Slavošovské

obecné noviny
Číslo 94

Ročník XXVII.

26.máj 2021

Vážení spoluobčania
Máj, mesiac prebúdzajúcej sa prírody, kvitnúcich stromov je tu. Teploty ešte trošku kolíšu, ale je to tak
každý rok. Pandémia Covidu pomaly ustupuje a uvoľňujú sa aj obmedzenia pohybu ľudí. Veru začiatkom
roka to škrípalo aj v Slavošovciach. Počty pozitívnych na Covid 19 sú už na minime. Ostáva len veriť, že
sme sa poučili z druhej vlny pandémie a budeme si chrániť zdravie, aby prípadná tretia vlna nás obišla.
Čo sa nám od začiatku roka podarilo a čo nie?
Obecný úrad počas celého obdobia pandémie pracoval v núdzovom režime. Stránky boli vybavované
pri vstupných dverách budovy obecného úradu. Riadili sme sa pokynmi hlavného a regionálneho hygienika. So štátnou správou komunikujeme cez telefón a e-mail, nakoľko doteraz pracujú z domu a v obmedzenom režime. Vlastné nančné prostriedky za projekty realizované v minulých rokoch nám štát doposiaľ
nepreplatil. Obce, ale hlavne malé obce, sú nedonancované. Každoročne sme cez úrad práce zamestnávali
nezamestnaných občanov cez projekty na pracovné zmluvy. Zatiaľ Ministerstvo práce nevyhlásilo žiaden
projekt. Trh práce podľa štatistík sa vraj otvára. Nespokojnosť viacerých starostov obcí s týmto stavom
už avizuje aj Združenie miest a obcí Slovenska. Stretávať sa v počte viac ako 6 ľudí máme stále zakázané,
preto ani stretnutia seniorov k výročiu MDŽ, a pod.. nebolo možné uskutočniť. Uskutočnili sme len stretnutia do 6 ľudí k výročiu narodenia P.E.Dobšinského- 16.3. a k výročiu oslobodenia a ukončenia
2. sv. vojny-7.5. 2021.
Veríme, že situácia s obmedzeniami sa do začiatku leta zlepší, čo určite bude pozitívom aj pre občanov našej
obce.
V oblasti investičnej výstavby nám bola schválená žiadosť a pripravujeme výberové konanie pre stavbu
s názvom „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Slavošovce“. Stavba by sa mala začať
realizovať ešte v roku 2021, išlo by o vyasfaltovanie cesty okolo kostola v dedine a výstavba chodníka, vyasfaltovanie cesty smerom k tunelu, výstavba chodníka od obecného úradu až po železničnú trať, výstavba
chodníka nad fabrikou na sídlisku až po železničnú stanicu a vyasfaltovanie cesty na železničnú stanicu
s osvetlenými prechodmi pre chodcov.
Projekt na Rekonštrukciu vodovodu sídliska Slavošovce bol podaný a zatiaľ je v štádiu posudzovania
na Ministerstve životného prostredia.
Ďalšie projekty neplánujeme, nakoľko splátky predchádzajúcich úverov a úveru za prístavbu MŠ Slavošovce a výpadok príjmov z neplatenie dlhov od občanov nám to už neumožňuje. Aj touto cestou chcem
poprosiť Tých občanov, ktorí majú dlh voči obci, o splácanie si svojich nedoplatkov, aby sme aj naďalej tak
ako doteraz mohli nančné prostriedky investovať do investičných zámerov a skrášľovať našu obec.
Záverom mi dovoľte poďakovať všetkým občanom, ktorí dodržiavajú pokyny
Ministerstva zdravotníctva a hlavného a regionálneho hygienika proti šíreniu
Covid 19. Zvlášť chcem poďakovať pracovníkom ČK Rožňava a dobrovoľným
hasičom DHZ Slavošovce ako aj pracovníkom obce, ktorí zabezpečovali antigénové
testovanie našich občanov.

Ing. Štefan Bašták
starosta obce
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XI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
XI. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Slavošovciach sa uskutočnilo 27.07.2020.
Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č. 135/07/2020-137/07/2020
A. Berie na vedomie
C. Súhlasí
1. informáciu o plnení uznesení z posledného
1. s oslovením troch bánka za účelom predloženia
zasadnutia OZ
ponuky na poskytnutie úveru vo výške 54.900,-- €,
čo je čiastka, ktorá bude krytá zmluvou o NFP
B. Schvaľuje
1. overovateľov zápisnice a program rokovania

XII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
XII. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Slavošovciach sa uskutočnilo 10.12.2020.
Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č. 138/12/2020-161/12/2020
A. Berie na vedomie
1. informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. informáciu riaditeľky ZŠ ohľadom spustenia vyučovania, v roku 2020 vyučovanie na II. stupni už nezačne,
začiatok vyučovanie sa predbežne stanovuje na 11.01.2021 podľa pokynov hlavného hygienika.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021
4. informáciu o priebehu investičných akcií v roku 2020
5. informáciu o Zámere investičných akcií na rok 2021
6. Správu nezávislého audítora
7. informáciu o nároku na náhradu škody utrpenej na zdraví p. Lenkeiovej
8. žiadosť o zabezpečenie verejného osvetlenia a vybudovanie miestnej komunikácie
9. informáciu o povinnosti obce zabezpečiť odchyt a umiestnenie túlavých psov
10. správu o činnosti DHZ za rok 2020
11.informácie o činnosti komisie verejného poriadku
B. Schvaľuje
1. overovateľov zápisnice a program rokovania
2. rozpočet na rok 2021 ako vyrovnaný, v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 1.798.305,-- €.
3. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2021
4. VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5. uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou ESPIK s.r.o., Orlov, ohľadom vývozu kuchynského odpadu
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Slavošovce, kde výška za TKO na 1 osobu na rok je 17,-- €
7. VZN č. 2/2020 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom
a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi
8. VZN č.3/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
9. VZN č.4/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
10. VZN č.5/2020 o sume za náhradnú evidenčnú známku pre psa
11. Konsolidovanú výročnú správu obce Slavošovce za rok 2019
C. Súhlasí
1. s dobudovaním verejného osvetlenia k rodinnému domu
2. v prípade potreby s uzatvorením zmluvy
3. s návrhom Obecných novín
4. s pridelením bytu Ladislavovi Tomimu po úhrade dlhu a zložení nančnej zábezpeky do 15.01.2021
D. Poveruje
1. starostu obce v zmysle § 11, ods.4, písm. b) zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení vykonaním opatrení
na úpravu rozpočtu za rok 2020 podľa skutočnosti
F. Nesúhlasí
1. s vyplatením náhrady za škodu na zdraví
2. s vybudovaním novej miestnej komunikácie z dôvodu nedostatku nančných prostriedkov v obci
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G. Ukladá
1. starostovi obce riešiť vzniknutú situáciu v spolupráci s OO PZ v Štítniku a písomne ich vyzvať na spoluprácu
E. Splnomocňuje
1. starostu obce vysporiadaním – odkúpením len pozemkov pod vodojemom Židlová

XIII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
XIII. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Slavošovciach sa uskutočnilo 24.03.2021.
Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č. 162/03/2021-180/03/2021
A. Berie na vedomie
1. informáciu starostu obce, že poverená zastupovaním starostu bude poslankyňa Ing. A. Kolesárová

2. informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ a informáciu o projektoch
3. čerpanie rozpočtu za rok 2020
4. správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Slavošovce za rok 2020
5. Zápisnicu Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
6. Žiadosť o prenájom priestorov garáže
7. Žiadosť o odkúpenie nákladného vozidla V3S a ukladá starostovi obce dať vypracovať znalecký posudok na
stanovenie kúpnej ceny
8. sťažnosť a navrhuje situáciu riešiť na komisii verejného poriadku a pozvať na ňu aj vlastníka nehnuteľnosti
9. informáciu o bezpečnostnej situácii v územnej časti obvodu policajnej stanice Slavošovce
10. informácie uvedené v bode rôznom a informáciu starostu obce o činnosti v obci od posledného zastupiteľstva
B. Schvaľuje
1. overovateľov zápisnice a program rokovania
2. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie v roku 2020 bez výhrad
3. použitie rezervného fondu na rok 2021 vo výške 44.878,10 € na nancovanie kapitálových výdavkov na
rozvoj obce, na bežné výdavky i na odstraňovanie havarijného stavu na majetku obce
4. tvorbu opravnej položky na nedokončenú investíciu vo výške 200.000,-- € - Tlaková kanalizácia II. etapa
ročne vo výške 25 % z celkovej sumy
5. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020 bez pripomienok a berie ho na vedomie
6. žiadosti o ponechanie režijných nákladov v ŠJ pri MŠ a ŠJ pri ZŠ tak ako boli v roku 2020
7. cenu obeda pre ŠJ pri ZŠ vo výške 3,67 € a cenu obeda pre ŠJ pri MŠ vo výške 3,90 €
8. Dodatok č. 9 k VZN č. 1/2010 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka ZŠ so sídlom na
území obce Slavošovce nasledovne:
Materská škola 3.063,52 €
Jedáleň pri MŠ 736,80 €
Jedáleň pri ZŠ 254,57 €
Školský klub detí 635,00 €
9. zánik funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Sociálny podnik obce Slavošovce, s.r.o.,
IČO: 52374076, so sídlom 113, 049 36 Slavošovce, zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 46301
/V (ďalej len „Sociálny podnik obce Slavošovce s.r.o., r.s.p.“) - Erika Potomczyková, nar., r.č., trvale bytom 279,
049 36 Slavošovce, dátum vzniku funkcie: 08.05.2019 s účinnosťou ku dňu 01.04.2021
10. vznik funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Sociálny podnik obce Slavošovce s.r.o.,r.s.p.
- Ing. Štefan Bašták, nar., r.č., trvale bytom 279, 049 36 Slavošovce, s dňom vzniku funkcie ( účinnosťou) ku
dňu 01.04.2021 bez nároku na odmenu.
11. nančnú výpomoc pre Sociálny podnik obce
Slavošovce s.r.o. vo výške 8.221,33 €
12. prenájom pozemku za 15,-- € na mesiac
C. Konštantuje, že
1. Mgr. K. Roháľ zložil zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
D. Volí
1. Mgr. K. Roháľa za člena Komisie na ochranu verejného
záujmu a Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
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E. Poveruje
1. poslankyňu Ing. A. Kolesárovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
F. Súhlasí
1. s prenájmom priestorov po predložení živnostenského oprávnenia v cene 0,50 € /m2
G. Nesúhlasí
1. s nákupom ojazdeného osobného motorového vozidla

Čas myslieť pozitívne.
Toto obdobie nám vzalo rutinu, ktorú sme si vytvorili. Prišli sme síce o mnoho stretnutí, chvíle strávené
s priateľmi a rodinou, no na druhej strane sme si dokázali nájsť čas na veci, ktoré sme dovtedy odkladali
a nerobili. Veríme, že sa toto negatívne obdobie končí.
Byť dobre naladený je základ. Každý z nás príde časom na to, že život je už sám o sebe príliš náročný,
tak načo si ho ešte komplikovať pochmúrnymi myšlienkami? Existujú veci, ktoré nám vyčaria úsmev
na tvári a hneď je nám lepšie na srdiečku. Nemusí to byť nové auto, ani dovolenka na Maledivách,
no naša nálada je hneď o level vyššie. Veď ako hovorievali naše mamky, nauč sa tešiť z maličkostí a máš
vyhraté. A tak to skutočne je. Toto sú niektoré z vecí, ktoré nám dokážu vylepšiť deň. Prichádza jar a za
ním leto, veľa slnka, radosti, dobrodružstiev. Zmeňte svoje myšlienky a zmeníte svoj život. Ak rozmýšľate
negatívne,
prídete k negatívnym výsledkom. Ak pozitívne, k pozitívnym.
Už dnes si môžete vybrať, či chcete žiť pozitívne … spravte to.
terénne sociálne pracovníčky

