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Vážení spoluobčania
Prvý polrok roku 2020 je za nami. Nikto nepredpokladal, že vývoj neznámeho vírusu ohrozí ľudstvo a ekonomiku
celej našej planéty Zeme. Tu vidíme, že ľudský život je závislý od správania sa ľudí, dodržiavania určitých pravidiel a sebadisciplíny.
Môžeme povedať, že obec ustrážila šírenie sa korona- vírusu v našej obci. Je však potrebné aj na ďalej dodržiavať
opatrenia vydané hlavným hygienikom SR.
Zastavenie výroby a odbytu v mesiacoch marec až jún v našej krajine, zvyšujúca sa nezamestnanosť spôsobili pokles príjmov štátnej pokladnice ale aj podielových daní pre obce a mestá. Znamená to, že ani všetky plánované
kapitálové a investičné akcie z rozpočtu obce nebude možné realizovať z dôvodu poklesu príjmov na obci. Preto aj
touto cestou prosíme občanov obce aby svoje požiadavky na realizáciu stavebných úprav v obci mimo nevyhnutných predkladali až do budúcoročného rozpočtu obce na rok 2021. Obec tohto roku pokračuje v investičných
akciách na ktoré má schválené nančné prostriedky, v mesiaci máj sa začalo s výstavbou komunitného centra v
obci. Podaná je žiadosť, ktorá je v procese schvaľovania na spojovacie chodníky v obci a časti miestnych komunikácií. Pripravil sa projekt na stavebné úpravy technickej pamiatky Tunel pod homôľkou.
Najväčším nančne zaťažovaným prvkom v našej obci je likvidácia komunálneho odpadu. Už v prechádzajúcich
novinách sme Vás informovali, že za minulý rok malo byť triedenie min 30%, no skutočnosť bola 3,5%. Prostriedky
z Envirofondu môžu čerpať iba obce s mierou triedenia nad 30%. Preto znova apelujem na všetkých občanov aby
venovali zvýšenú pozornosť triedeniu odpadov aby zbytočne nevznikali vysoké náklady obci.Hlavnou príčinou
netriedenia sú odpady vo veľkokapacitných kontajneroch, okná, dvere, nábytky, WC misy, uzavreté papierové krabice, plasty a pod.. Na triedený odpad sme postavili zberný dvor, stačí ho tam doviesť, prípadne požiadať obec o
prevoz. Stretávam sa s našimi občanmi, ktorí boli za prácou v zahraničí, všetci chvália ako sa tam všetko pekne
triedi, prečo to nemôže byť aj v Slavošovciach. Začnime preto žiť ako vyspelý európsky národ.
Plánované kultúrne akcie v obci budú tohto roku odložené, nakoľko žijeme v dobe a čase, ktorý mnohí označujú
slovom skúška. Šírenie pandémie koronavírusu s označením COVID-19 nás postavilo pred doteraz nepoznané
situácie. Zastavil sa aj kultúrny život v obci. Musíme všetci dodržiavať rozhodnutia a opatrenia Vlády SR a Ústredného krízového štábu a tým sa chrániť. Napriek zložitej situácii sa musíme zomknúť a nepoddať sa.
Ing. Štefan Bašták
Starosta obce

Slavošovské obecné noviny 2020

1

IX. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva
IX. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Slavošovciach sa uskutočnilo 04.03.2020.
Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č. 95/03/2020-114/03/2020.

A. Berie na vedomie
1.informáciu o plnení uznesení z posledného zasadnutia OZ
2. čerpanie rozpočtu za rok 2019
3. správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Slavošovce za rok 2019
4. informáciu o riešení prenájmu obecných priestorov pre kulturistov a bude sa venovať na ďalšom OZ návrhu
nájomnej zmluvy pre kulturistov.
5. informáciu o čerpaní nančných prostriedkov z rozpočtuobce na rok 2020 a návrh, ktorý bude slúžiť ako podklad
na úpravu rozpočtu v roku 2020.
6. Správu o činnosti a hospodárení Sociálneho podniku obce Slavošovce.
7. informáciu zo zasadnutia Komisie pre otázky marginalizovanej skupiny, súhlasí so sprevádzkovaním SOHaP
podľa možností obce najskôr od 01.04.2020 a s predvolaním rodičov a detí na obecný úrad.
8. 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 2019 bez výhrad
3. Použitie rezervného fondu na rok 2020 vo výške 90 343,42 € na nancovanie kapitálových výdavkov na rozvoj obce
a na bežné výdavky – odstránenie havarijného stavu na majetku obce.
4. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019 bez pripomienok a berie ho na vedomie.
5. Dodatok č. 8 k VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení so sídlom na území obce Slavošovce nasledovne:
Materská škola 2.822,78 €
Jedáleň pri MŠ 886,22 €
Jedáleň pri ZŠ 325,71 €
Školský klub detí 596,00 €
6. určenie sobášnych miestností ako miesta konania sobášnych obradov : obradná sieň v budove bývalej materskej
školy na sídlisku v Slavošovciach, Malá zasadačka Obecného úradu v Slavošovciach, spoločenská miestnosť Hotel
Hrádok a nádvorie Hotela hrádok,
- určenie sobášneho dňa na sobotu v čase od 13.00 hod. do 17. 00 hod. vrátane,
- sobáše uskutočňované mimo určeného miesta a dňa konania sobáša budú zabezpečované súlade so zákonom o
matrikách.
7. Registratúrny poriadok obecného úradu v Slavošovciach.
8. Prevádzkový poriadok zberného dvora v obci Slavošovce.
9. Prevádzkový poriadok MŠ v Slavošovciach.
10. Účtovnú závierku Sociálneho podniku obce Slavošovce za rok 2019.

C. Súhlasí
1. s presunutím bodu č.7 – schválenie ceny jedla v školských jedálňach na nasledujúce zastupiteľstvo.
2. s poskytnutím sály pre žiakov ZŠ v Slavošovciach podľa schváleného Prevádzkového poriadku Rokovacej haly
v Slavošovciach zo dňa 03.10.2019 uznesením č. 64/10/2019 v sume 30,00 €.
3. s poskytnutím sály pre Bc. Júliusa Lalika na 14.03.2020 podľa schváleného Prevádzkového poriadku Rokovacej
haly zo dňa 03.10.2019 pod uznesením č. 64/10/2019 a za splnenia podmienok, ktoré poslanci doplnili týmto
uznesením č. 112/03/2020 do Prevádzkového poriadku Rokovacej haly schváleného dňa 03.10.2019 uznesením
č. 61/10/2019.
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X. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva
X. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Slavošovciach sa uskutočnilo 18.06.2020.
Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č. 115/06/2020-134/06/2020.

