19.00 hod. v sále miestneho kultúrneho domu. Mladým sa 

venovala Martina Kušnírová, fitnes trénerka z našej obce. Skôr 

narodeným s venovala pani Bronislava Paľová. V letnom období je 

k dispozícii sála kultúrneho domu, v zimnom období telocvičňa miestnej 

ZŠ. Cviky sú zamerané na zvýšenie kondície, spevnenie tela, najmä 

chrbta, sú nenáročné, ale pomôžu.  

 



 

 

 