Vypožička kníh
Vážení čitatelia
Žiaľ pandémia ovplyvnila aj chod Obecnej knižnice. Po uvoľnení
pandemických opatrení Vás môžeme potešiť správou, že naša knižnica
opäť funguje. Zatiaľ v obmedzenom čase,
a to v stredu od 13,00 do 16,00 hod. Veríme, že naďalej budete navštevovať
knižnicu a pokiaľ sa zvýši návštevnosť, vrátime sa k pôvodnej otváracej dobe.
Samozrejme knižničný fond budeme postupne
dopĺňať novými titulmi.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
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Brány školy sa opäť otvorili
Všetkým čitateľom obecných novín sa s úprimnou radosťou prihováram
prostredníctvom tohto článku z našej opäť otvorenej školy.
Brány našej školy boli zatvorené veľmi dlhý čas, ale o to viac sa teraz na
návrat do školy tešili nielen pani učiteľky a páni učitelia, tety kuchárky a
tety upratovačky, ale predovšetkým žiaci. Všetci svorne sme si uvedomili,že aj
napriek známemu porekadlu: „Všade dobre, doma najlepšie“, v tomto prípade to vôbec nebola pravda.
Každý jeden z nás už potreboval opustiť stereotypný život medzi štyrmi stenami s notebookom v ruke a vrátiť
sa na miesta, ktoré sme museli náhle opustiť. Aj keď všetci vieme, že čas strávený doma na dištančnom vzdelávaní neboli prázdniny a každý kto mal možnosť musel pracovať najlepšie ako vedel, nedá sa to porovnať
s dňami strávenými so svojimi spolužiakmi, kamarátmi a pani učiteľkami v jednej obyčajnej triede, v jednej
obyčajnej školskej lavici. Veď žiaci predsa patria do školských lavíc a učitelia pred tabuľu. Práve na týchto
miestach prežívame so svojimi žiakmi tie úžasné chvíle ich detstva a obdobie puberty. Aj keď je to niekedy
veľmi ťažké, oveľa ťažšie bolo vyučovať z domu a pritom vedieť, že polovica žiakov, možno až tri štvrtiny
z nich, nemá na vyučovanie potrebnú techniku, alebo vhodné domáce prostredie, prípadne o takéto vzdelávanie nemá záujem. Prešli sme si zlým a náročným obdobím, ale teraz verím, že pomaly sa všetko vráti späť do
normálu a my budeme môcť pracovať tak, aby sme si na konci školského roka mohli povedať: „Urobili sme
všetko, čo bolo v našich silách, to čo sme stihli dobehnúť je fajn, ten zvyšok sa budeme musieť doučiť v novom
školskom roku.“ Musíme ale veriť, že takéto obdobie sa k nám už nevráti a my všetci budeme na COVID-19
spomínať ako na dlhý rok „nútených prázdnin“ v izolácii.
Sviatky jari nám priniesli zlom v našom živote a my sme mohli po dohode so zriaďovateľom 7. apríla 2021 po
veľkonočných prázdninách, brány školy otvoriť. Najprv to boli prváčence a žiaci I. stupňa, ktorí zasadli do lavíc
po troch mesiacoch dištančnej výučby, aby oživili priestory tried, chodieb a školského dvora. Hneď prvý deň
prišlo do školy až 62% všetkých žiakov I. stupňa a my, pedagógovia, sme sa veľmi tešili. Postupne sme otvárali
aj ďalšie ročníky – už od 12. apríla nastúpili k týmto žiakom deviataci a od 19. apríla aj žiaci ôsmeho ročníka a
žiaci špeciálnej triedy. Od pondelka 26. apríla sú všetky triedy zaplnené žiakmi, ktorí už nechcú zostávať doma,
ale prežívať svoje detstvo tam, kde ho prežívali ich rodičia, aj starí rodičia. Škola je predsa pre tých, ktorí sa chcú
vzdelávať, chcú sa učiť nové veci, chcú napredovať, chcú v živote niečo dosiahnuť.
A moje prianie na záver?
Nech sú všetci moji kolegovia – pedagogickí
i nepedagogickí – zdraví, šťastní, spokojní a
hlavne trpezliví. Budeme to mať ťažké, ale
zvládneme to, a o desať rokov budeme na toto
obdobie spomínať ako na zlý sen. Všetkým
mojim žiakov prajem hlavne pevné zdravie,
veľa chuti do učenia, radosť z každodenných
dní a veľa dobrých priateľov, ktorých každý
z nás tak veľmi potrebuje. Chcem veriť, že
plány, ktoré sme si vytýčili na začiatku školského roka sa nám podarí aspoň z časti splniť
a ten zvyšok, snáď, v budúcom školskom roku.
Mgr. Jana Roháľová
riaditeľka školy
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Ochrana lesov pred požiarmi
Požiare v jarnom a najmä v letnom období, počas dlho pretrvávajúceho sucha,
spôsobujú nie len nemalé materiálne škody, ale aj veľmi veľké ekologické
škody, pričom obnova takto zničených porastov je dlhoročný proces.
Nebezpečie vzniku požiaru v lesnom prostredí okrem prírodného javu
(elektrostatického výboja) predstavuje predovšetkým činnosť ľudí.
Často sa hovorí o odhodenej cigarete alebo o zakladaní táboráku na požiarne nebezpečnom mieste, s týmto
fenonémom sme už vžitý a dávame si pozor. Najme v naších okolitých lesoch je vybudovaných pomerne dosť
„bezpečných miest“, oddychových areálov, kde si bezpečne môžeme táborák založiť a vzhľadom aj na blízke
vodné zdroje, pred svojim odchodom, aj bezpečne uhasiť.
Nebezpečenstvo však okrem vyššie spomenutého predstavuje aj voľne pohodený odpad-sklenená či plastová
fľaša s vodou môže slnečné lúče koncentrovať do jedného bodu obdobne ako lupa a taktiež spôsobiť vznik
požiaru.
Ďalším fenoménom dnešnej doby sú jazdy
terénnych vozidiel, motorkárov a štvorkolkárov po lesných cestách a najmä priľahlých trávnatých plochách, kedy sa stáva, že
z poškodených výfukov, či už vyletením
jeho častí alebo sadzí, vyšľahnutím plameňa pri netesnosti spojov, alebo pri samotnom kontakte prehriateho motora a výfukového telesa so suchým porastom dochádza k samotnému požiaru. Málokto z týchto vodičov si túto možnosť vôbec uvedomuje, nakoľko k badateľnému rozvoju
požiaru dôjde až niekoľko minút, ba dokonca desiatok minút po ich prejazde a takýto
požiar prisudzujú nedbanlivému turistovi,
alebo hubárovi.

Niekoľko dobre mienených rád:
1. Nikdy nepodceňujte riziko vzniku požiaru v lesnom prostredí najmä v dôsledku svojho nedbanlivého
správania.
2. Oheň zakladajte len na miestach na to určených a bezpečne vytvorených
3. Pred odchodom oheň uhaste a na mieste zotrvajte pár desiatok minút, či pahreba vychladla a či nemôže
dôjsť k znovu rozhoreniu.
4. Ak fajčíte, cigaretu si vychutnajte nie pri chôdzi, ale na bezpečnom mieste, kde nedôjde aj pri vypadnutí
horiaceho tabaku do suchého porastu k možnému požiaru. Ohorok voľne neodhadzujte, ale bezpečne
uhaste najlepšie vodou.
5. Neodhadzujte použité obaly – okrem nebezpečenstva požiaru, takto vyhodený odpad pôsobí neesteticky a
spôsobuje ekologickú záťaž a nebezpečenstvo pre živočíchov. Pre svojich potomkov chceme predsa zanechať
krásny a zdravý les, nie smetisko.
6. Svoje vozidlá, aj keď sa jedná o tzv. určené na rekreačnú jazdu ( bez technického preukazu ), udržujte
v dobrom technickom stave. Okrem možného požiaru aj vytečené prevádzkové kvapaliny poškodzujú životné prostredie a najmä vodne zdroje. Veď lokality Pavlová, Prieslop, Židlová, Masníkov sú pre nás aj záchytnými prameňmi pre dodávku pitnej vody.
7. Ak nájdete otvorený oheň, alebo už požiar, snažte sa ho v rámci svojich možností okamžite uhasiť a informujte
hasičskú jednotku, alebo správcu lesa.
8.Ak nie je vo vašich silách a nedokážete požiar už uhasiť, neodkladne volajte hasičskú jednotku na
linke 150, 112, správcu lesa prípadne aj priamo miestnu hasičskú jednotku.
Uveďte: kto volá, kde horí, čo horí, v akom približnom rozsahu, ako sa na miesto udalosti dá čo najkratšie
dostať.
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9. Nikdy nepodceňujte rýchlosť šírenia požiaru. Ak v blízkosti nemôžete pre nebezpečenstvo
zotrvať a nemôžete zvoliť trasu, po ktorej bude prichádzať hasičská jednotka pre jej navigovanie, zvoľte inú bezpečnú trasu pre únik a priebežne informujte operačné pracovisko
o svojom postupe, aby sme vedeli že ste v bezpečí.
10. Chráňte svoj život a zdravie, ako aj život a zdravie osôb, ktoré sú s vami. Pri úniku
sa chráňte pred účinkami splodín z horenia prekrytím dýchacích ciest najlepšie mokrou
bavlnenou šatkou, alebo iným vhodným kusom oblečenia.