A. Berie na vedomie
1. informáciu o plnení uznesení z posledného zasadnutia OZ
2. žiadosť obyvateľov časti Moriška ohľadom čistenia potoka, avšak čistenie bude realizovať SVP, š.p.
3. žiadosť obyvateľov časti Moriška ohľadom rekonštrukcie miestnej komunikácie. Rekonštrukcia miestnej komunikácie
nebola zahrnutá do rozpočtu obce na rok 2020. V prípade, že budú voľné nančné prostriedky, bude zahrnutá do rozpočtu na rok 2021.
4. Žiadosť o zníženie poplatku za daň z nehnuteľnosti a komunály odpad, avšak zákon neumožňuje tieto poplatky znížiť
alebo odpustiť
5. so zabezpečením prehliadky Rodného domu P.E. Dobšinského
6. žiadosť o doplnenie pracovnej pozície v MŠ a vyhlásenie výberového konania
7. informácie starostu obce ohľadom dobudovanie kanalizácie v časti Moriška. V prípade, že budú voľné nančné prostriedky bude stavba zahrnutá do
rozpočtu na rok 2021.
8. sťažnosť občanov a doporučuje pozvať obyvateľov na komisiu verejného poriadku
9. 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. vypočítajú cenu jedla za jeden odobratý obed v ŠJ pri ZŠ vo výške 3,67 € a cenu jedla za jeden odobratý obec v ŠJ pri
MŠ vo výške 3,90 €
3. kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Slavošovce, vedenej na LV č. 1116, parcela E-KN č. 1970/1 vo výmere
213 m2 , druh pozemku – orná pôda, parcela
E-KN č. 1970/2 vo výmere 192 m2 , druh pozemku – orná pôda za kúpnu cenu v celkovej hodnote 1.215,-- € za celkovú
výmeru 405 m2.
4. kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Slavošovce, vedenej na LV č. 1051, parcela E-KN č. 1930/3 vo výmere 1506
m2 , druh pozemku – orná pôda za kúpnu cenu v celkovej hodnote 1.506,-- € za celkovú výmeru 1506 m2.
5. odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Slavošovce, vedených na LV Č.655 :
- parcela C KN č. 1842/7 vo výmere 63 m2, druh pozemku ostatná plocha,
- parcela C KN č. 1842/8 vo výmere 106 m2, druh pozemku ostatná plocha,
- parcela C KN č. 1849/6 vo výmere 95 m2, druh pozemku ostatná plocha,
- parcela C KN č. 1849/7 vo výmere 84 m2, druh pozemku ostatná plocha,
- parcela C KN č. 1849/8 vo výmere 71 m2, druh pozemku ostatná plocha,
- parcela C KN č. 1849/9 vo výmere 62 m2, druh pozemku ostatná plocha,
- parcela C KN č. 1849/10 vo výmere 52 m2, druh pozemku ostatná plocha,
- parcela C KN č. 1849/11 vo výmere 45 m2, druh pozemku ostatná plocha,
- parcela C KN č. 1849/12 vo výmere 65 m2, druh pozemku ostatná plocha,
- parcela C KN č. 1849/13 vo výmere 102 m2, druh pozemku ostatná plocha,
pre doterajších užívateľov za kúpnu cenu 3,-- € za m2, v celkovej hodnote 2.235,-- € za celkovú výmeru 745 m2
6. prevod z rezervného fondu - použitie nančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov
z dôvodu neplnenia príjmov spôsobených pandémiou .
7. úpravu rozpočtu č. 1/2020 v príjmovej a vo výdavkovej časti vo výške 263.551,-- €.Upravený rozpočet je v celkovej
výške 2.243.266,-- €
- úpravu rozpočtu ZŠ, ktorý je po úprave vo výške 818.289,-- €

C. Súhlasí
1. so splatnosťou poplatku za TKO v dvoch termínoch a to k 31.07.2020 a 30.11.2020
2. s uzatvorením nájomnej zmluvy o prenájme časti nehnuteľnosti par.č. 1960/13 na zriadenie záhradky za cenu
0,50€/m2/rok
3. s odpredajom pozemku pod garážami, po geometrickom zameraní.
4. s vybudovaním prístupovej cesty k par.č. 210 cez chodník na vlastné náklady žiadateľa
5. so zabezpečením prehliadky Rodného domu P.E. Dobšinského
6.s poskytnutím sály pre žiakov ZŠ v Slavošovciach podľa schváleného Prevádzkového poriadku Rokovacej haly v
Slavošovciach zo dňa 03.10.2019 uznesením č. 64/10/2019 v sume 30,00 €,
7. s poskytnutím sály na organizovanie svadobnej hostiny podľa schváleného Prevádzkového poriadku Rokovacej haly
v Slavošovciach zo dňa 03.10.2019 uznesením č. 64/10/2019 v sume 100,-- € a po zložení nančnej zálohy vo výške 300 €

D. Prerokovalo
1. návrh na použitie nančných prostriedkov rezervného fondu obce
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Zberný dvor v obci Slavošovce a sanácia skládky
V tomto roku sa nám konečne podarilo spustiť prevádzku
zberného dvora na ktorý sme dostali nančnú dotáciu
z Ministerstva vnútra SR. Zberný dvor pozostáva z troch
stavebných objektov, samotnej budovy v ktorom budú
jednotlivé boxy pre uskladnenie separovaného odpadu
a strojovej techniky, spevnené plochy pre kontajnery a
vyasfaltované plochy zberného dvora. Celý objekt je oplotený so vsadenou posuvnou bránou a bráničkou.
Prevádzkový čas zberného dvora je v pondelok, stredu
a v sobotu. Na zberný dvor môže fyzická osoba a PO s
trvalým pobytom v obci Slavošovce doviesť bez poplatku
textil a šatstvo, kovy, plasty, sklo, papier, batérie a akumulátory, elektroodpad a drobný stavebný odpad. Za drobný
stavbný odpad je stanovený poplatok 0,040€ za 1 kg. Nie
je možné a dovolené dovážať a uskladnovať na zbernom
dvore komunálny odpad z domácnosti.
Zberný dvor má slúžiť na separáciu odpadov a aby sa
nevytvárali čierne skladky. Na zbernom dvore sa môžete
odpadu zbaviť úplne zdarma. Takáto možnosť je omnoho
ekonomickejšia, ako riskovať pokutu. Okrem toho takto
prispievame k recyklácií, ochrane životného prostredia a
čistote svojho okolia a v neposlednom rade aj k znižovaniu nančných nákladov obce Slavošovce na likvidáciu
odpadov.

