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Rok 2020
Svet
Od zostrelenia ukrajinského lietadla, cez brexit a koronavírus, nepokoje v
Bielorusku, až po kozmické lety či prezidentské voľby v USA, taký bol rok
2020.
Tento rok bol poznačený globálnou pandémiou vírusu COVID 19, tiež známa
ako pandémia koronavírusu, ktorá ovplyvnila všetky oblasti života. Pre
politikov, vedcov, zdravotníkov bol veľkou neznámou. Vírus bol prvý raz
objavený v decembri 2019 v čínskom meste Wu-chan, provincii Chupej. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila mimoriadnu udalosť verejného
zdravia 30. januára 2020 a 11. marca 2020 bola organizáciou vyhlásená
pandémia tohto ochorenia. K 18. februáru 2021 bolo potvrdených viac ako
110 miliónov prípadov a viac ako 2,44 milióna úmrtí na COVID-19 vo viac ako
190 krajinách alebo regiónoch sveta. Najviac postihnuté pandémiou
sú USA, India, Brazília, Rusko a Spojené kráľovstvo.
Vírus sa najčastejšie šíri blízkym fyzickým kontaktom. Šíri sa vzduchom,
predovšetkým malými kvapôčkami alebo aerosólmi, keď infikovaná osoba dýcha, kašle, kýcha alebo rozpráva. Môže sa taktiež prenášať cez kontaminované
povrchy. Čas medzi nakazením a prepuknutím choroby je obvykle 5 dní, ale
môže trvať dva až štrnásť dní.
Od infikovanej osoby sa môže zdravá osoba nakaziť až dva dni pred prejavením
príznakov choroby, zároveň sa môže nakaziť aj od asymptomatických osôb,
ktoré sú infekčné. Ľudia, ktorí sa ochorením nakazia sú pri stredne závažných
prípadoch infekční po dobu 7 až 12 dní a až dva týždne pri závažných prípadoch
ochorenia.
Medzi najčastejšie symptómy patrí horúčka, kašeľ, únava, ťažkosti s dýchaním a
strata čuchu. Medzi komplikácie patrí zápal pľúc a akútny respiračný distresový
syndróm. Inkubačná doba je zvyčajne 5 dní, ale môže sa pohybovať od jedného
do 14 dní. V súčasnosti je k dispozícii viacero vakcín od rôznych výrobcov,
ktoré sa postupne od decembra 2020 distribuujú do celého sveta, pri závažných
príznakoch sa používa liek remdesivir vpichom do žily. Naďalej však zostáva
primárna liečba symptomatická.
Medzi odporúčané preventívne opatrenia patrí časté umývanie rúk mydlom, zakrývanie si úst pri kýchaní alebo kašľaní, fyzický odstup, nosenie rúška na verejnosti, častá ventilácia a filtrovanie vzduchu v miestnosti, dezinfekcia povrchov a monitorovanie a izolácia osôb, ktoré boli vystavených chorým alebo

majú symptómy ochorenia. Úrady na celom svete zareagovali implementáciou
cestovných obmedzení, výluk, kontrolou bezpečnosti na pracovisku a zatvorením prevádzok. Mnoho miest tiež pracovalo na zvýšení testovacej kapacity a
sledovaní kontaktov infikovaných.
Pandémia spôsobila globálne spoločenské a ekonomické narušenie vrátane najväčšej globálnej recesie od veľkej hospodárskej krízy. Viedla k odloženiu alebo
zrušeniu väčšiny športových, náboženských, politických a kultúrnych udalostí,
rozsiahlych nedostatkov potravín zapríčinených panickým nakupovaním.
Viaceré kontinentálne futbalové majstrovstvá boli pre prebiehajúcu pandémiu
zrušené. To isté platí aj pre olympiádu. Tá sa tento rok mala konať v Japonskom
Tokiu. Rovnako bol zrušený aj golfový turnaj Masters, ktorý sa však odohral v
novembri.
Zároveň sa v roku 2020 znížili emisie znečisťujúcich látok a skleníkových plynov. Vzdelávacie inštitúcie boli čiastočne alebo úplne zatvorené a mnohé z nich
prešli na online vzdelávanie. Dezinformácie a hoaxy o pandémii sa šírili prostredníctvom sociálnych sietí a masmédií.
Nutnosť
sociálneho odstupu
a iné preventívne opatrenia viedli
k bezprecedentnému nárastu počtu ľudí pracujúcich z domu- homeoffice.
Prispôsobiť sa musel každý – podnikatelia aj zamestnanci. Vláda zakázala
návštevy vo všetkých nemocniciach, domovoch dôchodcov, detských
domovoch. Zatvorili sa všetky školy, nákupné centrá, reštaurácie, bary, hotely,
dokonca aj štátne hranice. Nastala repatriácia našich občanov zo zahraničia do
povinnej štátnej karantény.
1. januára - Chorvátsko sa po prvý raz ujalo rotujúceho predsedníctva
Európskej únie (EÚ).
8. januára - Krátko po štarte z medzinárodného letiska v Teheráne sa zrútilo
lietadlo typu Boeing 737-800 spoločnosti Ukrainian International Airlines
(UIA), ktoré smerovalo do Kyjeva. Tragédia si vyžiadala 176 obetí. Irán neskôr
priznal, že jeho armáda zostrelila ukrajinské lietadlo "v dôsledku ľudskej chyby".
15. januára - Ruský premiér Dmitrij Medvedev, ktorý stál na čele vlády od 8.
mája
2012
podal
demisiu.
16. januára - Novým predsedom ruskej vlády sa stal ekonóm Michail Mišustin.
30. januára - Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)
vyhlásil stav globálnej zdravotnej núdze. Urobil tak v súvislosti s nákazou
spôsobenou novým koronavírusom Covid-19.
31. januára - Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska o 23.00 h
GMT (polnoc 1. februára podľa SEČ) oficiálne vystúpilo z Európskej únie (EÚ).
30. mája - Z kozmodrómu NASA Mys Canaveral na Floride odštartovala nosná
raketa Falcon 9 vesmírnej spoločnosti Elona Muska - SpaceX. Išlo o prvý
pilotovaný let súkromnej kozmickej lode, ktorý otvoril vesmír komerčnej sfére.

