
Drahí bratia a sestry, 
milovaní veriaci!

Prežívame veľmi zvláštny rok. Pandémia 
koronavírusu nás dostala do situácie, že 
si častokrát nevieme zariadiť svoj život. 
Možno najťažším je pre nás otázka, ako 
dlho táto situácia ešte bude trvať. Keby 
nám niekto vedel povedať, kedy sa to 
už skončí, už by sme sa vedeli nejako 
prispôsobiť tomuto času. Ale uprostred 
všetkých rizík tu visí  otáznik: dokedy...?
Začalo sa obdobie Filipovky – času prípravy 
na sviatky Narodenia Ježiša Krista. My 
vieme, že Ježiš prichádza na túto zem 
pre nás, aby nás spasil, ale máme v ňom 
naozajstnú istotu? Snáď aj táto doba 
pandémie nás pozýva k prehĺbeniu viery  
v neho, lebo tento svet je dosť silný, aby  
v mnohých z nás vyvolali pochybnosti.
Práve udalosť narodenia Ježiša Krista je 
tým momentom, ktorý nás má posilniť 

Milí občania, 

končí sa rok 2020 a nastal čas bilancovania. 
Či si to chceme priznať, alebo nie,  svet 
sa zmenil. Spôsobil to koronavírus, ktorý 
v nás všetkých rezonuje už  niekoľko 
mesiacov. Tento rok sa s určitosťou zaradí  
medzi najťažšie  v našej novodobej histórii. 

Jeho dôsledky sa negatívne odzrkadlili 
v mnohých rodinách, či komunitách. 
Táto  pandémia nám  ubrala nielen na 
optimizme, ale ukrojila aj z finančných 
prostriedkov a pridala na neistote  
z budúcnosti. Aj napriek tomu, sa nám  však 
podarilo zrealizovať a pripraviť niekoľko  
investičných akcií, ktoré skvalitnia život  
v našej obci. Ukončili sme  projekt „Zníženie 
energetickej náročnosti  MŠ Rudlov“, 
kde za pomoci eurofondov a obecných 
peňazí sa kompletne zrekonštruovala 
budova materskej školy v exteriéri  
a v  interiéri. Jednou z najviac efektívnych   
a prospešných akcií bola  výstavba 
chodníka od kultúrneho domu k cintorínu, 
vrátane kompletnej úpravy parku v tejto 
časti. Prínosom je aj dokončenie optickej 
siete a skrášlenie verejných priestranstiev   
v  našej  obci.
Chcem sa všetkým poďakovať za pomoc  
a podporu. Ďakujem poslancom obecného 

zastupiteľstva, kolegom z obecného úradu 
a pracovníkom na malých obecných 
službách za vykonanú prácu v tomto roku. 
Ďakujem všetkým organizáciám v obci za 
ich prácu a  šírenie dobrého mena našej 
obci. Aj vďaka Vám je naša obec stále 
krajšia.
Je dôležité, aby sme sa v týchto neľahkých 
časoch zomkli, vzájomne si pomáhali, 
podporovali sa a odpúšťali si. Je to 
obdobie skúšky našej pokory, trpezlivosti  
a vytrvalosti. Nikto z nás nevie odhadnúť 
ako dlho táto situácia  ešte  potrvá , no 
verím, že spoločne to určite dokážeme 
zvládnuť.
Milí občania, blíži sa čas najkrajších  
a najpokojnejších sviatkov v roku. Prajem 
Vám  pokojné, požehnané a láskyplné 
Vianoce v kruhu najbližších. Dovoľte mi 
popriať do  Nového roku veľa zdravia, 
Božieho požehnania, porozumenia  a lásky. 

Ing. Juraj Vasiľ, starosta obce 
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Samuel Bratko

aj v týchto ťažkých 
chvíľach, ktoré svet 
dnes zažíva. Na tejto 
pandémií je vážne to, 
že tu nie človek vo 
svojej „suverenite“ 
určuje život, či smrť 
iným, ako vo vojnách, 
ale aj tí najmocnejší 
sú ohrození tým istým 
vírusom rovnako, 
ako bežní ľudia. Tu 
pomôže len disciplína 
a opatrnosť, ku ktorej vyzývajú hygienici 
a ktorá je príznačná aj pre kresťanstvo, 
ktoré vždy pozývalo k asketickej disciplíne, 
ktorá poisťuje človeka pred „duchovnou 
chorobou“ hriechu. Pre veriaceho človeka 
je dôležité prehĺbiť sa vo viere v toho, 
o kom hovoríme, že mu veríme a to vo 
všetkých pohľadoch na svoj život i večnosť.
Modlím sa za nás všetkých, aby nás denné 

správy o šírení koronavírusu nedeptali, ale 
o to viac pozývali k úprimnej viere a nádeji, 
ktorú nám dáva iba Boh, lebo človek, aj 
keď je akokoľvek mocný, sám na to nestačí.
Nech radosť z narodenia Ježiša zaženie 
všetky tieto obavy a strach. Nech 
novonarodený Spasiteľ naplní naše srdcia 
radosťou, pokojom a nádejou.

o. Mgr. Marek Saraka
správca farnosti Rudlov
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Oslobodenie obce
18. január je pre Rudlov významným 
dňom. V tento deň vojská  Červenej 
armády oslobodil našu obec spod nadvlády 
fašizmu. Tieto studené  januárové 
dni každoročne patria spomienke 
na ťažké chvíle i hrdinstvo našich 
osloboditeľov v národnooslobodzovacom 
boji.  V dnešnej dobe si už možno ani  
nevieme predstaviť, koľko utrpenia  
a  koľko ľudských životov sa skrýva za touto 
spomienkou. Hrdinské činy osloboditeľov 
našej obce zostanú navždy zapísané v jej 
histórii  a  v mysliach každého z nás. Pri 
tejto príležitosti  sme si tento veľký čin 
uctili pietnou spomienkou kladenia vencov 
pri   pamätnej  tabuli, ktorá je umiestnená  
na budove obecného úradu.

