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Vážení spoluobčania!

S potešením a s pocitom zadosťučinenia môžeme dnes skonštatovať, že 
problém s vírusom COVID-19 sa nám javí byť zažehnaný. Začiatkom 

júna sme otvorili materskú aj základnú školu a život sa pomaly dostáva do 
normálnych koľají. Stále však musíme byť zodpovední, aby nebodaj neprišla 
druhá vlna nákazy. V tejto chvíli je však potrebné poďakovať všetkým 
tým, ktorí sa pričinili o to, že sme to v našej obci Soľ zvládli bez väčších 
problémov a vírus sa tu nevyskytol.
Chcem poďakovať všetkým zodpovedným občanom, ktorí vo veľkej miere 
dodržiavali stanovené pravidlá, špeciálne ďakujem tým, ktorí pre blaho 
nás všetkých boli v prvej línii - lekárom, zdravotníkom, predavačkám                       
v obchodoch, zamestnancom pošty, obecného úradu, miestnej občianskej 
poriadkovej službe, terénnym sociálnym a komunitným pracovníkom. 
Osobitne je potrebné poďakovať členom Dobrovoľného hasičského zboru 
Soľ za ich pomoc pri dezinfekcii verejných priestranstiev, ako aj účasť 
pri službe repatriantom v karanténnom centre vo Vranove nad Topľou. 
Samozrejme, poďakovanie patrí aj všetkým ženám - dobrovoľníčkam, 
ktoré po dodaní materiálu od obce ochotne ušili množstvo rúšok, ktoré obec 
následne rozdala do jednotlivých domácností. Ešte raz všetkým, aj keď sme 
ich tu možno nespomenuli, patrí VEĽKÁ VĎAKA.
Tento vírus rozhádzal celý náš doterajší spôsob života. Pravdepodobne, 
mnohé veci už nebudú také, ako predtým a s určitosťou nás nečakajú ľahké 
časy v každej oblasti života. Ale aj táto zdravotnícka kríza ukázala, že keď sa 
spolu zomkneme a budeme zodpovední, spolu to dokážeme.

                                                                         Ing. Jozef Berta
                                                                                  starosta obce
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„Odpad“ je v zmysle zákona o od-
padoch hnuteľná vec alebo látka, kto-
rej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej 
zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť. 
Jednoducho povedané, odpad je aká-
koľvek vec, ktorú už nevyužívame 
a nemá pre nás význam, takže sa jej 
chceme zbaviť. 

Odpad sa vo všeobecnosti označu-
je ako komunálny, resp. zmieša-
ný odpad a spravidla končí 
v zbernej nádobe. Obec podľa har-
monogramu spoločnosti Fúra, s. r. 
o. Košice v pravidelných intervaloch 
zabezpečuje zber komunálneho 
a ostatného triedeného odpadu z do-
mácností tak, aby nebol dôvod na 
vznik čiernych skládok na území 
obce.

Delenie odpadov podľa druhov 
a rôznych kategórií zahŕňa známy po-
jem „triedenie odpadov“. Reálne to 
znamená uvedomenie si skutočnos-
ti, že do komunálneho odpadu – do 
zbernej nádoby – nepatrí biologický 
a stavebný odpad, ale ani triedený 
odpad, t. j. papier, sklo, elektrood-
pad, nebezpečný odpad a iné. Dodr-
žaním týchto základných pravidiel 
v každej domácnosti pri nakladaní 
s odpadom by obec splnila cieľ, kto-
rý nadväzuje na ciele Európskej únie, 
ktoré sú stanovené v príslušných 
smerniciach pre členské štáty (tzv. 
waste package), a to, že v roku 2021 
by triedený odpad predstavoval až 60 
% komunálneho odpadu. 

Vyzbieraný komunálny odpad sa ďa-
lej odváža na skládku odpadov, kde 
sa odpad uloží. Za odvoz a uloženie 
odpadu na skládke sa platí poplatok 
a môžeme ho jednoducho nazvať po-
platok za zneškodnenie odpadu.

Od januára 2019 je obec povinná 
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie 
triedeného zberu komunálnych 
odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo  
a viacvrstvové kombinované materiály 
na báze lepenky najmenej v rozsahu 
cieľov zberu. Tento zber v obci 
bol zavedený aj predtým, pre obec 
však vyššie uvedeným  nariadením 

vznikla povinnosť vypočítať úroveň 
vytriedenia komunálnych odpadov, 
podľa čoho sa určí ďalší poplatok 
súvisiaci s  likvidáciou odpadu a tento 
si pomenujme poplatok za vytriedenie 
odpadu.

Obec pri  výpočte  úrovne  vytriede-
nia komunálnych odpadov v prísluš-
nom roku vychádzala z údajov z evi-
dencie o druhoch a množstve odpadu 
a nakladaní s ním za predchádzajúci 
kalendárny rok. Na výpočet úrovne 
vytriedenia komunálnych odpadov 
použila len vytriedené zložky komu-
nálneho odpadu, ktoré sú zaradené do 
zoznamu uvedeného v Prílohe   č. 1 
k zákonu č. 329/2018 Z. z. Zákona         
o poplatkoch za uloženie odpadov          
a o zmene a doplnení zákona č. 
587/2004 Z. z. o Environmentálnom 
fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
(papier, lepenka, sklo, plasty, drevo, 
železo, hliník, batérie a akumulátory 
atď.). Výsledkom vyššie uvedeného 
výpočtu bolo zaradenie obce podľa  
úrovne vytriedenia komunálneho od-
padu pod položku č. 2 (viď tabuľka).

Spoločnosti zabezpečujúce vývoz 
alebo uskladnenie odpadu na zákla-
de oznámenia  o zaradení obce do 
určitej úrovne vytriedenia (obec Soľ 
pod položkou 2) začali obci naviac 
fakturovať poplatok za vytriedenie 
odpadu. V roku 2019 to bolo 12 €/t, 
v roku 2020 je to 24 €/t. Výšku po-
platku v roku 2021 môžu ovplyvniť 

všetci občania správnym triedením 
odpadov v domácnosti. Úroveň 
vytriedenia sa tak môže zvýšiť, čím sa 
zákonite zníži poplatok. V najhoršom 
prípade sa sadzba môže zvýšiť až na 
33 €/t.

Na porovnanie uvádzame, že v roku 
2018 sa v obci vyzbieralo 254,3 ton 
odpadu a poplatky za jeho zneškodne-
nie boli vo výške 26 587,- €. V roku 
2019 obec vyprodukovala 267,2 t 
odpadu, o 12,9 ton viac oproti pred-
chádzajúcemu roku a poplatky za 
zneškodnenie odpadu boli vo výške 
26 230,10,- €. Obec ale v uvedenom 
roku musela zaplatiť naviac poplatok 
za vytriedenie odpadu, a to vo výške 
2 907,83,- €, takže celkové náklady 
za likvidáciu odpadu boli 29 137,93,- 
€. Poplatok za vytriedenie odpadu sa 
v roku 2020 zvýšil z 12,- €/t na 24,- 
€/t (viď tabuľka, pol. 2), a preto obec 
predpokladá výrazné zvýšenie ná-
kladov na likvidáciu odpadov v roku 
2020. 

Do budúcna to zákonite znamená 
zvýšenie poplatkov za komunálny 
odpad aj pre občanov obce. „Čím 
je nižšia úroveň vytriedenia, tým je 
vyššia sadzba za uloženie odpadov na 
skládku“, preto žiadame všetkých ob-
čanov, aby sa tým riadili pri triedení 
odpadu, resp. pri vyhadzovaní odpadu 
do zberných nádob.           

                                                   
 (ocu)
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Tabuľka určujúca poplatok za vytriedenie odpadu
Položka Úroveň vytriedenia komunálne-

ho odpadu x [%]
Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019 2020 2021 a nasledujúce roky

1 x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11

           Slávnostné otvorenie výdajne pitnej vody     
Dňa 29. januára 2020 o 13.00 hod. bola 
slávnostne otvorená „Výdajňa pitnej vody“, ktorá 
je určená pre občanov bez vodovodnej prípojky.  
Tento projekt sa zrealizoval vďaka podpore z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného 
programu Ľudské zdroje. Pre odber pitnej vody je  pre 
obyvateľov obce  bez  vodovodnej prípojky k dispozícii 
automatický výdajný systém (výdajný automat) 
pre platený odber vody prostredníctvom čipových 
kariet. Tento automat sa nachádza v novovybudovanom 
objekte „Výdajňa pitnej vody“, ktorý je pre obyvateľov 
obce bez vodovodnej prípojky sprístupnený každý deň 
v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod. Čipové karty je možné 
si prevziať na obecnom úrade. Do každej rodiny bola 
určená jedna čipová karta, na ktorej je štartovací balíček 
1 000 litrov vody. Po spotrebovaní všetkých litrov vody 
je možné čipovú  kartu opätovne dobiť v minimálnej 
hodnote 3,- € / 1 000 litrov vody.   