1. júla - Polročné predsedníctvo EÚ prebralo od Chorvátska Nemecko.
12. júla - V druhom kole prezidentských volieb v Poľsku zvíťazil úradujúci
prezident Andrzej Duda, keď získal 51,03 percenta hlasov. Jeho vyzývateľ,
varšavský primátor Rafal Trzaskowski dostal 48,97 percent hlasov voličov.
9. augusta - Na základe oficiálnych výsledkov prezidentské voľby v Bielorusku
vyhral Alexander Lukašenko, ktorý vládne v krajine už 26 rokov. Opozícia
označila hlasovanie za zmanipulované a začala organizovať sériu protestných
mítingov a demonštrácií.
3. novembra – v USA sa uskutočnili prezidentské voľby s hlavnými kandidátmi
Joeom Bidenom a Donaldom Trumpom s odhadovanou najvyššou volebnou
účasťou od roku 1900[22]
Slovensko
Na Slovensku sa prvý prípad objavil 6. marca 2020, ktorý potvrdil premiér Peter
Pellegríny. Išlo o 52-ročného muža z Bratislavského kraja, ktorý nemal
cestovateľskú anamnézu, avšak jeho syn bol v polovici februára v Benátkach.
Dňa 7. marca 2020 sa potvrdil pozitívny test synovi, ktorý bol potvrdený ako
pacient „0“, teda prvý nosič daného ochorenia. Rýchly nástup ochorenia na
celom svete vytvoril kritický nedostatok ochranných pomôcok a testovacích
súprav, ktorých aj na Slovensku bolo začiatkom pandémie nedostatok. S
nástupom novej vlády Igora Matoviča sa ukázalo, že Slovensko v
skladoch Štátnych hmotných rezerv malo nedostatok spoľahlivých testov a
nemalo žiadne ochranné pomôcky. Štátne hmotné rezervy mali v zásobách len 3
000 testov a aj tie sa rýchlo míňali.
Prvé preventívne opatrenia boli prijaté už vo februári 2020, kedy prvýkrát
na Ministerstve zdravotníctva SR zasadal ústredný krízový štáb. Prvé opatrenia
proti epidémii boli prijaté 6. marca 2020, od 12. marca bola vyhlásená
mimoriadna situácia, ktorá stále trvala počas celého roka. Od 16. marca 2020
boli uzavreté školy a zároveň začal platiť núdzový stav, ktorý trval do 14. júna
2020. 1. októbra 2020 bol vládou Igora Matoviča znovu vyhlásený núdzový
stav, ktorý mal trvať 45 dní do 14. novembra 2020. Ten bol vládou predĺžený 2krát. Školské vyučovanie v školskom roku 2020/2021 bolo prerušené od 12.
októbra 2020 a do konca kalendárneho roka 2020 sa neobnovilo.
Prvou obeťou ochorenia COVID-19 na Slovensku bol 60-ročný muž, ktorý
zomrel 30. marca 2020, pár hodín po prepustení z nemocnice. Striktné pravidlá a
opatrenia, ktoré boli prijaté na začiatku pandémie udržali počet infikovaných
osôb od jari do leta pod kontrolou. S uvoľňovaním opatrení v lete začali prípady
stúpať. V druhej vlne pandémie, najmä v decembri 2020 sa situácia výrazne
zhoršila, dokonca nad očakávania odborníkov. Lôžka na oddeleniach pre
pacientov s COVID-19 sa zapĺňali a vyčerpaného zdravotníckeho personálu
bolo nedostatok. Konzílium odborníkov, ďalší odborníci a viaceré nemocnice
varovali pred kolapsom zdravotníckeho systému a považovali za nevyhnutné

prijať ďalšie opatrenia, ktoré by ešte viac obmedzili mobilitu
obyvateľov. Situácia sa nezlepšuje aj napriek prísnym opatreniam, kvôli výskytu
novej mutácie koronavírusu B.1.1.7, ktorá má 70 % vyššiu schopnosť šírenia a
vyššie reprodukčné číslo o približne 0,4.
26. decembra prišlo na Slovensko do Fakultnej nemocnice v Nitre prvých 10-tisíc dávok vakcíny proti chorobe COVID-19 Comirnaty, ktorá je vyrábaná
spoločnosťou Pfizer a BioNTech. Ako prvý bol proti koronavírusu zaočkovaný Vladimír Krčméry, ktorý prvú dávku vakcíny dostal vo večerných hodinách
pred médiami vo Fakultnej nemocnici v Nitre. Zaočkovaní boli aj epidemiológovia z konzília odborníkov, minister zdravotníctva Marek Krajčí a hlavný
hygienik Ján Mikas.
27. decembra bola v Univerzitnej nemocnici v Bratislave v Ružinove zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 prezidentka a ministri.
Do 31.decembra 2020 PCR testami pozitívne testovaných 184 508 osôb, pričom
127 190 osôb sa vyliečilo. Na následky COVID-19 v roku 2020 zomrelo 2 250
osôb a ďalších 569 úmrtí, kde hlavnou príčinou bolo iné ochorenie a tak sa
označujú ako úmrtie s COVID-19. Celkový počet úmrtí v súvislosti s COVID19 bol k 31. decembru 2020 presne 2819, čo v prepočte na tisíc pozitívnych
prípadov predstavuje 15,1 úmrtí. Z hľadiska krajov, najväčší počet pozitívnych
osôb zaznamenali v roku 2020 v Prešovskom kraji – 31 380 osôb a najmenej
v Banskobystrickom kraji – 17 198 osôb.
29. február – v parlamentných voľbách na Slovensku zvíťazila strana OĽaNO.
Voľby do NR SR 2020, boli v poradí ôsme parlamentné voľby od vzniku samostatného Slovenska. Kandidovalo v nich 24 politických subjektov a volebná účasť
dosiahla 65,80 %. Najväčší počet hlasov získalo hnutie OĽANO, a to 25,02 %.
Okrem neho sa do parlamentu dostali aj SMER – SD (18,29 %), SME RODINA
(8,24 %), Kotlebovci – ĽSNS (7,97 %), SaS (6,22 %) a ZA ĽUDÍ (5,77 %). Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v prezidentskom paláci všetkých štyroch predsedov strán možnej koalície a oficiálne Igora Matoviča poverila zostavením
vlády v stredu 4. marca 2020. Nakoniec bola koalícia zložená zo všetkých
štyroch rokujúcich strán: OĽANO, SME RODINA, SaS a ZA ĽUDÍ. Skladanie
vlády, jej vymenovanie, vyslovenie dôvery i prvé mesiace vládnutia sa odohrali
v období celosvetovej pandémie koronavírusu. Predsedom parlamentu sa stal
Boris Kollár zo SME RODINA. Prezidentka Zuzana Čaputová novú vládu vymenovala 21. marca 2020 a parlament jej vyslovil dôveru 30. apríla 2020. Na
začiatku volebného obdobia mala vládna koalícia v parlamente 95 poslancov a
mala teda aj ústavnú (trojpätinovú) väčšinu.
Rok 2020 sa na Slovensku niesol aj v znamení zatýkania kedysi vysokopostavených súdnych či policajných predstaviteľov. Akcie NAKA ako Búrka, Božie
mlyny, Judáš či Očistec poslali do väzby sudcov, prokurátorov, ale aj policaj-