Vianočný koncert zboru Chrysostomos Vranov nad Topľou
 Koncom roka 2019, počas Vianočného 
obdobia prijali naše pozvanie členovia 
gréckokatolíckeho chrámového zboru 
Chrysostomos z Vranova nad Topľou, 
ktorí  tak navštívili náš chrám, v ktorom 
sa konalo ich vystúpenie a vo svojom  
zaujímavom programe nám  predstavili 
a  zaspievali  vianočné koledy a liturgické 

Zrealizované práce, ktoré sa nám spoločne  podarilo urobiť:

- kompletná rekonštrukcia materskej školy   
  v exteriéri a interiéri 
- výstavba chodníka od kultúrneho domu     
  k cintorínu
- úprava parku medzi kultúrnym domom
  a cintorínom - projekt podporený 
  z prostriedkov projektu obnova dediny
- výstavba oddychovej zóny na mieste
  bývalej skládky  
- zavedenie optickej siete v celej obci 
  (v spolupráci so Slovak Telecom)
- úprava a nátery  zábradlia na mostoch  

  (v spolupráci so Slovenskou správou 
  ciest)
- výmena kanalizačných šácht 
  (v spolupráci s vodárenskou 
  spoločnosťou) 
- stavebné práce v interiéri základnej školy
- doplnenie knižničného fondu v Obecnej
  knižnici Rudlov 
- lokálne opravy miestnych komunikácií  
  a osadenie značiek 
- úprava plochy  cintorína  na nový spôsob
  pochovávania

-  Pietny akt oslobodenia obce Rudlov
-  3 požiare
-  Stavanie mája
-  Pálenie vatry
-  Akcia diaľková doprava vody  
   (Hasiči z okresu Vranov nad Topľou)
-  Akcia ukážka hasičskej techniky – 
   stretnutie s deťmi 
-  Otvorenie materskej školy 
-  Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku
-  Dve kolá testovania 

Čo sme zažili ? 

piesne, ktorými nás dokázali ešte viac vtiahnuť do tajomstva 
narodenia Ježiša Krista a nachvíľu tak pookriať na duši. Ešte 
pred ich vystúpením sa svojou interpretáciou  vianočných 
kolied predstavili aj členky mládežníckeho zboru z našej obce 
pod vedením  Bc. Vierky Nemčíkovej .



Rok 2020 sa do pamäti ľudstva zapíše 
hrubými, no smutnými písmenami. 
Po celom svete sa rozšírila pandémia 
nového koronavírusu COVID-19 a nikto 
nevedel, ako dlho bude trvať tento boj  
s neviditeľným nepriateľom. Do Európy sa 
nákaza rozšírila koncom januára a prvý štát,  
ktorý bol týmto vírusom zasiahnutý, bolo 
Francúzsko. Postupom času sa ochorenie 
šírilo aj do ďalších európskych krajín. 
Slovensko si počínalo  veľmi dobre a dlhú 
dobu sme odolávali náporu pribúdajúcich 
počtov nakazených.  Prvý prípad ochorenia 
na tento vírus  bol na Slovensku potvrdený  
až 6.marca 2020. Hneď ďalší deň vydal 
Úrad verejného zdravotníctva prvé 
opatrenia, ktorými obmedzil prístup 
ľudí na lôžkové oddelenia nemocníc  
a zaviedol hygienicko-epidemiologický 
režim v nemocniciach. Jedno z najväčších 
opatrení bolo prijaté  13. marca 2020, kedy 
sa na Slovenku počnúc 16. marcom zatvorili 
školy, obchodné centrá , chrámy a zakázali 
sa sláviť verejné bohoslužby. Všetkým, 
ktorí mali príznaky ochorenia, alebo 
sa vrátili  zo zahraničia, bola nariadená  
povinná 14-dňová karanténa , počas ktorej  
nemohli  ľudia v karanténe  prichádzať 
do styku s inými osobami. Postupne 
sa v krajine zatvorili všetky reštaurácie  
a zariadenia verejného stravovania. Do 

platnosti vošiel zákon, na základe ktorého 
bolo na verejnosti povinné nosiť rúško, 
alebo inú ochranu úst a nosa. Od 8.apríla sa 
v našej krajine zaviedol zákaz vychádzania, 
ktorý ľuďom nedovoľoval slobodný pohyb. 
Ľudia sa mohli pohybovať len v rámci 
svojho okresu, aj to len v nevyhnutných 
prípadoch alebo v prípade cesty do práce 
alebo z práce. Tento zákaz trval počas  
Veľkej noci, až do 13.apríla. Od 17.apríla 
sa zaviedla povinná štátna karanténa, 
ktorú museli absolvovať všetci občania 
vracajúci sa zo zahraničia. Vrchol epidémie 
sme na Slovensku  dosiahli 21.apríla 
2020, keby bolo u nás potvrdených 
dokopy  1326 ľudí. Od 22.apríla sa začalo  
s postupným uvoľňovaním opatrení, otvorili 
sa malé obchody, vonkajšie trhoviská, 
verejné stravovanie cez výdajné okienko  
a podobne. Slovensku sa v boji s chorobou 
darilo veľmi dobre. Hlavne svojím 
zodpovedným prístupom a dodržiavaním 
nariadení sme nezaznamenali výrazný 
nárast ochorenia a mohli sme tak postupne 
pristúpiť k ďalšej fáze uvoľňovania. 
Od 6. mája sme sa mohli zúčastňovať 
bohoslužieb, otvorili sa viaceré obchody  
a reštaurácie mohli otvoriť vonkajšie terasy. 
Po dobrých výsledkoch a hlavne zásluhou 
disciplinovanosti všetkých Slovákov sa od 
20.mája uvoľnila aj posledná fáza, vďaka 

Pandémia koronavírusu COVID-19 

Jubilanti 2020

Obecná knižnica Rudlov
V priestoroch obecného úradu vznikla 
Obecná knižnica Rudlov, v ktorej si čitatelia 
nájdu rôzne druhy kníh. Knižnica disponuje 
beletriou, náučnou literatúrou a knihami 
pre deti a mládež. Knižnicu využívali  
v poslednom období najmä deti z materskej 

a základnej školy, ako aj mladí z našej obce. 
Priestory knižnice slúžili aj ako výučbový 
priestor pre deti miestnej materskej  
a základnej školy, ktoré si jej návštevou 
spríjemnili ‘‘bežné‘‘ školské dni.