                                                                                                         (ocu)                     

PROJEKT V REALIZÁCII

Realizácia projektu zberný dvor

Začiatkom roka 2021 po ukončení projektu „Dobudovanie 
systému nakladania s komunálnym odpadom pre 
zlepšené podmienky bývania v obci Soľ“ uvedie obec do 
prevádzky zberný dvor. Objekt zberného dvora v zmysle 
technických požiadaviek na prevádzku zberného dvora 
podľa § 7 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. bude slúžiť 
ako skladovací priestor pre odpad vhodný na prípravu na 
opätovné použitie a na zhromaždenie vyseparovaných 
zložiek komunálneho odpadu, najmä šatstva, jedlých 
olejov a tukov, objemného odpadu a drobného stavebného 
odpadu. V rôznych častiach obce (časť obce pri 
Agrodružstve, pri futbalovom ihrisku, pri katolíckom 

kostole na parkovisku, pri zdravotnom stredisku, v centre 
pri obecnom úrade, v časti obce smer Hlinné, v časti obce 
Rudlovská a Rybník) budú sezónne alebo jednorazovo 
na objednávku umiestnené otvorené veľkoobjemové 
kontajnery. Taktiež na troch vybudovaných stojiskách 
v lokalite osady obývanej príslušníkmi MRK sa podľa 
potreby umiestnia  kontajnery (2 ks), ktoré sa po ich 
naplnení odvezú na zberný dvor a opakovane sa tam 
umiestnia až na základe skutočnej potreby. Zintenzívni 
a skultúrni sa tým zber zmesového komunálneho odpadu 
v celej obci, zároveň sa zníži nepriaznivý vplyv na životné 
prostredie a obmedzí sa vznik divokých skládok odpadov. 

                                                                                     (ocu)
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75. výročie oslobodenia obce

Dňa 18. januára 2020 sme si pripomenuli 75. výročie 
oslobodenia našej obce. Z viacerých písomných 
záznamov o priamom oslobodení obce Soľ, najpresnejší 
a zároveň svojou ľudsky vypovedajúcou hodnotou, je 
záznam v „Historii domus fary Soľanskej“. Je to priame 
svedectvo človeka – kňaza, ktorý tento deň, ako aj 
všetky predchádzajúce v Soli prežil. „V noci z 18. na 19. 
januára o 3. hodine prešlo posledné auto nemecké cez Soľ 
a vyhodili za sebou most pri mlyne. 19. januára 1945 ráno 
bolo úplne ticho. Ľudia – muži, povychádzali z úkrytov 
a tešili sa, že zostali doma nažive, že ich Nemci pri ústupe 
neorabovali. Napnuté očakávanie, kedy prídu Rusi. Celé 
predpoludnie všetok ľud v netrpezlivom  napnutí sa chystal 
na slávnostné privítanie. Keď sa zjavili prvé ruské vojenské hliadky, zvony vyzváňali, ľudia sa zbiehali. Oficiálne 

privítanie nebolo žiadne, iba že im ľudia doniesli „vodky“ 
a počastovali ich. Ruské motorizované vojsko prišlo do Soli 
až o 4. hodine popoludní. Miestny evanjelický a. v. farár, 
ktorý asi týždeň pred ústupom sa vrátil do Soli zakladať 
národné výbory, priviedol ich na rímskokatolícku faru. 
Sem doniesli nápoj a jedlo a pohostili celý štáb na čele 
s plukovníkom. Keď pri mlyne opravili most, autokolóna 
pohla sa za Nemcami. Práve v tom čase, keď Rusi potužovali 
sa „vodkou“ na fare, dom sa zatriasol od ťažkých 
výbuchov. Hanušovský viadukt vyletel do vzduchu...“ 
Žijúcich pamätníkov týchto čias je z roka na rok 
menej, zostalo ich už len pár, a práve preto je na nás, 
na nastupujúcej generácii, aby sme si tieto udalosti 
pripomínali a nedovolili, aby sa v našej spoločnosti 
opäť prebudil duch fašizmu a opakovala sa história.  
Nezabudnime na tento deň, ktorý priniesol našej 
obci to najdrahšie, najcennejší dar – SLOBODU.                              
                                                                                        (ocu)                                                                                                              
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Fašiangová obecná zabíjačka
Fašiangy sa už od nepamäti spájajú s ľudovou zábavou, výborným jedlom a pitím. V minulosti boli najmä obdobím, 
kedy sa jedli kalorické jedlá, aby sa pred pôstom ľudia dobre najedli. A inak to nebolo ani v tomto roku. V duchu 
zachovania starých tradícií obecný úrad spolu s poslancami obecného zastupiteľstva usporiadal už po ôsmykrát 
fašiangovú obecnú zabíjačku, ktorá sa konala dňa 8. februára 2020 v priestoroch kultúrneho domu. Tak, ako to 
niekedy bývalo zvykom, zabíjačkové špeciality začal majster mäsiar pripravovať už od skorého piatkového rána. 
Spoločne s pracovníkmi obecného úradu a poslancami OZ sa pripravili rôzne zabíjačkové špeciality, ako napr. 
tlačenka, jaternice, klobásy. Pre dospelých bolo pripravené teplé vínko a pre najmenších teplý čaj a šišky. Ani tohto 
roku nechýbali bagety s čerstvou pečeňovou nátierkou a chlieb s masťou posypaný pažítkou. V sobotu ráno bolo 
všetko pripravené a vôňa šíriaca sa do okolia začala lákať prvých návštevníkov, ktorí prišli ochutnať všetky dobroty.  
O veselú atmosféru sa už tradične postarala skupina Excellent, ktorá hrala do tanca až do neskorých večerných hodín.  
Kedysi bola dedinská zabíjačka súčasťou každého dvora. V dnešnej dobe sú takéto chvíle veľmi vzácne. Preto sa zvyky 
našich predkov snažíme pripomínať aj takýmto spôsobom. Poďakovanie patrí hlavnému mäsiarovi Jozefovi Halasovi, 
poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu, ale aj všetkým občanom, ktorí si našli čas stretnúť 
sa s priateľmi a porozprávať sa pri dobrom jedle a pohári vína.                                                                                

(ocu)
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Budova obecného úradu má 
takmer 100 rokov. Bola postave-
ná v roku 1923 ako budova notár-
skeho úradu. Po výstavbe to bola 
jedna z najmodernejších budov.  
Po zániku notárskych úradov táto 
budova slúžila na rôzne účely, ako 
pošta, klub dôchodcov, zdravotnícke 
centrum... Vzhľadom na to, že sa do 
budovy neinvestovali takmer žiadne 
finančné prostriedky na jej opravu           
a údržbu, odzrkadlilo sa to na jej stave.  
S rekonštrukciou budovy sa zača-
lo začiatkom roka 2019, kedy bolo 
potrebné obecný a matričný úrad 
vrátane celej agendy presťahovať. 
Realizácia projektu s názvom „Zní-
ženie energetickej náročnosti bu-
dovy Obecného úradu v obci Soľ“ 

bola dokončená za rekordných 53 
pracovných dní dňa     3. júla 2019. 
Hlavným dodávateľom stavebných 
prác sa stala firma BETPRES, s. r. 
o. Vranov nad Topľou. Tento projekt 
bol podporený MŽP a Slovenskou 
inovačnou a energetickou agentúrou. 
Keďže počas rekonštrukcie vznikli 
ďalšie potrebné práce, bola vypra-
covaná projektová dokumentácia 
s názvom „Rekonštrukcia budovy 
Obecného úradu v obci Soľ“. V rám-
ci týchto prác boli vymenené a zre-

konštruované vnútorné dvere, tepelné 
rozvody, povala, podlahové krytiny, 
svetlá, sociálne zariadenia a interiér 
bol vybavený novým nábytkom.  
Dňa 25. februára 2020 sme  zrekon-
štruovaný obecný úrad za účasti po-
zvaných hostí, ktorí sa významnou 
mierou podieľali na rekonštrukcii 
budovy, slávnostne otvorili. Verí-
me, že budova obecného úradu bude 
slúžiť minimálne ďalších 100 rokov.   
                                                    (ocu)                                              

         

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ZREKONŠTRUOVANEJ BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU
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Prílet bocianov
Bociany biele patria medzi najpopulárnejšie sťahovavé 
vtáky. Sú symbolom šťastia, plodnosti a nových 
začiatkov. S očakávaním sledujeme ich jarné prílety, 
migráciu i hniezdenie. Z južnej Európy či Afriky, 
kde prezimujú, absolvujú tisícky kilometrov. Miestni 
obyvatelia príchod bocianieho samca každý rok vyzerajú. 
Najskôr opraví hniezdo a onedlho ho nasleduje samička. 
Prvý prílet bociana bieleho do našej obce sme v tomto roku 
zaznamenali 10. marca a obsadil hniezdo oproti základnej 
škole, ktoré je vybudované na podložke stĺpu. V obci sa 
nachádza celkovo 5 bocianích hniezd. Minulého roku 
sa uskutočnila prekládka aktívneho bocianieho hniezda 
z elektrického stĺpa pri rodinnom dome číslo 294 na podložku 
na samostatnom stĺpe, ktorý je umiestnený v areáli materskej 
školy. Na internetovej stránke www.bociany.sk si môžete 
prezrieť, kde sa v našej obci nachádzajú bocianie hniezda. 
Taktiež je tam možné vkladať údaje o ich obsadenosti 
a o počte mláďat, resp. o existencii alebo zániku bocianích 
hniezd.                                                                              (ocu)

Šitie rúšok dobrovoľníkmi
Koronavírus, COVID-19. Tieto slo-
vá sme v poslednom čase opakovali 
mnohokrát. Keď sme v okolitých štá-
toch zaregistrovali šírenie vírusu, boli 
sme pokojní, pretože nás sa to zatiaľ 
netýkalo. Životy sa nám však zmenili 
6. marca 2020, kedy bol potvrdený 
prvý prípad na COVID-19. Bol ním 
52-ročný muž z Kostolišťa nakazený 
od syna, ktorý bol v Benátkach. Od 
tohto dňa sa začal kolotoč nariade-
ní a opatrení. Čistiace a dezinfekčné 
prostriedky sa zrazu stali nedostatko-
vým tovarom.