ných prezidentov. Z viacerých trestných činov boli obvinení Milan Lučanský,
Tibor Gašpar, Dušan Kováčik, Róbert Krajmer i Monika Jankovská. V cele
skončili aj viacerí kontroverzní podnikatelia.
Nedostatočný plán sanácie, no hlavne finančná kríza mala za dôsledok krach
mnohých podnikov v rôznych sférach. Najväčší pokles zaznamenal automobilový priemysel, ktorého obrat klesol až o 50%, no zániku sa nevyhli ani cestovné
kancelárie, gastronómia či bary.
Rok 2020 v presných demografických číslach:
Hoci sa počet obyvateľov Slovenska v roku 2020 celkovo mierne zvýšil
o takmer 2-tisíc ľudí na 5,46 milióna osôb, krajina po 17 rokoch zaznamenala
prirodzený úbytok obyvateľstva. Znamená to, že počet zomretých prevýšil počet
živonarodených o takmer 2,5 tisíca osôb. Celkový prírastok zachraňovala len
vonkajšia migrácia, keď sa do krajiny prisťahovalo viac ľudí zo zahraničia, ako
sa z nej vysťahovalo. Nárast celkového počtu obyvateľov SR v roku 2020 sa
podarilo dosiahnuť len vďaka migračnému prírastku.
 počet obyvateľov SR k 31. decembru 5 459 781, z toho bolo 2 793 295 žien
a 2 666 486 mužov.
 celkový prírastok dosiahol 1908 obyvateľov (prisťahovalo sa 6 775 a
vysťahovalo sa 2 428 osôb .
 počet živonarodených detí 56 650 (v roku 2019 to bolo 57 054
živonarodených detí), z toho 29 020 chlapcov a 27 810 dievčat. Prirodzený
úbytok obyvateľstva dosiahol 2439 osôb.
 počet zomretých 59 089 (v roku 2019 to bolo 53 234 zomretých), z toho
bolo 30 428 mužov a 28 661 žien. V SR zomrelo minulý rok najviac ľudí
od druhej svetovej vojny. Najčastejšími príčinami boli choroby obehovej
sústavy, nádory a Infekcia Covid-19.
 počet sobášov 23 753 (v roku 2019 to bolo 29 664 sobášov), priemerný vek
neviest bol 31,9 rokov a ženíchov 34,9 rokov. Pandémia Covid-19
ovplyvnila počas roka 2020 aj počet sobášov, k výraznému poklesu ich
počtu došlo už počas prvej vlny pandémie, prepad trval aj na začiatku leta
s nadpriemerným počtom sobášov v auguste, tradičným počtom
posledných rokov na začiatku jesene a druhou vlnou poklesu na sklonku
roka. Išlo zároveň o najnižší počet svadieb od vzniku Československa
v roku 1918. Zaujímavosťou tiež je, že výrazne stúpol podiel svadieb,
ktoré sa konali v iný deň ako v sobotu. Sobota bola aj v neštandardnom
covidovom roku 2020 najčastejším dňom konania svadby. Páry si
vyberali pre svoj dôležitý deň často ešte piatok a na treťom mieste bol
štvrtok.
 počet rozvodov 8 295 (v roku 2019 to bolo 9 466 rozvodov). Najčastejším
dôvodom bol rozdielnosť pováh, názorov a záujmov.

Činnosť orgánov miestnej samosprávy
Obecné zastupiteľstvo a vedenie obecného úradu
V čele obce stojí starostka obce Mgr. Zuzana Germanová.
Obecné zastupiteľstvo tvorili:
1. Stanislav Hankovský, Richvald 30,
2. Ing. Maroš German, Richvald 231- zástupca starostky obce,
3. Monika Nováková, Richvald 237,
4. Rastislav Sobek, Richvald 220,
5. Mgr. Andrea Hankovská, Richvald 229,
6. Ing. Branislav Ildža, Richvald 240,
7. Jozef Tej, Richvald 239.
V roku 2020 obecné zastupiteľstvo zasadalo 7 krát a 1 krát verejné
zhromaždenie obyvateľov obce Richvald. Zapisovateľkou bola pani Zuzana
Riznerová.
Funkciu hlavnej kontrolórky obce vykonáva Mgr. Stanislava Krukárová rod.
Hankovská. Aj v tomto roku sa zúčastňovala zasadnutí obecného zastupiteľstva
a podávala stanoviská a potrebné vyjadrenia.
Obecný úrad
Administratívnymi pracovníčkami na Obecnom úrade sú Anna Ondisová (v jej
náplní je pomocná ekonomika a fakturácia, prenesený výkon štátnej správy,
evidencia obyvateľstva, evidencia miestnych daní a poplatkov podateľňa,
pokladňa - administratíva obecného úradu) a Zuzana Riznerová (referentka pre
kultúru, vedenie správy nájomných bytov, príprava podkladov pre
zastupiteľstvo, evidencia odpadového hospodárstva).
V roku 2020 bolo Obecným úradom overených 259 podpisov, 79 listín,
vytvorených 447 daňových rozhodnutí z nehnuteľností, 3 za užívanie verejných
priestorov, 307 rozhodnutí za tuhý domový odpad, 1 rozhodnutie za daň
z nevýherných automatov, 694 zaprotokolovaných spisových obalov, vydaných
6 rybárskych lístkov. V tomto pandemickom období sme zaznamenali veľký
stavebný rozvoj obce. Občania si počas homeofficovej práce dávali do poriadku
staré resty, čo sa týka čiernych stavieb, ale taktiež budovali nové stavby. Bolo
zrealizovaných približne 80 stavebných konaní.
V trvalom pracovnom pomere je na Obecnom úrade ako údržbár a na rôzne
remeselné práce zamestnaný Adrián Porubský, ako koordinátorka malých
obecných služieb Mária Germanová, ktorej pracovnou náplňou je aj vedenie
obecnej knižnice, krojárne a výdaj obecného priestorov a obecného inventára
občanom do prenájmu. Počas roka ako pomocná sila údržbara pracoval Jerguš
Billý.

Úradné hodiny obecného úradu sú denne od 8.00 – 15.00 a každú stredu do
17.00 hod.
Obec aj v tomto roku využívala aj mnohé projekty realizované Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny v Bardejove, kde sa v polročných intervaloch
zamestnávajú občania obce, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie na
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove na verejnoprospešnú činnosť,
činnosť v oblasti kultúry a terénnu sociálnu prácu. K ich samotnej realizácii
častokrát nedošlo z dôvodu pozastavenie samotným úradom práce z dôvodu
pandémie. Aj preto bolo ťažké udržiavať zeleň na verejných priestranstvách,
udržiavať zjazdnosť obecných komunikácií- hlavne v zimnom období.
Funkčnosť tkáčskej dielne bola úplne pozastavená.

Ekonomický život
Počas obdobia roku 2020 OZ prijalo nové všeobecne záväzné nariadenia
s platnou legislatívou, rozpočet na rok 2021 a predbežný rozpočet na roky 2022
- 2023.
V roku 2020 medzi najdôležitejšie kapitálové výdavky patria:
Nákup pozemkov Šoltyša (1 670,52 €), Začatie výstavby MK Šoltyša –
spevnenie (21 882,54 €), Rozšírenie kapacity MŠ – verejné obstarávanie (900,00
€), Ukončenie prác na havarijnom stave suterénu ZŠsMŠ (45 000,00 €).
Dobudovanie vodovodu ku KSB (1072 €). Rekonštrukcia žumpy pri KSB
(8 465,41 €). Rozšírila sa sieť verejného osvetlenia v časti cintorín (3 342,71
€). Previedla sa údržba a kompletná rekonštrukcia s nákupom nového inventáru
ďalšej časti KSB –archív, knižnica, krojáreň, miestnosť MO JDS. Prevádzala sa
bežná údržba verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu.
Z najvýznamnejších prijatých grantov je dotácia MPSVaR SR na prevádzku
Denného stacionára, dotácia na riešenie havarijného stavu suterénu ZŠsMŠ
a dotácia pre DHZO Richvald a hasičské motorové vozidlo Iveco Daily, dotácia
z ministerstva kultúry na nákup inventáru do obecnej knižnice. Ostatné granty
tvorili dotácie na prenesené kompetencie školstva, na úseku registra
obyvateľstva, dotácia na voľby a dotácie dávok v hmotnej núdzi: dotácia na
stravu, školské pomôcky, osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi a rodinných
prídavkov.
Služby v obci poskytujú:






Jaroslav Svoboda, Richvald 93 - oprava motorových vozidiel
Peter Majerník, Richvald 204 – PNEUSERVIS, prevádzka Richvald 169
Jozef Foľta – FOIL, Richvald 168 – pohostinstvo, autobusová doprava
GHP connection s. r. o – prevádzka Richvald 169- internetové služby
Marek Zamborský – REZ-PIL Richvald 228-prevádzka Richvald 166 – porez
dreva

