
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Vážení spoluobčania. 

„Dostali sme sa do obdobia, keď nádhernú jar vystriedalo horúce leto. 

Vtedy opadajú drobnučké biele lupienky stromových kvetov, ako veľké 

snehové vločky a na ich mieste narastú dobré šťavnaté plody. Pod 

stromami je krásna zelená trávička, z ktorej vykúkajú farebné lúčne 

kvety. Kde-tu pristúpia kvietok maličké bosé nôžky detí. Jemný teplý 

vánok rozfúkava vlásky do ich červených tváričiek, ktoré zafarbili 

horúce lúče slnka. Slnko je vysoko na oblohe. Niekedy sa preženie 

búrka, ale tá je iba tak na osvieženie. Aj takéto je leto...“ 
 



- 1 – 

 

 

 

 

Milí čitatelia Obecného spravodaja,  

opäť k vám prichádzame s ďalším vydaním Obecného spravodaja, ktorý sa 

štyrikrát do roka stal súčasťou vašich domácností. S radosťou môžem 

skonštatovať, že situácia okolo pandémie sa upokojuje, nastalo uvoľnenie 

opatrení, môžeme sa voľnejšie pohybovať. Život sa dostáva akoby do normálu, 

no hrozba korona vírusu nepominula a visí nad nami ako Damoklov meč. Preto 

nesmieme stratiť ostražitosť a aspoň na miestach s vyššou kumuláciou ľudí 

musíme zachovávať nariadenia, hlavne odstupy, dezinfekciu rúk, nosenie 

rúšok. Užívajme si teda znovunadobudnutú slobodu, ale všetko s mierou.  

Aj pracovný život na obecnom úrade sa dostal do zabehaných koľají. Otvorila 

sa materská škola, školský dvor sa opäť ozýva džavotom detí. Podarilo sa nám 

slávnostne otvoriť Komunitné centrum, za účasti všetkých zainteresovaných. 

Vo svojej práci pokračuje aj terénna sociálna práca, prevádzkovateľ opäť otvoril 

Denný stacionár. Vo svojej práci opäť pokračujú aj UoZ zaradení na menšie 

obecné služby pre obec. Zdá sa byť všetko 

v poriadku, hoci sa naďalej potýkame 

s nedostatkom pracovníkov pre obec. Pomaly 

sa rozbiehajú aj projekty cez ÚPSVaR. 

V budúcnosti sa dozvieme, koľko pracovných 

miest nám pribudlo. Práce v obci je viac než 

dosť. Chceme udržať a rozvíjať to, čo sa nám 

podarilo v našej dedine  vybudovať a zriadiť.  

Verím, že sa nám to podarí. 

O týchto skutočnostiach aj o mnohých ďalších 

sa dozviete v tomto čísle Obecného spravodaja. Prajeme vám krásne prežitie 

leta a dovoleniek. 