Dňa 24. marca vláda vydala súbor 
opatrení, ktoré boli povinní dodržia-
vať všetci občania. Jedným z nich 
bola aj povinnosť nosiť rúško všade, 
mimo svojho domova. Vzhľadom na 
to, že rúška boli beznádejne vypre-
dané a dodacia lehota bola viac ako 
45 dní, rozhodli sme sa reagovať na 
situáciu s nedostatkom hygienických 
jednorazových rúšok. Pre našich oby-
vateľov sme ich zabezpečili prostred-
níctvom dobrovoľníkov, ktorí ich 
svojpomocne ušili. Rúška boli ušité 
zo 100 % bavlny ako dvojvrstvové, 

ktoré je možné oprať, vyžehliť a opä-
tovne ich používať. 

Pre každú domácnosť boli určené dve 
rúška, ktoré boli postupne distribuo-
vané pracovníkmi obecného úradu 
a terénnymi sociálnymi pracovník-
mi. Keď sme v obecnom rozhlase 
vyhlásili prosbu pre dobrovoľníkov, 
ktorí by mali záujem šiť rúška                
z obcou dodaného materiálu, na túto 
výzvu zareagovali nielen viaceré ši-
kovné ženy, ale aj celý kolektív ma-
terskej školy. Iniciatívne sa do šitia 
rúšok zapojilo aj komunitné centrum. 

Materiál na šitie im bol zabezpeče-
ný prostredníctvom obecného úradu 
a dve šikovné krajčírky v priebehu 
dvoch týždňov ušili viac ako 600 
kusov rúšok. Tie boli operatívne dis-
tribuované do každej domácnosti 
v rómskej osade. Veľmi nás teší, že 
všetci občania pristupovali a stále 
pristupujú k vzniknutej situácii veľmi 
zodpovedne. Nosenie rúška je už 
samozrejmosťou a aj takto chránime 
nielen seba, svojich blízkych, ale aj 
všetkých ostatných.                     (ocu)

SOLIANSKE NOVINY
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Zakúpenie nového obecného rozhlasu  
a služba SMS zdarma pre občanov

Našou snahou je neustále zlepšovať poskytovanie služieb 
pre občanov. Služba SMS zdarma je súčasťou nového obec-
ného rozhlasu, ktorý sme zakúpili. Obecný rozhlas mal totiž 
viac ako 30 rokov a v poslednej dobe bol často poruchový. 
Po jeho úplnom znefunkčnení sme stáli pred odpoveďou 
na otázku, či zakúpime jednoduchý systém na hlásenie, 
avšak bez ďalších dodatočných funkcií, alebo zmodernizu-
jeme systém hlásenia a občanom budeme môcť ponúknuť 
aj doplnkové služby. Po prieskume trhu a dôkladnej analýze 
získaných ponúk sme sa rozhodli pre rozhlasovú ústredňu 
od firmy z Prešovského kraja. Túto ústredňu a služby s tým 
spojené využíva viac ako 500 obcí na Slovensku. 
Sme radi, že takúto novinku sme mohli ponúknuť aj na-
šim občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob ko-
munikácie s obyvateľmi, pričom zároveň môže slúžiť ako 
čiastočná náhrada obecného rozhlasu. Je výhodná aj pre 
občanov, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť 
počuť obecný rozhlas, resp. hlásenia z neho zle počujú.
Prihlásenie sa do uvedenej služby je možné dvoma spô-
sobmi. Osobne na obecnom úrade vyplnením tlačiva 
o registrácii alebo elektronicky na stránke www.obecsol.sk 
v sekcii SMS služba pre občanov.
Ďalšou službou, ktorú poskytuje novozakúpený obecný 
rozhlas, je možnosť vypočuť si hlásenia obecného rozhlasu 
dodatočne. Na obecnej stránke je vytvorená sekcia „Hláse-
nia miestneho rozhlasu“, kde sú v archíve uložené všetky 
hlásenia. 
Veríme, že táto bezplatná služba bude prínosom v komuni-
kácii obecného úradu s občanmi a pomôže aktívne sledovať 
dianie okolo seba. 

                                                                                          (ocu)  

SOLIANSKE NOVINY
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          Dezinfekcia verejných priestranstiev

Pandémia, ktorá sa šíri celým svetom, neobišla ani našu 
krajinu. Dodržiavanie hygienických pravidiel je na pr-

vom mieste a nosenie ochranných rúšok sa už stalo povin-
nosťou. Aj v našej obci sme sa snažili eliminovať riziko 
šírenia nákazy, a to dezinfekciou verejných priestranstiev.  
V spolupráci s DHZ sme vykonávali dezinfekciu frekventova-
ných miest v obci, ako sú autobusové zastávky, vlaková stani-
ca, zdravotné stredisko, vstupy do obchodov, vstup na obecný 
úrad a nezabudli sme ani na komunitné centrum a výdajňu pit-
nej vody. Dezinfekcia sa vykonávala v pravidelných intervaloch. 

Touto  cestou chceme vysloviť poďakovanie príslušníkom 
Dobrovoľného hasičského zboru v Soli, ktorí dezinfekciu vy-
konávali. Ich nasadenie bolo obdivuhodné a na ich prácu sme 
hrdí. Vo svojom voľnom čase iniciatívne zabránili možné-
mu nakazeniu ďalších osôb. Svojou činnosťou sú príkladom aj pre ostatných, keďže v tejto ťažkej dobe je dôleži-
té, aby sme si navzájom pomáhali. Hasiči nám už dlhé roky pomáhajú zvládnuť mnohé nepredvídateľné situácie.  
Zároveň vyjadrujeme poďakovanie všetkým zodpovedným občanom našej obce, ktorí boli voči sebe ohľadupl-
ní, nosili rúška a nezdržiavali sa vo veľkom počte na verejných priestranstvách, a tak eliminovali šírenie nákazy.  
                                                                                                                                                                                 (ocu)

Veľkonočná výzdoba

K jari neodmysliteľne patria aj sviatky Veľkej noci. 
Toto obdobie sa spája s rozličnými tradíciami, 
ako je šibačka, oblievačka, maľovanie kraslíc či 
zdobenie domácností veľkonočnými dekoráciami. Pre 
kresťanov je Veľká noc najvýznamnejším sviatkom.  
Aj v našej obci sme si spríjemnili veľkonočné sviatky 
výzdobou. Centrum obce zdobila veľkonočná kraslica. 
Bola odetá do červenej farby a vymaľovaná ľudovým 
motívom. Veľkonočný košík bol dozdobený zlatým 
dažďom a vyplnený približne  metrovými kraslicami – 
symbolom jari, znovuzrodenia, Veľkej noci a bol atrakciou 

pre najmenších. Výzdobu starodávneho voza zrealizovali 
pracovníci obecného úradu. Voz bol vystlaný senom 
a brezovým drevom. Zdobili ho tri oblúky, ktoré uplietli 
žiaci zo ZŠ v Soli. Na voze nechýbali ani veľkonočné 
korbáče ako symbol veľkonočnej šibačky a zdobili ho aj 
pestrofarebné vajíčka so stužkami, jarné kvety – narcisy, 
zlatý dážď a iné dekorácie. Vo večerných hodinách bola 
veľkonočná výzdoba osvetlená LED svietidlami.

Veríme, že aj takýmto spôsobom sme spríjemnili atmosféru 
v našej obci počas najstarších a najvýznamnejších 
kresťanských sviatkov – Veľkej noci.       

                                                                                     (ocu)                                                             
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Stavanie mája

Mesiac máj sa už od nepamäti považuje za mesiac lás-
ky a zrodu nového života. Všetko živé, čo prišlo na 

svet v mesiaci máj, malo tendenciu rásť a rozvíjať sa. Máje 
boli známe už veľmi dávno. Májová zeleň ako magický 
prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich 
úroda mala silu a dobrý rast. Stavanie májov bolo rozšírené 
na celom Slovensku, často sprevádzané muzikou, tancom, 
spevom a pitím. Zvyčajne v predvečer prvého mája stavali 
slobodní mládenci svojim vyvoleným slobodným dievča-
tám pod obloky máje. Najvýznamnejšie postavenie medzi 
rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa 
označuje ako máj. Táto tradícia sa zachovala až podnes.

Aj tohto  roku sme zorganizovali stavanie  toho nášho má-
jového stromu, ktoré sa uskutočnilo, ako  inak, v  predvečer 
prvého mája – 30. apríla 2020. Tohto  roku však bez účasti 
verejnosti z dôvodu šíriacej sa pandémie vírusu COVID-19.  
Takto krásne sfarbený „máj“ zdobil centrum našej obce
.                                                                          (ocu)      

Obec opäť zakvitla

Modernou súčasťou miest, ale aj obcí na Slovensku je 
kvetinová výzdoba, ktorá krášli prostredie a spríjemňuje 
život občanom.
Aj tento rok sme skrášlili našu obec kvetinovou 
výzdobou, ktorú tvoria surfínie, begónie, ťahavé aj nízke 
muškáty. O tom, že tohtoročná kvetinová nádielka je 
skutočne pestrá, svedčia kvetinové záhony pred domom 
služieb, na námestí pred katolíckym kostolom či pri 
materskej škôlke. Pútavo pôsobí aj záhon pri studniarovi, 
na ktorom je červenými begóniami vysadený nápis 
SOĽ a lemovaný bielymi kvetmi. Tieto dve kombinácie 
tvoria výrazný farebný kontrast a vysadený nápis má tak 
možnosť vyniknúť. 