Zberný dvor Slavošovce
Prevádzkovateľ : Obec Slavošovce , č.113 , 049 36 Slavošovce
Prevádzkový čas :
pondelok 09:00 -- 14:00
streda 09:00 -- 15:30
štvrtok 10:00 -- 12:00
Zoznam druhov odpadov, ktoré môže fyzická osoba – občan obce s trvalým pobytom
doviesť na zberný dvor a uložiť bez poplatku :
-20 01 11 - TEXTIL A ŠATSTVO
Patrí sem : oblečenie ,deky,prikrývky,zaclony,bielizeň,topánky,čiapky,šále,rukavice,
prípadne iné druhy šatstva a textilu neznečistené škodlivými látkami.
-20 01 04 - KOVY
Patrí sem : kovové obaly, konzervy, alobal, nápojové plechovky, drobný železný odpad
-20 01 39 - PLASTY
Patrí sem : PET fľaše -nápojové, olejové (jedlý olej), tvrdené plastové obaly z drogérie, fólie,
tégliky, obalové fólie, tašky, vrecia, plastové vedrá, hračky, sudy, kvetináče
-20 01 02 - SKLO
Patrí sem : biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (poháre, fľaše, od kozmetiky, kávy), črepy
ako aj úlomky tabuľového skla, nevratné sklenené fľaše
-20 01 01 - PAPIER
Patrí sem : čistý papier ako noviny, časopisy, katalógy, zošity, knihy, poskladané krabice
vyrobené z tvrdeného kartónu alebo vlnitej lepenky, reklamné letáky, kancelársky papier
-20 01 33 , 20 01 34 – BATÉRIE A AKUMULÁTORY
Patrí sem : Batérie prenosné ( tužkové, gombíkový článok, sadá batérií), automobilové
-20 01 36 – ELEKTROODPAD
Patrí sem : Vyradene elektrické a elektronické zariadenia ( pračky, televízory, počítače, monitory,
mobily, malé spotrebiče
-20 03 08 – DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Patrí sem : drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, keramiky, umývadla, toalety, zvyšky
zemina a kameniva, škvara, pórobetón
Drobný stavebný odpad sa po prevážení ukladá do kontajnera za miestny poplatok 0,040 EUR za 1 kg.
Na zberný dvor je prísny zákaz dovážať a uskladňovať komunálny odpad z domácnosti!!!
Názov orgánu štátnej správy , ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie :
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie , Ernesta Rótha 30, Rožňava
Meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia, tel.číslo :
Ján Ferenčák , referent obce Slavošovce, t.č.: 0902 966 074
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Novostavba Komunitného centra v obci Slavošovce
Dňa 27.7.2018 sme podpísali Zmluvu o poskytnutí
nenávratného nančného príspevku na projekt
Novostavba Komunitného centra v obci Slavošovce s Ministerstvom vnútra SR. Po uskutočnení
a kontrole výberových konaní na projektanta, externý manažment, stavebný dozor a zhotoviteľa
stavby sme konečne v máji 2020 začali s realizáciou
stavby. Predmetom projektového riešenia je novostavba objektu pre účely komunitného centra. Zámerom je novostavba priestorov, ktoré budú slúžiť,
ako zázemie pre pracovníkov venujúcich sa komunite tak ako aj pre samotných obyvateľov obce.

V rámci novostavby sú riešené ďalšie miestnosti
ako sú klubovne, dieľňa pre rozvíjanie remeselných zručností, potrebných pri vedení domácností, kuchyňa pre praktické tréningy varenia
a stredisko osobnej hygieny. Všetky miestnosti
budú prístupné zo spojovacej chodby. Priestory
budú slúžiť pre prácu s marginalizovanými
skupinami na ich vzdelávanie, zaškolovanie pre
sociálnu pomoc ako i pre trávenie voľného času.
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Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Slavošovce
Ministerstvo vnútra SR v roku 2020 poskytlo obci Slavošovce dotáciu vo výške 30.000,-€ na projekt
s názvom: ,,Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Slavošovce“. Obec po vykonaní verejného
obstarávania v mesiaci apríl 2020 uzavrela zmluvu s výherným uchádzačom Drahosta Trade s.r.o.,
Rožňava. Následne sa začalo so stavebnými úpravami, kde podľa projektovej dokumentácií sa vybudovala nenosná deliaca stena v garaži, čím sa zredukoval vykurovací priestor pre cisterňovú techniku.
Prerobilo sa kúrenie a osadili sa nové sekciové sklápacie brány s tepelno izolačných lamiel. Pôvodné
osvetlenie sa zdemontovalo a nahradilo sa novými LED svietidlami. Namontovalo sa nové odsávanie
automobilovej techniky čo umožní rýchlejší výjazd. Objekt sa tým zmodernizoval a bude lepšie slúžiť
našim dobrovoľným hasičom a zamestnancom obce. Zrýchlia sa výjazdy hasičov čím sa prispeje k
rýchlejšej záchrane životov a majetku nás všetkých.

Zo štatistiky:
Za obdobie 1 – 7 . 2020 sme zasahovali a vykonávali
nasledujúce činnosti.

Druh udalosti

počet udalostí

Druh udalosti

počet udalostí

technické zásahy

5

súťaž

0

dopravné nehody

0

kultúrne poduja a dozory

1

pomoc občanom studne, zatopené priestory

1

Spoločenské udalosti

1

ekologické zásahy, kanalizácia

12

Brigády pre obec

1

Požiare budov a technických zariadení

1

Hospodárske a údržbové dni na technike

10

Požiare lesného hospodárstva

1

Školenie a výcvik v okrese

1

Požiare poľnohospodárstva

2

Previerky z HaZZ

1

Tak cké, previerkové a ukážkové cvičenia

1

IMZ cyklická príprava

4

Spolu udalos

23

Spolu udalos

19
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Zasahovali sme:
Dňa 5.3.2020 v ranných hodinách bola jednotka DHZO Slavošovce vyslaná
k požiaru osobného motorového vozidla Škoda Felícia v obci Rochovce.
K požiaru boli vyslané vozidlá Liaz 101 CAS K25 a Tatra 148 CAS 32 nakoľko
hrozilo zapálenie strešnej konštrukcie domu pri ktorom bolo vozidlo
odstavené. Na miesto udalosti boli vyslaný taktiež príslušníci HaZZ zo
stanice Dobšiná s vozidlom Tatra 815-7 CAS 30. Na likvidáciu požiaru
boli použité 2 ks hasiacich prístrojov a jeden útočný prúd C52.

Dňa 31.3.2020 vo večerných hodinách bola jednotka vyslaná k požiaru
trávnatého porastu v obci Slavošovce. K požiaru bolo vyslané vozidlo
Tatra 148 CAS 32 a Suzuki Jimny. Na likvidáciu požiaru boli použité 2ks D25
prúdy.
Dňa 14.4.2020 v popoludňajších hodinách bola jednotka vyslaná k požiar
lesného porastu v čas obce Slavošovce tzv. Židlová. K požiaru boli vyslané
vozidlá Suzuky Jimny, Liaz 101 CAS K25 a Tatra 148 CAS 32 nakoľko sa jednalo
o požiar s rozlohou cca 2 000 m2 . Na likvidáciu požiaru boli nasadené 3 ks
útočné prúdy D25 a jeden C52
Dňa 29.4.2020 v popoludňajších hodinách bola jednotka
vyslaná k požiaru trávnatého porastu v obci Slavošovce.
K požiaru bolo vyslané vozidlo Tatra 148 CAS 32 a Iveco
Daily CAS 15 nakoľko bolo nahlásené nebezpečenstvo
rozšírenia na priľahlé hospodárske stavby a rodinné domy.
Na likvidáciu požiaru boli použitý 1ks vysokotlaký prúd.