 RICHTEX s. r. o, Richvald 60 – pohostinstvo
 Jozef Beňa- KOTVA Bardejov – prevádzka Richvald 179 – predajňa
rozličného tovaru
 tri stolárske dielne: BALSYN- súkromný podnikateľ z Bardejova pán
Balaščák v priestoroch PPD v Richvalde, Versatile Joiners - Milan Tipul
a Ján Havrila, Richvald 37, Emil Petrič, Richvald 4, Karol a Marek
Hankovský, Richvald 146
 Slovenská pošta: Poštové stredisko Richvald, Richvald 179.
Poľnohospodárska výroba:
- Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov so sídlom v Kľušove
- SHR Vladimír Banas, Richvald 205
- SHR Andrea Banásová, Richvald 205
- SHR Andrej Pavličko, Richvald 260
- SHR Drahomír Pekár, Richvald 49
- SHR Peter Zamborský, Richvald 228,
- SHR Jozef Tej, Richvald 239.
Najväčším zamestnávateľom v obci Richvald je PPD, ktoré zamestnáva 18
občanov a 6 cezpoľných. Činnosť PPD Bardejov je rozdelená na živočíšnu
výrobu a rastlinnú výrobu. V roku 2020 živočíšna výroba pozostávala z chovu
386 dojníc, 67 teliat do 3 mesiacov, 44 teliat do 6 mesiacov, 78 teliat nad 6
mesiacov, 205 jalovíc, 424 oviec, 7 baranov, 3 plemenné býky. Rastlinná
výroba: pestovanie pšenice, jačmeňa, triticale, ovsa, žita, kukurice, lucerny,
hrachu, ďateliny, sója a zemiaky.
Nezamestnanosť v obci 8 %, v okrese 13,44 %. Nezamestnanosť zaznamenala
stúpajúci trend z dôvodu pandémie COVID- 19.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Skrátene parlamentné voľby 2020, boli v poradí ôsme parlamentné voľby od
vzniku samostatného Slovenska, ktoré sa uskutočnili v sobotu 29. februára 2020.
Kandidovalo v nich 24 politických subjektov. Volebná miestnosť bola v KSB
Richvald. Otvorená bola od 7:00 do 22:00 hodiny. V našej obci z celkového
počtu 802 voličov využilo svoje občianske právo 518 voličov, čo je 64,58 %.
Číslo
Počet
politického Názov politického subjek- platných
subjektu
tu
hlasov Podiel platných hlasov v %
1
SMER - SD
191
37,30
2
OĽANO
84
16,40

Číslo
politického
subjektu
3
4
5

Počet
Názov politického subjek- platných
tu
hlasov Podiel platných hlasov v %
SME RODINA
52
10,15
Dobrá voľba
37
7,22
ĽSNS
29
5,66

Počasie
Minulý rok skončil celosvetovo spolu s rokom 2016 ako najteplejší rok za
posledných 140 rokov. Na Slovensku bol rok 2020 silne nadnormálny a zaradil
sa tak medzi desať najteplejších rokov zaznamenaných od začiatku
meteorologických meraní. Minulý rok bol tiež zrážkovo nadnormálny.
Výrazné až extrémne sucho sa prvýkrát v roku 2020 objavilo už v januári,
z dôvodu nízkych snehových zrážok. Najviac zasiahnuté oblasti boli Zemplín a
Šariš. Vo februári a marci bola situácia lepšia a len na niektorých miestach sa
vyskytlo mierne sucho. Výrazné zhoršenie nastalo až v apríli. Extrémne sucho
sa objavilo hneď na začiatku mesiaca. Najteplejším mesiacom bol február a tiež
aj december. Najchladnejším bol máj. Najbohatším na zrážky bol minuloročný
október. Apríl bol veľmi suchý. Búrky výrazne poznačili letnú sezónu 2020
s tým, že boli mimoriadne silné a spôsobili poškodenie na železničnej
infraštruktúre či škody na vegetácií. Na konci septembra a v priebehu októbra už
bolo dostatok zrážok a na Slovensku najskôr prevažovali normálne podmienky,
v druhej polovici októbra veľmi vlhké až extrémne vlhké podmienky. November
bol zrážkovo podnormálny, čo spôsobilo, že indexy sucha opäť poklesli. Od
začiatku decembra sa postupne rozšírilo extrémne sucho po celom Slovensku.
Priemerná teplota tohoto roku bola v Richvalde 10,7 °C.
Najnižšia absolútna teplota: -22,3°C
13. 02. 2020
Najvyššia absolútna teplota: 35,8°C
10. 07. 2020
Najchladnejší mesiac:
0,4°C
február
Najteplejší mesiac:
21,9°C
jún
Celkový úhrn zrážok za rok:
457 mm
Najvyššia snehová pokrývka: 26 cm
15. 02. 2020

Obyvateľstvo
K 31.decembru 2020 mala obec 997 obyvateľov, z toho 504 žien a 493 mužov.
Priemerný vek obyvateľstva v roku 2019 bol 38 rokov. Počas roka sa narodilo
10 detí, zomrelo 8 našich občanov.
Najstaršími obyvateľmi Richvaldu sú z mužov vo veku 94 rokov Andrej Gritta
(14.06.1926), Richvald č.d. 190, zo žien 92 ročná Anna Grittová rod. Dzuriková
(11.07.1927) Richvald č.d. 190 a najmladšou obyvateľkou obce Richvald bola

Sára Hankovská (13.10.2020) Richvald č. d. 30, z chlapcov Bruno Šipka
(30.09.2020) Richvald č. d. 61.
Ku slovenskej národnosti sa hlási 990 obyvateľov, ku českej 4, k nemeckej 2
a k srbskej 1.
Narodenia
Tento rok medzi nás pribudlo 10 novorodencov (7 dievčat, 3 chlapci), čo je
v porovnaní s minulým rokom 2019 o 1 menej.
Sú to:
1. 06.03.2020 Rebeka Palšová, Richvald 12
2. 09.03.2020 Simona Kmecová, Richvald 162
3. 20.03.2020 Patrícia Pohlodková, Richvald 81
4. 30.04.2020 Peter Hankovský, Richvald 177
5. 17.05.2020 Dominika Majerníková, Richvald 59
6. 04.06.2020 Sebastián Tóth, Richvald 40
7. 09.08.2020 Lenka Kopačková, Richvald 219
8. 12.08.2020 Júlia Riznerová, Richvald 55
9. 30.09.2020 Bruno Šipko, Richvald 61
10. 13.10.2020 Sára Hankovská, Richvald 30
Aj tento rok prevažujú dievčatá.
Úmrtia
Rozlúčili sme sa s piatimi ženami a tromi mužmi. Vekový priemer umierajúcich
bol v tomto roku 83 rokov života. Počas konania pohrebov museli byť dodržané
prísne protipandemické opatrenia: boli zrušené spoločné večerné modlitby pri
zosnulom, telo nebohého nesmelo byť vystavené na katafalku, pohrebu sa mohla
zúčastniť len najbližšia rodina max.4 osoby, nekonali sa pohrebné kary. Nebohí
vo viacerých prípadoch neboli oblečení v pohrebnom oblečení, ich pozostatky
boli uložené v prepravných vakoch, ktoré boli vložené do rakiev. Pre
pozostalých to bolo ťažké obdobie, keďže svojich predkov v mnohých
prípadoch videli len odvážať ešte živých z ich domácnosti, potom im už však
nebolo umožnené vidieť telo nebohého. Najčastejším dôvodom úmrtia bola
rakovina, infarkt, v dvoch prípadoch potvrdený Covid 19- tieto osoby však boli
onkologickými pacientmi.
1. 05.01.2020 Ján Voška, Richvald 149, 62 rokov
2. 16.01.2020 Zuzana Porubská, rod. Germanová, Richvald 150, 85 rokov
3. 06.03.2020 Anna Eštoková, rod. Vajdová, Richvald 76, 88 rokov
4. 14.04.2020 Jozef Husár, Richvald 162, 82 rokov
5. 23.05.2020 Anna Sabolová, Richvald 83, 92 rokov
6. 20.07.2020 Mária Ondiková, rod. Ondíková, Richvald 161, 79 rokov
7. 18.09.2020 Juraj Sobek, Richvald 71, 95 rokov
8. 02.11.2020 Mária Pekárová, rod. Rohaľová, Richvald 199, 84 rokov