Starostlivosť o kvetinovú výzdobu je veľmi náročná. 
Najväčšiu opateru potrebujú surfínie. Pracovníci 
obecného úradu každý deň odstraňujú odkvitnuté 
kvety, aby zabezpečili ďalšie kvitnutie. Pravidelným 
a nevyhnutným rituálom je zálievka, prihnojovanie                          
a okopávanie. 
                                                                                  (ocu) 

Súťaž „Medvedí cesnak v našej domácnosti“

Dňa 13. apríla vyhlásil obecný úrad súťaž s názvom „Medvedí cesnak v našej domácnosti“. Súťaž prebieha-
la od 17. – 24. apríla 2020 a bola určená pre všetkých obyvateľov našej obce s trvalým alebo prechodným poby-
tom. Podmienkou zúčastnenia sa v súťaži bolo zaslanie vyskúšané-
ho receptu z medvedieho cesnaku, ktorý obsahoval presný postup. 
Aj napriek tomu, že recept do súťaže zaslalo iba päť súťažiacich, 
sme radi, že nabrali odvahu a podelili sa s overenými receptami. 
Dňa 27. apríla starosta obce vyžreboval dve výherkyne – Zuza-
nu Kubačkovú a Janku Fabianovú, ktorým boli odovzdané vec-
né ceny – reklamné predmety našej obce. Video zo žrebovania 
a z odovzdávania cien je zverejnené na stránke www.obecsol.sk 
v záložke videogaléria a tiež v novovytvorenom youtube kanáli. 
Výherkyniam srdečne blahoželáme a veríme, že v ďalšej súťaži bude 
účasť našich občanov vyššia.                                                         

 (ocu)
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Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrí našim mamkám. 
Je to deň, kedy si ich všetci uctievame. Mat-

ka je slovo kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré 
sa každé batoľa naučí vysloviť ako prvé. Mama 
je nevýslovne trpezlivá, chápavá, milá a obetavá.  
Milé mamičky, chceme sa Vám poďakovať za každú 
rozprávku, ktorou ste obohatili detskú dušu. Za každú pie-
seň zaspievanú s láskou nad kolískou. Za každý bozk na 
dobrú noc, za každé nové ráno a každý deň s Vami. Za 
strach o svoje dieťa, keď sa zmietalo v horúčke, za každé 
slovo, ktoré ste svoje dieťa naučili. I za to, že svoje deti 

učíte viere a láske, že každý deň im odovzdávate kus seba.  
Každý rok sme oslavovali Deň matiek v kultúrnom dome. 
Deti z materskej školy si pripravili kultúrny program, 
pesničkami a básničkami potešili každú mamičku. Toh-
to roku kvôli šíriacej sa pandémii vírusu COVID-19 boli 
zakázané všetky verejné podujatia a nemohli sme osláviť 
tento deň tak, ako sme to mali vo zvyku. Preto sme pripra-
vili reláciu v obecnom rozhlase, aby sme aspoň takto moh-
li vzdať úctu všetkým matkám. Prihovoril sa im starosta 
obce, básňou ich potešila Hanka Vancáková a nádhernú 
pieseň všetkým mamičkám zaspievala Lilka Ondečková. 
                                                                                     (ocu) 

Tretí zvon v evanjelickom kostole v Soli

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 
na Slovensku v Soli si v roku 2020 pripomína vzácne jubi-
leum, a to 400 rokov od svojho založenia v roku 1620, keď 
obyvatelia Soli a okolia prijali učenie reformátora Mar-
tina Luthera. Napriek ťažkej skúške, akou bola násilná 
protireformácia, počas ktorej zbor dočasne zanikol, sa 
predsa zbor vďaka horlivosti a neochvejnosti vo viere po-
darilo obnoviť. Odvtedy cirkevný zbor prežil bohatú his-
tóriu svojej existencie až do súčasnosti.

Vzácne výročie chce cirkevný zbor osláviť viacerými akti-
vitami. Najvýznamnejšou z nich je osadenie tretieho zvo-
na do kostola v Soli. Tento zámer sa už podarilo naplniť 
29. januára 2020, kedy bol zvon privezený a inštalovaný 
do veže. Zvon vyrobila firma RDUCH z Poľska, ktorá 
bola oslovená na základe dobrých referencií. Spoločnosť 
RDUCH je jednou z najstarších spoločností v oblasti au-
tomatiky zvonov v strednej a východnej Európe. Firma 
realizovala viaceré projekty nielen doma v Poľsku (napr. 
inštalovali nový zvon Jána Pavla II. v kráľovskej katedrále 
na Waweli), ale aj po celom svete, napr. v Kanade, Indii, 
Estónsku, Bulharsku, Rusku a iných krajinách. S touto fir-
mou má cirkevný zbor dobré skúsenosti, pretože v roku 

2019 realizoval rekonštrukciu dvoch starších zvonov, za-
viedli lineárne zvonenie, osadili nové srdcia a motory, na-
pojili diaľkové ovládanie a nové riadiace skrinky.
Pôvodný, teraz najmenší zvon, pochádza z roku 1825 a dal 
ho vyrobiť farár Matej Rojko. Ako o tom svedčí latinský 
nápis, mal slúžiť ako umieračik. Preklad textu znie: „Ten-
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Názov strany Počet 
získaných 
hlasov

Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti

354

SMER - sociálna demokracia 256
Kotlebovci - Ľudová strana 
naše Slovensko

70

Kresťanskodemokratické 
hnutie

66

SME RODINA 61
Koalícia Progresívne Sloven-
sko a SPOLU

26

DOBRÁ VOĽBA 25
Sloboda a Solidarita 25
Slovenská národná strana 23
Za ľudí 22
Vlasť 21
Slovenská ľudová strana 
Andreja Hlinku

12

Socialisti.sk 5
MÁME TOHO DOSŤ! 1
Demokratická strana 1
99% - občiansky hlas 1
Solidarita - hnutie pracujúcej 
chudby

1

Hlas ľudu 1
Slovenské Hnutie Obrody 0
Hlas pravice 0
Starostovia a nezávislí kan-
didáti

0

Slovenská liga 0
Most - Híd 0
MKO - MKS 0
Práca slovenského národa 0
SPOLU 971
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to zvon dal urobiť cirkevný zbor 
augsburského vierovyznania v 
Soli aby mohol vyjadriť verejne 
úctu k zomrelým.“ 
Stredný zvon bol vyrobený v roku 
1924 za pôsobenia brata farára 
Juraja Timku a obsahuje nápis: 
„Oslavujme Hospodina lebo jest 
dobrý a na veky trvá milosrden-
stvo jeho.“
Nový zvon, ktorý je z nich 
najväčší, váži 300 kg a je ladený 
v tónine D, ktorá bola vybratá tak, 
aby zvuk ladil s dvomi staršími 
zvonmi. Prednú stranu zdobí 
nápis: „Sláva na výsostiach 
Bohu“ a tiež Lutherova ruža. Na 

zadnej strane sa nachádza nápis: 
„Zvon dal vyrobiť cirkevný 
zbor Soľ pri 400. výročí jeho 
založenia.“
Nový zvon slávnostne posvätí 
brat generálny biskup Ivan Eľko 
v rámci tohtoročných zborových 
dní 30. augusta 2020. Nech nový 
zvon slúži cirkevnému zboru 
dlhé roky a nech zvoláva všet-
kých veriacich do chrámu, aby 
sme spoločne oslavovali nášho 
Hospodina a počúvaním Slova 
Božieho rástli vo svojej viere.  
           
                Mgr. Zuzana Kubačková

námestná farárka

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Od začiatku roka zasadalo obecné zastupiteľstvo celkovo štyrikrát, 
avšak dve zasadnutia boli niečím výnimočné. 
Prvé zasadnutie OZ v novom roku sa uskutočnilo dňa 21. februára 
2020, a to v zrekonštruovaných priestoroch budovy obecného úradu. 
Zasadnutie začalo o 17. hodine a program mal 16 bodov. V úvode 
previedol starosta obce poslancov po zrekonštruovaných priestoroch 
a poďakoval im za zhovievavosť počas rekonštrukcie.
Ďalšie zo zasadnutí sa uskutočnilo 15. mája 2020. Vzhľadom na pri-
jaté opatrenia zamerané na ochranu zdravia v súvislosti s vyhlásením 
mimoriadnej situácie a z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu sa 
zasadnutie konalo v špeciálnom bezpečnostnom režime pre všetkých 
jeho účastníkov. Pri príprave sme zobrali do úvahy všetky odporúča-
nia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Pred začatím 
zasadnutia bol vydezinfikovaný priestor kultúrneho domu, pri vchode 
boli umiestnené dezinfekčné prostriedky a jednorazové rukavice. Sto-
ly boli od seba vzdialené 2 metre a vstup bol možný iba s rúškom. Na 
zasadnutiach OZ sa okrem starostu obce a poslancov pravidelne zú-
častňujú aj riaditeľ ZŠ, hlavný kontrolór obce a pracovníci obecného 
úradu.                                                                                              (ocu)

 

Parlamentné voľby

Voľby do NR SR sa uskutočnili dňa              
29. februára 2020 a boli to v poradí ôsme 
parlamentné voľby od vzniku samostat-
ného Slovenska. Kandidovalo v nich 24 
politických subjektov a volebná účasť do-
siahla 65,80 %. 
V našej obci sme hlasovali takto:
počet zapísaných voličov: 1847
počet platných odovzdaných hlasov: 971
podiel platných hlasov v %: 52,57 % 
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„Najlepší detský čitateľ 
roka 2019“
V roku 2019 si spomedzi 
detí najviac titulov poži-
čala a prečítala Terézia 
Goroľová, žiačka V. B, zo 
Základnej školy v Soli. 
Tým získala titul „Najlepší 
detský čitateľ roka 2019“ 
Obecnej knižnice v Soli. 
Terezka za svoju záľubu     
v knihách dostala diplom                      
a knižnú odmenu – novinku 
od obľúbenej detskej spiso-
vateľky Gabriely Futovej. 
Najlepšej detskej čitateľke 
obecnej knižnice srdečne 
blahoželáme a prajeme jej 
ešte veľa krásnych čita-
teľských zážitkov.