SAR – CoV – 2 / COVID19
Rok 2020 pre obyvateľov celého sveta priniesol niečo nové,
nečakané a neznáme celosvetovú pandémiu COVID 19. Nevyhla
sa mu ani naša obec. Dobrovoľný hasičský zbor obce z rozpočtu
obce zakúpil vysokotlaké zariadenie PEGGAS Ferat FGH 200.
Bolo nainštalované do nového vozidla IVECO DAILY CAS 15.
Dobrovoľný hasiči počas najväčšej krízy a nebezpečenstva nákazy
prostredníctvom tohto zariadenia vykonávali v našej obci čistiace
práce a dezinfekciu verejných priestorov, autobusových zastávok,
lavičiek, detských preliezok a smetných nádob dezinfekčným
roztokom podľa odporúčaní WHO a UVZ SR 0,5 % roztokom
chlórnanu sodného. Počas výjazdov spotrebovali 1500 l tohto
roztoku.
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Sociálny podnik obce Slavošovce, s.r.o., r.s.p.
Sociálne podniky sú späť. Rozbiehajú sa pomalšie, ale
majú nastavené prísnejšie podmienky podnikania. Dňa
1.5.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 112/2018 o sociálnej
ekonomike a sociálnych podnikov. Je to nový zákon, ktorý
okrem denovania sektora sociálnej ekonomiky denuje
aj výhody a formy podpory pre sociálne podniky.

Obec Slavošovce, ako jediný spoločník, založila
dňa 8.5.2019 registrovaný sociálny podnik (r.s.p.)
s názvom Sociálny podnik obce Slavošovce, s.r.o.,
r.s.p. zapísaný v obchodnom registri pod vložkou číslo 46301/V so sídlom Slavošovce 113,
IČO: 52374076.

Sociálny podnik obce Slavošovce, s.r.o. vznikol ako samostatný ekonomický subjekt založený právnou formou spoločnosť s ručením obmedzením.
Našou hlavnou prioritou je zvýšiť zamestnanosť v
obci, pomôcť najviac zraniteľným a znevýhodneným
skupinám obyvateľov. Nájsť prácu, v okrese s vysokou
nezamestnanosťou, je veľmi ťažké. Uvedomujeme si,
že nie všetci občania majú rovnakú východiskovú pozíciu pri hľadaní zamestnania. Existujú skupiny, pre
ktoré je ťažšie sa zamestnať. Hovoríme vtedy, že ide
o znevýhodnených alebo zraniteľných uchádzačov
o zamestnanie.

Preto je naším cieľom, v jednom z najmenej rozvinutom
okrese Rožňava, vytvorenie pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Jedná sa o
dlhodobo nezamestnaných občanov, nezamestnaných
občanov nad 50 rokov, nezamestnaných mladistvých
do 26. rokov, či inak zdravotne znevýhodnených
občanov, alebo nezamestnaných občanov s trvalým
pobytom v okrese.

Štatutárny orgán spoločnosti
Štatutárnym orgánom (konateľom), bola OZ Obce Slavošovce jednohlasne schválená pani Erika Potomczyková,
ktorá bola poverená konať v mene podniku navonok voči tretím osobám, podieľať sa na obchodnom vedení

spoločnosti a pôsobiť aj vo vnútorných záležitostiach spoločnosti.
Získať status sociálneho podniku podľa nového prísnejšieho zákona nebolo vôbec jednoduché, o čom svedčí aj ich
nízky počet, ale vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme dosiahli cieľ sociálneho podnikania. Vypracovali sme
podnikateľský plán a dňa 11. júla 2019 nám bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku: integračný
podnik.
Sociálny podnik sa zaviazal zamestnať v podniku z celkového počtu zamestnancov najmenej 30% znevýhodnených
a zraniteľných uchádzačov o prácu a vytvorený zisk v plnej výške použiť na nancovanie a rozvíjanie jeho ďalšej
činnosti.
Hlavnou činnosťou podnikania je:
-poskytovanie služieb spojených s poskytovaním služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie
drevnej hmoty a komponentov z dreva
-prípravné práce k realizácii stavieb, uskutočňovanie stavieb a ich zmien
-dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
-prenájom hnuteľných vecí, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s hmotnosťou do 3,5 t
-sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
-podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.

Rozvoj podniku a predpokladaný vývoj zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o prácu
1) Sociálny podnik zamestnal v roku 2019 piatich zamestnancov z radov nezamestnaných znevýhodnených uchádzačov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave a to na pracovné pozície pomocný pracovník, pričom
jeden z nich je murár. Od 1.9.2019 sme zamestnali dvoch zamestnancov a od 1.11.2019 ďalších troch zamestnancov.
V roku 2020 sme zamestnali ďalších 3 zamestnancov a jedného mentora. Zamestnanci budú poskytovať služby
obciam, podnikateľským subjektom a fyzickým osobám. Cieľom je vytvoriť skupinu stavebných robotníkov, ktorí
budú pracovať aj v subdodávke stavebných riem v okrese.
2) Pri Sociálnom podniku obce Slavošovce, s.r.o., r.s.p. bol zo zákona zriadený Poradný výbor v počte 3 členov:
dvoch z radov poslancov OZ a jedného z radu zamestnancov Sociálneho podniku obce Slavošovce. Poradný výbor
plní úlohu poradného a kontrolného orgánu, zasadá raz za tri mesiace, prerokováva a schvaľuje zásadné zmeny v
oblasti rozvoja. Z každého zasadania sú vyhotovené zápisnice, tie sa zasielajú na vyžiadanie aj Ministerstvu práce,
rodiny a sociálnych vecí.
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3) Konateľka r.s.p. predložila ÚPSVaR v Rožňave, cez národný projekt Cesta na trh práce 2 a národný projekt Podpora integračných podnikov, žiadosti o poskytnutie nančného príspevku na podporu zamestnanosti. Vyrovnávací príspevok sa používa na čiastočné krytie mzdových nákladov spojených so zamestnávaním v zákonom stanovenej percentuálnej výške z celkovej ceny práce, podľa typu znevýhodnenia konkrétneho uchádzača o prácu po
dobu stanovenej zákonom.
Projekt Cesta na trh práce 2 podporuje vytváranie pracovných miest pre znevýhodnených a zraniteľných uchádzačov o prácu (ZUoZ) v okresoch, v ktorých bola v marci 2018 miera evidovanej nezamestnanosť dlhodobo vyššia
ako 1,5- násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike. Týka sa to Prešovského,
Banskobystrického a Košického kraja. Z toho sa päť okresov nachádza v Banskobystrickom kraji, päť v Košickom
kraji a sedem v Prešovskom kraji. Tretiu najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti mal v Košickom kraji okres
Rožňava. Dôvodov vysokej miery evidovanej nezamestnanosti je viacero, ako napr. vysoký podiel zraniteľných a
znevýhodnených uchádzačov o prácu, nedostatočný záujem zo strany investorov o budovanie riem v týchto oblastiach Slovenska, ako aj zlá infraštruktúra.
4) Na základe vypracovaného projektu sme požiadali bývalý Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, terajšie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o poskytnutie regionálneho príspevku na zabezpečenie prevádzky a technického vybavenia sociálneho podniku vo výške 59 400 eur a to z celkových predpokladaných výdavkov na nancovanie projektu 66 000 eur, z čoho spoluúčasť vo výške 10 % uhradíme
z vlastných zdrojov sociálneho podniku.
Žiadosť nám bola schválená a zmluva č. 60/2020 je k nahliadnutiu v centrálnom registri zmlúv. Do mája 2020 sme
spracovali verejné obstarávanie v zmysle zmluvy 60/2020 a v tomto čase už prebieha kontrola verejného obstarávania.Zatiaľ sme z regionálneho príspevku zakúpili úžitkové motorové vozidlo ISUZU, dvojkomorový paketovací
LIS 50PLUS na lisovanie plastov a papiera, počítač a multifunkčnú tlačiareň, elektrické búracie kladivo a elektrocentrálu. V najbližšom období zakúpime 3 ks krovinorezy, zváračku Invertor s príslušenstvom, traktorovú kosačku
STIGA, rezačku betónu a asfaltu, akumulačné kladivo MAKITA, benzínové búracie kladivo, vibračný valec, vibračnú dosku a ostatné drobné náradie, nástroje i vybavenie.
Zmluvy a objednávky sú zverejnené na stránke obce Slavošovce.
5) V spolupráci s miestnou rmou SHP SLAVOŠOVCE, a.s., plánujeme do budúcna upravovať a lisovať papierenský odpad vzniknutý po spracovaní buničiny a tento distribuovať ako palivo pre sociálne slabšie rodiny po celom
okrese Rožnava. V tomto období prebieha štúdia na technologické spracovanie odpadu.
6) Ďalším cieľom je postupne rozvíjať a rozširovať činnosť r.s.p. a poskytovať služby aj fyzickým osobám a občanom.