Redakcia Obecného spravodaja 
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Vážení občania, 
opäť máme tri mesiace za sebou. Zo zimných mesiacov sme sa prehupli 
do jarných, ktoré v týchto dňoch prechádzajú do letných. Pre všetkých nás 
je dôleţité, ţe tak ako prichádza leto, ako sa oteplieva, ubúda počet 
ochorení na COVID- 19. S prichádzajúcim teplom sa dňa 16. 05. Zrušil 
vyhlásený núdzový stav. Uvoľnili sa opatrenia, ţivot sa vracia do 
normálnych koľají. Prijaté opatrenia v súlade s covid automatom sa rušia. 
Strašia nás ale mutácie korona vírusu. Deti začali chodiť do škôlok a škôl. 
Od 1.6. sa pre klientov otvoril Denný stacionár. Pracovníci obecného úradu 
pracujú bez obmedzení. Pandémiu nám pripomínajú rúška cez ústa, nos. 
Kaţdý z vás vie, ţe napriek pandémii, núdzovému stav, sa ţivot zastaviť 
nedá. Ide ďalej. Potreby ľudí sa dajú obmedziť, zníţiť, ale základné veci 
pre ţivot musíme mať. Tak i z našej strany, zo strany obce sme sa snaţili, 
napriek problémom, zabezpečovať chod obce. Zbierali sa konáre, 
štiepkovali sa. Udrţoval sa poriadok na verejných priestoroch 
vykosovaním. Nejeden z vás, občanov obce, sa na nás obrátil s prosbou 
o pomoc. Kaţdému z vás sa vyšlo v ústrety. Pomohlo sa tieţ aj rybárom. 
Prioritou pre nás je ukončnie Komunitného centra, jeho uvedenie do 
prevádzky. Po kolaudácii dňa 17. 02. 2021 kolaudačné závady odstránila 
firma STAMIa Michalovce v mesiaci apríl. Po jednaní s konateľom p. M. 
Stankom nám firma STAMIa vyšla v ústrety a pod vedením majstra p. P. 
Palágyiho nám urobili i druhé parkovisko. V tom istom čase sme pracovali 
na terénnych úpravách. Do priestoru bolo vyvezených cca 40 nákladných 
áut zeminy. Túto sme vlastnou technikou a za pomoci našich pracovníkov 
urovnali. Do pripravených priestorov nám p. Ing. V. Mihálik urobil parkové 
úpravy, vysadil kríky, stromčeky, urobil skalky, vysial trávu. Okolie 
Komunitného centra sa zmenilo, oţilo. Na pamiatku do budúcna pre našich 
potomkov sa poloţil základný kameň, ktorý tieto dni bude pripomínať,.  
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Dňa 11. 06. 2021 bola budova Komunitného 
centra slávnostne odovzdaná a otvorená, Na 
odovzdaní sa zúčastnila prednostka Okresného 
úradu Michalovce p. Mgr. J. Margová, bývalý 
poslanec NR SR MUDr. V. Novotný, manaţér 
projektu p. Ing. V. Uram, stavebný dozor p. Ing. V. Kačmár, vedúca 
Spoločného stavebného úradu Veľké Kapušany p. Ing. A. Simonová. 
Potešila nás tieţ účasť riaditeľa ÚP Michalovce p. Ing. D. Tiţu, PhDr. L. 
Mitterpáka, aj kontrolórky obce p. Ing. L. Paľovej. Účasť tieţ prijala p. Mgr. 
M. Chromá, vedúca pre činnosť Komunitných centier na VÚC Košice. Teší 
nás aj účasť poslancov OZ Bajany, pracovníkov OcÚ, MŠ a aktivačných 
pracovníkov.  Dňa 16. 06. 2021 nám RÚVZ Michalovce schválil 
prevádzkový poriadok KC. Z našej strany je teraz potrebné zabezpečiť 
registráciu na VÚC, čo v súčasnosti riešime. V týchto dňoch očakávame 
audit na KC – kontrolu na mieste, ako i vyúčtovanie prác. Kontrolami tieţ 
prešla ţiadosť o NFP na obecnú budovu – budova bývalej ZŠ. Chýbajúce 
veci boli doplnené. Verme, ţe sa nám podarí, aby aj táto budova bola 
zrekonštruovaná. V týchto dňoch sa nám tieţ podarilo zmulčovať krajnice 
poľných ciest v katastrálnom území obce a tieţ priestor pri kompostovisku. 
Zostávajú nám nevyčistené priestory starého cintorína. Váţení občania, 
toľko k našej práci.  
V ďalšej časti môjho príspevku vám prinášam chronologický prehľad 
prác za obdobie apríl – jún 2021: 
7.4.2021 – úprava RS - kôra do skalky, natieranie obrubníkov a značenia 
v strede obce latexom, pomoc rybárom – Locustom zrovnaný makadam 
7.4-8.4.2021 – dovezený nábytok do kuchyne KC 
8.4.2021 – obchod COOP Jednota – vyčistené daţďové ţľaby 
9.4.2021 – Stavebný úrad V. Kapušany Ing. A. Šimonová 
12.4.2021 – Telekom – napísaná ţiadosť o úpravu cestnej priekopy 
13.4.2021 – návšteva prednostky OÚ Michalovce Mgr. J Margovej 
                - zomrel MUDr. J. Popovec  
                - vyčlenenie fin.prostriedkov na obnovu priekop, kanálov cez  
                  „Radu vody“ v sume cca 733 000 € 
14.4.2021 – sedenie s MUDr. O. Copákom, Ing. Maňkom ohľadom DS 
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15.4.2021 – návšteva Mgr. Chromá – príprava na   
                    registráciu KC na VÚC 
                - T. Adam – odkúpenie pozemku od  
                  obce, vytýčenie Geokart, a.s. V.  
                  Kapušany 
                - Bc. A. Salayová, F. Salay – ţiadosť  
                  o prejazd do garáţe cez obecný pozemok 
16.4.2021 – do KC dovezené počítače, rozmnoţ. stroj, TV, stoličky 24 ks 
19.4.2021 – 8. štiepkovanie v obci 
19.4. – 28.4.2021 – práce na odstránení kolaudačných závad v KC 
22.4.2021 – odstránenie veľkonočnej výzdoby z obce  
23.4.2021 – kontrola kolaudačných závad KC – Ing. V. Kačmar – stavebný  
                   dozor 
                 - MIPA nám dala palety 
                  - jednanie – p. M. Stanko, konateľ STAMIa Michalovce –   
                    uloţenie obrubníkov pri KC – parkovisko II. 
28.4.2021 – jednanie s MUDr. Copákom a JUDr. Adamčíkom ohľadom  
                    DS- dohoda 
30.4.2021 – Heizer Optik – kontrola cestných priekop po našej sťaţnosti 
3.5.2021 – vozenie zeminy ku KC – 17 áut Tatra 
5.5.2021 – doplnenie ţiadosti o NFP – obecná budova (škola) 
7.5.2021 – vypracovanie monitorovacej správy – kompostovisko 
10.5.2021 – odoslaný list na hydromeliorácie – vyčistenie kanálov 
11.5. -18.5.2021 – pracovníčky MŠ a OcÚ – upratovanie KC 
12.5. – 23.5.2021 – príprava obecnej smernice – súpis náradia 
19.5. – 21.5.2021 – KC – poriadok, rozmiestnenie nábytku, označenie  
                                 dverí, zmontovanie 24 ks drevených stoličiek,  
                                gaučovej súpravy  
24.5.2021 – zasadnutie mikroregiónu “Čierna voda – Uh“ v Jastrabí pri M. 
26.5.2021 – úpravy v KC 
27.5.2021 – Fura, a. s. – návštevaJUDr. Šimko – TKO 
28.5.2021 – porada o otvorení DS od 1.6.2021 – bol vyslovený súhlas s  
                    otvorením 
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1.6.2021 – začiatok prác na úprave  
                  II.parkoviska pri KC 
               - otvorenie DS 
               - vývoz zeminy ku KC – úprava terénu  
                 14 áut Tatra  
2.6.2021 – R – ZMOS  Michalovce 
               - RÚVZ – kontrola KC pred vydaním prevádzkového poriadku 
3.6.- 9.6.2021 – Ing. V. Mihálik – parkové úpravy pri KC 
7.6.2021 – porada pracovníkov OcÚ, porada s klientmi v DS 
9.6.2021 – mimoriadne zasadnutie OZ 
10.6.2021 – uloţenie pamätného kameňa pri KC 
11.6.2021 – slávnostné otvorenie KC 
16.6.2021 – RÚVZ – schválený prevádzkový poriadok  pre KC 
21.6.2021 – návšteva klientov DS v KC 
23.6.2021 – porada s UoZ k ţiadosti na ÚP 
24.6.2021 – MAS – zasadnutie valného zhromaţdenia v Zaluţiciach 
25.6.2021 – rozlúčka predškolákov s MŠ 
29.6.2021 – rozhodnutie o prijatí 2 pracovníkov na pracovnú zmluvu  
                   prostredníctvom ÚP 
30.6.2021 – TSP – supervízia v Michalovciach 

