
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa 

k slovu hlási jeseň. Jeseň je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza vždy v 

rovnakom čase, ako švihnutím čarovného prútiku. Z krásneho a teplého 

leta sa časom vytvorí chladnejšie, ale zato pestrejšie obdobie jesene.  Je 

to vlastne príprava prírody na tuhú a chladnú zimu. Jeseň prichádza vždy 

v rovnakom období, ale je vždy iná. Je to obdobie, kedy sa príroda ukladá 

na zimný odpočinok. Znakom príchodu jesene je štebotavá pieseň 

lastovičiek, ktorú si spievajú pred odletom do slnečných a teplých krajín. 

S príchodom jesene sa mení celá príroda, mení sa všetko vôkol nás. Listy 

stromov najskôr zmenia farbu zo zelenej na žltú až na oranžovú a potom 

pomaly opadajú na zem, na ktorej vytvárajú farebné koberce. Pre školákov 

to neznamená len príchod chladnejšieho počasia, ale aj návrat do 

školských lavíc po dlhom prázdninovom oddychu.  Ani si 

neuvedomujeme, aké je len pre nás obdobie jesene dôležité. Záhrady a 

príroda, o ktorú sme sa po celý rok usilovne starali, nám vydá svoje 

bohatstvo. 
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Vážení čitatelia Obecného spravodaja, 

 

všetko nasvedčuje tomu, že leto je nenávratne za nami. Určite je 

nám mnohým ľúto za slnečnými dňami, za teplým pohladením 

slnka, za príjemnými letnými večermi...Všetko má svoj začiatok aj 

svoj koniec. A tak je to aj v prírode. Pomaly sa dostávame do 

ďalšej časti roka, do jesene. Aj jeseň má svoje čaro a mnohí z nás 

ju majú veľmi radi. Hýri rôznymi farbami, obdarúva nás jesennými 

plodmi. O jeseni možno povedať, že je krásna, pestrá a plná 

tajomstiev.  

Leto nás obdarilo vysokými 

teplotami, ktoré boli 

zaťažkávajúce pre ľudský 

organizmus. Ale my sme 

nazaháľali ani počas týchto 

letných horúčav a pokračovali 

sme v začatých prácach. Svoje 

brány po dvojmesačných 

prázdninách otvorila aj naša materská škola. Konečne sa školský 

dvor ozýva detským džavotom. Svoje úsilie sme zamerali aj na 

úpravu materskej školy a školského dvora. Bližšie sa o prácach 

dočítate v jednotlivých príspevkoch.  

Ak máte záhradku, ešte vás čaká veľa práce. Keď budete večer 

oddychovať, prelistujte si Obecný spravodaj. Veríme, že vás 

v ňom niečo zaujme. 

Tak nech sa vám jeseň vydarí podľa vašich predstáv 

 

Redakcia Obecného spravodaja 
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Vážení občania, 

od posledného vydania nášho spravodaja prešli tri mesiace. Prešli veľmi rýchlo. 

Rýchlo nám prešlo i leto, čas prázdnin a dovoleniek. Máme koniec mesiaca 

september, vstúpili sme do jesene a do poslednej štvrtiny kalendárneho roka 

2019. Tento príspevok má byť krátkym vyhodnotením našej práce za posledné tri 

letné mesiace.  

Naša práca, práca všetkých pracovníkov na obecnom úrade smerovala 

k udrţaniu poriadku, k udrţaniu  poriadku na všetkých verejných priestoroch, 

k ďalšiemu zvyšovaniu úrovne obce a zvyšovaniu kvality bývania občanov v obci. 

Vďaka tomu, ţe obec sa stala vlastníkom traktora, štiepkovača a mulčovača, 

sme zaviedli v obci nové sluţby, zber konárov a ich odvoz, následné 

štiepkovanie konárov na kompostovisku a spracovanie na kompost. Na 

kompostovisku sa navŕtala studňa, pripravil sa elektrický rozvádzač k napojeniu 

na odber elektriny – nové odberné miesto. Osadil sa betónový stĺp so svietidlom, 

uloţili sa káble, umiestnila sa maringotka pre uloţenie náradia. Verím, ţe 

samotný zber konárov v obci vás, občanov, zbavil starostí, čo s nimi, páliť ich, 

vyváţať a zakladať nové čierne skládky? Verím, ţe zbieranie konárov prispelo 

k poriadku v obci. I mulčovanie nám podstatne pomohlo pri udrţiavaní verejných 

priestorov, tak v intraviláne, ale i v extraviláne v poriadku. Udrţiavali sa cintoríny, 

bajanská jama, poľné cesty, ale i cesty na Vysokú nad Uhom, ihrisko a pod. 