Realizácie prác vykonaných zamestnancami Sociálneho podniku obce Slavošovce, s.r.o., r.s.p.
Z doterajšej činnosti podniku spomeniem realizované drobné stavebné práce v Materskej škôlke v Slavošovciach,
v dome Klubu dôchodcov, úpravu vegetácie na sídlisku, interiérové a exteriérové práce v zdravotnom stredisko v
Slavošovciach, stavebné práce pri rekonštrukcii mostíka v miestnej časti Moryška.

Slavošovské obecné noviny 2020

9

V tomto období pracujeme na zákazke pre rmu SPOJSTAV Spišská Nová Ves. Ide o výkopové a stavebné práce pre
zavedenie optického kábla. Plánujeme sa zapojiť aj do stavebných prác pri rekonštrukcii chodníkov.

Výsledok hospodárenia za rok 2019
Výsledok hospodárenia a Výročná správa Sociálneho
podniku obce Slavošovce, s.r.o., sú zverejnené na stránke
obce Slavošovce. Náklady a výnosy za rok 2019 vytvorili
len mierny zisk, vo výške 2,52 eur, ale pri neľahkom začiatku našej podnikateľskej činnosti sme spokojní, že sme
zvládli rozbehnutie činnosti bez nančnej straty. Tento
zisk, ako aj ostatné zisky vytvorené v hospodárskej činnosti v budúcich obdobiach, budú použité v 100% výške na
ďalší rozvoj podniku.

Ciele na rok 2020-2021
1. získať nové zákazky v oblasti stavebných prác
2. zamerať sa na efektívnosť a kvalitu služieb, aby sme sa stali konkurencieschopný
3. dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy
4. pomôcť znevýhodneným a zraniteľným skupinám obyvateľstva zvyšovaním zamestnanosti v Sociálnom podniku obce Slavošovce, s.r.o., pripraviť ich na trh práce a pomôcť im zaradiť sa do pracovných procesov
Verím, že to spolu dokážeme a podarí sa nám naše ciele naplniť. Aj napriek neľahkej dobe pandémie
coronavírusu, ktorá sa premietla do zhoršujúcej sa ekonomickej situácie Slovenska, sme naďalej optimistickí.
Vyvinieme maximálne úsilie, aby sme podnik udržali v dobrej kondícii, zabojovali o udržanie sa na pracovnom
trhu, získali nové zákazky a rozvíjali, zároveň zdokonaľovali pracovné činnosti i aktivity Sociálneho podniku
obce Slavošovce.
Lebo tým najväčším cieľom a hlavnou prioritou je pre nás zachovať stabilné pracovné miesta pre občanov obce
Slavošovce a prispieť svojou činnosťou k rozvoju a zveľadeniu našej obce.
Erika Potomczyková,
konateľka
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Oknom archívu do minulosti
Vážení čítatielia,
vzhľadom na to, že záujem o archívy zo strany verejnosti neustále vzrastá, rozhodli sme sa aj touto formou poskytnúť rôzne zaujímavosti (príspevky, informácie) o udalostiach vo vašej obci. Veríme, že články z „dávnej minulosti“ budú pre vás zaujímavé a radi si ich prečítate.
kolektív rožňavských archivárok

Futbalisti hercami.
V Slovenskom nezávislom menšinovom týždenníku „Šafárikov kraj“ v roku 1932 pod titulom „Divadelná
tribúna“ sa o Slavošovciach písalo, doslovne: „ po skončení športovej sezóny sa oddal miestny footbalový
klub chvályhodnej duševne-kultúrnej činnosti.“ Autor článku písal o tom, ako ich klub na Vianoce povolal
na „vďačnú frašku“ Bergnera „Michal comp. Matej“. V sále továrenskej reštaurácie sa zišlo nad očakávanie
početné obecenstvo miestne, ale aj z vidieka. Keď sa zdvihla opona, prítomní radostne konštatovali dôvtip a
šikovnosť „footbalových činiteľov“. Dekorácia bola jednoduchá, improvizovaná kulisa pozostávala z latiek
a papiera, všetko z vlastnej výroby. Pozornosť divákov zaujali sluhovia Michal a Matej G. Bukovinský a
F. Nejedlý, ktorí svojim výkonom rozveseľovali prítomných. Tí ich vystúpenie odmeňovali výbuchmi smiechu.
Ani netušili, že športovci mali taký záujem o „dosky“ a nacvičili divadlo, ktoré zahrali, ako najlepšie vedeli.
Diváci sa do budúcna mali načo tešiť, ako autor článku napísal doslovne: „ Ako sa dozvedáme, počnú naši
ochotníci cvičiť ďalší kus, k čomu prajeme im mnoho zdaru.“
Zdroj: Štátny archív v Košiciach, pracovisko archív Rožňava, Šafárikov kraj, 1932