 
Vážení občania,  
 
prajem vám pekné letné 
mesiace, dobré zdravie, 
dobré počasie a veľa 
úspechov vo vašej práci. 
 
 
 

Ďakujem 
 
Bc. František Genco, starosta obce 
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Oznam Okresného riaditeľstva Policajného zboru 

v Michalovciach: 
 „Zemplínska šírava a Vinianske jazero patria počas letnej turistickej 

sezóny k vyhľadávaným a často navštevovaným rekreačným oblastiam. 

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sa turistom obmedzili 

možnosti v cestovaní a preto je veľká pravdepodobnosť, že budú tento rok 

opäť dovolenkovať na 

Slovensku. A práve 

„slovenské more“ je veľkým 

lákadlom pre malých 

i veľkých. 

Z uvedeného dôvodu 

Okresné riaditeľstvo 

Policajného zboru 

v Michalovciach vyzýva 

všetkých návštevníkov 

a  rekreantov Zemplínskej 

šíravy a Vinianskeho jazera k maximálnej opatrnosti a ostražitosti pri 

ochrane svojho majetku, osobných dokladov, vecí a cenností, ktoré by 

nemali byť ponechávané bez dozoru v autách, stanoch, či na pláži. 

Zároveň je dôležité pri odchode z  chatiek, hotelov, či ubytovní 

skontrolovať uzatvorenie okien a uzamknutie dverí.  

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach v neposlednom 

rade  upozorňuje rekreantov, aby na parkovanie vozidiel využívali 

osvetlené a podľa možnosti platené parkoviská, nikdy nie tmavé 

a odľahlé miesta.  

Dodržaním týchto zásad a upozornení je možné predísť rôznym 

situáciám, ktoré by mohli pobyt a rekreáciu na Zemplínskej šírave 

a Vinianskom jazere znepríjemniť.“ 

 
Polícia SR  
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Vážení spoluobčania,  

 

v čase, keď sa rodí tento príspevok, vonku vládne horúce leto 

s extrémnymi teplotami. Mne síce nevadia, ja mám leto rada, 

mnohým však  tieto vysoké teploty dávajú zabrať. Ako ste na tom 

vy? Máte radi leto? Už nech je to tak či tak, dosť na tom, že leto je 

tu a s ním aj čas dovoleniek a oddychu.  

Po uvoľnení opatrení a zrušení 

núdzového stavu začali pracovať 

aj pracovníci zaradení na menšie 

obecné služby podľa §12. Pracujú 

síce iba traja, ale aj to je pre našu 

obec veľká pomoc. Letné obdobie 

je typické rastom trávy, preto sa 

zameriavame hlavne na 

vykosovanie a mulčovanie 

verejných priestorov. A verte mi, 

kosenia je viac než dosť.  

Staráme sa o kvetinové záhony, skalky a kríky. Každé ráno 

polievame zeleň v priestoroch obecného úradu a tiež pri 

Komunitnom centre, pri ktorom boli urobené terénne úpravy 

spojené s výsadbou rozmanitých kríkov.  

Keď už spomínam Komunitné centrum, dovolím si spomenúť jeho 

slávnostné otvorenie, ktoré sa konalo 11. júna 2021. Predchádzalo 

mu množstvo prác, ktoré bolo treba stihnúť do dátumu otvorenia. 

Našťastie sme to zvládli, za čo patrí poďakovanie všetkým 

pracovníkom obecného úradu.  
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V polovici júna sme podali žiadosť na 

ÚPSVaR na podporu zamestnanosti, 

v ktorej sme žiadali prijať sedem UoZ. 

Úrad práce v Michalovciach nám schválil 

dvoch UoZ na obdobie 5 mesiacov. Je to lepšie ako nič, hoci by sa 

nám zišlo viac pracovníkov na podstatne dlhšiu dobu. Dňa 29. 06. 

2021 sa konalo stretnutie UoZ s pánom starostom, na ktorom boli 

oboznámení s výsledkom našej žiadosti a poučení o dodržiavaní 

bezpečnostných predpisov pri práci. V budúcnosti budeme 

sledovať vyhlásenie ďalších projektov na zvýšenie zamestnanosti 

a budeme na ne včas reagovať.  Mal by sa nám zvýšiť počet UoZ 

zaradených na § 12 o troch pracovníkov, ale to až pravdepodobne 

od augusta.  

Počas roka máme naplánované ďalšie práce, ktoré ale závisia od 

toho, či budeme mať dostatok pracovníkov. Verím, že pandémia 

korona vírusu nám zase nenaruší naše plány. Hoci sa opatrenia 

uvoľnili, vírus je medzi nami a môže opäť zasiahnuť novou 

mutáciou. Preto nezabúdajte na dodržiavanie základných 

hygienických pravidiel ako v práci, tak aj doma.  