Čitateľská súťaž
V súvislosti s opatreniami, 
ktoré napomáhali v boji 
s pandémiou, sme boli viac 

doma a mali čas aj na dob-
rú knihu.  Obecná knižnica 
v Soli preto v mesiaci máj 
vyhlásila čitateľskú súťaž  
s názvom: „Čo ste prečíta-
li počas koronakrízy?“ Do 
súťaže sa mohol prihlásiť 
každý bez akéhokoľvek 
rozdielu zaslaním názvu 
prečítanej knihy spolu 
s jej autorom. Do súťaže 
sa zapojilo 6 súťažiacich. 
11. júna 2020 na obecnom 
úrade prebehlo žrebovanie, 
v ktorom boli vylosovaní 
dvaja výhercovia, a to: Lea 
Kubačková a Anna Berto-
vá. Odovzdanie knižných 
cien výhercom prebehlo vo 
štvrtok 18. júna na obec-
nom úrade. Obidvom čita-
teľkám srdečne gratuluje-
me a prajeme im príjemné  
chvíle strávené pri nových 
knižkách vybraných podľa 

ich želania. Ďakujeme 
všetkým zúčastneným za 
účasť a prajeme všetkým 
čitateľom pekné chvíle 
strávené pri zaujímavej 
knihe. 
Nový knižničný systém
Obecná knižnica v Soli po-
užívala knižničný systém 
KIS MaSK, ktorý vyvinula 
Slovenská národná kniž-
nica. Ten však v blízkej 
dobe ukončí svoju prevád-
zku. Preto obecná knižni-
ca v priebehu posledných 
troch mesiacoch praco-
vala na prechode na nový 
knižničný systém BIBLIB, 
ktorý prevádzkuje spoloč-
nosť SVOP, s. r. o. Biblib je 
moderný online knižničný 
systém určený pre správu 
obecných, školských, fi-
remných alebo nadačných 

knižníc. Poskytuje všetky 
funkcie nutné pre bežný 
chod a každodennú správu 
knižnice. Biblib je súčas-
ťou súborného katalógu 
InfoGate, čím má prístup 
k 1,5 miliónom záznamov 
o dokumentoch. Jednotli-
vé funkcie sú oproti KIS 
MaSKU prehľadné, zrozu-
miteľné, veľkým plusom je 
moderné grafické spraco-
vanie. Poskytuje plnohod-
notnú a komfortnú prácu    
s evidenciou knižného fon-
du, čitateľskými kontami 
a výpožičkami. Obecná 
knižnica v Soli je prvá 
knižnica v okrese Vranov 
nad Topľou, ktorá začala 
aktívne pracovať s týmto 
systémom.

Mgr. Zuzana Kubačková
vedúca obecnej knižnice

KOMUNITNÉ CENTRUM
Komunitné centrum, okrem poskytovania komplexnej služ-
by celej miestnej komunite, pomáha podporovať zmysluplné 
trávenie voľného času, prezentovanie svojej kultúry, zvykov 
a tradícií, poskytuje pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce. 
V mesiacoch január a február sa v komunitnom cent-
re uskutočnili dve väčšie aktivity pre rodiny s deťmi. 

Cieľom akcií bolo vytvoriť priestor pre všetky vekové ka-
tegórie a ukázať im, že sa môžu od seba navzájom učiť.  
Prvou z nich bol Kvíz, ktorý sa uskutočnil 23. januára 2020 
v poobedňajších hodinách a zúčastnilo sa na ňom viac ako 
70 osôb rôzneho veku. Potešilo nás, že na tejto akcii sa 
zúčastnili aj starí rodičia so svojimi vnúčatami. Odpove-

OBECNÁ KNIŽNICA
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dali na rôzne otázky týkajúce sa obce, jej starostu, počtu 
obyvateľov a ich povinností, kultúrnych podujatí v obci, 
riaditeľov materskej a základnej školy, separácie odpadu 
a poslancov obecného zastupiteľstva. Všetci sa zabavili      
a pre tých, ktorí nevedeli odpovedať na otázky to bol čas, 
kedy sa môžu o našej obci naučiť niečo nové. Počas tejto 

aktivity nám boli nápomocní terénni sociálni pracovníci.  
Druhou aktivitou bolo Rodinné súťaženie, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 24. februára 2020. Na nej sa zúčastni-
lo okolo 60 osôb. Rodiny sa zapojili do hier, ako fúka-
nie balónov, skladanie lega, hľadanie správneho páru 
v pexese, či to, kto najskôr vypije 0,5 l vody. Okrem 
týchto úloh mali účastníci možnosť odpovedať na otáz-
ky súvisiace s komunitným centrom a mnoho iných za-
ujímavých otázok, pri ktorých sa mohli nielen zabaviť, 
ale aj sa niečo naučiť. Tešíme sa, že jednotlivci, ale aj 
celé rodiny navštevujú komunitné centrum a zúčastňu-

jú sa na rôznych aktivitách, ktoré centrum organizuje. 
Dňa 5. marca 2020 pracovníčky komunitného centra spolu    
s deťmi obdarovali pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 
ženy, mamičky a babičky z našej obce. Spolu rozdali viac 
ako 50 kvietkov. Kvety z krepového papiera vyrobili deti 
spolu s dobrovoľníkmi v komunitnom centre. Nezáležalo 

na farbe kvietku, každá obdarovaná žena sa veľmi potešila. 
Od polovice marca, z dôvodu šírenia vírusu COVID-19 
rovnako ako iné inštitúcie, aj komunitné centrum pra-
covalo v pozmenenom režime. Deti ani dospelí nemoh-
li navštevovať záujmové aktivity. Napriek tomu sme 
sa snažili pôsobiť preventívne. Vysvetľovali sme, ako 
správne dodržiavať hygienické zásady, ako sa starať 
o rúško. V spolupráci so základnou školou sme deťom 
zabezpečovali odovzdávanie domácich úloh. Rodičov 
sme povzbudzovali k tomu, aby pri vypracovaní domá-
cich úloh deťom venovali toľko času, koľko je potrebné.  
Z dôvodu povinnosti od 24. marca 2020 nosiť rúško všade 
mimo domova sme sa zamerali na šitie a roznášanie ochran-
ných rúšok. Dve dobrovoľníčky z komunitného centra uši-
li za dva týždne viac ako 400 rúšok. S pomocou terénnych 
pracovníkov boli tieto rúška rozdané do každej domác-
nosti v rómskej osade. Aj touto cestou by sme sa chceli 
poďakovať pani Viere Ferkovej a pani Marte Goroľovej, 
ktoré venovali svoj voľný čas tejto zmysluplnej činnosti.  
Vzhľadom na to, že aj naďalej stúpal počet nakazených 
na koronavírus, v šití rúšok sme pokračovali aj v mesiaci 
apríl. Vytvorili sme skupinu žien, ktoré boli ochotné po-
môcť svojej komunite a aj sa niečo nové naučiť. Týmto 
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TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

Projekt terénnej sociálnej práce je v obci Soľ realizovaný 
v rámci  operačného programu Ľudské zdroje. Národný 
projekt Ministerstva vnútra SR Terénna sociálna práca 
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 
nadväzuje na predchádzajúci NP TSP.
Cieľom práce terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) 
v obci Soľ je poskytovať  odbornú sociálnu  pomoc všetkým 
obyvateľom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii 
a preventívne pôsobia na rizikové faktory a ohrozené 
skupiny obyvateľov.  
Počas vyhlásenia mimoriadnej situácie súvisiacej 
s pandémiou ochorenia na SARS-CoV-2 (COVID-19) 
sa terénni sociálni pracovníci aktívne podieľali na osvete 
a prevencii šírenia vírusu. Občanom boli vysvetlené 
opatrenia súvisiace so šírením COVID-19. 
Terénni sociálni pracovníci distribuovali ochranné 
rúška do každej domácnosti v obci. Mapovali občanov 
vracajúcich sa zo zahraničia, ktorí mohli prísť do 
kontaktu s nakazenými na toto ochorenie.  Asistovali 
a boli nápomocní armáde SR  pri testovaní občanov na 
COVID-19.  Dňa 11. 04. 2020 bolo na COVID-19 v našej 

obci testovaných celkovo 23 osôb. Všetky osoby mali test 
negatívny.
V súvislosti s uvoľňovaním opatrení terénni sociálni 
pracovníci aktívne spolupracovali s rodičmi detí na 
opätovnom nástupe do školských a predškolských 
zariadení. Takisto boli nápomocní pri Zápise detí do 
1. ročníka (elektronické podanie prihlášok). Žiakom                    
9. ročníka základnej školy sa poskytovala pomoc  
s nástupom na SOŠ a SOU. 
Klientom, ktorí následkom pandémie stratili zamestnanie 
pomáhali TSP pri urýchľovaní procesu vybavovania 
OČR, dávok v nezamestnanosti, štátnych dávok, dávok 
v hmotnej núdzi a príspevkov pomoci štátu počas 
vyhlásenej mimoriadnej situácie za spolupráce so 
Sociálnou poisťovňou a Úradom práce sociálnych vecí 
a rodiny vo Vranove nad Topľou. 
V prípade potreby poskytnutia sociálnej pomoci nás 
môžete kontaktovať osobne, na tel. čísle 0918 638 758 
alebo e-mailom na tspsol@centrum.sk. 