Sobáše
Manželstvo je právna a spoločenská inštitúcia, ktorá tvorí základ pre rodinu, je
chránená štátom aj legislatívne. Odkladanie prvých sobášov do vyššie ho veku
naďalej pokračuje. Napriek zníženiu počtu sobášov na Slovensku, v Richvalde
sa to neodzrkadlilo. Skôr naopak snúbenci, ktorí už viacnásobne odložili dátum
sobáša z dôvodu protipandemických opatrení, v tomto roku hlavne v letnom
období, po upokojení prvej vlna- do nástupu druhej vlny (do jesene tohto roku)
uzatvárali sobáše. Častokrát sa sobáša mohli zúčastniť len oddávajúci, snúbenci
a svedkovia. Svadobné hostiny boli buď úplne zakázané alebo veľmi
zredukované, čo sa týka množstva svadobčanov. V našej obci sa v kultúrnom
dome v tomto roku žiadna svadobná hostina nekonala.
Naši obyvatelia k sobášu pristupujú zväčša medzi 25-30 rokom života.
Priemerný vek nevesty bol v tomto roku 28,7 rokov a ženícha 30,8 rokov.
1. 20.02.2020
Kristína Ferencová (19), Vyšný Mirošov
Bardejov
Roman Billý (23), Richvald 81
2. 25.04.2020
Ľudmila Suchodovská (32), Giraltovce
Giraltovce
Milan Rizner (36), Richvald 55
3. 30.04.2020
Jaroslava Gmitrová (35), Fintice
Fintice
Rastislav Jančík (40), Richvald 109
4. 16.05.2020
Michaela Majerníková (29), Richvald 40
Bardejov
Michal Tóth (32), Bardejov
5. 03.07.2020
Erika Pavúrová (39), Richvald 219
Nemecko
Jurgen Bub (42), Nemecko
6. 01.08.2020
Michaela Paľuvová (25), Richvald 61
Bardejov
Dávid Maňko (27), Kružlov
7. 08.08.2020
Bc. Tatiana Ivanková Macejová (34), Hermanovce nad T.
Hermanovce Martin German (32), Richvald 119
Nad Topľou
8. 22.08.2020
Silvia Adamuščinová (27), Richvald 12
Bardejov
Dominik Hudák (28), Bartošovce
9. 28.08.2020
Alina Kostenko Dichnyč (32), Ukrajina
Česká republika Daniel Gluvňa (23), Richvald 148
10. 12.09.2020
Mgr. Anna Ždiľová (26), Richvald 213
Richvald
Peter Herman (30), Bardejov
11. 19.09.2020
Mária Kmecová (29), Stuľany
Lopúchov
Maroš German (29), Richvald 218
12. 25.09.2020
Gabriela Vantová (22), Richvald 15
Sabimov
Matúš Antol (23), Červenica pri Sabinove
13. 10.10.2020
Nikola Kaľatová (27), Bardejov
Bardejov
Daniel Sabol (32), Richvald 6
14. 23.10.2020
Miroslava Porubská (30), Richvald 150

Richvald
15. 31.10.2020
Smilno

Pavol Novák (39), Ivanka pri Dunaji
Mgr. Viktória Vargová (25), Smilno
Jakub Sobek (26), Richvald 153

V roku 2020 sa z trvalého pobytu odhlásilo 20 občanov. Na trvalý pobyt sa do
našej obce prihlásilo 11 občanov, najčastejšie z dôvodu nájmu v bytovom dome,
zmene pracoviska, ale aj pri vydaji a ženbe našich mladých. Do obce pribudlo
priezvisko Beňa.

Kultúra a spoločenský život
19. januára sa v zasadačke Obecného úradu už po šiestykrát konalo slávnostné
uvítania detí narodených v roku 2019 do života obce Richvald. Slávnosť viedla
starostka obce Mgr. Zuzana Germanová a zástupca starostky obce Ing. Maroš
German, rodičia sa slávnostne podpísali do pamätnej knihy obce. Privítali sme
10 našich najmenších richvaldžanov.
31. januára sa konal obecný karneval pre všetky deti v obci. Pani učiteľky si pre
deti pripravili zaujímavé hry a súťaže, pani kuchárky nám napiekli šišky a obec
deťom do súťaží prispela sladkými odmenami.
6. septembra sa priaznivci cyklistiky stretli, aby spolu mohli zdolať hrebene
nášho krásneho katastra. Pre ženy bola pripravená trasa v dĺžke 16,5 km a pre
mužov 27,5 km trasa. Túto športovú akciu organizoval poslanec Jozef Tej
s celým svojim tímom dobrovoľníkov. V závere pre všetkých bol pripravený
chutný guľáš a občerstvenie v krčme u Stana a tombola plná hodnotných cien.
V mužskej kategórii do 40 rokov zvíťazili: Michal Čverha
1:16:06
Marek Dutko
1:18:10
Jozef Bindas
1:18:25
V mužskej kategórii 40+ zvíťazili: 1. Patrik Paumer
1:34:29
2. Peter Šinaľ
1:34:37
3. Slavomír Geralský1:35:11
v ženskej kategórii: 1. Emília Sovičová 0:57:41
2. Katarína Hudačková 1:01:16
3. Martina Giňovská v čase 1:04:34
2. septembra sa po dvojmesačnej prestávke začal pre školákov a škôlkarov nový
školský rok. Nová pani riaditeľka všetkých žiakov srdečne privítala v novom
školskom roku 2020/2021 a popriala im v ich štúdiu veľa úspechov. Medzi
prvákov sme tento rok privítali 2 chlapcov a 2 dievčatá:
1. Andrej Zamborský
2. Natália Papič
3. Damián Rybár

4. Ella Zamborská
Všetci dostali od našej obce kufríky plné školských potrieb pre školákov.
Triednou učiteľkou im bola Mgr. Darina Marchevská.
V mesiaci október sa nekonalo už tradičné stretnutie s našimi seniormi v sále
Kultúrneho domu. Boli sme navštíviť aspoň tohtoročných jubilantov a odovzdať
im dary v ich domácnostiach.
V tomto roku jubileum oslávili:
90 rokov:
Andrej Paľuv, Richvald 61,
Andrej Ondík, Richvald 75,
Mária Sobeková, Richvald 71
85 rokov:
Anna Hankovská, Richvald 181,
Anna Pavurová, Richvald 164,
Zuzana Vajdová, Richvald 192,
80 rokov:
Jozef Marcinčo, Richvald 8,
Anna Ildžová, Richvald 242,
Helena Pangrácová, Richvald 42,
Ján Hankovský, Richvald 131,
Anna Pavelová, Richvald 123,
70 rokov:
Margita Sabolová, Richvald 147,
Anna Sobeková-Foľtová, Richvald 139,
Mária Paľuvová, Richvald 107,
Karol Litavec, Richvald 66,
Vladimír Rizner, Richvald 178,
Milan Ildža, Richvald 221.
6. decembra do Richvaldu opäť zavítal Mikuláš, tento rok navštívil deti u nich
doma, aby im mohol rozdať sladké darčeky. Za Mikuláša sa tento rok prezliekol
Maroš German, anjelom bola Zuzana Riznerová a čertom bol Adrián Porubský.