 

Čo dodať na záver? 

Nuž, užite si leto 

a dovolenky, užite si 

slnka a chvíľ oddychu. 

A hlavne, dávajte si 

na seba pozor, či už 

pri práci alebo pri 

relaxe. 

Krásne prežitie leta vám praje 

 

Ibolya Bosnyáková, koordinátorka aktivačných prác. 
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Vážení občania, 

zamestnanci Materskej školy Bajany 161 pracovali aj v tomto školskom 

roku 2020/2021 podľa plánu práce školy, pričom sme rešpektovali 

zásady bezpečnosti práce tak vo svojej ako aj práce s deťmi. Naďalej sme 

postupovali podľa školského 

vzdelávacieho programu ŠIKOVNÉ 

SLNIEČKA.  

Naším zameraním bola teda naďalej 

prosociálna a environmentálna 

výchova. Veríme, že sa nám podarilo 

dosiahnuť, že sa deti rozvíjali 

všestranne - teda boli šikovné po 

všetkých stránkach a zároveň boli 

kamarátmi, ohľaduplní tak k ľuďom, ako aj k svojmu okoliu. 

          Zapísaných sme mali 13 detí, pričom 13 z toho boli Bajančania.  

                   Do základnej školy nám odchádzajú 2 deti:   

                                Matyas Hobľak a Samko Marič. 

Personálne obsadenie: 

Riaditeľka MŠ:  Bc. Alica Salayová 

               Učiteľka MŠ:  Nora Penzešová 

                             Vedúca školskej jedálne: Lívia Mižová 

                                                             Kuchárka: Magdaléna Gencová 

 

V tomto školskom roku sa nekonali žiadne kultúrne ani športové 

podujatia, nakoľko nám to pandémia COVID-19 nedovolila. 
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Ale napriek tomu, sme spolu s deťmi pripravili 

Športový program z príležitosti MDD. 

Na záver roka sme sa rozlúčili, za prítomnosti 

rodičov končiacich detí, so  Samkom 

a Matyaskom, ktorí nastupujú do 1.ročníka 

základnej školy. Na rozlúčkovej slávnosti im boli odovzdané Osvedčenia 

o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Prajeme im veľa úspechov 

v štúdiu na novej škole. 

Teší nás, že sa nám darí vytvárať materskú školu, do ktorej deti radi 

chodia. Kladne hodnotím aj spoluprácu s rodičovskou verejnosťou, ktorú 

si veľmi ceníme a vážime. Snažíme sa, aby boli rodičia spokojní tak s 

výchovno-vzdelávacím procesom, ako aj s kvalitou materskej školy po 

materiálnej stránke.  

Chceme sa poďakovať obci za ústretovosť a pomoc pri našich akciách 

a školských aktivitách. Zároveň ďakujeme aj pracovníkom aktivačnej 

činnosti, ktorí sú nápomocní pri bežných opravách a starajú sa aj o 

úpravu dvora. 

Naším  dlhodobým cieľom je zmeniť tradičnú škôlku na modernú, ktorá 

deťom vytvorí bezpečné, hygienické, estetické a funkčné hravé 

prostredie. Pedagogický prístup budeme opierať o pozitívnu výchovu 

založenú na láske a dôvere dieťaťa, aby deti radi chodili do materskej 

školy bez strachu, kde budú môcť prežívať radostné a spokojné detstvo.    

• PRÁZDNINY SA ZAČÍNAJÚ štvrtok  

1. júla 2021.  

• NÁSTUP DO MŠ PO PRÁZDNINÁCH 

je vo štvrtok 2 . septembra 2021.  

Príjemné letné prázdniny želá   

 

Bc. Alica Salayová, riaditeľka MŠ 
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Vážení občania,  

prichádza čas prázdnin a dovoleniek, ale aj koniec školského roka 

2020/2021 a aj my, zamestnanci zariadení školského stravovania si 

oddýchneme od povinností a strastí, ktoré vniesol do nášho pracovného 

života minulý školský rok. Turbulentný bol už začiatok školského roka po 

vypuknutí pandémie COVID19 vo svete, ale aj na Slovensku, keď sme sa 

nečakane  museli vysporiadať s mimoriadnou situáciou, ktorá zasiahla aj 

školy a školské stravovanie. Uzatvorenie školských jedální, ich 

znovuotvorenie pre zabezpečenie stravovania ohrozených skupín, 

potraviny po záručnej dobe a rad prijatých opatrení a nariadení, priniesli 

so sebou mnoho situácií a nejasností, na ktoré nebol nikto pripravený. 

Naša školská jedáleň bola znovu otvorená po Veľkej noci za dodržiavania 

prísnych hygienických opatrení, v reorganizácii výdaja jedál v školskej 

jedálni, ale aj túto skúšku sme spoločne zvládli. Práca v školskej jedálni 

je čoraz náročnejšia a kladené požiadavky na nás sú stále vyššie. Ceny 

základných potravinových surovín stále rastú. Nie je ľahké pri dodržaní 

kalorických hodnôt stravy a ceny udržať cenu stravnej jednotky. 

Budeme sa naďalej snažiť, aby sme to zvládli a naša jedáleň mala 

dostatok spokojných a vďačných stravníkov 

Na záver vám prajem slnečné leto, veľa krásnych zážitkov a oddychu. 

Načerpajte mnoho energie a dostatok síl do nového školského roka. 