                                                                                           (ocu)

AKO NÁS PREKVAPIL DRUHÝ POLROK ...

„Neexistuje veľký talent bez veľkej 
vôle k činu.“

                                                                  Honore de Balzac

Úvod kalendárneho roka je v našej škole už tradične 
spojený s lyžiarskym výcvikom v Tatranskej Lomnici, 
kde sa žiaci pod vedením skúsených inštruktorov učia ly-
žovať. Tohto roku tomu nebolo inak. 

Najväčšiu radosť nám, samozrejme, robia úspechy našich 
žiakov. Je potrebné však pripomenúť, že začiatok roka je 
každoročne poznamenaný zvýšeným výskytom respirač-
ných ochorení a z toho dôvodu bolo aj v našej škole pre-
rušené vyučovanie koncom januára na takmer dva týždne. 
Napriek tomu nás v polovici februára potešil úspech našej 
žiačky Liany Kmecovej z 9. A, ktorej sa podarilo v súťaži  
NÁDEJNÝ DREVÁR, ktorú organizuje SOŠ drevárska 

ženám prišla základy šitia vysvetliť pracovníčka obec-
ného úradu Mgr. Gabriela Mrusková. Potešil nás pre-
trvávajúci záujem žien, ktoré sa chceli naučiť šiť, ale aj 
ochota pani Anny Kaščákovej, ktorá v mesiaci máj po-
čas piatich stretnutí naučila ženy šiť na šijacích strojoch. 
Tieto sa okrem rúšok učili šiť aj iné výrobky. Na tých-
to stretnutiach sa zúčastňovali aj ženy, ktoré pomáhali 

pri výrobe a navliekali gumičky, žehlili záhyby, strihali. 
Aj naďalej sme nápomocní pri vypĺňaní tlačív, vy-
bavovaní záležitostí, pri ktorých je potrebný po-
čítač a internet, pomáhame s komunikáciou s le-
kármi a pri mnohých iných činnostiach a situáciách.  
Sme vďační aj za podporu starostovi obce Ing. Jozefovi 
Bertovi a pracovníkom obecného úradu.

Mgr. Ivana Blecharžová
odborná garantka KC

SOLIANSKE NOVINY



strana 15

vo Vranove nad Topľou, získať 1. miesto. Tohtoročnou té-
mou súťaže bol „Drevený suvenír“. V súťaži figurovalo 45 
výrobkov. Naša žiačka ju vyhrala výrobou dreveného pod-
stavca na písacie potreby. Na súťaž sa pripravovala pod 
vedením pána učiteľa Ceľucha. Nemožno nespomenúť, že 
to bolo už celkovo 3. víťazstvo našej školy v tejto súťaži.  
Výsledky tejto súťaže boli vyhlásené na Dni remesiel 14. 
februára 2020, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci 8. A.

V druhej polovici februára sme získali úspech aj v spe-
váckej súťaži TALENTY 2020, ktorú organizuje Horno-
zemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou. 
23. februára sa konal už 29. ročník tejto okresnej súťa-
že v  speve ľudovej a populárnej piesne. Zúčastnili sa na 
nej aj dvaja žiaci našej školy, a to v kategórii populárna 
pieseň. Odborná porota ocenila nášho žiaka Martina Ba-
níka zo   6. A zlatým pásmom. Žiačka Aneta Goroľová                  

z 9. A získala strieborné pásmo. V speve ich doprevádzal 
Samuel Bužo, žiak 8. B triedy, ktorého inštrumentálny hu-
dobný výkon porota tiež ocenila a aj odmenila. Žiakov na 
súťaž pripravovali pani učiteľky Hybalová a Sučková.

Okrem týchto úspechov sa naši žiaci zapájali do rôznych 
aktivít v rámci školy i mimo nej. Ešte v januári sa stihli 
žiaci 9. ročníka zúčastniť na DOD na SOŠ A. Dubčeka vo 
Vranove nad Topľou, kde boli informovaní o študijných    
a učebných odboroch, ktoré  škola otvára  na budúci škol-
ský rok. Prezreli si učebne, kadernícky a kozmetický sa-
lón, kde študentky prakticky predvádzali svoje zručnosti. 
Žiaci boli informovaní aj o možnosti duálneho vzdeláva-
nia na tejto škole. 

Koncom februára sa v našej škole uskutočnil stolnoteni-
sový turnaj pre žiakov 2. stupňa. Táto pohybová aktivita 
je prospešná pre rozvoj a napredovanie ich telesnej kondí-
cie a zdravej športovej rivality. 

Žiaci I. stupňa sa  25. februára mohli zabaviť na školskom 

karnevale, ktorý sa tento rok niesol v duchu pirátov. V ten-
to deň popoludní sa školská telocvičňa zmenila na pirátsku 
loď. Na jej palube privítali dvaja piráti Jack a Joe žiakov 

prezlečených do rôznorodých masiek. Tanečnú zábavu      
a rôzne súťaže si tak mohli vyskúšať napríklad Popoluška, 
ježibaba, anjel, Spiderman, Ninja, vodník, drevorubač, vo-
jak a rôzne iné postavy. Karneval bol spestrený hľadaním 
kľúča od pokladu.
V našej škole nezabúdame ani na žiakov so špeciálnymi 
potrebami. V mesiaci február sa v špeciálnych triedach 
uskutočnilo projektové vyučovanie „Fašiangy, Turíce“. 
Žiaci si s vyučujúcimi vo svojich triedach pripomenuli 
zvyky a tradície na Slovensku v období fašiangov. Počas 
tohto vyučovania žiaci vyrábali fašiangové masky.V mar-
ci a v ďalších mesiacoch mala naša škola naplánovaných 
množstvo ďalších aktivít, prednášok, súťaží,  no žiaľ, pre 

prerušené vyučovanie z dôvodu koronavírusu sa žiadne 
z nich až do odvolania neuskutočnili.Vzhľadom na vznik-
nutú situáciu prebiehalo vyučovanie v našej škole diš-
tančnou formou štyrmi spôsobmi:

	cez komplexný informačný systém EDUPAGE
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	cez webovú stránku školy
	cez sociálnu sieť facebook (messenger)
	cez výučbový portál Alfbook

EDUPAGE
Systém Edupage umožňoval žiakom zašifrovanú komuni-
káciu. Cez tento systém boli žiaci informovaní nielen o za-
daniach domácich úloh, ale aj o iných oznamoch, ktoré 

boli priebežne zverejňované. Priamo cez tento systém 
mohli žiaci svojim učiteľom spätne zasielať vypracované 
zadania, komunikovať s vyučujúcimi či prečítať si hodno-
tenie svojej práce.

WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Na všetky oznamy sme zároveň využívali aj webovú strán-
ku školy. Okrem toho boli na stránke pre žiakov vytvo-
rené dva odkazy Učenie sa doma a Samo-štúdium-DÚ, 
na ktoré nepotrebovali prihlasovacie meno a heslo. Tam 
si mohli nájsť zadania úloh od vyučujúcich podľa jednot-
livých predmetov. Na webovej stránke boli zverejnené aj 
mnohé iné odkazy na online portály zdarma, kde je množ-
stvo aktivít na precvičovanie učiva zábavnou formou pre 
všetky ročníky. 
FACEBOOK
Veľmi populárnou formou komunikácie medzi žiakmi 
a učiteľmi bola aj sociálna sieť facebook. Prostredníctvom 
tejto siete prebiehali aj online hodiny matematiky s pani 
učiteľkou Sučkovou.
ALFBOOK
Tento výučbový portál mohli žiaci našej školy využívať 
na precvičovanie a opakovanie prebraného učiva prostred-
níctvom online testov. Na prihlásenie bol potrebný kód 
školy a heslo, ktoré dostali žiaci od triednych učiteľov. 
Pre žiakov zo SZP, ktorí nemali možnosť pripojenia na in-
ternet, sme zabezpečovali výučbu za spolupráce učiteľov 

a pedagogických asistentov a tiež využívali aj spoluprácu 
s komunitnými centrami v jednotlivých obciach. 
Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných 
škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením 
vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa naša 
škola pri hodnotení žiakov riadila nasledovnými zásada-
mi:

	snažili sme sa zabezpečiť spravodlivosť pri hod-
notení žiakov rešpektovaním individuálnych pod-
mienok na domácu prípravu a dištančné vzdelá-
vanie

	akceptovali sme jedinečnosť podmienok žiakov 
na vzdelávanie

	priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vy-
učovania v školách nerealizovalo formou klasifi-
kácie

	hodnotenie malo charakter konštruktívnej spätnej 
väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa

	hodnotenie malo motivačný charakter (pomeno-
vať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup 
pri ich odstraňovaní)

	pri priebežnom hodnotení sa zohľadňovali indivi-
duálne osobitosti žiaka

	záverečné hodnotenie žiakov sa na 2. stupni usku-
točnilo po dohode pedagogických zamestnancov 
s vedením školy klasifikáciou, okrem výchov, tie 
žiaci len absolvovali, na 1. stupni boli žiaci nul-
tého a prvého ročníka hodnotení slovne, ostatné 
ročníky boli tiež klasifikované

Pri postupných uvoľňovaniach opatrení vládou sme o ich 
zmenách informovali rodičov aj prostredníctvom obecné-
ho rozhlasu v jednotlivých obciach.