60 rokov
Kušnieriková Dana

Dobranská Eva
Markušová Eva
Belinská Marta
Fedorko Juraj

Ucháľ Ľubomír
Jacko  Miloš

Telepunová Gabriela
Bužová Jana

Surdej Jaroslav

70 rokov
Kriváková Helena
Peržeľová Mária
Rusnáková Agáta

Lojová Anna
Fedorková Mária
Ferencová Helena
Peržeľová Mária

80 rokov
Andreková Mária
Homičková Irena
Mašlejová Mária
Koperová Mária

ktorej sa po dvoch mesiacoch mohlo 
Slovensko vrátiť k ‘‘normálnemu‘‘ spôsobu 
života, ktorú sme si bohužiaľ dlho neužili. 
 Po lete však prišla druhá vlna, ktorá vo 
viacerých ukazovateľoch predbehla prvú, 
najmä čo sa týka počtu nakazených, ale aj  
v náraste počtu úmrtí a opätovné 
vyhlásenie núdzového stavu .V mesiaci 
november sa z dôvodu výrazne  zhoršenej 
pandémickej situácie na Slovensku 
realizovalo celoplošné testovanie obča-
nov, ktoré sme  realizovali za pomoci 
tunajších dobrovoľníkov aj v našej obci. 
Aj touto formou sme sa snažili zabrániť 
nekontrolovateľnému  šíreniu sa vírusu 
v obci. Všetci pevne veríme, že táto 
pandémia už čoskoro pominie a budeme 
sa môcť nadýchnuť. 



HASIČI RUDLOV
Dobrovoľný  hasičský zbor má 17 členov. 
Počas  roka bol nápomocný pri 3 požiaroch 
v obci,  asistoval pri celoplošnom testovaní 
a dezinfekcií verejných priestranstiev.
Začiatkom roka obec na základe žiadosti  
získala   dotáciu, ktorú  hasiči využili na 
zaobstaranie  ďalšej novej potrebnej 
techniky. Podarilo sa nám  zakúpiť 
elektrocentrálu,  výkonné čerpadlo na 
čerpanie vody, hasičské vaky  na hasenie 
porastov a dokúpili nové  hadice  a prúdnice 
k funkčnej PS 12. Techniku sme pripravili 
tak , aby bola nápomocná pri zásahoch 
na ochranu  občanov a ich majetku ako aj 
verejného majetku  obce. 
Počas roka sa nám podarili  aj tri pekné 
akcie. V mesiaci máj to bolo stavanie 
mája, v mesiaci júl to bola ukážka hasičskej 
techniky pre naše deti  a v mesiaci august, 
veľká okresná akcia „Diaľková doprava 
vody „, kde sme dôstojne reprezentovali  
a boli súčasťou taktického cvičenia.
Teší nás, že náš dobrovoľný hasičský 
zbor je v kategórií C a je nápomocný pri 
riešení mimoriadnych udalostí. Chcem sa 
poďakovať všetkým členom, priaznivcom, 
obci Rudlov a všetkým, ktorí sa podieľajú 
na rozvoji nášho zboru.
     

Dušan Habina ml., predseda DHZ

Ocenenia 
Práca kronikára nie je jednoduchá a nesie 
so sebou veľkú zodpovednosť. V našej 
obci ju dlhé roky vykonávala pani Mgr. 
Magdaléna Nemčíková, ktorá  od roku 
2001 svojim  poctivým prístupom a veľkou 

zodpovednosťou písala kroniku obce 
Rudlov do roku 2019.  Na pôde obecného 
úradu sa starosta Ing. Juraj Vasiľ, za jej  
dlhoročnú  prácu poďakoval a ocenil jej  
profesionálny prístup.  

Dňa 25.6. boli v priestoroch Hanušovské-
ho kaštieľa odmenení pedagogickí za-
mestnanci, ktorí 
svojou činnosťou 
prispeli k rozvoju 
školstva v našom 
regióne. Za obec 
Rudlov bola sta-
rostom navrhnutá 
a odmenená pani 
učiteľka   Jana 
Dobranská, ktorá 
v uplynulom škol-
skom roku odo-

vzdávala svoje rady a skúsenosti deťom aj 
v našej materskej škole. 
Pani Jana Dobranská si prebrala ocenenie 
za rozvoj školstva v našom regióne.



Základná škola
 Sme školou rodinného typu - školou s prí-
jemným a rodinným prostredím – školou 
pre všetky deti. 