 

 

 

Lívia Mižová, vedúca ŠJ 
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Milí čitatelia, 

zaspomínajme si troška na predošlé obdobie. Nebolo jednoduché… 

Vyše roka sme si nezložili na verejných priestranstvách  rúška z tváre. Už 

sme pomaly zabúdali, ako vyzerá úsmev iného človeka. A keď sme sa 

usmievali my na druhých, ani sme si neuvedomili, že 

to vlastne nikto nevidel.  

Hovorí sa, že to, čo máme, si uvedomíme až keď to 

stratíme. Hodnotu čohokoľvek spoznáme, až keď 

nám to chýba. Akú hodnotu má stretnúť sa? S ľuďmi, 

priateľmi, rodinou... Myslím, že v tomto období sme 

bohatší aspoň o tieto vedomosti – vieme, koľko zdanlivo zanedbateľných 

vecí v našom okolí ma obrovskú hodnotu. Uvedomili sme si svoju 

vlastnú zraniteľnosť, uvedomili sme si, že sa musíme starať jeden o 

druhého. Nejako sme to všetko zvládli, ustáli. Opatrenia sa nám našťastie 

uvoľňujú. Rúška ani respirátory nosiť nemusíme, no opatrnosti nikdy nie 

je dosť. Dbajme naďalej o svoje zdravie, chráňme sa a buďme opatrní. 

Rozprávajme sa viac, hovorme o svojich problémoch, o svojich 

ťažkostiach ale aj o radostiach. Snažme sa v každej situácii, v každom 

človeku nájsť niečo dobré. Hovorí sa, že keď o druhých rozprávaš dobré 

veci, potom ťa majú radi a vyhľadávajú ťa, lebo si dobrý človek. Si 

presvedčený, že ten druhý má 99 zlých stránok a len jednu dobrú? Hovor 

teda o tejto jeho jedinej dobrej stránke a ďalšie sa k nej samy pridajú. 

Povedz niečo dobré ešte dnes a vnesieš slnko do všetkých sŕdc. Možno 

sme toto spozorovali sami na sebe, ako často rozprávame o chybách a 

nedostatkoch u našich priateľov, rodinných príslušníkov alebo kolegov v 

práci. Vidíme iba tie horšie stránky, to, čo sa nám nepáči a s čím nie sme 

spokojní. A pritom daný človek nie je až taký zlý, ako to na prvý pohľad 

vyzerá.  
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Každý jeden človek má dobré aj horšie 

stránky a nikto nie je úplne dokonalý. A  

možné je aj to, že práve tie nedostatky a 

nedokonalosti robia z dotyčného človeka 

krásnu a jedinečnú bytosť. Preto sa práve v 

týchto neľahkých časoch, ktoré prežívame, zamyslime nad tým, ako sa 

jeden voči druhému správame, ako o tom druhom rozprávame. Práve  

teraz by sme mali mať k sebe bližšie, mali by sme si pomáhať a konať 

dobro. Ani počas uplynulej doby sme my z TSP nezaháľali a pomáhali 

sme vám v rôznych situáciách.  Poskytovali sme poradenstvo pri hľadaní 

vhodného zamestnania, pri písaní životopisov, motivačných listov a pod. 

Pri strate zamestnania sme mnohým z vás pomohli pri vypisovaní 

žiadostí o evidenciu na ÚPSVaR, spoločne sme písali žiadosti o SOS 

dotáciu, ktorá vám, aspoň niektorým,  istotne finančne pomohla. 

Uskutočňovali sa návštevy seniorov pri jubileách, ktorým sme 

s potešením odovzdali malú pozornosť. Navštevovali sme osamelých 

občanov našej obce, ktorí často krát potrebovali len našu spoločnosť, 

vyrozprávať sa a byť vypočutí. Poradenstvo v oblasti osobnej hygieny a 

čistoty domácnosti a prostredia je veľmi dôležité. Každý sa chce vo 

svojom príbytku cítiť komfortne. Preto buďme ohľaduplní  a myslime aj 

na svojich susedov. Čo sa týka oblasti zdravia, intervencie smerovali k 

zvýšeniu dostupnosti služieb zdravotnej starostlivosti, spolupráca zo 

zdravotnými zariadeniami, konzultácie s rôznymi lekármi, asistencia pri 

predpisovaní liekov a ich výbere. V tejto spolupráci, pri predpisovaní 

liekov budeme stále pokračovať každý štvrtok, a preto vás dôrazne 

žiadame, aby ste potrebné lieky nahlasovali najneskôr v stredu. 

Nezabúdajme na pitný režim, ktorý je v tomto horúcom období veľmi 

dôležitý a tiež v tých najhorúcejších  hodinách dňa sa zdržiavajme hlavne 

v tieni. 

Prajem Vám krásne leto :) Sme tu pre vás každý pracovný deň   

                                     od 7:00 do 15:00. 

Mgr. Dominika Agárdi, TSP Bajany 
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Vážení občania, milí naši terajší, ale aj noví klienti a vaši rodinní 

príslušníci. 

Prvý štvrťrok roka je za nami. Príspevky do spravodaja sme vždy začínali 

slovami:... „zase sme o niečo starší a skúsenejší...“ Naozaj sme skúsenejší. 

Minulý rok sme získali skúsenosť s novou chorobou. Nebudeme sa o nej 

rozpisovať, veď informácie máme deň čo deň zo všetkých dostupných 

médií. Ponúkame vám báseň, ktorá vystihuje túto situáciu:  

„Muselo to prísť, niečo už muselo prísť, by sme sa prestali hrýzť. 

Nákupy bezodné, v noci a aj vo dne. Lyžiarske zájazdy, koncerty, 

eventy, kde si v tom celom ty? Človek sa stráca, teraz to spláca. 