Z činnosti DHZO

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu s COVID-19 činnosť Dobroveľného hasičského zboru v obci
Slavošovce bola obmedzená len na nevyhnutnú výjazdovú činnosť, údržbu zverenej techniky, asistenciu pri testovaní v mobilnom odberovom mieste SČK a dezinfekciu priestorov.
Za obdobie január - apríl došlo v našej obci k 4 požiarom, 2 krát sa jednalo o požiar trávnatého porastu, 1 krát o požiar komínového telesa a 1 krát o požiar drevenej steny vznietenej od prasknutého
komínového telesa.
Za toto obdobie sme vykonali 15 výjazdov - asistencií
v mobilnom odberovom mieste, kde sa spolu vykonalo
počas 15 odberových dní 7 655 testov a identikovaných bolo takmer 80 osôb s ochorením Covid-19. Naša
činnosť na mieste spočívala v prípade nepriaznivého
počasia budovaní prístreškov, v usmerňovaní prichadzajúcich osôb na testovanie, dezinfekcii, administratívnej činnosti a vydávaní negatívnych testov,
ako aj niekoľko násobnej dezinfekcií vnútorných
a vonkajších priestorov počas testovania a po jeho
samotnom skončení.
Vykonali sme 6 technických výjazdov k čisteniu upchatej kanalizácie v obci, na požiadanie závodu
SHP Slavošovce a.s. 4 celodenné technické výjazdy k čisteniu ČOV a nátokov na Tajch počas odstávky
PS8. Jeden technický výjazd k likvidácií vytečeného oleja z prevodovky na sídlisku.
Za toto obdobie sa taktiež vykonalo 27 hospodárskych a údržbových dní, počas ktorých si členovia
svojpomocne opravili, vymenili brzdy ( komplet obloženie, mechanické časti a bubny ) na vozidle
Liaz 101 CAS K 25 za čo patrí vďaka najmä strojníkom - mechanikom Róbertovi Timárovi a Matúšovi
Spišákovi. Opravili sme plniace ventily vody do nadstavby, ako aj prepadovú klapku preplnenia
nádrže.
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Zgenerálkovali PS3 HERON, pripravili prenosné
motorové striekačky PS3, PS5 a PS6 na lesné požiare a k nim určenú výstroj a hadicové vaky. Pripravili a prezbrojili sme vozidlo Iveco Daily na technické zásahy, vďaka namontovanému vysokotlakému
zariadeniu na drobné požiare v prírodnom prostredí a vozidiel, dezinfekcie veľkých plôch verejných
priestorov, drobné ekologické havárie, asistencie
v súvislosti s COVID-19, likvidáciu nebezpečného
bodavého hmyzu (sršne), pomoc HaZZ a RZP pri
dopravných nehodách a úrazových poraneniach.
Pravidelne venujem činnosť očiste zverenej technike
výzbroji a výstroji najmä po zásahoch.
Svojpomocne sme si vymenili a domontovali osvetlenie v nerekonštruovanej časti garáži kedy pôvodné sa
vplyvom starnutia už rozpadalo.
Filip Revúcky

Materská škôlka v Slavošovciach
Po mimoriadnom prerušení prevádzky Materskej školy v Slavošovciach od 21.12.2020 na základe rozhodnutia ministra školstva a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením sa vírusu Covid -19
sa prevádzka materskej školy obnovila až 7.4.2021. Po dlhej dobe sme mohli privítať v priestoroch materskej
školy naše deti. Vzhľadom na zabezpečenie potrebných protiepidemiologických podmienok boli vykonané
všetky opatrenia v súlade s usmerneniami príslušných orgánov, aby bolo ochránené zdravie všetkých zúčastnených, detí, zamestnancov i rodičov. A tak sme mohli pokračovať vo výchovno-vzdelávacom procese a rozvíjať
osobnosť detí v každodenných vzdelávacích aktivitách.
Predškolákov zákonní zástupcovia zapísali do 1. ročníka ZŠ Pavla Emanuela Dobšinského v Slavošovciach, zápis sa konal 12.4.2021.Vzhľadom na opatrenia v súvislosti so šírením vírusu Covid-19 sa zápis konal
bez účasti detí.
V rámci „Programu podpory lokálnych komunít „COOP Jednota, získala Materská škola v Slavošovciach
dotáciu na víťazný projekt „ Revitalizácia školského dvora - Bezpečne v škôlke" vo výške 6 000 €. Veľmi nás
teší, že náš školský dvor inštalovaním drevenej preliezacej zostavy poskytne bezpečné prostredie pre aktívne
hry detí, a tak budú môcť plnohodnotne využiť čas na školskom dvore rôznorodou pohybovou aktivitou.
Touto cestou sa chceme poďakovať rodine Ondrejčíkovej a Lukášovi Haviarikovi, ktorí vo svojom voľnom
čase zamaľovali zostavu drevenej preliezky v materskej škôlke. Veríme, že do konca školského roka ešte stihneme zdokonaliť vedomosti, zručnosti a návyky našich detí a poskytneme im ešte veľa pekných chvíľ pri spoločných činnostiach.

Bc. Monika Kolesárová
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Dovoľujeme si upozorniť rodičov na blížiaci sa zápis detí do MŠ na školský rok 2021/22.
S účinnosťou od 1. septembra 2021 podľa zákona 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku
do 31.augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné.

Riaditeľka Materskej školy Slavošovce
Vyhlasuje

• MŠ poskytuje celodenné a poldenné predprimárne vzdelávanie deťom
od 3-6 rokov,

• do MŠ sa prijíma dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu dieťaťa,

• lekárske p vrdenie o zdrav nej spôsobilosti dieťaťa,
• do MŠ sa prijímajú deti s osvojenými hygienickými návykmi,
• prednostne sa prijímajú deti na povinné predprimárne vzdelávanie
• Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy je možné stiahnuť
a vytlačiť z webovej stránky Obce Slavošovce , z FB stránky Materskej
školy Slavošovce ako aj u terénnych sociálnych pracovníčok ,

• Spôsob doručenia vyplnenej žiadosti zákonným zástupcom dieťaťa je
možný nasledovnými spôsobmi: poštou na adresu :
Materská škola Slavošovce
Slavošovce 526
049 36
•

prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníčok

K žiadosti je p rebné priložiť kópiu rodného listu dieťaťa.

Spoločenská rubrika od 10.decembra 2020 do 10.mája 2021
Narodili sa:
Gaži Štefan
Violová Alžbeta
Karalo Oliver
Gábor Brajen
Karalová Jana
Ďurák Ján
Tomi Marián
Karalo Alexander