Od rána svietilo slnko, našťastie si nevy-
bralo dovolenku a školský rok 2019/2020 
sme spolu so zriaďovateľom obce úspešne 
„odštartovali“. Do školy prišli známe i nové 
tváre. Väčšina sa tešila, že sa stretáva so 
svojimi spolužiakmi, ktorým vyrozpráva, 
čo všetko zažili cez horúce leto, ale najmä 
o tom, ako sa tešia na 10 mesiacov, ktoré 
spolu prežijú. Sú si vedomí toho, že do ži-
vota musíme všetci vstúpiť s vedomosťami 
a tie základné im dáva práve škola. 
Naša škola má 31 žiakov a je miestom, kde 
môžeme ku každému dieťaťu pristupovať 
podľa jeho individuálnych výchovno – vz-
delávacích potrieb. Umožňuje to kvalifi-
kovanosť našich pedagógov, ktorí si svoje 
vzdelanie kontinuálne rozširujú. Tiež ich 
láskavý, obetavý prístup a vysoké pracov-
né nasadenie. Aj napriek tomu, že „nás“ 
je málo, snažíme sa organizovať podujatia  
a akcie, ktoré žiakom spestria a spríjemnia 
výchovno-vzdelávací proces. 
Zalistovali sme v kalendári.... 
September bol adaptačným mesiacom. 
Prváci sa oboznamovali s prvými postupmi  
a pravidlami. Objavovali zákutia svojej no-
vej triedy, ale spoznávali aj celú našu školu. 
Naučili sa, ako postupovať ráno pri prí-
chode do triedy, ako sa správať cez 
prestávku, osvojili si povinnosti žiakov zá-
kladnej školy. 
V tomto mesiaci sme začali realizovať pro-
jekt Záložka do knihy spája školy: List za 
listom ma baví čítať a zapojila sa celá škola. 
Čítali knihu Pinocchio, ktorú napísal Carlo 
Colodi. Záložky ktoré kreslili ich bavili, lebo 
hrdinu dobre poznali. Partnerskou školou 
sa stali Jabloňany, kam záložky odoslali  

24. 10. 2019 spolu s propagačným mate-
riálom z Rudlova a okresného mesta Vra-
nov nad Topľou. Začiatkom novembra nás 
potešili záložky, list, propagačný materiál  
a drobnosti z Jabloňan, ktoré dostali najak-
tívnejší žiaci zapojení v projekte. 
V mesiaci október každoročne akosi viac 
cítime, že s pribúdajúcimi farbami jesene 
sa viac zamýšľame aj nad jeseňou nášho 
ľudského života. Žiaci 1.-4. ročníka našej 
školy vyjadrili svoju lásku, úctu a pozornosť 
ku svojím starým rodičom, či prastarým ro-
dičom prostredníctvom pestrého kultúrne-
ho predstavenia, za ktoré si vyslúžili objatie  
a láskavý pohľad starkých. „Úcta k starobe 
je vážením si seba samého, lebo aj nás raz 
čaká čas odkvitania…“ 
So zažatím prvej adventnej sviečky sa do 
tried začala pomaly vkrádať tajomná zim-

ná atmosféra. Ani sme sa nenazdali a 06. 
12. 2019 sme spoločne s p. starostom Ing. 
J. Vasiľom a deťmi z MŠ v kultúrnom dome 
čakali na Mikuláša. Mikulášske balíčky si 
deti museli zaslúžiť peknou pesničkou, 
básničkou resp. vedomosťami z predme-
tov, ktoré práve mali. Začalo sa „zvianoč-
nievať“... Žiaci sa zapojili do celoslovenskej 
výtvarnej vianočnej súťaže s názvom „An-
jel Vianoc“. Žiačka 4. ročníka A. Dudová zís-
kala čestné uznanie, čo potešilo celú školu. 
Posledný týždeň v škole rýchlo“ prefrčal“.. 
Každý ročník pripravoval vystúpenie do 
programu na vianočnú besiedku so svojimi 
pani učiteľkami. Predviedli ho verejnosti 
18. decembra. Divákom sa páčilo kreatív-
ne a odvážne vystúpenie detí aj kostýmy, 
ktoré pani učiteľky vymysleli. 
Január nám priniesol polročné výpisy  
a všetci žiaci, boli ohodnotení podľa úsi-
lia, aké vynaložili za I. polrok práce. Oslá-
vili sme to Karnevalom a zabavili sa aj tí, 
ktorým veľmi do smiechu nebolo. Mnohí 
ukázali svoju kreativitu pri príprave masiek 
a veruže bolo načo pozerať. Všetci prežili 
jedno čarovné dopoludnie plné radosti, 
obohatené o krásne zážitky. 
Na sv. Valentína pre všetkých romantikov, 
ktorí chceli povedať niekomu blízkemu 
v škole, že ho majú radi, slúžila naša Va-
lentínska pošta. Pekné pozdravy vhodené 
do špeciálnej schránky sa rozdali správnym 
osobám. Nebol žiak, ktorého by nemal 
ktosi rád. Naša škola – veľká rodina. 
Všetci sme sa tešili na jarné prázdni-
ny. Náš „rozbehnutý“ školský rok zasta-
vil 13.03.2020 vírus COVID 19. Keď nám 
podľa rozhodnutia hlavného hygienika  

Pokračovanie na ďalšej strane



s názvom Inaugurácia štvrtákov. Štyri roky 
nášho spoločného putovania ubehli veľmi 
rýchlo. 
Štvrtáci spoločne so svojimi kamarátmi zo 
školy mali pripravenú „party“ a deň plný 
hier. Na rozlúčku bola pre štvrtákov pri-
pravená torta. Pedagogický kolektív zaželal 
už budúcim piatakom veľa úspechov v ich 
novej škole. 
Bez akýchkoľvek problémov sme úspeš-
ne ukončili školský rok 2019/2020  
a 30.06.2020 sme slávnostne odovzdali vy-
svedčenia. 
Korona zo dňa na deň zavrela všetky naše 
školy. Nikto nemal čas pripraviť sa na on-
line vzdelávanie, slovné hodnotenie, novú 
formu komunikácie nielen so žiakmi, ale aj 
s rodičmi či kolegami zo zborovne. Niektorí 
hovoria, že sme za tieto mesiace urobili  
v reforme školstva viac ako za posledných 
20 rokov. 
Táňa Pauhofová v jednom z aktuálnych roz-
ho 
vorov tvrdí, že jediné, čo v ťažkých chvíľach 
môžeme urobiť, je dať im zmysel. Naučila 
som sa, že viera v úspešný koniec každého 
snaženia je viac ako polovica úspechu.