Na základe uznesenia vlády SR bolo možné od 1. júna 
2020 obnoviť prevádzku školy v rozmedzí 1. – 5. ročníka. 
V našej škole bola prevádzka obnovená za prísnych hygi-
enických podmienok len na 1. stupni, keďže žiaci piatych 
ročníkov o obnovené vyučovanie záujem nemali.
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výs-
kumu a športu s účinnosťou od 22. 06. 2020 bola obno-
vená prevádzka školy v plnom rozsahu pre všetky ročníky 
ZŠ, t. z., že aj pre žiakov 6. – 9. ročníka, avšak aj z týchto 
ročníkov bol záujem žiakov o návrat do školských lavíc 
veľmi nízky.
Pevne veríme, že túto situáciu a ukončenie školského roka 
zvládneme a v septembri sa do škôl vrátime už v normál-
nom režime.

PaedDr. Pavol Hybala
riaditeľ školy

SOLIANSKE NOVINY



strana 17

NEZVYČAJNÝ POLROK V MATERSKEJ ŠKOLE

Rok 2020 začal tak ako iné roky. Po Vianociach sa naše 
deti a zamestnanci vrátili do bežného života. Zima nám 
akosi nedopriala snehu a každým rokom je ho menej. Nám 
dospelým možno nechýba, ale deťom na vyšantenie áno. 

Vo februári sme pripravili pre deti našej MŠ detský roz-
právkový karneval. Pri veselej hudbe sa zabávali princez-
né, piráti, zvieratká, rytieri a nechýbali ani zábavné hry 
a chutné pohostenie pre naše masky. 

Všetky ďalšie plány prekazili udalosti, s ktorými nikto 
nepočítal a nebol na ne pripravený. Od 16. marca 2020 
bola prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť na základe 
usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR. Školy boli zatvorené a tváre ľudí zahalili rúška. Aj 
zamestnanci našej MŠ pomáhali so šitím rúšok pre obyva-
teľov našej obce. 

Nikto z nás netušil, či sa brány MŠ ešte otvoria. 06. 05.2020 
sa za dodržania všetkých hygienických opatrení uskutoč-
nil Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021. Čas plynul 
a ukázalo sa, že deti sa opäť vrátia do tried. Bolo potreb-

né zistiť záujem rodičov o prevádzku MŠ. Pri 83 deťoch 
to nebolo vôbec jednoduché. Nasledovalo zabezpečenie 
dezinfekčných prostriedkov, bezdotykových teplomerov, 
oboznámenie rodičov s organizáciou, podmienkami a sa-
mozrejme príprava tried a priestorov MŠ. Z celkového po-
čtu sa od 01. 06. 2020 vrátilo do MŠ 46 detí. Veľmi nás 
mrzí, že sme pri tomto čísle nezostali a že doma zostali 
deti, ktorým by pobyt v MŠ najviac prospel. Ak štát, obec 
a škola vytvorí podmienky a podáva pomocnú ruku, mala 
by nastúpiť aj zodpovednosť rodičov. 

Na rozlúčku so škôlkou sa pripravovalo 40 detí. Pred-
posledný deň školského roka im pán starosta odvzdal 

balíčky, v ktorých si našli niečo pre zábavu počas 
prázdnin, ale aj pomôcky do školy. Popoludnie strávi-
li s animátormi a maskotmi známej rozprávky pri hrách 
a tanci. Všetkým našim budúcim prvákom želáme 
veľa síl, úspechov a dobrých kamarátov v novej škole.  
Naši rodičia prejavili záujem o prevádzku MŠ aj počas 
leta. V júli bude našu MŠ navštevovať 17 detí. Potom sa 
brány školy na chvíľu zatvoria, aby sme v septembri mohli 
opäť privítať naše deti. V mene zamestnancov našej MŠ 
želám všetkým krásne leto a veľa pekných zážitkov.

Renáta Mikulová
 riaditeľka MŠ Soľ
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MO MATICE SLOVENSKEJ a ZO JDS v SOLI

Miestny odbor Matice slovenskej v Soli spolu so ZO-
JDS zorganizovali pri príležitosti spomienky pádu vojen-
ského lietadla výlet do obce Hejce. Prešlo už 14 rokov 
od nehody vojenského lietadla so slovenskými vojakmi 
vracajúcimi sa z misie v Bosne. V maďarskej obci Hej-
ce sa každoročne schádzajú najvyšší vládni a vojenskí 
predstavitelia na ekumenickej bohoslužbe, po ktorej si 
kladením vencov uctia pamiatku zosnulých vojakov. 
Pre 43 účastníkov tohto výletu to bol hlboký zážitok. 
Dňa 21. 2. 2020 MO MS v Soli pripravil hodnotiacu člen-
skú schôdzu, na ktorej sa zúčastnilo 26 členov. Na schôdzi 
sme hodnotili činnosť plánu práce matičiarov za rok 2019. 
Hlavnou udalosťou v roku 2019 v spolupráci s obecným 
úradom bolo odhalenie pamätnej tabule venovanej 100. 
výročiu od založenia miestneho výboru Slovenskej ná-
rodnej rady a oslobodenia obce Soľ od maďarskej správy 
v roku 1919. Programom hodnotiacej schôdze bolo prija-
tie nových deviatich členov Matice slovenskej a schvále-
nie plánu na rok 2020.

ZO JDS v Soli si vo februári tohto roku pripravila pre 
svojich členov, ale aj nečlenov, výlet do Vysokých Ta-
tier, na ktorom sa zúčastnilo 45 seniorov. Naším hlav-
ným záujmom bola návšteva Tatranského ľadového 
dómu na Hrebienku, kde sme si mohli pozrieť sochy 
vytvorené z ľadu a unikátnu ľadovú katedrálu. Po preh-
liadke ľadového chrámu sme navštívili Rainerovu 
a Bilikovu chatu. Okrem Hrebienka sme navštívili aj 
Štrbské Pleso, kde bolo krásne slnečné počasie a pre-
chádzka bola zážitkom a oddychom pre našich seniorov. 
Začiatkom marca sa 8 seniorov zúčastnilo na týždennom 
relaxačnom pobyte v Piešťanoch. Tento relaxačný po-
byt zorganizovala Krajská organizácia Jednoty dôchod-
cov Slovenska. Na pobyte si seniori užívali relaxačné 
masáže, vírivky, bazén a prechádzky v okolí Piešťan.   

Členovia výboru ZO JDS v Soli pripravovali v marci 
výročnú členskú schôdzu, ktorá sa žiaľ, pre obmedzenia 
vyvolané epidémiou konoravírusu COVID-19 nemoh-
la uskutočniť. Výročná členská schôdza sa uskutoční po 
ukončení mimoriadnych opatrení spojených s touto náka-
zou. Táto choroba najviac postihuje skupinu občanov od 
65 rokov. Touto cestou chceme poďakovať starostovi obce 
a zamestnancom obecného úradu za zabezpečenie dovozu 
obedov, nákupov a ochranných rúšok pre nás seniorov.

Dušan Berta
predseda MO MS a ZO JDS v Soli 

ŠACHOVÝ KLUB

Už tradične sa cez zimné obdobie rozbieha šachová liga. Túto sezónu sme boli odhodlaní vyhnúť sa 
minulosezónnym chybám, kde sme sa zachraňovali na poslednú chvíľu. No sezóna sa zopakovala. Veľmi 
zlý začiatok, no vynikajúci finiš v posledných zápasoch nás zachránil v III. lige ešte pred ukončením 
a pravdepodobne nedohratím ligy pre situáciu s koronavírusom. Každoročne po skončení ligy šachový klub 
usporadúva schôdzu, no pre súčasnú situáciu sa tentokrát neuskutočnila. Sme ale radi, že náš klub posilnil 
nový člen z radov Soľanov, a to pán Ján Humeník, ktorý si svoje prvé duely v tejto sezóne úspešne odohral. 
Ďalej by som chcel poďakovať pánom R. Serbinovi, V. Fečovi a F. Kopkovi za ich zodpovedný a obetavý prístup 
k reprezentácii obce. Vecné ceny im budú dodatočne odovzdané, akonáhle to situácia dovolí. Dobrou  správou pre 
náš klub je, že sme sa úspešne nominovali na Majstrovstvá SR v šachu amatérov v Topoľčanoch a SŠZ tento turnaj 
umožnil. Týmto sa šachový život na Slovensku pomaly začína znova rozbiehať.  