Bude to fuška, zohnať si rúška. A čo ťa podnieti? Percentá obetí? 

(zdroj internet) 

Počas pandémie aj my sme boli v karanténe. V kontakte sme boli väčšinou 

pomocou telefónov. Mám pre vás dobrú správu. Dovoľte mi oznámiť vám, 

že náš Denný Stacionár v Bajanoch sme dňa 01.06.2021 opäť otvorili. 

Za sprísnených hygienických podmienok sme už zorganizovali zopár akcií. 

Na návrh p. Andričíkovej sme piekli palacinky, ktoré všetkým veľmi chutili.  

Navštívila nás p. Laura Takáčová so službou pedikúra. P. Alica Salayová 

nám pravidelne ponúka kadernícke služby. Pani Jolana Szallárová, naša 

klientka, s nami oslávila svoje výročie – 80tku. Aj touto cestou jej ešte raz 

prajeme veľa šťastných rokov v kruhu svojich milovaných. Vážená pani 

Jolanka, prijmite od nás toto blahoželanie: 

„V živote sú rôzne chvíle, šťastia, žiaľu, nádeje. 

Týždne smútku, roky milé, každý žne, čo zaseje. 

Dnes pri tvojom sviatku úcty, lásky preveľa, šťastia, zdravia v jednom 

riadku, nech osláviš osemdesiatku s tými, čo ľúbia ťa.“ Všetko 

najlepšie! 

Opatrovateľky v staronovom zložení vás s úsmevom a dobrou náladou 

radi privítajú a počas vášho denného pobytu sa vám budú venovať. 
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Zabezpečíme vám pitný režim /káva, čaj, 

minerálna voda/ a budeme sa snažiť 

programom vám spríjemniť pobyt v našom 

zariadení, preto, že vy si zaslúžite 

plnohodnotne prežiť starobu. 

Rodinní príslušníci seniorov, potrebujete podať pomocnú ruku pri 

starostlivosti o svojich rodičov, starých rodičov, blízkych príbuzných, 

ktorí majú zdravotný problém, cítia sa osamelo? Vy im chcete pomôcť, ale 

neviete nájsť ten správny spôsob? Ak si na túto otázku odpoviete kladne, 

ste na správnej adrese. Prichádzame k vám s ponukou poskytnutia 

ambulantnej sociálnej služby pre seniorov, osoby so zdravotným 

postihnutím, ktorým nie je poskytovaná iná forma pomoci. 

Ambulantná starostlivosť je  forma sociálnej služby, ktorá je poskytovaná 

vašim najbližším, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby na určitý čas počas 

dňa v pracovnom týždni. Ďalšie kritéria sú obmedzená hybnosť,  vyšší 

vek, stabilizovaný zdravotný stav nevyžadujúci nepretržitú 

starostlivosť. 

Služby poskytované v našom zariadení: 

• základné sociálne poradenstvo (klient, rodinný 

príslušník) 

• špecializované sociálne poradenstvo (klient, 

rodinný príslušník) 

 sociálna rehabilitácia 

 jedno teplé jedlo denne za 2,70EUR 

 záujmová činnosť 

 možnosť bezplatnej prepravnej služby z a do zariadenia 

 pedikúra, kaderník 

Ponuka aktívneho trávenia voľného času: 

Tvorivá činnosť: 

• tvorivá činnosť s keramickou hlinou – výroba misiek 

svietnikov, dekoratívnych predmetov a mnoho iných 

výrobkov z keramiky 

• Workshopy zamerané na výrobu rôznych dekoratívnych 

predmetov podľa obdobia alebo záujmu klienta 



- 16 - 

 

Vedomostné hry a hry na postreh: 

 Grabolo 

 Monopoly 

 Slovensko otázky a odpovede 

 puzzle a ďalšie 

Športové a pohybové aktivity: 

 výlet do prírody 

• aktivity zamerané na postreh 

• cvičenie na fit lopte 

• pohybové aktivity s masážnou loptičkou 

• overbal – podobné futbalovej lopte 

• magic ball – podpora zdravého dýchania 

• Terabant – posilňovanie svalstva horných a dolných 

                          končatín 

• X-BOX: virtuálne interaktívne hry 

Ďalšie aktivity: 

 spirituálny rozvoj (možnosť modlitby a rozhovorov na 

duchovné témy) 

Prínos pobytu v našom zariadení: zlepšenie kvality života, poskytnutie 

potrebnej podpory, pravidelný kontakt s rovesníkmi, podpora 

sebestačnosti, podpora sebavedomia, aktívne trávenie voľného času 

Náš polročný plán je pre vás pripravený v DS Bajany. 

Čas poskytovania sociálnej služby: Pondelok – piatok, od 8:00hod  do 

16:00 hod 

Podmienky prijatia: 

• právoplatné rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu v dennom 

stacionári (vydáva obec podľa miesta trvalého pobytu) 

Bližšie informácie o poskytovanej sociálnej službe v našom zariadení DS 

Bajany sa dozviete na Obecnom úrade. 

Kontakt: Mária Andričiková, mobil 0918 772 551 

Tešíme sa na chvíle strávené spoločne s vami. Veríme, že budú len 

príjemné.  