Zomreli:
PaedDr. Sajenko Milan
Krištof Karol
Gyongyos Mikuláš
Tomášik Vladimír
Ďurák Július
Balco Peter
Macko Pavel
Milková Valéria
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Pavol Emanuel Dobšinský – kráľ rozprávok
16.03.1828 Slavošovce – 22.10.1885 Drienčany
„Boj večný bojoval, vieru zachoval“
Kde bolo, tam bolo za siedmimi horami, siedmimi dolinami, kde sa piesok lial a voda sypala,,, Takto začalo
jedno veľké kráľovstvo. Narodil sa tu princ, ktorému sudičky dali do kolísky pero a papier. Z malého princa
vyrástol švárny mládenec, ktorý putoval po kráľovstve a zbieral rozprávky, povesti, obyčaje a zvyky zo
všetkých kútov. Nakoniec sa z neho stal „KRÁĽ ROZPRÁVOK.“ Poznáte ho? Pavol Emanuel Dobšinský
sa narodil v rozprávkovom kraji Krušnohoria, vo vtedajších Veľkých Slavošovciach. Muž, ktorý nás duchovnými plodmi nášho ľudu sprevádzal od detstva, až do smrti. Jeho životopis je známy vo viacerých verziách,
písal ho aj na fare v Rožňavskom Bystrom, opisuje ho aj Pavol Dobšinský senior na fare v Sirku v r. 1833-1892.
Tu prežil svoje detstvo a mladosť. Zaujímavý je jeho životopis, vlastnoručne písaný v XXX. zväzku Cadtalogus
ordinatorum ad sactum ninisterium candidatorum erc. Pre roky 1811 – 1861. Dňa 16.02.1853, keď bol vysvätený
na úrad diakona cirkve brezňanskej. Písal ho, keď mal 25 rokov. Citujem z jeho úvodu: „Hotov jsem, laskavý
čtenáři vydati krátký odpočet ze dní mého života v knize těch, na nichž padl los v životu tomto vzděláni vinici Páňe
a rozsívati na rolu jeho semeno slova svatého.“ „Narodil som sa vo Veľkých Slavošovciach v stolici gemerskej dňa
16.03.1828 z rodičov otca Pavla, vtedy tamojšieho učiteľa, neskôr slova božieho kazateľa cirkve SyrskTurčokskej a z matky Zuzany Pauerovej dcéry miestneho kazateľa božieho slova.“ V rokoch 1831-1833
zo Slavošoviec odišli do Hosúsova, kde bol otec farárom, tu sa narodilo ďalších 7 detí, jeho súrodencov.
Mladosť prežil po odchode zo Slavošoviec u rodičov v Sirku, tu sa mu dostáva aj základného vzdelania, v roku
1837 študuje na dištriktuálnom Gymnáziu v Rožňave, v r. 1838-1840 na Gymnáziu v Miškovci. V septembri
1840 bol zapísaný na Ev. lýceu v Levoči, odkiaľ po uzavretí lýcea odchádza k rodičom do Sirku. V r. 1849 bol
zverbovaný za honvéra – tým bol do r. 1850. Následne pracuje v Revúcej u Dr. Samuela Reussa. V r. 1852 odchádza do Trnavy k Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi do redakcie Slovenských pohľadov, vo februári 1853 odchádza
do Brezna k Jánovi Chalúpkovi za kaplána a katechéta. Od roku 1855 do roku 1859 pôsobí na fare
v Rožňavskom Bystrom, kde s Augustom Horislavom Škultétym dokončujú prípravu na vydanie Slovenských
povestí. V tom istom roku prijíma pozvanie stať sa profesorom Slovenskej reči a literatúry v Banskej Štiavnici.
Vo februári roku 1861 po smrti kazateľa Čipku prijíma ponuku na uvoľnené miesto, na fare v Drienčanoch.
Tu pôsobil 24 rokov, až do svojej smrti v roku 1885. Svojou tvorbou sa zapísal do dejín nášho národa,
ako Slovenský Homér. Dielom predznačil to, na čo sme v minulosti zabúdali. Dobšinského Slovenské povesti
sú zlatou knihou storočí slovenského ľudu, sú tajnou, nepoznanou a takrečeno zakliatou jeho vierou, túžbou
a nádejou. Je to ozajstný národný poklad, prijímaný už s materským mliekom, viacerými generáciami.
Bol človekom u ktorého bližšie mal k sebe jeho mozog a srdce, mal vynikajúce pozorovacie schopnosti, bol
vo svojom konaní rozhodný, plný životnej sily a energie. Mal aj dobrý slovný prejav, hoci neskoršie tento
poznamenalo ochorenie hlasiviek a dýchacích ciest, čo mu bránilo v jeho kazateľskej činnosti. Pri jubilejnej národnej slávnosti v Slavošovciach v r. 1970 ho zhromaždeným priblížil Dr. Rudo Brtáň slovami národného
pevca, Andreja Sládkoviča:
„Počuješ bájne hlasy povestí? Hovoria tie, keď čas čuší, zázračný svet z nich on má vyviesti, budúci svet v nich on tuší.
Počuješ? Spieva slovenské pole, spievanky zrodia Homérov, len ľúbosť útlu spievajú hole, no budú aj bohatierov.“
Tie časy sú tu, cítime aj dnes jeho intelekt a vôľu, čo je vzácne, boli u neho v rovnováhe a súlade, čo z neho
urobilo veľkého muža, ktorého si pravidelne pripomíname. Vzhliadnuť jeho život a dielo možno v stálej
expozícii v jeho rodnom dome. Dnešná mladá i staršia generácia sa k Dobšinskému vracia v duchu odkazu
„Čo starí pamätajú, mladí zachovajú.“ Výstižne o Dobšinskom píše spisovateľ Rudo Móric: „Bol človek, ktorý
pripäl krídla slovenskej rozprávky, zozbieral a potom napísal aj preto, aby dokázal neprajníkom Slovenska,
že náš ľud nie je neschopnejší vznešených pocitov krásy, predstáv a pochopenia pravdy. Chcel zahanbiť tých
neprajníkov, lebo náš národný, hneď za prvopočiatkov svojho bájneho myslenia utvoril veľkých, na dejisko
vyviesť v skutkoch a dejov slávnych.“ V ďalšom pokračuje: „My Slovania a Slováci, máme zvlášť zachované
pomníky starobylosti, pomníky tým vznešenejšie nad hmotné kresby a stavby, čím vyvýšenejší je duch v kráse
a sila živého slova nad rozmery i súmery mŕtvej hmoty. I tam, i tuná sa javí duch pravekov, ale tam zmŕtvený,
tuná v diele a odkaze Dobšinského stále živý. Sú to u nás z veku dávneho pošlé a zachované, od času ich
zbierania tak nazvané prostonárodné pripoviestky, rozprávky, hádky. Dobšinský tak svojím veľkolepým
dielom poslúžil svojmu národu dvojnásobne. V minulosti a teraz v prítomnosti.“ Bol to Dobšinský, ktorý
dokázal, že sny o krajšom živote, sile prekonávať nástrahy sveta sa môžu stať skutočnosťou, že tvorivý
génius slovenského ľudu dokázal vymyslieť také zázračné deje, ktoré dokážu prekračovať hranice medzi
snom a skutočnosťou, tak, ako sa to deje v rozprávkach.
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Z jeho diela môžeme čerpať a nachádzať poučenie, čerpať múdrosť i vzory lásky k nášmu ľudu, k jeho
nádhernej reči. Chudobný je každý, kto nepozná toto bohatstvo, túto krásu, tieto poklady. Životné osudy
Dobšinského sú späté s rodným Gemerom, jeho myšlienkové bohatstvo má rozmery ďaleko presahujúce hranice
rodného kraja, rodiska a miesta posledného odpočinku. Bolo to prostredie Sirku, Drienčan, ktoré ovplyvnilo
jeho dielo, ako aj styk s tamojšími ľuďmi obdarenými neobyčajnou fantáziou, obraznosťou, ako o tom hovoria
zápisy ľudových rozprávok, ktoré tu zozbieral. Prostredníctvom Janka Francisciho sa Dobšinský oboznámil
s názormi Samuela Reussa, ktorý pochopil význam ľudovej slovesnosti pre posilnenie národného povedomia.
Významnou stanicou v živote Dobšinského bolo jeho pôsobenie na fare v Rožňavskom Bystrom, kde
s Augustom Horislavom Škultétym dokončujú prípravu na vydanie Slovenských povestí. V júni 1858 v rožňavskej tlačiarni vyšiel I. zväzok Slovenských povestí, následne aj ďalšie zväzky. Bohatá a ďaleko rozsiahlejšia bola
edičná, publicistická a vydavateľská činnosť Dobšinského. Jeho práce a tvorba vyšli v mnohých svetových
jazykoch. Preklady jeho rozprávok do angličtiny, francúzštiny a nemčiny poznáme z roku 1874. Koncom
20. storočia bolo jeho dielo preložené aj do čínskeho a maďarského jazyka. Za pozornosť stojí aj jeho pedagogický fenomén. V Jednote Slovenskej bral účasť aj na edíciách, bol to napríklad šlabikár vydaný pre potreby
gemerských škôl v spolupráci so Samuelom Ormisom. Monumentálnu pedagogickú prácu vykonával na lýceu
v Banskej Štiavnici. Jeho pedagogické dielo bolo mimoriadnym príspevkom do slovenskej pedagogiky
19. storočia. Dobšinský vo svojej tvorbe používal aj pseudonym Slavoj Drienčanský. V mene Drienčanský nevedome označil púť svojho života a budúcu mohylu. Je príkladom a vzorom nášho ľudu. Dokázal v živote prebojovať pravdu. Aj napriek všetkým ťažkostiam v živote zachovať lásku k svojmu rodu. Neodcudzil sa svojmu
jazyku, bojoval za pravdu a krásu jazyka, ktorú zvečnil vo svojom odkaze prostonárodných slovenských
povestiach. Sú zachované aj v jeho posledných slovách: „Bože, ďakujem Ti za nový deň, ktorý mi ponúkaš, ako vzácny
dar. Sľubujem Ti, že lásku, čo mi dávaš, vrátim všetkým svojím blízkym“. Pripomeňme i poučné slová v jeho závete,
platné aj pre dnešok: „Synovia moji, priatelia moji, dobrí ľudia, všetko čo mám Vám zanechávam pre poučenie a pre
potechu srdca… Cesta vaša nemôže byť iná, ako cesta Popolvára kráľoviča, čiže cesta oddania sa kráse, pravde a dobru.
Oddajte sa jej zdravým rozumom, múdrym úmyslom, celým srdcom, plnou dušou bez klamu a podvodu, vo svete milosti
a pravdy. Taká bola moja cesta, taká je i Vaša, naša cesta! Je to cesta utrpenia, práce i boja, ako v našich rozprávkach! Tie
veru nechcú víťazstvo bez boja…“ 22. 10. 1885 krátko pred polnocou Pavol Emanuel Dobšinský zomrel
v Drienčanoch na fare, kde bol aj pochovaný medzi farou a artikulárnym kostolom, kde je jeho náhrobok.
Nekrológ v 127 čísle Národných novín publikoval Július Botto. „Bolo to večer dňa 22. októbra 1885, na ev. fare
v Drienčanoch, ktorá temer susedí s povestným, zámkom Husitov Jiskrových a Valgothových, panovalo hrobové ticho.
Náš zvečnelý Paľko Dobšinský ticho znášal bolesti, kríž uvalený naň ťažkou chorobou. No bol pri tom všetkom, v tom
najčistejšom sebavedomí, jeho šľachetná manželka netušiac nič zlého, podala mu z pošty práve vtedy došlé číslo Národných
novín, v ktorých bol uverejnený protokol prešporskej inkvizície, prečítal ho, ako sa hovorí od A do Z. No tá hnusná infámna
denunciácia, vymyslená na našu mlaď tak hlboko dojala stonajúceho, že bolo sa obávať priamo, čo najhoršieho. Po
prestávšich duševných i telesných vôľach zaspal ešte v ten večer o 11. hodine na večnosť.“Takto krásne o Dobšinskom
napísal PaedDr. Milan Sajenko v publikácii Pavol Emanuel Dobšinský – Životopis nášho rodáka. Tieto riadky
som si vybrala zámerne. Dnes, v deň narodenia nášho rozprávkového kráľa, sme sa vybrali do Slavošoviec. Položením venca sme si spolu so starostom Slavošoviec Ing. Štefanom Baštákom a Erikou Kožiakovou uctili nielen
pamiatku Pavla Dobšinského, ale aj pána doktora Milana Sajenka, ktorý má osobnú zásluhu na zriadení múzea.
Pavla Emanuela Dobšinského v Slavošovciach.
Česť ich nehynúcej pamiatke!