ZO JDS v Richvalde
Predsedníčkou tejto organizácie aj v tomto roku bola Božena Hankovská,
podpredsedníčkou pani Oľga Pekárová. Členkami výboru sú Jolana Vajdová,
Anna Riznerová a Margita Hanišová. Revíznu komisiu tvoria Zuzana Porubská predsedníčka, Marta Foľtová a Mária Marková.
Vo februári sa konala výročná členská schôdza. Po nej fašiangové posedenie.
Všetky ostatné aktivity boli pozastavené.

MO Únie žien Slovenska
Predsedníčkou je Ľudmila Sabolová, podpredsedníčkou Milada Sobeková,
pokladníčkou Helena Brehuvová, počet členiek MO ÚŽS v Richvalde je 27.
Všetky aktivity boli v tomto roku pozastavené.

Poľovnícke združenie Markovec Richvald
Predsedom poľovníckeho združenia je Radoslav Hankovský, podpredsedom
Matúš Vanta, poľovným hospodárom Andrej Paľurik, pokladníkom Vladimír
German a tajomníkom Vratislav Pavlišin. Zasadnutia výboru boli obmedzené
z dôvodu Covid opatrení. Zima bola pre zver z hľadiska poveternostných
podmienok pomerne priaznivá. Ani snehová prikrývka ani silné mrazy nebránili
zvery dostať sa k svojej prirodzenej potrave. Základom činnosti bolo priebežné
predkladanie krmiva do určených lokalít a kŕmidiel, soli do soľníkov a ťažba
ohryzových drevín.
Na jar 2020 členovia vypratali všetky senníky a do konca augusta doplnili novou
letninou.
Čo sa týka budovania poľovníckych zariadení, tak v tomto roku sa venovali
hlavne údržbe už vybudovaných zariadení. Svoju pozornosť tiež venovali:
 Čisteniu chodníkov,
 Brigádam na prístrešku,
 Ohradeniu jamy na Končistej,
 Koseniu Kerty,
 Oprave kŕmidla na Polamanci,
 Stráženiu kukurice.
PZ Markovec vedie vo svojej evidencii 6 poľovných psov.
Lov zveri:
Plán
Skutočnosť
Srnec
7
7
Srna
7
6
Srnča
4
4
Jeleň
6
5
Jelenica
12
12
Jelenča
5
4
Lanštiak
16
14
Prasa
20
17
Kultúrno - osvetová činnosť:
Pravidelne sa zúčastňujú na okresnej chovateľskej prehliadke, streleckých
pretekov ako aj kynologickej súťaže.

Školstvo
Základná škola
Naša základná škola v Richvalde, okres Bartdejov, kraj Prešovský je súčasťou
regiónu Horného Šariša. Je to málotriedna ZŠ s právnou subjektivitou so
zriaďovateľskou pôsobnosťou obce. Škola je súčasne organizovaná spojením
ročníkov v dvoch triedach s piatimi zamestnancami. Riaditeľkou školy aj
v školskom roku 2019/2020 bola Mgr. Helena Chovancová, súčasne aj triednou
učiteľkou pre druhý a tretí ročník (16 žiakov). Triednou učiteľkou pre prvý
a štvrtý ročník (17 žiakov) bola Mgr. Darina Marchevská. Od 11. augusta bola
za novú riaditeľku ZŠsMŠ Richvald vymenovaná Mgr. Zuzana Karaffová.
Základnú školu navštevovalo 33 žiakov, ktorí boli rozdelení do dvoch tried.
Z toho 3 deti žijúce v zahraničí sú počas letných prázdnin preskúšavané.
1. ročník
7 žiaci
2. ročník
3 žiaci, 1 integrovaný žiak,
3. ročník
13 žiakov,
4. ročník
7 žiakov z toho 1 externý žiak, 1 integrovaný žiak,
Presne tak, ako to vyžaduje zákon, ak deti dovŕšia vek 6 rokov, rodičia majú
povinnosť zapísať ich do školy. Slávnostný zápis žiakov do 1 ročníka sa
v tomto roku nekonal. Do 1. ročníka na základe rozhodnutí, ktoré boli vydané
a ktoré obdŕžali zriaďovateľ aj rodičia žiakov, boli prijatí po zápise 6 žiaci. 2
žiaci vzdelávaní v zahraničí.
Základná škola v Richvalde v školskom roku 2019/2020 pracovala podľa plánu
práce školy, ktorý bol vypracovaný na základe Pedagogicko - organizačných
pokynov na školský rok 2019/2020. V rámci disponibilných hodín školského
vzdelávacieho programu, v ktorom sme posilnili hodiny slovenského jazyka,
výtvarnej výchovy, vytvorili od prvého ročníka hodinu anglického jazyka, vo
štvrtom ročníku máme posilnenú hodinu matematiky a pre prvákov a druhákov
máme vytvorený aj samostatný predmet – regionálnu výchovu. Podľa
inovovaného školského vzdelávacieho programu sa vyučovali žiaci prvého
ročníka. Naspäť sa vyučuje od prvého ročníka Prvouka, ktorá postupne aj
v druhom ročníku nahradí Prírodovedu a Vlastivedu.
Žiaci integrovaní:................................................................................................. 2
Žiaci v hmotnej núdzi ....................................................................................... 1
Žiaci so špeciálnymi potrebami a individuálnym prístupom:............................. .2
Žiaci so ZŤP......................................................................................................... 1
V 3. a 4. ročníku sa povinne vyučoval anglický jazyk. V 1. a 2. ročníku sa
vyučovala 1 hodina anglického jazyka.

Náboženská výchova:
Ročník

počet žiakov evanjelické

Počet žiakov RK.

Počet žiakov GK

1.-4.
22
5
1
Evanjelické náboženstvo vyučoval Mgr. Marek Cingeľ, rímsko - katolícke
nábož. Mgr. Imrich Boľanovský a grécko- katolícke nábož. Mgr. Matúš Marčák.
Na škole je zriadená počítačová učebňa s počítačmi, scanerom a tlačiarňou.
V triedach využívajú z projektu „DIGI škola“ interaktívne tabule. jednu
Z projektu „Aktivizujúce metódy vyučovania“ získali interaktívnu tabuľu do
školského klubu a jednu interaktívnu tabuľu s ozvučením majú aj v učebni na
informatickú výchovu. Podarilo sa im tak vybaviť všetky učebne interaktívnymi
tabuľami, ktoré sú prínosom vo vyučovaní pre žiakov a pomôckou pre učiteľov.
Záujmová poobedňajšia činnosť žiakov
- v tomto školskom roku sa nerealizovala.
Vyhodnotenie prospechu, dochádzky a správania
Tridsať žiakov riadne ukončilo školský rok 2019/2020 a postúpili do vyššieho
ročníka. Žiaci, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí, preskúšaní
neboli, rodičia neprejavili záujem o preskúšanie. Siedmi žiaci odišli na ZŠ na
Wolkerovej ulici v Bardejove, kde si ďalej plnia povinnú školskú dochádzku.
Personálny stav
V základnej škole pracujú celkom štyria pedagogickí pracovníci. Z nich sú
dvaja na plný úväzok a jeden na čiastočný úväzok. Ku pedagogickým
pracovníkom patria dvaja učitelia, ktorí vyučujú v dvoch triedach a v nich sú po
dva spojené ročníky. Na delený úväzok je v škole zamestnaná vyučujúca, ktorá
zároveň riadi aj školský klub na škole Mgr. Miroslava Stachurová a jedna
asistentka k žiakom so zdravotným znevýhodnením na plný úväzok. V čase
mimo vyučovania žiaci majú možnosť navštevovať tri krúžky. O čistotu
a poriadok v základnej škole a v materskej škole sa stará školníčka pani Anna
Tejová, ktorá je v zimnom období zároveň aj kuričkou a má na starosti obsluhu
plynových kotlov. Na znížený úväzok je na škole zamestnaná aj administratívna
pracovníčka pani Iveta Patakiová, ktorá spracúva mzdy a účtovnú agendu školy.
Výbor ZRŠ:
Zlatica Riznerová, predsedníčka
Zlatica Riznerová, podpredsedníčka
Marta Marcinčová, pokladníčka
Materská škola