Miroslav Revaj
predseda šachového klubu

SOLIANSKE NOVINY

Členovia MO Matice slovenskej na Bradle
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Uplynulo niekoľko dní v novom roku 
a naši členovia doň vstúpili pevným 
krokom s novými nápadmi a nadšením. 
Začiatkom roka sme sa zúčastnili 
na školení na AED /automatický 
externý defibrilátor/. Školenie nám 
v spolupráci s Operačným strediskom 
záchrannej služby v Prešove vykonali 
ich príslušníci.
Na výročnej členskej schôdzi, ktorá 
sa uskutočnila začiatkom januára, 
sme zhodnotili predchádzajúci rok. 
Schôdza bola hneď na začiatku 
prerušená telefonátom z operačného 
strediska a naša jednotka bola vyslaná 
k požiaru rodinného domu v susednej 
obci Rudlov. Po návrate z požiaroviska 
sme na schôdzi zhodnotili, že je 
potrebné byť vždy pripravený 
a odhodlaný pomôcť ľuďom v núdzi.  
Po niekoľkých dňoch sme boli opäť 
vyslaní k požiaru rodinného domu 
v obci Rudlov. V oboch prípadoch 
naši členovia spolupracovali 
s príslušníkmi Okresného riaditeľstva 
Hasičského záchranného zboru vo 
Vranove nad Topľou.
Sledovaním médií sme pozorovali, 
ako sa vyvíja situácia vo svete, 
ktorú postihol nebezpečný vírus 
COVID-19. Nikto z nás si nechcel 
pripustiť, že tento zákerný vírus dorazí 

až k nám. Po niekoľkých týždňoch 
sa do počtu nakazených pomaličky 
začali radiť aj ľudia z blízkeho okolia. 
Počas pandémie sa naši členovia 
nebojácne podieľali na boji s týmto, 
ešte doposiaľ neprebádaným vírusom. 
Pri ochrane nášho obyvateľstva 
bola vytvorená jednotka, ktorá 
mala za úlohu dezinfikovať verejné 
priestranstvá v obci ako obecný 
úrad, poštu, zdravotné stredisko, 
odberné miesto pitnej vody v rómskej 
osade, železničné a autobusové 
zástavky, obchody a iné priestranstvá, 
na ktorých sa zhromažďuje 
väčšie množstvo obyvateľov. 
Za pomoci našej techniky bolo 
vykonané taktické cvičenie zamerané 
na výpadok elektrickej energie 
v základnej škole a následné napojenie 
školy na elektrocentrálu. V prípade 
vzniku mimoriadnej situácie budeme 
v budúcnosti pripravení. 

Nedá mi nespomenúť  usilovnosť 
a odvahu niektorých našich členov, 
ktorí boli vyslaní do prvej línie 
v boji s týmto vírusom. Spoločne 
s členmi niektorých dobrovoľných 
hasičských zborov v našom okrese sa 
podieľali na registrácii repatriantov 
v karanténnom centre na internáte 
Strednej odbornej škole drevárskej 

vo Vranove nad Topľou. Naša 
výpomoc spočívala v roznáške jedál 
a zberu smetí počas ich celej izolácie 
v tomto zariadení. Neúnavne a hrdo 
sme spoločne s členmi Asociácie 
samaritánov Slovenska udržiavali 
chod tohto karanténneho zariadenia 
vyše dvoch mesiacov. 
Aj v takých ťažkých dobách sme 
museli zasahovať pri požiari trávy 
a krovia v obci Vechec. Po uplynutí 
opatrení spojených s pandémiou sme 
sa pustili do rekonštrukcie hasičskej 
zbrojnice. Na budove v súčasnosti 
prebieha rekonštrukcia, a to zateplenie 
obvodového plášťa a zbrojnica 
dostane aj nové farby. Vo vnútorných 
priestoroch budú vybudované nové 
sociálne zariadenia, ktoré budú 
slúžiť našim členom. Počasie nám 
v poslednej dobe ukazuje svoje 
vrtochy. Slnečné počasie sa v rýchlosti 
mení na búrky a prívalové dažde. Aj 
tu sme museli po prietrži mračien 
zasahovať na štátnej ceste 1/18 
v obci Hlinné pri vyčistení priepustu 
pod hlavnou cestou. Dúfame, že 
takéto nešťastia nás v budúcnosti 
budú obchádzať a naši občania sa 
vrátia do bežných koľají života.   
               Ján Šopiak 
                                          predseda DHZ

                                                    

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V SOLI

Posilňovňa v obci
Zdravý životný štýl je dnes IN a každý chce pre svoje 
telo urobiť niečo prospešné. Zdravá strava, cvičenie, 
psychický oddych a odbúranie stresu sú na to výbor-
ným receptom. Na relatívne malej ploche je zhro-
maždené všetko potrebné na precvičenie celého tela. 
Stretáva sa tu kolektív mladých, ale aj skôr narode-
ných. Nezabúdame ani na ženy, ktoré majú vyhradený 
priestor len pre seba, a to v sobotu v čase od 18.30 
hod. do 20.30 hod. Posilňovňa je otvorená od utorka 
do soboty a každú druhú nedeľu v čase od 14.30 hod. 
do 20.30 hod. Príďte aj vy medzi nás, radi privítame 
každého nového člena. 

Marta Zubková
správkyňa posilňovne

SOLIANSKE NOVINY

Požiar rodinného domu v obci Rudlov
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Seniorské mužstvo FK Soľ, 
vedené trénerom Radosla-
vom Homoľom,  po výbor-
nej sezóne 2018/2019, kedy 
v IV. lige obsadilo 3. mies-
to, chcelo v nastavenom 
trende pokračovať aj 
v sezóne 2019/2020. 

Káder mužstva sa výrazne 
nezmenil, posilnený bol 
iba o J. Polačka z Vranova 
a P. Dudu z nášho 
dorastu. Obaja vhodne 
zapadli a postupne sa stali 
stabilnými členmi základ-
nej zostavy. Naopak, počas 
prípravy sa zranili a na dlh-
šie obdobie boli z hry vyra-
dení S. Matta a Š. Nemčík, 
ktorí sa počas jarnej časti 
stali pevnou súčasťou našej 
defenzívy.

Krátka letná príprava, na-
rušená rodinnými dovo-
lenkami viacerých hráčov 
a spomínanými zraneniami 
mala vplyv na to, že náš tím 
svoju hernú tvár nachádzal 
pomalšie. Z prvých pia-
tich zápasov zaznamenal 
iba jednu výhru, aj keď 
v meraní síl s prvými dvo-
mi mužstvami po jesennej 
časti v Spišskom Podhradí 
a v Župčanoch nebol slab-
ším tímom. Až v 6. kole ho 
nakoplo víťazstvo 2:1 nad 
Ľuboticami, v ktorom sme 
otočili nepriaznivý vývoj 
zápasu. 

V ďalšom priebehu sme 
bodovali v Gerlachove, 3 
body sme získali v Záhrad-
nom a výrazne zvíťazili 
v domácich zápasoch so 
Svitom a Medzilaborcami. 
V ďalšom priebehu nás 
opäť pribrzdili zranenia 
kľúčových hráčov – dlho-
dobejšie zranenie Matúša 

Sakalu a krátkodobé Jakuba 
Dvorjaka. S výrazne oslabe-
nou zostavou sme nezvlád-
li zápas v Starej Ľubovni, 
ale vybojovali sme cenné 
víťazstva s Kračúnovcami 
a Raslavicami. 

V závere jesennej časti 
sme remizovali v Nižnom 
Hrušove a vyhrali vo 
Finticiach, ale bohužiaľ, 
sme v predohrávanom 
jarnom kole nestačili na 
zlepšujúcu sa Spišskú Belú.  
Jesennú časť sezóny 
2019/2020 sme tak ukončili 
po ôsmich víťazstvách, 
troch remízach a šiestich 
prehrách so skóre 28:20 
na peknom 4. mieste. 
Umiestnenie odzrkadľuje 
kvalitu kádra a sme radi, 
že aj napriek spomínaným 
problémom zimujeme 
v hornej polovici tabuľky.          

Káder mužstva v jesennej 
časti tvorili brankári T. Pe-
tro, K. Komara a hráči do 
poľa A. Dubas, J. Zubko, 
Mat. Sakala, M. Hajník,    

S. Dvorjak, Mir. Sakala,  
M. Turcovský, J. Dvorjak, 
J. Polačko, P. Duda, J. Ban-
doľa (najlepší strelec tímu 
s 10. gólmi), P. Samsely a v 
závere jesene aj S. Matta.

Zimnú prípravu sme odštar-
tovali 20. januára. Nezapo-
jili sa do nej odchádzajúci 
hráči J. Polačko (N. Hru-
šov), P. Samsely (Hencov-
ce) a trénovať nezačal ani 
M. Turcovský. Naopak, do 
tréningového procesu a prí-
pravných zápasov sa po 
zranení zapojili Š. Nemčík 
a S. Matta, z dorastu bol 
preradený D. Halas. Stihli 
sme odohrať 6 prípravných 
zápasov (porazili sme Zá-
mutov, Sečovskú Polianku 
a Bystré, remizovali s Ja-
senovom a nestačili sme na 
tímy Sniny a Krompách).

Mužstvo bolo na odvetnú 
časť adekvátne pripravené, 
ale aj do futbalového ži-
vota zasiahla koronakríza 
a VsFZ rozhodol o preru-
šení a následne aj o zru-

šení sezóny 2019/2020. 
Po postupnom uvoľňovaní 
opatrení sme od začiatku 
júna naplno obnovili trénin-
gový proces a začali prípra-
vu na sezónu 2020/2021.

Ani do tejto prípravy sa ne-
zapojili hráči Turcovský, 
Polačko a Samsely. Všetci 
avizovali snahu prestúpiť 
do iného klubu. Naopak do 
nášho tréningového proce-
su sa zapojil Š. Červeňak, 
ktorý naposledy pôsobil 
vo vranovskom doraste. 
Hlavnou úlohou pre funk-
cionárov je doplniť úzky 
káder aspoň o dvoch ofen-
zívnych hráčov. V mesiaci 
jún odohráme 3 prípravné 
duely, a to s mužstvami 
zo Strážskeho, Hencoviec 
a Giraltoviec a na júl sme 
naplánovali prípravné zá-
pasy s Jasenovom, Veľkými 
Kapušanmi a Bystrým.

PhDr. Radoslav Homoľa
tréner

FUTBALOVÝ KLUB SOĽ
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