Pracovníci OcÚ počas prázdnin odstránili závady v materskej škole. Škôlku sme 

pripravili k novému školskému roku 2019/ 2020, kde všetkým detičkám 

a pracovníkom MŠ prajeme pekný, úspešný školský rok.  

I v oblasti sociálnej práce pracovníčka Mgr. S. Čeplíková pokračovala v práci so 

seniormi, s občanmi v hmotnej núdzi, či telesne postihnutými občanmi. Našou 

snahou je, aby občania vedeli, ţe sme na nich nezabudli, ţe si ich aj v starobe 

váţime, ţe si váţime ich prácu, ktorú urobili pre túto spoločnosť, pre obec. 
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Pretoţe letné dni sú dlhé a teplé, dávajú moţnosť 

k posedeniam, k stretnutiam, k zábave. Je to obdobie 

dovoleniek, pre ţiakov a študentov čas prázdnin. Preto 

práve v tomto období sa na základe rozhodnutia 

obecného zastupiteľstva konali v našej obci dňa 27. 

júla oslavy Dňa obce. Tu sa občania, ale i návštevníci 

obce mali moţnosť zabaviť, porozprávať sa, aj si zatancovať. Mali moţnosť 

vypočuť si ľudové piesne v podaní speváckych skupín, Beţovčanky, Tarnavčane 

a skupiny Harmony. S radosťou sme medzi 

vystupujúcimi pozdravili a privítali i naše ţeny 

z Denného stacionára. Tie dokázali, ţe pri 

troche snahy je moţné pripraviť zaujímavé 

vystúpenie. Ďakujeme im. Do tanca nám hrala 

dobre známa skupina Flegment pod vedením 

Vlada Greculu. Na oslavách sme nezabúdali ani 

na našich najmenších, detičky, ktoré sa mali  

moţnosť vyšantiť na kolotoči, na nafukovacom 

hrade, kúpiť cukrovú vatu, hračky, popcorn... 

Naše pozvanie na oslavy prijali aj milí hostia, 

Mgr. J. Cibereová, prednostka Okresného úradu 

Michalovce, ale i starostovia mikroregiónu 

Čierna voda – Uh, p. Šarocký za Obec 

Stretavka, p. J. Ţďiňák, starosta obce Jastrabie, 

p. S. Mráz z Čečehova s manţelkami. Radi sme medzi nami privítali vedúcu 

Stavebného úradu V. Kapušany Ing. A. Šimonovú s manţelom, ale i pracovníka 

a technika HaZZ Michalovce p. Ing. Mjr. M. Kováča. Mnoţstvo pozvaných hostí 

sa ospravedlnilo práve z dôvodu dovoleniek. Určite dobrú atmosféru večera 

doplnilo aj podávané občerstvenie, dobrý gulášik, vínečko, pivečko alebo i niečo 

iné. Škoda len, ţe pri otvorení osláv nám neprialo počasie. Dovolím si ako 

starosta obce poďakovať sa poslancom, pracovníkom obecného úradu, 

aktivačným pracovníkom, ale i všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave 

a zabezpečení priebehu osláv.  
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K dobrej atmosfére a k upevneniu dobrých 

medziľudských vzťahov nepochybne prispel dobre 

pripravený a zorganizovaný futbalový zápas, ktorý sa 

odohral 3. 8., t. j. v sobotu poobede. Tento zápas 

organizačne zabezpečoval p. M. Kopor ml., poslanec 

obecného zastupiteľstva. Na tomto futbalovom zápase 

sa stretli a svoje sily si zmerali vyslúţilí a zaslúţilí bývalí 

reprezentanti obce Bajany a súčasní naši mladíci, 

reprezentanti a amatéri, t. j. občas hrajúci hráči. 