PaedDr. Zuzana Stanovčáková, 
riaditeľka ZŠ

zavreli školu, väčšina si myslela, že pôjde 
len o trochu dlhšie „chrípkové prázdniny“. 
Náročná doba, si žiadala dobré rozhodnu-
tia, spoluprácu, koordináciu, ochotných 
a tvorivých ľudí. So stúpajúcim počtom 
nakazených ľudí a pribúdajúcimi opatre-
niami, sme vedeli, že sa táto „zavretá ško-
la“ tak skoro neskončí. 
Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 pre-
biehalo v škole vyučovanie mimoriadnym 
spôsobom v súlade s nariadeniami hlavné-
ho hygienika a Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu. 
Škola vzdelávala v prvých dvoch týždňoch 
prostredníctvom pracovných listov, ktoré 
si pedagogickí zamestnanci nachystali a raz 
týždenne ich v obálkach zriaďovateľ obce 
distribuoval jednotlivým žiakom do schrá-
nok. PL posielali žiaci vypracované, ofo-
tené cez aplikáciu messenger. Jeden žiak 
nemal internetové pripojenie, riaditeľka 
školy raz v týždni žiaka osobne navštívila 
a kontrolovala vypracované PL. Po dvoch 
týždňoch škola nabehla na vyučovanie 
prostredníctvo messengra - videohovory. 
Zadávali sa úlohy každé ráno o 8.00h., re-
alizovali sa videohovory, učitelia natáčali 
videá k učivu pre lepšie pochopenie a raz 
týždenne, do konca mája sme pokračovali 
v rozdávaní PL. Rodičia spolu s deťmi úlohy 
vypracovali podľa zadania v učebnici, ofoti-
li strany v zošite a posielali cez messenger, 
natáčali čítanie žiakov, čomu nerozumeli, 
spájali sa s triednymi učiteľmi cez messen-
ger, alebo telefonicky. Nie všetci žiaci pra-
covali pravidelne každý deň. Boli situácie, 
keď úlohy došli po týždni, za celý týždeň, 
bolo treba im neustále pripomínať, že nie 
sú prázdniny, keďže ide o žiakov z margina-
lizovaných skupín. Do procesu vyučovania 
dištančnou formou, boli zapojení všetci 
pedagogickí zamestnanci školy. Škola hod-
notila pravidelnosť posielania úloh, správ-
nosť vypracovania, spoluprácu so žiakom  
a rodičom. Pedagogická rada do 30.4.2020 
v zmysle Usmernenia na hodnotenie žia-
kov základných škôl v čase mimoriadnej si-
tuácie, spôsobenej prerušením vyučovania 
v školách v školskom roku 2019/2020 roz-

hodla, že žiaci 1. ročníka budú hodnotení  
v 2. polroku slovne, žiaci 2.-4. ročníka, 
budú hodnotení známkou v predmetoch - 
SJL, MAT, PVO, PDA, VLA. Ostatné predme-
ty u ktorých nebolo možné naplniť ciele 
vyučovacieho predmetu boli nehodnote-
né a použilo sa slovo „absolvoval“, prípad-
ne „neabsolvoval“. V čase mimoriadnej 
situácie prebehol na škole zápis do 1. roč-
níka za prísnych hygienických podmienok, 
rodičia boli predvolávaní na konkrétny čas. 
Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu o otváraní škôl, umožni-
lo otvoriť nám k 1.6.2020 prevádzku školy, 
so súhlasom 27 rodičov z 29, za prísnych 
hygienických podmienok sme školu otvo-
rili. Spojili sme oslavu otvárania škôl so 
sviatkom našich najmenších- MDD. Škola 
nie je iba o povinnostiach, učení a drine, 
ale aj o zábave a radosti, preto bolo po-
trebné patrične osláviť tento deň s úsme-
vom na tvári. Keďže naše deti sú súťaživé 
a plné energie, mali možnosť v triednych 
družstvách zápoliť o najlepšieho športovca 
školy. Deti sa snažili zo všetkých síl spolu 
aj so svojimi učiteľmi. Pri vyhodnotení ne-
chýbalo ani oceňovanie. Slnko sa na nás 
usmievalo a každý oslávenec dostal sladký 
darček k svojmu sviatku MDD. 
V júni sme mali spolu so štvrtákmi – ab-
solventmi ZŠ Rudlov slávnostnú rozlúčku 

Základná škola

Tak ako každý rok, aj tento rok sme sa veľ-
mi tešili na ďalší ročník Rudlovského   šľa-
páku, ktorý sa mal uskutočniť  17.mája. 
Žiaľ, situácia spôsobená pandémiou ko-
ronavírusu nám prekazila zorganizovať 
tento obľúbený pretek, ktorý každoročne 
pritiahol do Rudlova veľké množstvo sú-
ťažiacich a fanúšikov.  No v týchto časoch 
‘‘súťažíme‘‘ s iným protivníkom a  v iných  

Rudlovský šlapák 2020
pretekoch. Náš protivník je  neviditeľný  
a vyhrať nad ním nie je také jednoduché, 
ale nie nemožné. Nášho súpera môžeme 
dobehnúť a dokonca ho môžeme poraziť 
našou zodpovednosťou, ohľaduplnosťou  
a hygienou. Aj keď sa tento rok náš šlapák 
neuskutočnil, už teraz sa veľmi tešíme na 
ten budúcoročný.