Zástupkyňou riaditeľky školy a zároveň učiteľkou MŠ bola do konca februára
Mgr. Jana Cingeľová a od 1.marca Mgr. Katarína Foltová. Po odchode p.
Cingeľovej zo škôlky, nebol žiaden zamestnanec poverený zastupovaním
riaditeľa ZŠsMŠ Richvald. Ďalšou učiteľkou je Iveta Čekanová. V školskom
roku 2019/2020 navštevovalo MŠ 19 žiakov vo veku 3 - 6 rokov, z toho 6
predškoláci, z toho 2 dieťom s odloženou školskou dochádzkou. 4 deti nastúpili
v septembri do prvého ročníka v Richvalde. Kapacita škôlky nepostačuje pre
všetky deti obce, ktoré by už mohli toto zariadenie navštevovať. Prevádzka MŠ
je od 7:00 do 16:00 hod.
Zloženie nepedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ sa nemenilo sú nimi Iveta
Patakiová- administratívna pracovníčka, Anna Tejová ako školníčka
a upratovačka, Beáta Ždiľová ako vedúca školskej jedálne a pomocná kuchárka
a Dana Hankovská ako hlavná kuchárka. V školskej jedálni sa stravujú žiaci
Základnej školy a Materskej školy a taktiež si pre obedy chodia aj občania obce.
Výbor ZRPŠ pre MŠ:
Emília Zamborská, predsedníčka
Zuzana Riznerová, pokladníčka
Jana Porubská, členka.
Školský klub
Vedúcou školského klubu a vyučujúcou je Mgr. Miroslava Stachurová. Školský
klub navštevovalo 20 žiakov ZŠ v Richvalde. Počas školského roka bola
častokrát činnosť pozastavená.
Rada školy
Zuzana Riznerová, predsedníčka RŠ, členka za rodičov ZŠ
Mgr. Darina Marchevská, členka za pedagogických zamestnancov ZŠ
Ing. Jana Rybárová, zástupca zriaďovateľa
Jarmila Zamborská, člen za rodičov ZŠ
Martina Rybárová, členka za rodičov MŠ
Iveta Čekanová, členka za pedagogických zamestnancov MŠ
Beáta Ždiľová, členka za nepedagogických zamestnancov ZŠ.
V ZŠ s MŠ sa v šk. roku 2019/2020 vykonali tieto práce:
 zrealizovala sa kompletná rekonštrukcia havarijného stavu suterénu
v ZŠsMŠ,
 vymenili sa okná a kompletne sa zateplila nová fasáda na budove ZŠsMŠ

Duchovný život
RKC farnosť Richvald
Do rímskokatolíckej farnosti patria obce: Richvald, Šiba a Hervartov.
V obci žije 205 rímskokatolíkov, z toho 110 mužov, 95 žien.
Farnosť spravuje miestny farár - duchovný otec vdp. Mgr. Imrich Boľanovský,
Richvald 86.
O farský kostol, cirkevné záležitosti a hospodárenie sa stará duchovný otec
spolu s 3 kurátormi (hospodárska rada) - František Paľuv, Richvald 61, Andrej
Grohoľ, Richvald 95 a Peter Zamborský, Richvald 228.
O slúženie svätých omší a obradov a prípravu na bohoslužby sa stará kostolník
Karol Litavec, Richvald 66.
Pri výzdobe a upratovaní kostola sa striedajú veriace ženy a dievčatá, podľa
predloženého zoznamu.
V roku 2020 bolo:
Pokrstených:
0 detí
Pochovaných:
3 členovia farnosti Richvald:
05.01.2020 Ján Voška, Richvald 149, 62 rokov,
14.04.2020 Jozef Husár, Richvald 162, 82 rokov,
02.11.2020 Mária Pekárová, Richvald 199, 84 rokov
Zosobášených:
0 párov
05.07.2020 vo filiálnom kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Hervartove
pristúpili spolu s deťmi zo Šiby a Hervarova prvý krát k Sviatosti Oltárnej dvaja
chlapci a jedno dievča: Max Haniš, Filip Zamborský a Timea Krupová. Aby aj
veriacim v našom kostole priblížili slávnostnu chvíľu, ich mamky krásne vyzdobili náš kostol a pred oltár dali fotky prvoprímajúcich detí. Aspoň takto mohli
byť duchovne spolu s nimi.
Aj katolícka cirkev a jej členovia sa museli v roku 2020 prispôsobiť protipandemickým opatreniam.
Po letnom uvoľnení museli opäť sledovať sväté omše len prostredníctvom on linových prenosov zatvorení vo svojich domovoch. Museli zrušiť rôzne akcie- aj
obľúbenú farskú cukráreň Podeľme sa. Ale napriek všetkému boli veriaci duchovne spojení a navzájom sa slovom aj modlitbou povzbudzovali.
23.8.2020 ešte stihli spoločne osláviť sviatok nášho chrámového patróna sv.Bartolomeja. Svojim slovom nás povzbudil hosť PhDr. Mgr. Ján Knapík PhD,
ktorého naši veriaci poznajú aj ako moderátora z televízie Lux. Pre všetkých to
bol veľký zážitok.

Dúfame a modlíme sa, aby tých krásnych duchovných chvíľ spolu v spoločenstve bolo v nasledujúcom roku čo najviac.
Cirkevný zbor ECAV v Richvalde
Predsedníctvo cirkevného zboru:
Mgr. Marek Cingeľ (zborový farár)- do konca marca 2020- odišiel na miesto
tajemníka biskupského úradu východného dištriktu.
Mgr. Ivan Havassy- od 01.09.2020 menovaný kaplán CZ
- od 06.10.2020 námestný farár
- voľby zborového farára sa nemohli konať z protipandemických opatrení
nemožnosti konania konventu.
Ing. Anna Foľtová (zborová dozorkyňa)
Členovia zborového presbyterstva:
Jozef Hankovský (zástupca zb. dozorcu)
Ján Foľta (zborový kurátor)
Miroslav Sobek (zborový kurátor)
Helena Brehuvová (zborová účtovníčka)
Anna Šellongová ml.
Anna Porubská (zborová zapisovateľka)
Dušan Adamuščin ml.,
Maroš Hankovský,
Milan Ildža,
Ján Marcinčo,
Emília Porubská,
Emília Sabolová,
Ján Šoltýs.
V kantorskej službe nám slúži Mgr. Daniela Kľučariková, ktorá dochádza
z bardejovského zboru. Počas roka viackrát poslúžil i J. Gdovin ml..
V roku 2020 sa zborové presbyterstvo stretlo 4 krát. Na týchto zasadnutiach sa
zväčša riešila otázka nájdenia nového farára pre CZ.
V roku 2020 bolo pokrstených:
7 detí, z toho 2 chlapci a 5 dievčat (oproti roku 2019 je to pokles o 6 detí).
Krstili sa len malé deti.
1. 01.02.2020 Ela Minďašová, Spišská Nová Ves
2. 22.02.2020 Boris Sobek, Mihaľov
3. 19.04.2020 Rebeka Palšová, Richvald 12
4. 24.05.2020 Dominika Majerníková, Richvald 59