Spracovala : Tatiana Tomková, DMS Rožňava
Foto: Tatiana Tomková
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Opustil nás nadšený historik a vážený občan, pán PaedDr. Milan Sajenko.
„Keď sa odovzdal smrti,
stromy mu zašumeli posledný pozdrav,
ktorý ho unášal do výšok,
kde sa nebo snúbi s hviezdami.
Jeho duša dostala krídla a jeho zrak uvidel to,
čo je dovolené vidieť len zosnulým.
Raz to uvidí každý z nás,
keď príde jeho čas, ...“

Vážení občania,
pripomíname si smutnú udalosť, úmrtie nášho váženého občana, PaedDr. Sajenka.
Posledný rok prežívame veľmi ťažké obdobie. Žijeme v čase pandémie, ktorá zasiahla celý svet. Navyše
nevieme, kedy sa to všetko skončí, a tak čelíme veľkej miere neistoty. Mnohí z nás zápasia dennodenne
so strachom, úzkosťou, neistotou. Dotýkajú sa nás osobné príbehy ľudí, ktorých pandemická kríza
zasiahla. Coronavírus, zákerný neviditeľný nepriateľ, bol príčinou úmrtia aj nášho váženého a dlhoročného občana obce Slavošovce, pána doktora Milana Sajenka, ktorý skonal dňa 29. decembra 2020 vo veku
87 rokov.
Za účasti najbližších pozostalých, starostu obce Slavošovce, Ing. Štefana Baštáka a poslankyne Eriky
Potomczykovej, sme v tichosti, so smútkom v srdciach, uložili do hrobu jeho urnu. Vzdali sme poslednú
úctu a vďaku vzácnemu človeku, drahému otcovi, starému i prastarému otcovi, príkladnému spoluobčanovi, nadšenému historikovi a priateľovi, pánovi doktorovi Milanovi Sajenkovi, PaedDr. (doktorovi pedagogiky).
Náš zosnulý, tak ako počas svojho života, aj v dôchodkovom veku žil aktívnym životom, intenzívne sa
zaoberal získavaním a zhromažďovaním historických materiálov, zaujímal sa o dianie v obci, aj v regióne.
Dlhodobo bol poslancom obecného zastupiteľstva v Slavošovciach. Neuveriteľných 48 rokov. Od roku
1970 sa aktívne venoval zriadeniu Múzea Pavla Emanuela Dobšinského z pôvodnej Pamätnej izby, kde až
do roku 2019 sprevádzal návštevníkov obce a poskytoval im odborný výklad. Bol spoluautor erbu obce
Slavošovce, autorom viacerých publikácií o obci Slavošovce aj histórie Papierne Slavošovce. Vydal publikáciu o Tuneli v Slavošovciach, ktorý v spolupráci s Obecným úradom Slavošovce pripravili pre jeho
sprístupnenie verejnosti v takom stave, v akom sa nachádza aj v súčasnej dobe.
Aktívne a s neutíchajúcim elánom, kým mu to dovolili sily, sprevádzal, ako najstarší slovenský turistický
sprievodca na Slovensku, exkurzie študentov, či iných vzácnych hostí, ktorí prišli na Gemer navštíviť rodný
dom slávneho rozprávkara, alebo sa prišli ochladiť do železničného tunela.
Bol dlhodobým kronikárom obce a aktívnym fotografom. Svojou činnosťou takto zdokumentoval mnoho,
dnes už zabudnutých historických udalostí. Zaslúžil sa o odhalenie pamätnej tabule zakladateľky Papierne
v Slavošovciach.
Bol dlhoročným členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, predsedom historicko-dokumentačnej komisie a lektorom. Za aktívnu činnosť na tomto úseku bol ocenený viac ako v 30-tich prípadoch
celozväzovými plaketami. Taktiež bol aktívnym členom Jednoty dôchodcov.
Celý život zasvätil rozvoju obce Slavošovce a jej zviditeľneniu prostredníctvom rôznych publikácií a príspevkov v regionálnej tlači a rôznych príspevkov v médiách. V očiach domácich sa zapísal ako človek, ktorý
sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj a propagáciu regiónu.
Naposledy sa lúčime so zosnulým, doktorom Milanom Sajenkom. Celý jeho život sme k nemu vzhliadali
s úctou, láskou a rešpektom. Tak budeme na neho aj spomínať! Česť jeho svetlej pamiatke! Česť Vášmu prežitému životu!
Erika Potomczyková
poslankyňa a vedúca ZPOZ
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Činnosť Sociálneho podniku obce Slavošovce, s.r.o., R.S.P. za rok 2020
Hlavná činnosť
Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku: INTEGRAČNÝ PODNIK, sme
získali dňa 11. júla 2019. Odvtedy podporujeme zamestnanosť v obci Slavošovce prostredníctvom zamestnávania
znevýhodnených a zraniteľných osôb.
Cieľom sociálneho podnikania, ktorého predmetom je výroba, dodávanie, poskytovanie a distribuovanie tovarov
a služieb je to, aby zamestnanci získali zručnosti v remeselných povolaniach, aby rozvíjali svoje osobnostné predpoklady, zžili sa s poznaním zamestnania a naučili sa dodržiavať pracovné pravidlá. Sociálny podnik bude riešiť nezamestnanosť a skvalitňovanie služieb pre obyvateľov obce a širšieho regiónu. Bude vytvárať služby, ktoré budú prospešné pre
obec ako aj širší región.