Spolok Červeného kríža v našej obci roz-
víja svoju činnosť už mnoho rokov. Tento 
rok našu činnosť obmedzil koronavírus 
COVID-19, ale aj napriek tomu sme sa sna-
žili urobiť to čo bolo v našich silách tak, 
aby sme pritom neohrozovali seba, ako aj 
ostatných.
Náš spolok má 40 členov na čele, ktorého 
je predsedníčka a štyri členky výboru.
Naša činnosť spočívala v akciách akými sú:
- pomoc starším, chorým a opusteným, pre 
ktorých sme organizovali nákupy, prípravu 
stravy, upratovanie, pranie bielizne, ale 
predovšetkým dobré, láskavé a milé slovo,
- charitatívna činnosť - v marci sme šili 
ochranné rúška pre tých občanov, ktorí ne-
mali možnosť si ich zabezpečiť,
- na zbierku pre cirkev v Libanone po ni-
čivom výbuchu v auguste sme prispeli su-
mou 253 €,
- rómskej rodine v Zámutove sme darovali 
2 vrecia šatstva,
- osveta zdravia – náš spolok sa riadi hlav-
nými zásadami, ktoré sú: humanita, ne-

Spolok Červeného kríža v Rudlove
strannosť, neutralita, nezávislosť, jednot-
nosť a dobrovoľná služba. K propagácii 
týchto zásad sme využívali miestny rozhlas, 
kde boli odvysielané tieto relácie: 8. máj  -  
Deň Červeného kríža a Červeného polme-
siaca, 14. jún  -  Svetový deň darcov krvi, 
29. september  -  Deň srdca,
- darcovstvo krvi  -  darovanie krvi patrí 
na celom svete k jednému z najhumanit-
nejších činov človeka. V našom spolku 
patrí darcovstvo krvi medzi priority. Naši 
členovia chodia darovať krv individuálne. 
Evidujeme 45 bezpríspevkových darcov 
krvi, z ktorých mnohí sú držiteľmi niekto-
rej plakety Dr. Janského – bronzovú získalo  
8 darcov, striebornú 9 darcov, zlatú 4 dar-
covia, diamantovú 1 darca.
Bez spolupráce to nejde. Za ochotu, ústre-
tovosť a skutočnú spoluprácu patrí vďaka 
Obecnému úradu, predovšetkým pánovi 
starostovi Ing. Jurajovi Vasiľovi. Veľmi po-
zitívne hodnotíme spoluprácu s miestnym 
správcom farnosti o. Marekom Sarakom. 
Peknou akciou bola spoločná opekačka na 

„Na dobrom začiatku všetko záleží.“
                                               Ján Ámos Komenský

     A my sme začali veru dobre. Konečne  
v našej „novej budove“. Veľmi sa chcem ešte 
raz poďakovať môjmu nepedagogickému 
tímu, ktorí počas leta makal na viac ako 
100%, ďalej pánovi starostovi Ing. Jurajovi 
Vasiľovi, za vynovený interiér v našej škôlke 
a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. 
     Do tejto zrekonštruovanej budovy sme 
privítali aj nových drobčekov. Dúfam, že sa 
nováčikom v škôlke bude páčiť, ale nie len 
im, ale aj ostatným deťom, pretože aj pre 
nich je to nová škôlka…
     Ale pripomeňme si teraz školský rok 
2019/2020: celý školský rok sme sa 
stretávali v priestoroch obecného úradu. 
Materskú školu navštevovalo 20 detí,  
z toho 5 predškolákov. Dve deti  
k 31. 05. 2020 ukončili dochádzku. Aj  
v tomto roku nás čakalo mnoho aktivít ako: 
Mesiac úcty k starším, Divadielko „Crocus“, 
Mikuláš, Pesničkový Mikuláš vo Vranove 
nad Topľou, Vianočná besiedka, Karneval… 
plánovali sme potešiť aj mamičky, ísť na 
výlet, či osláviť MDD a rozlúčiť sa s našimi 
„najstaršími“. Bohužiaľ dňa 16.3.2020 
výchovno – vzdelávacia činnosť bola 
prerušená, v súvislosti s ochorením COVID 
- 19. V našom prípade až do 30.06.2020.  
Aj keď boli deti doma, pracovali ako 
včeličky, mali pracovné zošity, s ktorými im 
pomáhali rodičia. Niekedy nás na sociálnej 
sieti potešili svojimi prácami, ktoré spolu 
vytvorili. Ďakujem rodičom za ústretovosť 
a spoluprácu, ktorá bola potrebná v tejto 
situácii. Samozrejme, nezabudli sme na 

sviatok detí a stretli sme sa, aby sme ich 
trošku potešili – stretnutie bolo milé  
a veselé, po dlhej dobe sme sa videli :-). 
Nikto neobišiel naprázdno, každý dostal 
darček a sladkostičku. Nezabudli sme ani 
na predškolákov, s ktorými som sa stretla 
koncom júna a odovzdala im „štartovací“ 
darček do základnej školy. Škoda, že 
neprišli všetci predškoláci.  :-(
     Ako som v úvode spomínala, začali sme 
dobre, priam ukážkovo. Slávnostne sme 
otvorili našu MŠ, kde sa zišlo veľa dobrých 
ľudí. Ešte raz ďakujeme.
Tento školský rok 2020/2021 navštevuje 
materskú školu 22 detí, z toho  
9 predškolákov. Aj tohto roku nás čakajú 
aktivity, ale z dôvodu epidemiologickej 
situácie, to bude iné. Nezabudneme na 

našich starkých. Aj keď ich nemôžme 
potešiť pesničkou, básničkou, a malým 
občerstvením, tak darčekom ich určite 
potešíme ;-). Už teraz sa teším na 
divadielko „Cilling“, ale pssssssst, drobčatá 
o tom ešte nevedia. Určite nebude chýbať 
Mikuláš, pečenie koláčov či darček pod 
stromčekom, karneval a mnoho iných 
akcií, ak situácia dovolí .… 
Som rada a vďačná, že detičiek toľko 
máme, že mám takých rodičov, že sme tu 
ako jedna veľká rodina….
 Ďakujem za dôveru, za spoluprácu medzi 
vami, zriaďovateľom a nami.  Verím, že 
bude aj naďalej na takej a ešte lepšej 
úrovni, lebo všetko čo robíme, robíme pre 
Vaše, Naše deti. 