Ľudová hospodárska škola v Slavošovciach
Zriaďovanie ľudových škôl hospodárskych určil už pred 100 rokmi zákon číslo 75/1920. Takéto školy boli povinné
pre mládež vo veku 14 – 16 rokov. Vyučovalo sa v budovách škôl ľudových a meštianskych v dobe, kedy tieto
boli voľné. Výučba sa delila na teoretickú a praktickú. Od novembra do marca bolo teoretické vyučovanie, v ostatných mesiacoch praktické. Podmienkou otvorenia školy bolo najmenej 21 žiakov. Obec mala povinnosť prispievať
na vecné náklady školy (kurivom, svetlom a čistením školských miestností). Správa obecnej ľudovej školy v
Slavošovciach na základe výzvy Školského inšpektorátu v Rožňave z roku 1937 sa obrátila na zastupiteľský zbor
obce, aby zabezpečil možnosť zdravého národného, kultúrneho, hospodárskeho a sociálneho rozvoja občanov,
zvlášť pre školu tzv. „odrastlej mládeže“ obce zriadením Hospodárskej školy ľudovej.
Úlohou obce bolo zaslať počet žiakov, ktorí rokom 1936/1937 skončili školskú dochádzku na ľudovej škole, alebo
meštianskej a mali začať študovať I. ročník ľudovej školy hospodárskej. Zastupiteľský zbor obce na svojom zasadnutí 7. apríla 1937 prijal návrh na zriadenie takej školy. Záujem o hospodársku školu prejavili učitelia Ladislav
Moťovský a Alexander Koska. Keďže škola nemala vlastné priestory, Obvodné notárstvo v Slavošovciach v máji
roku 1938 vo svojom prípise Školskému inšpektorátu v Rožňave žiadalo o subvenciu na novostavbu obecnej ľudovej školy, ktorá jej bola, dá sa povedať, dopredu zamietnutá z dôvodu, že podpora sa dávala len chudobným
obciam, ktoré neboli v stave vystavať školu z vlastných prostriedkov, „V Slavošovciach však tento predpoklad nejestvuje“ ako uviedol školský inšpektor.
Po splnení podmienok Ministerstvo zemědělství v Prahe 11. júla 1938 zriadilo Ľudovú hospodársku školu pre
chlapcov a dievčatá v Slavošovciach. V zápisnici o prehliadke obecnej ľudovej školy v šk. roku 1938/1939 sa píše,
že škola bola zriadená v roku 1929. Nemala vlastné priestory, ale prepožičané v bývalom obecnom dome. Škola
mala tri učebne. Jedna miestnosť bola pre fyziku. Škola nemala školskú záhradu. Nevyučovali sa žiadne nepovinné predmety. Školu navštevovalo 130 žiakov. Správcom a riaditeľom školy bol Ladislav Moťovský, učiteľmi
Alexander Koska a Margita Niemannová.
V apríli 1939 učiteľka Niemannová žiadala školský inšpektorát, aby na uvoľnené miesta dvoch kolegov, ktorí
nastúpili vojenskú službu, neprijali nové učiteľské sily, lebo ich neprítomnosť mala byť len dočasná. Avšak už v
roku 1940 žiadala nové učiteľské sily, aby sa mohlo začať s vyučovaním v hospodárskej ľudovej škole. Sama vyučovala striedavo od 8 do 10 hod. svoju III. triedu, II. triedu od 10 do 12 a I. triedu od 1 do 3 hod. Inšpektor ľudových škôl hospodárskych v Lazoch pod Makytou v októbri 1940 žiadal o prevedenie prípravných prác na začatie
vyučovania na hospodárskej škole. Správca školy v Slavošovciach však oznámil, že „z nedostatku odborných
vyučovacích síl sa nemôže začať s vyučovaním na hospodárskej škole v Slavošovciach“. A tak dva roky po zriadení
školy sa s vyučovaním stále nezačalo.
Zdroj: Štátny archív v Košiciach, pracovisko archív Rožňava, archívne fondy: Obvodný notársky úrad v
Slavošovciach( rok 1937, 1940,) , Školský inšpektorát v Rožňave
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STRETNEME SA V SEPTEMBRI?
Je tu koniec školského roka 2019/2020 a nám zostáva
opäť bilancovať, čo všetko sme v priebehu roka stihli
a čo nie. Tento školský rok bol pre nás všetkých, či už
žiakov, pedagógov i nepedagogických zamestnancov,
veľmi zvláštnya jedinečný.
Keď sa brány našej školy v septembri otvorili, každý
z nás mal pred sebou rôzne očakávania a možno aj
trošku strach, čo nás čaká, čo nás neminie. A veru,
prváčikovia si zvykali na nové pani učiteľky a nových
spolužiakov, žiaci vyšších ročníkov na nové, zatiaľ
nepoznané informácie a deviataci sa tešili, kedy
posledný krát zazvoní a oni sa rozbehnú do stanice
zvanej Život. Prvý polrok sme absolvovali bez akýchkoľvek vážnejších problémov a polročných prázdninách sme sa opäť stretli v triedach s pani učiteľkami,
plní nových očakávaní. No priebeh druhého polroka
nikto z nás nečakal v takom prevedení ako sa nám
ponúkol.
Vzhľadom na to, že situácia nielen na Slovensku, ale
aj na celom svete je pre nový koronavírus COVID-19
veľmi vážna, a preto, že kvôli tejto situácii boli uzavreté všetky školy, museli sme aj my ako škola pristúpiť na novú metódu vzdelávania,a to vzdelávanie
na diaľku. Toto bol pre našich žiakov, ale aj učiteľov
veľmi výnimočný krok, na ktorý sme, pravdu povediac, neboli pripravení. Prostredníctvom nových a
moderných výdobytkov počítačovej techniky sme
mohli pristúpiť k vyučovaniu online. Bola to pre nás,
na jednej strane, veľká výzva, no na strane druhej aj
pomerne veľký problém, nakoľko viacerí naši žiaci
nemajú vlastný počítač, notebook, mobil a už vôbec
nie internet. V takomto prípade sme museli našim
žiakom poskytovať tlačený materiál – učebné texty a
pracovné listy, ktoré mali doma postupne vypracovávať. V spolupráci s obecnými úradmi sme sa nakoniec rozhodli, že my im poskytneme materiály a
terénne sociálne pracovníčky im ich budú doručovať
vždy v pondelok a zase na ďalší pondelok budú
vypracované texty od žiakov zbierať.

A tak začal v našej škole úplne nový typ výučby, na
ktorý sme si museli postupne zvyknúť. Musím však
poznamenať, že aj napriek obrovskej snahe všetkých
mojich kolegýň a kolegov, ktorí počas tejto krízovej
situácie pripravovali žiakom učebné materiály a uskutočňovali online vzdelávanie, niektorí žiaci sa ani jediný
krát nepripojili na online hodinu, ani neodovzdali čo i
len jeden pracovný list. Na jednej strane musím konštantovať moje veľké sklamanie z prístupu týchto žiakov k ich školským povinnostiam, no na strane druhej
ma veľmi teší prístup tej hŕstky žiakov, ktorí pracovali
pravidelne a s veľkým zanietením. Aj keď sa niekedy
vyskytli problémy, vždy sme ich dokázali spoločne
prekonať a vyriešiť či už cez EduPage, MS Teams
alebo iné internetové aplikácie. Týmto žiakom patrí
môj obdiv a veľká pochvala.
Od 1. júna 2020 sa brány našej školy opäť otvorili pre
žiakov 0., 1. až 5. ročníka a pri dodržiavaní prísnych
hygienických opatrení sme spoločne šťastlivo došli až
do posledných dní školského roka. Môžeme byť právom hrdí na to, že sme sa aj v takýchto ťažkých chvíľach dokázali statočne popasovať s nástrahami situácie
vo svete a zároveň veriť, že takáto situácia sa už nezopakuje.
V závere by som chcela úprimne poďakovať za seba a
vedenie našej školy všetkým kolegom pedagógom za
ich náročnú prácu v čase učenia na diaľku, nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa o žiakov starali počas
júnového pobytu v škole, rodičom žiakov, ktorí v čase
krízy pomáhali nám učiteľom pri výučbe svojich detí a
samotným žiakom, ktorí zodpovedne a príkladne pristupovali k svojim povinnostiam. V neposlednom rade
ďakujem pracovníkom Obecného úradu v Slavošovciach v Čiernej Lehote a v Ochtinej, ktorí nám veľmi
pomohli pri sprostredkovaní tlačených materiálov našim žiakom a vedeniu SHP Slavošovce, ktorí nám
poskytovali hygienický materiál zvlášť potrebný pri