Predmet podnikania
Poskytovanie služby v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,
prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii
exteriérov a interiérov, prenájom hnuteľných vecí, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, podnikanie
v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských
podujatí, správa a údržba bytového a nebytového fondu.
Služby sociálneho podniku ocenia aj okolité podnikateľské subjekty, ktoré nedisponujú vlastnými údržbárskymi kapacitami. Cieľom v roku 2020 bola maximálna zapojenosť do investičných akcií obce Slavošovce, centrálny zberný dvor, práce
v MŠ, dlažby a opravy chodníkov a miestnych komunikácií, kosenie verejných priestranstiev.
Sociálny podnik vytvoril skupinu stavebných robotníkov, ktorí pracujú aj v subdodávke stavebných riem v okrese, napr.
na zatepľovaní bytových domov, dlažbe chodníkov, výkopových prác.

Rozvoj zamestanosti
Vznikom podniku sme pomohli znížiť mieru nezamestnanosti v obci, zvýšiť životnú úroveň obyvateľstva a podnietiť
u nezamestnaných záujem o získanie nových vedomostí a zručností.
V r. 2020 sme zamestnávali 9 znevýhodnených zamestnancov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave
a priebežne sme zamestnávali 29 ľudí na Dohodu o vykonaní práce a Dohodu o pracovnej činnosti, predovšetkým
nezamestnaných občanov z obce Slavošovce, ktorí pracovali v sociálnom podniku podľa platných predpisov týkajúcich sa zamestnávania uchádzačov o zamestnanie vedených na ÚPSVaR. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú
situáciu na Slovensku, aj v okrese Rožňava, pre nedostatok zákaziek, sme po zasadnutí Poradného výboru, museli
prijať opatrenie na zníženie mzdových nákladov.
K 31.12.2020 sme rozviazali pracovný pomer s 2 zamestnancami zamestnanými na Pracovnú zmluvu a jednému sme
nepredĺžili Dohodu o pracovnej činnosti, ktorá bola uzavretá na dobu určitú do 31.12.2020.
Po zlepšení sa epidemiologickej aj nančnej situácie, po získaní nových zákaziek, predpokladáme, že budeme môcť
v roku 2021 zamestnanosť obnoviť.
V roku 2019 sme podali žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku vo výške 61 128,88 eur so spoluúčasťou 6 112,89
eur. Príspevok sme čerpali v roku 2020 a začiatkom roka 2021. Finančné prostriedky boli použité ako investícia
do rozvoja podniku na zabezpečenie prevádzky a technického vybavenia.

Činnosť podniku
V roku 2020 Sociálny podnik obce Slavošovce realizoval nasledovné zákazky pre:
Obec Slavošovce: v období od 1.1.-30.4.2020
-maľovanie a drobné úpravy v Materskej škole
-stavebné práce v stacionári
-čistenie pozemku pre projekt Komunitné centrum
-práce v areáli Rodného domu P. E. Dobšinského
-stavebné práce na zdravotnom stredisku
-oprava chodníku a betónovanie šachty v časti obce „Hrbok“
-stavebné práce na rekonštrukcii monolitického mostíka v časti obce „Moriška“
SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves, v období od 1.5.-30.11.2020
-výkopové práce a úpravy na stavbe INS_FTTH_RV_ROZN_06_Slavosovce, číslo stavby Y-17-010/029.10.02
(pre optický kábel na internet v Slavošovciach).

Ročná učtovná závierka 2020
Na základe § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Sociálny podnik obce Slavošovce, s.r.o., r.s.p.účtuje v sústave
podvojného účtovníctva. Výročná správa za rok 2020 je zverejnená na webovej stránke obce Slavošovce.
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Za rok 2020 sme vytvorili stratu vo výške 12 443,70 €, ktorá vznikla spoluúčasťou na projekte, neplánovanými výdavkami
spojenými s čerpaním regionálneho projektu, ale nekrytých z dotácie, ako spracovanie verejného obstarávania, náklady
s poistením auta a poplatkami a pod. Ďalší z rozhodujúcich vplyvov na vykázanú stratu boli zvýšené náklady na mzdy
pri zákazke pre rmu SPOJSTAV, spol. s r.o., s prácami sme meškali kvôli nepriaznivému počasiu a boli sme nútení zamestnať aj zamestnancov na Dohody o vykonaní práce, aby sme stihli plánované termíny.
V mesiaci november a december 2020 sme z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie nemali žiadne zákazky.
Stratu plánujeme vyrovnať v nasledujúcich rokoch. So zakúpenými pracovnými strojmi, nástrojmi a zariadeniami vieme
ponúknuť prácu na väčšom počte zákaziek.
Plánujeme vykonávať pomocné záhradné a drobné stavebné práce aj pre obyvateľov obce Slavošovce.
Riadime sa heslom: „ My pomôžeme vám, vy pomôžete nám!“ Navzájom si môžeme byť prospešní.
Potomczyková Erika