Mgr. Jana Buchaľová, riaditeľka MŠ

Zo života MŠ Rudlov 

fare pri príležitosti ukončenia školského 
roka a turistická vychádzka spojená s ná-
vštevou domu ľudových tradícií „Múzeum 
u Cetky“ v Zámutove. Kladne hodnotíme 
aj spoluprácu s miestnym KST Javorina 
Rudlov.
Šťastie je schopnosť hľadať v negatívnom 
to pozitívne a v neúspechu vidieť výzvu. 
Úspech, sláva a bohatstvo sú nádhernými 
darmi života, ale najväčším darom pre člo-
veka je zdravie. Mať zdravie znamená mať 
veľké šťastie. Tento rok nemôžeme hovoriť 
o veľkom šťastí, veď COVID-19  to je hoto-
vé nešťastie. Nezúfajme, končí rok 2020  
a po ňom príde rok 2021 s jednotkou na 
konci a veríme, že tá jednotka na konci 
prinesie pokoj a spokojnosť, ale predo-
všetkým zdravie. Vydržme, dodržiavajme 
hygienické pokyny – umývanie rúk, nose-
nie rúška a vyhýbajme sa veľkým skupinám 
ľudí, len tak porazíme koronavírus a opäť 
budeme šťastní a slobodní.

 Eva Dobranská
Predseda SPOLKU ČK



Dňa 28.08.2020 sme slávnostne otvorili  
a posvätili Materskú školu  v Rudlove, ktorá  
bola postavená  pred 42 rokmi. Počas 
týchto  rokov sa tu vystriedalo mnoho detí 
, z ktorých sú dnes už dospelí ľudia, rodičia 
detí, a možno  poniektorí čo čas , už  aj starí 
rodičia. A tak, po viac ako trojročnom úsilí, 
sa nám  spoločne podarilo zrekonštruovať 
a zmodernizovať našu  materskú školu. 
Na slávnostnom otvorení nechýbali 
starostovia zo susedných obcí, zástupcovia  
dodávateľských firiem, zamestnanci škôl, 
obecného úradu, rodičia a občania obce 
Rudlov. Po príhovoroch starostu obce 
Ing. Juraja Vasiľa a riaditeľky  materskej 
školy Mgr. Jany Buchaľovej nasledovalo 
posvätenie budovy, vystúpenie folklórneho 
súboru Vranovčan a obhliadka priestorov 
materskej školy.
Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie 
v roku 2017, s predlžením  v roku 2019.
Práce  na stavbe „Zníženie energetickej 
náročnosti „ v rozsahu zateplenie fasády, 
výmena okien, zateplenie strechy s novou 
hydroizoláciou, výmena vykurovacej 
sústavy a dodávka rekuperačných jednotiek  
sa začali 2.9.2019. Práce boli ukončené 
v určenej lehote 13.01.2020 s celkovým 
nákladom 179 887 €. Nenávratný finančný 
príspevok z eurofondov predstavoval 165 
940 €. Stavebné práce v interiéri s novými 
technickými zariadeniami t. j. výmenu 
svietidiel, lokálnu  rekuperáciu  a dodávku 
bojlérov financovala obec z úveru. Budova 
je zaradená do energetickej triedy A1, 
ako budova s nízkou spotrebou energie . 
Práce realizovali :  „Zníženie energetickej 

náročnosti budov“ firmy  M- SILNICE SK 
s.r.o. zo Žiliny a  Danex Plus zo Soli.
 Rekonštrukciu a  obnovu  interiéru 
materskej školy  realizovala firma Profistav 
JM s.r.o. z Vranova n. T. Kolaudačné 
rozhodnutie bolo  vydané 30.03.2020.
 
 Prajeme pani riaditeľke, pani učiteľke  
a všetkým zamestnancom materskej školy 
veľa trpezlivosti a láskavého prístupu  
k našim škôlkarom, aby sa tu cítili príjemne 
a odovzdali deťom veľa dobrého, všetko 
to, čo budú potrebovať v ďalších svojich 
krokoch neskôr na základnej škole, ale aj  
v živote. Aby nielen deti, ale aj oni mohli  
s láskou spomínať na roky strávené v tejto 

materskej škole v Rudlove. A nakoniec 
prajeme  aj našim deťom, našim malým 
škôlkarom, aby sa   mohli  stretávať 
v  materskej škole, aby sa  v nej dobre  
a bezpečne cítili a mnohému sa v nej 
naučili.

Rok 2020 začali fut-
balisti Javoriny už 
tradičnou zimnou 
prípravou, počas 
ktorej absolvovali 
tréningové  jednotky 
na ihrisku s umelou 
trávou v susednej 
Soli. Prípravné zápa-

sy odohrali na umelej tráve v Trebišove. 
Pred jarnou časťou strácali naši futbalis-
ti na lídra z Vechca dva body a tak bolo 
hlavným cieľom pobiť sa o prvé miesto 
tabuľky. Bohužiaľ, pandémia zasiahla 
aj športový svet a tak bola sezóna pred-
časne zrušená. V Javorina parku napriek 
tomu neprestali miestni nadšenci aj na-
ďalej budovať značku FK Javorina Rudlov. 
Za pomoci Obce Rudlov, Prešovského 
samosprávneho kraja, členov a hráčov 