 

Mária Andričíková a Irena Popčáková, pracovníčky DS Bajany 
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...v živote každého z nás musí byť zaužívaný určitý systém, musí byť 

poriadok. Poriadok – systém musí byť doma, musí byť na pracovisku. Musí 

ho dodržiavať skupina ľudí, organizácia, štát. Nedá sa robiť tak, že každý si 

robí čo chce, kde chce, ako chce a kedy chce. Vážení občania, je potrebné 

si uvedomiť, že množstvo práce je viazané na určitý čas. Tak, ako môžeme 

siať v jeseni a jari, tak môžeme vyrezávať kry a stromy počas „zimného“ 

spánku do 31.marca príslušného roka. Množstvo prác nedokážeme urobiť 

sami, sú viazané na iného človeka, organizáciu. Takúto prácu nemôžeme 

robiť dovtedy, kým sa nedohodneme s dotyčným človekom, resp. 

organizáciou na termíne a spôsobe vykonania práce. Preto je zarážajúce, 

prekvapujúce, že napriek oznámeniu v Obecnom spravodaji, vypísaniu 

a vyveseniu oznamov na informačných tabuliach, sú občania, ktorí si 

doma vyčistia dvor, záhradu a konáre, ktoré bez dohody s obecným 

úradom vyvezú na obecný pozemok. Množstvo našich občanov sa 

podobným spôsobom zbavuje odpadu pri jarnom upratovaní dvorov, čiže 

vývozom na cudzí pozemok.  Aký je ich myšlienkový pochod? Ja mám 

poriadok, ja mám čisto, nech sa oni postarajú o môj neporiadok, odpad? 

Ako to urobia, to je ich problém.  

Vážení občania, naši predkovia sa riadili podľa múdreho príslovia: 

„Nerob iným to, čo nechceš, aby iní robili tebe. Praj iným to, čo želáš 

sám sebe a po čom túžiš.“ V tom je čestnosť a múdrosť. Pri našej 

každodennej práci pamätajme na to a riaďme sa tým. Možno bude náš 

svet oveľa krajší. 

Bc. František Genco, starosta obce 
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Vážení občania,  

...kaţdý z nás raz za čas niečo potrebuje. Preto vás žiadame, v prípade 

podávania žiadosti, sťažnosti a pod, aby ste všetky tieto náležitosti 

riešili cez kanceláriu obecného úradu. Ako to vyzerá v praxi? 

Pracovníčka OcÚ musí kaţdú ţiadosť zaevidovať do podacej knihy 

a priradiť spisové číslo (značku). Následne sa spis pridelí určenému 

pracovisku na riešenie. Preto vás prosím, ak potrebujete niečo riešiť s MŠ, 

TSP či AĆ, riešte to cez obecný úrad.  

...komunálny odpad...prijatím VZN pred siedmimi 

rokmi o vývoze TKO, sme mali na určitý čas pokoj. 

Bohuţiaľ, prešiel čas a mnohí z vás na prijaté opatrenia 

zabudli. Kaţdý si vykladá kuka nádoby, ako chce a bez 

ohľadu na počet členov domácnosti, resp. za koľkých 

členov domácnosti je vyplatený poplatok za TKO. Máme tu odozvu. 

V uplynulých dňoch nás navštívil zástupca Fura, s. r. o., ktorý nám 

oznámil, ţe počet kuka nádob pri jednotlivých vývozoch stúpol o 45 ks. 

Preto sme sa opäť vrátili k realizácii prijatého VZN. V týchto dňoch sme 

vám označovali kuka nádoby určené na vývoz. Žiadam vás 

o dodržiavanie opatrení, aby sme predišli zvýšeniu poplatku na 

osobu za vývoz TKO. Zároveň prosím tých, ktorí asi pozabudli na 

zaplatenie miestnych daní a poplatkov za TKO za rok 2020, aby tak 

urýchlene urobili.  Kto nezaplatí poplatok za TKO za rok 2020 do 

budúceho vývozu, t.j. do 20.7.2021, smetné nádoby mu nebudú 

vyvezené. Nebudú vyvezené ani neoznačené smetné nádoby. 
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...letné mesiace – žatva...dnes uţ nemáme 

veľa SHR. Ale ešte stále sa nejakí nájdu. 

Ţiadam vás, aby ste po ţatve dávali pozor 

na pálenie slamy a vypaľovanie strnísk. Zo zákona je pálenie zakázané, 

preto, ak nemusíte, nepáľte a ak áno, tak s veľkou opatrnosťou. Oheň 

je dobrý sluha, ale zlý pán.  

...detské ihrisko...máme snahu 

udrţiavať priestory školského dvora, 

dvora obecného úradu v náleţitom 

poriadku. Vieme, ţe školský dvor 

v čase voľna navštevujete so svojimi 

deťmi. Naším cieľom je, aby všetky 

zariadenia (kolotoč, šmýkačky, 

hojdačky...) boli prevádzkyschopné, 

aby sa nikomu nič nestalo. Preto vás 

žiadame, udržujte aj vy tieto 

priestory v čistote a chráňte zariadenia pre svoje deti.   

...privítanie nového rímskokatolíckeho 

pána farára...aj touto cestou srdečne vítam 

v našej obci Mgr. Jozefa Kohúta, správcu 

farnosti Lekárovce, kde patrí aj filiálka 

Bajany. Do jeho pastoračnej sluţby mu 

ţelám pevné zdravie, veľa úspechov 

a trpezlivosti.  