Ako nakladáme s odpadom v našej obci
Na začiatok by som sa chcel poďakovať všetkým tým, čo poctivo triedia odpad. Prispievajú tým k zlepšeniu
životného prostredia a zároveň šetria aj naše peňaženky. Čím viac vytriedime o to menej budeme platiť za
vývoz komunálneho odpadu.
Základné pravidlo nad všetkými pravidlami je nevyhadzovať recyklovateľné odpady do zmesového
kontajnera. Dôležitým pravidlom tiež je stláčať všetko, čo sa stlačiť dá, napríklad PET fľaše, škatule
či kartónové obaly a nie len odpad položiť vedľa kontajnera. Otvor na vhadzovanie papiera je preto
menší, aby sa nevhadzovali doň veľké krabice, ale aby sa papier potrhal a tak vhodil do kontajnera.
Správnym stláčaním je podľa skúseností z analýz OZV NATUR-PACK možné ušetriť až do 80 % objemu v prípade modrých kontajnerov a do 40 % v prípade žltých kontajnerov. To umožní, že kontajner sa naplní celý a
nemusíme platiť za vývoz poloprázdneho kontajnera.
Chcem pripomenúť, že aj naša obec môže a bude udeľovať pokuty za vynášanie komunálneho odpadu,
stavebného odpadu a biologického odpadu mimo určených nádob v katastrálnom území obce
Slavošovce. Vyhadzovanie akéhokoľvek odpadu na miesta, ktoré nie sú na to určené je priestupok
proti verejnému poriadku, za ktorý bude obec udeľovať pokuty, podľa VZN 1/2019 o dodržaní čistoty
a poriadku na území obce Slavošovce. Pokuta môže dosiahnuť výšku až 1500 eur. Platí to aj pre odpad
umiestnený vedľa kontajnerov na triedený odpad, a tiež za použitie nádoby suseda bez jeho súhlasu.
Ak takýchto lajdákov chytíme, bude im udelená pokuta v hornej hranici.
V prípade, že sa nezákonným uložením odpadu spôsobila vlastníkovi nehnuteľnosti škoda vyššia ako 266,- eur,
ide o spáchanie trestného činu podľa zákona číslo 300/2005 Z.z. trestný zákon, konkrétne podľa § 300 až 302
Trestného zákona. V takomto prípade OÚŽP nezačne správne konanie, ale odstúpi celú vec Policajnému zboru.

Slavošovské obecné noviny 2021

15

Medzi bežný komunálny odpad nepatria ani elektrospotrebiče. Nepatria do prírody ani do komunálneho
odpadu. Za porušenie zákazu zbavovať sa spotrebičov na nelegálnych skládkach alebo vhadzovaním
do komunálneho odpadu, hrozí tak isto pokuta.
Preto by sme sa všetci mali zamyslieť, či konáme správne, keď dokážeme vytvoriť niečo takéto, ako je na
obrázku. Obec s odstraňovaním týchto nelegálnych skládok má zvýšené náklady a musí pristupovať k zvyšovaniu poplatku za TKO na osobu. Proti takémuto znečisťovaniu sme začali bojovať aj tým, že sme umiestnili
po obci kamery a fotopasce, ktoré zdokumentujú našich neprispôsobivých občanov a budú im udeľované pokuty, v prípade hrubého porušenia zákona budú nahlásený na políciu a vec bude riešená ako trestný čin.

Divoká skládka pri lesnej ceste

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad- BRKO
Sme veľmi radi, že obyvateľia Slavošoviec pochopili aký má význam triedenie kuchynského odpadu. Celkom si už zvykli na separovanie a kontajnery máme stabilne
naplnené. Šupky z ovocia a zeleniny, pečivo a cestoviny, to všetko do hnedých nádob patrí.
Trus zvierat, olej či zvyšky potravín s obalom už nie. Návod majú obyvatelia nalepený v každom vchode na dverách v suteréne a na každej hnedej nádobe.
Nájdu sa medzi nami aj takí čo vyhadzujú kuchynský odpad v obyčajných
igelitkách. Stačí zopár plastov a rozbitého skla a takto znehodnotený kuchynský odpad nám v kompostárni môžu odmietnuť prevziať a museli by sme ho
vyviezť na skládku, čo je veľká škoda, keď kvôli jednému občanovi sa zmarí
úsilie ostatných. Ide o triedený zber a každý občan má povinnosť zo zákona
o odpadoch, triediť.
Na záver by som chcel poprosiť občanov, aby nevhadzovali do WC hygienické
potreby, kuchynské rolky, lieky, farby, rozpúšťadla. Jedlé oleje by sa v žiadnom
prípade nemali vylievať do WC, lebo olej sa usádza v kanalizačných rúrach a následne sa naňho všetko
lepí, a tým dochádza k upchatiu kanalizácie. V prípade jedlých olejov a tukov je možne tieto oleja vo fľašiach
doniesť zadarmo na zberný dvor. Nezabúdajme, že v obci je zriadený zberný dvor pre občanov s trvalým pobytom v obci a zdôrazňujeme, že zadarmo sa tam môže vytriedený odpad odniesť. Treba to využiť a tak pomôcť
nielen obci, ale hlavne nám všetkým.
J.F.

Kladenie vencov 7. mája 2021 k 76. výročiu ukončenia 2. sv. vojny

Šport pre všetkých
Všetci sa tešíme, že sa situácia postupne uvoľňuje a aj tí najmenší sa
budú môcť zapojiť do tréningového procesu. Veríme, že sa situácia
nezmení, iba ak k lepšiemu. Práve pripravujeme tréningové plány,
v ktorých budú zohľadnené všetky podmienky a povinnosti, ktoré
nám určujú platné nariadenia, čiže trénovať začneme v skupinách
5+1 tréner

Uvoľnenie opatrení sa pozitívne dotkne aj širokej verejnosti, ktorá bude môcť využívať verejné
športoviská (Multifunkčné ihrisko). Šesťčlenné kolektívy si budú môcť zahrať malý futbal,
nohejbal, tenis a iné aktivity.
Prioritou a jedným z cieľov koncepcie našej obce je podpora športu pre všetkých. Šport pre
všetkých je šport určený pre obyvateľstvo vykonávaný organizovane alebo neorganizovane
na účely napĺňania sociálneho, kultúrneho a zdravotného prínosu športu. Rekreačné športovanie predstavuje určitý druh oddychu, aktívneho odpočinku, zdravého životného štýlu,
ktorý regeneruje organizmus. Dôležitosť športovania má veľký význam pre každého jednotlivca.
Pohybová činnosť vykonávaná na rekreačnej úrovni je v mnohých prípadoch zdravotne výhodnejšia ako športová činnosť na úrovni vrcholovej. Popri výchovnej a zdravotnej funkcii
sa do popredia stále viac dostáva aj rekreačná a spoločenská funkcia pohybovej aktivity.
Šport pre všetkých je významnou súčasťou športovania v našej obci. Je určený všetkým
vekovým skupinám obyvateľov a sprístupňuje sa tak čo najširšiemu okruhu ľudí. Naše deti
mladší aj starší sú nadšení a tešia sa z každej príležitosti , že sa už môžu naháňať za loptou.
Samozrejme nadšení sú aj dospelí, ktorí začali so svojím obľúbeným nohejbalom, ktorý sa
u nás rozmohol a vidím , že im to ide lepšie a napredujú v tom. Sú vďačný za každý
odohratý duel.
Július Lalik
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