FK Javorina, sa podarilo vybudovať okolo 
budovy nový prístrešok. Pod prístreškom 
sa podarila zrealizovať aj pokládka novej 
dlažby. Realizáciu tohto projektu zastrešo-
val Matúš Bochin, ktorému patrí veľké po-
ďakovanie ako aj ostatným členom výboru 
klubu a ostatným fanúšikom rudlovského  
futbalu. 
Počas leta začali prípravy na novú sezónu, 
ktorá už klopala na dvere. Mužstvo zosta-
lo pokope a nikto z hráčov neodišiel. Ešte 
začiatkom kalendárneho roka sa k muž-
stvu pripojil Marek Paluba (bývalý prvoli-
gový hráč 1.FC Košice, MFK Ružomberok  
a MFK Vranov ), ktorý prišiel na hosťovanie 
z Dlhého Klčova ale kvôli zrušenej sezóne 
si dovtedy za Javorinu nepripísal ani jed-
nu súťažnú minútu. Neskôr, počas sezóny, 
mužstvo doplnili Matúš Orosi z Čierneho 
nad Topľou a Tomáš Kajlanič z MFK Vranov. 

Úvodné kolá nového ročníka sezóny 
2020/2021 sa odohrali bez prítomnos-
ti divákov. Sezónu začínali hráči Javoriny 
doma proti 1.FC Čaklov, ktorý porazili 3:2 
a úspešne tak vstúpili do nového roční-
ka. Nasledujúce tri zápasy naši futbalisti 
takisto odohrali na domácom trávniku  
a postupne okrem Čaklova porazili aj Ha-
nušovce, Kamennú Porubu a Dlhé Klčovo. 
Po štyroch zápasoch tak mala Javorina plný 
počet bodov a pred ňou bola náročnejšia, 
druhá časť jesennej časti. V piatom kole 
atraktívnom, no bohužiaľ pre Rudlov ne-
úspešnom zápase podľahli Továrnemu 
na ich ihrisku 5:4. Chuť si napravili doma 
s Pošou a v predposlednom kole jese-
ne žiaľ nezvládli ani druhý kľúčový zápas  
a prehrali vo Vechci 2:0. Posledné jesenné 
kolo sa opäť kvôli celoštátnym opatreniam  

FK Javorina Rudlov

Otvorenie budovy MŠ
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   Členovia KST v Rudlove začali tento rok 
ako zvyčajne s určitými plánmi a zámermi 
ako pokračovať v svojej činnosti a nadviazať 
na úspechy minulého obdobia. Dôkazom 
toho bola výročná členská schôdza, na 
ktorej sme zhodnotili svoje aktivity, urobili 
výhľad do budúcnosti a zároveň urobili 
aj zmeny v zložení výboru. Predsedom 
nášho klubu sa stal Jozef Varga, zanietený  
a obetavý turista.
    Rok sme otvorili už tradične Bielou 
stopou na Čulkov. Pokračovali sme v marci 
dvojdňovým pobytom v Tatrách na chate 
Plesnivec. Nikto z nás však nemohol tušiť, 
že nasledujúce obdobie prinesie zmarenie 
našich plánov a nádejí. Naša činnosť tak 
ako v ostatných oblastiach spoločenského 
života bola prerušená pandémiou 
ochorenia COVID 19. Aj napriek určitým 
obmedzeniam naši členovia nezapreli  

v sebe dušu turistu a vyšli do prírody, kde 
okrem relaxu preznačili turistické značky, 
zhotovili lavičku cez Slaný potok.
    Po uvoľnení opatrení v júni sa uskutočnilo 
tradičné pálenie Výročného ohňa pod 
Železnou. Činnosť pokračovala cyklotúrou 
na trase Rudlov-Vranov nad Topľou-Vechec-

Juskova Voľa-Zámutov-Rudlov. Záver 
trasy vyvrcholil príjemným posedením  
v penzióne Kondor v Zámutove. Ako každý 
rok aj v tomto roku 20.-21. júna sme 
absolvovali večerný výstup na Šimonku  
s prenocovaním na chate Javorová. 
Prázdniny boli v znamení výletu do 
Slovenského krasu v dňoch 11.-12. júla, 
kde sme podnikli túru na trase Zádielska 
dolina – Turniansky hrad s prenocovaním 
v Krásnohorskej Dlhej Lúke. Letné aktivity 
pokračovali aj začiatkom augusta výstupom 
na Kojšovskú hoľu, vysokú 1246 m.n.m., 
ktorá sa radí k najvyšším kopcom Volovských 
vrchov.
   Vzhľadom na to, že pandemická situácia 
sa na Slovensku opäť začala zhoršovať 
nástupom druhej vlny, a to znamenalo 
znovu aj prerušenie našej činnosti. 
Nemohli sme uskutočniť ani plánovaný 
obľúbený výlet do Nyiregyhazy, ani tradičné 
ukončenie turistickej sezóny výstupom na 
Praporec.
   Napriek tomu, že tento rok neprial 
organizovaniu hromadných akcií, stretli 
sme sa so záujmom a pochopením našich 
členov pri uskutočňovaní všetkých našich 
aktivít, za čo im ďakujeme.

Jozef Varga, predseda KST
Ondrej Nemčík,  podpredseda KST

nemohlo odohrať a tak nám ostáva veriť, 
že situácia na Slovensku aj vo svete sa čo-
skoro zlepší a my sa spoločne s vami, naši-
mi fanúšikmi, budeme môcť vrátiť na zele-
né trávniky. 
Na záver sa v mene FK Javoriny Rudlov 
chceme poďakovať najmä naším fanúši-
kom, všetkým sponzorom a všetkým tým, 
ktorí v uplynulom roku prispeli k tomu, že 
aj v tejto mimoriadne náročnej situácií do-
kážeme všetci spolu ťahať za jeden koniec. 

 Peter Sukovský, prezident FK
Patrik Gordan, vedúci mužstva

FK Javorina Rudlov

Klub slovenských turistov Javorina Rudlov v roku 2020
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