Bc. František Genco, starosta obce 
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Je tu teda  čas dovoleniek, čas mnohých 
zastavení a pokoja. Vychutnávajme si krásy leta so všetkými jeho 
štedrými plodmi v obojstrannom spoznávaní sveta detí i 
dospelých. Len takto pocítime skutočný dotyk leta, ktorý neoživí 
len naše vzťahy v rodinách, vráti nás v spomienkach do vlastného 
detstva, ale bude i obrovským darom v podobe skutočnej energie 
lásky, ktorá nám pomôže prežiť v radosti i obdobia bez teplých 
slnečných lúčov. Veď aj známy textár a spisovateľ Boris Filan 
tvrdí: „Keď si človek v lete nalepí na krídla skvelé pierka, 
má nádej, že preletí cez zimu do najbližšej jari!“ Zamyslime 
sa teda spoločne nad nasledujúcim príbehom: 
 
Jeden cestovateľ sa vydal do  amazonských pralesov. Pátral po 
ložiskách ropy, ktoré tam mohli byť. Veľmi sa náhlil. Prvé dva dni 
sa domorodci, ktorých si najal ako nosičov, prispôsobovali 
rýchlemu a vyčerpávajúcemu tempu bieleho muža. Na tretí deň 
ráno sa však ani nepohli a nedalo sa z nich dostať ani slovo. Stáli, 
akoby tam ani neboli. Nechceli sa vydať na ďalšiu cestu. Bádateľ 

im nedočkavo naznačoval, že 
je potrebné pokračovať 
rýchlo v ceste, lebo času je 
málo.  
„Nejde to,“ povedal  hlavný 
nosič. „Títo muži kráčali 
veľmi rýchlo a teraz 
čakajú, kým ich dohonia 
ich duše.“   
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Nepripomína vám táto stará  príhoda aj 
náš dnešný život? Akoby bol stále rýchlejší. 
Akoby povinnosti nemali konca kraja a keď 
sa aj pominú, prichádzajú znovu ďalšie 
a ďalšie. No a my ľudia sa cítime stále viac 
nepokojnejší, vyčerpanejší a nešťastnejší. 
Akoby sa duša v nás búrila,  nemohla nás 
dohnať, nemohla sa v nás zastaviť. Ale život predsa popri 
všetkých tých nekonečných povinnostiach ponúka aj nádherné 
a zázračné chvíle, ale dnešný človek  ich čoraz menej vie precítiť, 
prežiť, potešiť sa.  
 

Hovorí sa, že vplyvom tepla 
sa činnosť človeka 
spomaľuje. Asi to nie je 
náhoda. Slnečné lúče 
a samotná príroda akoby 
nám chceli naznačiť, aby 
sme zastali, porozhliadli sa 
okolo seba a spomenuli si 
na všetko krásne, čo sme 
prežili, precítili, čo nám 
urobilo radosť. Leto je  aj 
časom nasávania pokoja 
a harmónie. Nezáleží na 
tom, kde sme, všade sa dá 
objaviť čosi, čo nám môže 

prinavrátiť stratený úsmev, radosť, pohodu. Využime leto aj na 
hľadanie tejto radosti v nás.  
Veď ako povedal filozof Marcus Aurelius:  "Kto žije v harmónii 
sám so sebou, žije v harmónii s celým svetom. " 
 
 
 
Zdroj: internet 
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Pitný režim...  
Voda v našom tele zastáva veľké mnoţstvo funkcií – to nie je ţiadna novinka a veríme, 
ţe si to uvedomuje väčšina z nás. Okrem toho, ţe voda je súčasťou nášho tela, určité 
mnoţstvo stratíme aj potom, močom alebo dýchaním. Dehydrujeme ho. Podľa 
odborníkov už strata 1% telesných tekutín môže pre telo znamenať únavu, pokles 
telesnej i duševnej výkonnosti a častým príznakom nedostatku tekutín sú aj 
bolesti hlavy. Ak trpíme nedostatkom tekutín dlhšiu dobu, naše telo vystavujeme ešte 
väčšiemu riziku. Môţe sa stať, ţe telu tekutiny doprajeme, ale nie dostatok. Potrebuje 
viac tekutín. Rizikovou skupinou, pri ktorej hrozí dehydratácia viac ako pri iných, 
sú deti a ľudia staršieho veku, a to z toho dôvodu, že dostatočne nepociťujú pocit 
smädu. Pitie by preto mali mať doslova predpísané. To, či pijete dostatok vody, sa dá 
zistiť veľmi jednoducho – váš moč by mal byť číry aţ svetloţltý. Ak je tmavší, zrejme 
nepijete dostatok vody. Základom pitného reţimu by mala byť voda. Obyčajná. Ostatné 
tekutiny, vrátane minerálnych vôd môţeme zaradiť len ako doplnok pitného reţimu, aj to 
v obmedzenom mnoţstve (do 0,5 litra denne). 

Korona vírus a očkovanie... 

Pandémia sa zmiernila, no hrozba korona vírusu je 
stále medzi nami. Hlavnou témou v spoločnosti je 
očkovanie. Rozdelilo Slovensko na dva tábory:  za 
očkovanie a proti očkovaniu. Prečo by ste sa mali 
dať zaočkovať? Pretoţe tým výrazne zvýšite 
pravdepodobnosť, ţe na covid-19 neskôr 
neochoriete a tým pádom ho neprenesiete ani na 
svojich blízkych. Klinické skúšanie preukázalo 

vysokú účinnosť vakcín aj v prípade osôb, ktorým hrozí ťaţký priebeh ochorenia covid-
19, ako sú astmatici, ľudia s chronickým ochorením pľúc, cukrovkou, vysokým krvným 
tlakom, ochorením pečene, HIV alebo obezitou. Čím menej bude chorých na covid-19 s 
ťaţkým priebehom, o to skôr sa ţivot na Slovensku vráti do normálu. Očkovanie je 
potrebné, ale je to každého osobná vec. 

 
Zdroj: Internet 
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