bezpečnom chode školy. Všetkým patrí moje veľké
ďakujem aj s prianím príjemného prežitia letných
prázdnin, slnečných dovoleniek a hlavne pevného
zdravia. Dovidenia v septembri!
Mgr. Jana Roháľová, riaditeľka školy
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„Aj v našej škôlke sa môže stať že... NADŠENIE strieda SKLAMANIE“
Začal sa kalendárny rok 2020, keď celý kolektív zamestancov
nastúpil s nadšením, že konečne sa po dlhom čase uskutoční
sťahovanie malej triedy do nových priestorov. Kuchárky sa
tešili, že deti uvítajú v novej jedálni. Nestalo sa. Bolo potrebné,
aby zhotoviteľ stavby dotiahol rôzne technické nedostatky,
dokončil exteriér prístavby, vstupy do budovy. Kolaudácia
tvorila záver a pre nás nový začiatok.
V polovici januára prišla dobrá správa: ,, Môžete sa sťahovať“.
Pracovníci obecného úradu, sociálneho podniku spolu
s učiteľkami sťahovali nábytok a hračky, do nálnej podoby
pripravovala triedu pani učiteľka Gallová, ktorá je triednou
učiteľkou malej triedy.
20. januára 2020 nastal deň ,,D“ a pre maličkých to bol
,,1. september“. Pani učiteľka vítala v nových priestoroch vkusne upravenej triedy svojich 15 detí. Rodičia sa zoznámili
s priestormi triedy, šatne, hygienických zariadení. Prejavili
spokojnosť s blízkosťou miestností čím má učiteľka vždy deti
pod dohľadom. Nadšené boli hlavne deti, ktoré sa veľmi
rýchlo zorientovali v priestore. Tešili sa, že sú konečne vo
svojej novej triede.
Prišiel február a už sme sa chystali na karneval. Konal sa tradične vo vyzdobenej telocvični s ujom Janom s Detvy. Deti prišli
oblečené v krásnych kostýmoch, zábava bola výborná, zabávali
sa deti, rodičia, starí rodičia aj učiteľky. Na záver bola odmenená každá maska tabuľkou čokolády.
Začal sa marec, čakali nás nové krásne akcie s deťmi, no nastalo
sklamanie. Pre koronavírus nastala na Slovensku mimoriadna
situácia, ktorá sa dotkla aj chodu našej materskej školy a od 16.
marca musela byť prevádzka prerušená. Po možnosti otvorenia
materskej školy rodičia prejavili veľmi nízky záujem o jej opätovné otvorenia a tak naše nové priestory ostali zívať prázdnotou a čakajú na september.

Všetci veríme a tešíme sa, že nový školský rok
začne v zdraví konečne naplno využijeme tú
našu ,, NOVÚ ŠKÔLKU“ v ktorej sa s radosťou
uvítame veľa, veľa detí.
Mária Gallová, učiteľka MŠ

Spoločenská rubrika
Narodili sa:
Karalo Ivan
Gunárová Viktória
Oravcová Eliška
Gažiková Stanislava
Tomi Samuel Nat
Demurová Hana

Najväčšie sú tie zisky,
čo život vkladá do kolísky.
V jednej z nich už sladko dýcha,
Vaše šťastie, Vaša pýcha.

Tolaniová Natália
Ďurák Ján
Lányi Dávid
Karalo Marko
Boldi Adrián

Vitajte medzi nami!

Zomreli:

Spomienky zmiešané,
z krásnych čias,
už je to stratené,
schované v nás.

Hedmeg Ivan
Bartóková Valéria
Haviarik Slavomír

Vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.

Skurková Libuša
Benčková Emília
Žiga Martin
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Historické autá v Slavošovciach
Na začiatku júna ma navštívil môj priateľ, Ing. Vladimír
Miklošík, známy motoristický priaznivec, zároveň moderátor
automobilových pretekov na území celého Československa
a zoznámil ma s pánom Štefanom Číkom. Vyslovili prosbu, či
by v akcií, ktorú organizuje Veterán klub Rožňava, nemohli
navštíviť aj už pomerne známy Tunel pod Homôlkou, a rodný
dom Pavla Emanuela Dobšinského v Slavošovciach. Na takú
prosbu sa dalo odpovedať len kladne. Zároveň sme sa spojili
s pánom starostom, Ing. Štefanom Baštákom, ktorý nám ochotne
ponúkol podporu. S dôverou sme sa obrátili aj na Jednotu dôchodcov,
členky ktoré nám pomohli s občerstvením vo forme napečenia
výborných domácich zákuskov. Na dobrotách od pani Tóthovej a
Lenkeiovej si všetci návštevníci náramne pochutnali. Ráno sme sa
síce zobudili do daždivého sobotného rána 27.06.2020, no v čase
konania akcie sa počasie umúdrilo a pri tuneli to priam voňalo letom
a prírodou. Značný počet divákov, ktorí lemovali cestu k tunelu, už
netrpezlivo vyčkávali na príchod historických áut. Účastníkov pri
tuneli čakalo krátke privítanie od moderátora akcie Vladimíra Miklošika,
predsedu Veterán klubu Alexandra Szöllosa a predsedu Lesného družstva Rudolfa Pažitku. Počas toho, ako majitelia áuz zavítali do útrob
tunela, náštevníci sa mohli pokochať, prípadne pofotiť pri týchto prekrásnych historických autách, a zároveň oceniť prácu majiteľov a mechanikov, ktorí údržbe a oprave venovali kopu času a nancií. Autá nám
pripomenuli staré zašlé časy, možno aj trocha nostalgie. Účastníci sa po
tejto ,,Tuneltour“ presunuli k rodnému domu P. E. Dobšinského, kde
boli tak isto slávnostne privítaní a oboznámení s históriou nášho rodáka.
Autá boli zaparkované na námestí pred kostolom a náštevníci podujatia,
ktorých stále pribúdalo, si mohli túto krásu obzrieť ešte raz. So
Slavošovcami sa táto veľkolepá akcia rozlúčila nokružnou jazdou okolo
papierenskej fabriky a za zvukov klaksónov a rozlúčkovým potleskom
opustili našu obec.
Snáď sa počas týchto hodín podarilo preniesť aspoň časť noblesy a elegancie týchto veteránskych deduškov na nás všetkých tak, aby sme
ctili históriu a všetko to, čo sa nám zachovalo z minulosti, a aby sme
to aj my doma zveľadovali vo vedomí, že nás aj v budúcnosti podobní
náštevníci neobídu.
Lesné družstvo Slavošovce a Veterán klub Rožňava by sa týmto chceli
veľmi pekne poďakovať starostovi obce Slavošovce a pracovníčkam
obecného úradu za náležitú pomoc pri uskutočnení tejto akcie.
P. R.
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Po prvý krát v histórií bude sčítanie realizované
výlučne elektronicky (e-zber) v dvoch etapách:

1. Sčítanie domov a bytov od 1.6.2020 do 12.2.2021
2. Sčítanie obyvateľov od 15.2.2021 do 31.3.2021.
V zmysle NR SR č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov,
domov a bytov 2021 a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, najmä podľa § 27 Úlohy obcí.
Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu
na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania.
Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom sčítania patria
napríklad obývané chatrče rómskych komunít, ktorým
nemôže byť pridelené súpisné číslo a teda ani adresný
bod v Registri adries, obývané garáže, obývané houseboaty, obývané neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho
formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej
republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom
rozumie každý, kto má v Slovenskej republike
trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan
Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej
republiky obvyklý pobyt.
Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý
nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť
vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Občianske združenie Slavošovce – podpora športových talentov
V našej obci Slavošovce bolo založené nové Občianske
Združenie : SLAVOŠOVCE – podpora športových talentov.
Toto OZ vzniklo začiatkom júna 2020 na podnet futbalového
oddielu, keď sa menila štruktúra Slovenského zväzu. Cieľom
združenia je podpora mladých talentov v našej obci, chceme
aby sa naše deti zdravo vyvíjali, našli si lásku k športu, aby
ich prioritou nebolo sedieť pri počítači alebo mať nalepený
telefón pri uchu ale rozvíjať pohybovú a telesnú stránku
svojho tela. Každý máme veľa možností ako sa zamestnať
pohybom. Stačí si len vybrať akému druhu sa budeme venovať a čo nás bude baviť.
Šport a pohybové aktivity vôbec, sú neoddeliteľnou súčasťou
zdravého životného štýlu moderného človeka a súčastnosti a
teda mali by byť súčasťou života našich občanov. Význam
pohybu je v celom komplexe mimoriadny a nedá sa ničím
nahradiť. Šport je v súčastnosti atribútom rozvoja osobnosti,
ovplyvňuje zdravý vývoj jedinca, vedie k vytváraniu fyzickej
zdatnosti a výkonnosti, uspokojovaniu osobných záujmov
a potrieb. Je nástrojom boja proti drogám, rasizmu a intolerancie a umožňuje zmysluplné trávenie voľného času nielen
deťom, ale i dospelým. Nárast civilizačných chorôb je dôsledkom absencie pravidelnosti pohybu. Našou povinnosťou je
preto vytvárať podmienky na športovanie v obci. Pozornosť
by sme mali venovať najmä voľno časovým aktivitám, predovšetkým na školách a športoviskách, zabezpečiť ich dostupnosť pre verejnosť.
V našej obci sa deti ale aj dospelí môžu zapojiť do týchto športových odvetví a to hlavne máme žiacku ligu v okrese vo futbale, klub stolnotenistov, ktorý majú na starosti:
I. Gecelovský a M. Kliment, Fitnes club pod vedením A. Prtka, teraz sa rozbehla aj nohejbalová liga pod vedením
J. Hrica, turistický oddiel, ktorý má na starosti Ing. V. Fraková.
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Covid- 19 v športe
Vypuknutie pandémie Covid-19
zasiahlo nielen Slovensko ale aj
európske športové prostredie
dramatickým spôsobom. Okrem
bezprecedentého vplyvu na
zdravie a každodenný život
európskych občanov bude mať
pandémia aj mimoriadne dlhodobé dôsledky na spoločnosť,
aj na mnoho oblastí ekonomiky.

Futbal a šport ako taký je teraz
niečo, čo celý svet trápi najmenej.
Planéta bojuje s nebezpečnou
pandémiou, ktorú spôsobila
nákaza COVID-19. Prerušili sa
súťaže, o rok sa odložil záverečný
turnaj majstrovstiev Európy 2020,
tribúny zívajú prázdnotou a zastavil či obmedzil sa pochopiteľne
aj tok peňazí.

Zasiahnuté bolo celé športové
prostredie- športovci, tréneri,
inštruktori, zamestnanci športových organizácií, dobrovoľníci,
rozhodcovia, podnikatelia v
športovom prostredí (napr. tnescentrá, telocvične, maloobchodníci, organizátori podujatí,
marketingové agentúry, výrobcovia športových potrieb a
nájmcovia.

Niektoré kluby už druhý týždeň
po zastavení súťaží začínajú pociťovať menšie problémy, ktoré sa
budú postupne zväčšovať. Predovšetkým u klubov, ktoré ekonomicky balansovali na hrane. Stále
častejšie sa objavujú správy o
problémoch niektorých mužstiev,
ktoré boli donútené siahnuť na
platy svojich hráčov. V niektorých
prípadoch dokonca zmluvy radikálne rušili.

Chvála Bohu, že náš klub žiakov
a prípravky to nezasiahlo i keď
deti s toho boli smutný a nešťastný, že sa prerušila celá jarná časť
súťaže 3. Ligy, kde prípravka nám
robila veľkú radosť v C skupine
- boli na prvom mieste, žiakom sa
až tak nedarilo v jesennej časti boli
na 4. mieste kde odohrali veľmi
dobré zápasy a len o krôčik nám
ušli body.
Žiaci sa už tešia na jesennú časť
kedy sa začína nová sezóna pre
rok 2020/21 dúfam, že už nám
nebude nič stáť v ceste a deti môžu
medzi sebou zápoliť a bojovať o
popredné miesta v našom okrese.
Bc. Július Lalik

1. ročník nohejbalového turnaja o pohár starostu
V sobotu 11.7.2020 sa uskutočnil
1. ročník nohejbalového turnaja
o pohár starostu. Pozvanie prijali
mužstvá z Tornali, R. Bystrého,
Honiec , Rožňavy a samozrejme
domáce mužstvo Slavošoviec.

Úvod podujatia otvoril poslanec
obecného zastupiteľstva Bc Július
Lalik, ktorý poprial všetkým
družstvám veľa bojovného ducha,
šťastia a aby sa všetko nieslo v
duchu ferplei . Po dlhšom čase
kedy sme museli zotrvávať doma
po vládnych opatreniach zavinenom Covid 19 sme privítali otvorenie športovísk aj v našej obci .
Po organizačných pokynov sme
mohli začať prvý zápas, prialo
nám aj počasie , bolo príjemne.
Bojovalo sa ako o majstrovské
body. O víťazovi nakoniec rozhodol rozhodujúci posledný set
medzi domácimi družstvami.
Šťastnejším družstvom bolo
družstvo Bažanti - hráči
Filip Viola, Jozef Lipták a Ján
Petrovič, ktorí si odniesli
" starostov " pohár domov.

Poďakovanie za organizáciu patrí
všetkým, ktorí prispeli k zdarnému
priebehu turnaja. Od prípravy guľášu, čapovania piva a kofoly, obsluhu
a starostlivosť o hostí až po technické zabezpečenie turnaja. Zvlášť
vďaka patrí sponzorom, ktorí pomohli aj napriek zlej nančnej
situácii udržať tradíciu tohto
populárneho podujatia. Ďakujeme
obecnému zastupiteľstvu a ďalším
sponzorom.
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