5. 27.06.2020 Peter Hankovský, Richvald 177
6. 19.09.2020 Júlia Riznerová, Richvald 55
7. 29.10.2020 Sára Hankovská, Richvald 30
Slávnosť konfirmácie sa konala 12.7.2020. V zodpovednosti pred Pánom
cirkvi sme v roku 2020 pripravovali ku slávnosti konfirmácie 13 mladých (7
chlapci, 6 dievčatá) v 2. ročníku a 6 mladých (4 chlapci, 2 dievčatá) v 1.
ročníku. Dochádzka i príprava konfirmandov na konfirmačné vyučovanie bola
dobrá. Vyučovanie sa dialo prezenčnou, ale aj online formou cez aplikáciu
Zoom.
Konfirmandi:
Adam Cingeľ, Tamara Čičvarová, Richard Frohlich, Samuel German, Juliana
Gregová, Benjamín Hankovský, Gregor Hankovský, Adela Nováková, Klára
Olejárová, Radoslav Rizner, Richvard Rizner, Viktória Riznerová a Sofia Sára
Vilčeková.
Zlatá konfirmácia sa nekonala, pandemická situácia nám to
znemožnila.
- sobášené boli 2 manželské páry (oproti roku 2019 pokles o 2 páry), ktoré boli
rôzneho vierovyznania. Viacerí členovia cirkevného zboru však boli sobášení aj
v iných cirkevných zborov, prípadne v inej denominácií. Uskutočnilo sa aj jedno
požehnanie sobáša. Tieto udalosti však boli v mnohom obmedzené opatreniami,
ktoré zaviedla vláda Slovenskej Republiky a regionálny úrad verejného
zdravotníctva.
04.09.2020- Patrik Kostár, Bardejov a Viktória Kostárová, rod. Sosňáková,
Richvald- požehnanie manželstva
10.10.2020- Daniel Sabol, Richvald a Nikola Kaľatová, Bardejov
23.10.2020 Miroslava Porubská, Richvald 150 a Richvald Pavol Novák, Ivanka
pri Dunaji
- pochovaní boli 5 ľudia, z toho 5 členov nášho cirkevného zboru. Pochovali
sme 1 muža a 4 ženy (oproti roku 2019 je to pokles o 3 ľudí):
1.
18.01.2020 Zuzana Porubská, rod. Germanová, Richvald 150, 85 rokov
2.
08.03.2020 Anna Eštoková, rod. Vajdová, Richvald 76, 88 rokov
3.
25.05.2020 Anna Sabolová, Richvald 83, 92 rokov
4.
20.07.2020 Mária Ondiková, rod. Ondíková, Richvald 161, 79 rokov
5.
18.09.2020 Juraj Sobek, Richvald 71, 95 rokov
Pohrebné rozlúčky sa konali v Dome nádeje. Večer, príp. viac večerov sa pred
pohrebom konali pobožnosti, ktoré viedli striedavo br. J. Sobek- Foľta, s. Mária
Gdovinová, s. Mária Hankovská, s. Marta Foľtová. Kantorovali rôzni kantori,
kvôli nedostatku kantorov bol aj pohreb bez organového doprovodu.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Richvalde má k 31. 12. 2020 729 členov
(oproti roku 2019 je to pokles o 5 členov). Je to z dôvodu odhlásenia sa rodiny
brata farára Cingeľa v počte 5 členov. Nikto sa do cirkevného zboru tohto roku
neprihlásil.
V roku 2020 sa v evanjelickom zbore vykonali tieto hospodárske práce:
1. Hygienický náter a premaľovanie celej fary z vnútra,
2. Úprava pozemku okolo fary,
3. Montáž žalúzií do fary,
4. Nákup a montáž stropného osvetlenia do fary,
5. Zakúpila sa nová kosačka, keďže stará mala viacero problémov, pre ktoré
nebola použiteľná,
6. Zakúpili sme tiež nový projektor, keďže starý bol pred vyše rokom
odcudzený.
Výška cirkevného príspevku na každého člena cirkevného zboru bola 10 €.
V roku 2020 vyšiel časopis Zrno jedenkrát a to pred Vianocami.
VNÚTROMISIJNÉ AKTIVITY
 STRETÁVANIE DETÍ (NEDEĽNÁ BESIEDKA) – S odchodom brata
farára M. Cingeľa prerušila svoju činnosť aj detská besiedka. Jej
obnovenie nastalo v druhej polovici septembra s novým besiedkovým
tímom, ktorého súčasťou sú D. M. Havassyová, K. Beňová a S.
Marcinčová. Besiedka sa však mohla kvôli opatreniam uskutočniť iba 3
krát. Dovtedy bol o besiedku veľký záujem, keďže sa počty detí, ktoré
boli v nedeľu na besiedke pohybovali od 20 – 30 detí. Besiedka sa potom
rozbehla v online priestore v spolupráci s cirkevným zborom Bardejov
a cirkevným zborom Zlaté.
 STRETÁVANIE DORASTU a STRETÁVANIE MLÁDEŽE – v tomto
roku boli pozastavené.
 BIBLICKÉ HODINY PRE DOSPELÝCH- Biblické hodiny sa uskutočnili
tohto roku dokopy 11 krát. 7 krát pred začiatkom pandémie a 4 krát počas
novembra a decembra, keď to nariadenia dovoľovali. Preberali sme
Augsburské vyznanie. Stretávalo sa v priemere 13 ľudí. SPEVOKOL
Zmiešaný zborový spevokol- Zborový spevokol a Spevokol Klasy sa pre
pandémiu nestretával.

ZAU J Í MAVO ST I Z O Ž IV OTA
Na záver zápisov tohto roku zopár čísel:

priemerná mzda na Slovensku v roku 2020 bola 1133 €
 minimálna mzda 580 €,

 najviac zarábajúce profesie – generálny riaditelia, informačné
technológie, telekomunikácie, automobilový a strojársky priemysel, lekár
gynekológ, zubný lekár, advokát.
 najslabšie zarábajúce profesie- upratovačka, školník, chyžná, vrátnik,
sanitár, opatrovateľ, poštový doručovateľ.
 dĺžka materskej dovolenky 34 týždňov, osamelé matky 37 týždňov,
 rodičovský príspevok na jedno dieťa v roku 2020 je vo výške 270 €
 priemerný starobný dôchodok bol 487,37 €
 vek odchodu do dôchodku – zrušil sa strop. Závisí od dátumu narodenia
poistenca a od počtu vychovaných detí.
 možnosť zadarmo cestovať vlakom osobám nad 62 rokov, deťom a
študentom
 chlieb od 0,99 €- 1,69 € / 1 kg
 mlieko plnotučné 0,49 – 1,99 € / 1 liter
 maslo od 1,49 - 3,00 € / 250g
 cukor od 0,55 – 1,84 €/kg
 soľ od 0,26- 0,59 €/kg
 liter benzínu okolo 1,356 €
 liter nafty 1,002 €.