Nehralo sa o góly ani o víťazstvo. Hralo sa pre 

radosť z pohybu, pre radosť zo stretnutia. Na 

záver boli pre víťazov 10 m kopov odovzdané 

symbolické ceny. Pre všetkých bolo pripravené 

občerstvenie a dobrý chutný guláš. Poďakovanie 

patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto 

príjemného poobedia. Nepochybne atmosféru 

umocnilo i pekné posedenie v chládku medzi 

stromami, v priestore, ktorý upravili pracovníci 

AČ.  

Podarilo sa nám zakúpiť nové stoly v počte 10 ks a stoličky v počte 60 ks, 

ktorými sme v zasadačke nahradili staré, predchádzajúce. Zasadačka sa 

zmenila, oţila. Raz darmo, nové je nové. 

Urobili sme i úpravy na posedení vzadu za obecným úradu, kde uzatváranie 

fóliovou plachtou sme nahradili presklením. Tým v podstate vznikla pekná svetlá 

zimná záhrada. Tieţ sa nám podarilo zavŕšiť niekoľko mesačnú snahu v práci na 

chodníkoch, kde I. etapa bola ukončená kontrolou z PPA priamo na mieste 

realizácie stavby. Súbeţne s týmto boli pripravované písomné a technické 

materiály k podaniu ţiadosti o NFP na II. časť chodníkov. Poďakovanie patrí 

Inţinierskym stavbám Košice, Ing. M. Adamčíkovi, Ing. Ľ. Gmitrovi, geodetom 

a ďalším, ktorí nám boli nápomocní svojimi radami, skúsenosťami pri úpravách 

výkresovej a technickej dokumentácie. Ţiadosť o NFP obec podala dňa 16. 09. 

2019, t. j. v pondelok. Dúfajme a verme, ţe ţiadosť bude úspešná.  
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Ţiaľ, pre chorobnosť detí v MŠ sa nepodarilo pripraviť 

posedenie ku Dňu matiek. Zato, po prvý raz, p. Ing. 

Bumbereová, zástupkyňa starostu obce zorganizovala 

posedenie spojené s opekačkou ku Dňu otcov. Verím, 

ţe kto sa posedenia zúčastnil, neľutoval a bol spokojný.  

 

Tak ako po minulé roky, i tento v čase prázdnin p. B. 

Granatová, poslankyňa OZ, organizovala pre občanov zájazd do maďarskej 

Kisvárdy. Ţiaľ, pre nízky záujem občanov sa zájazd neuskutočnil.  

V ďalšej časti môjho príspevku vám prinášam chronologický prehľad prác 

za obdobie júl – september 2019: 

 
11.07.2019 – výberové konanie na riaditeľku MŠ,  
15.07.2019 – kompostovisko – vybetónované pätky pod kolesá maringotky, 
16.07.2019 – fotografie obce Bajany,  
18.07.2019 – mulčovanie cesty v smere Vysoká nad Uhom,  
19.07.2019 – kontrola na mieste PPA – chodníky,  
22.- 24.07.2019 – príprava materiálu na oslavy dňa obce,  
24.07.2019 – porada poslancov a pracovníkov k rozdeleniu úloh spojených   
                         s prípravou na oslavy dňa obce,   
24.07.2019 – mulčovanie, vykosený starý a nový cintorín,  
25.07.2019 – vykosené verejné priestory v obci OcÚ, MŠ, malé ihrisko, obchod,  
26.- 27. 07.2019 – úprava a výzdoba priestorov k príprava na oslavy obce, 
27.07.2019 – 17.00 hod. Oslavy dňa obce. 
30.07.2019 – umiestnenie a obmurovanie el. rozvádzača na kompostovisku,  
30.07-01.08.2019 – mulčovanie, kosenie, hrabanie futbalového ihriska,  
                         príprava miesta pre posedenie,  
03.08.2019 – futbalový turnaj obce - príprava: poslanec p. Milan Kopor +   
                         športová komisia, 
06.08.2019 – verejné obstarávanie „KC“ – 3. kolo Liptovský Mikuláš, 
08.08.2019 – vybetónovaný tretí prístupový chodník na starý cintorín,           
                         reklamácia na stavebnú časť Kompostáreň, firma ART Plast 
                          Prešov,  
12.08.2019 – PPA Košice – podpísaný zápis z kontroly na mieste chodníky, 
                         návšteva Ing. Jurákovej – vedúca pre Rómske komunity,  
13.08.2019 – stavebný úrad Ing. Šimonová – chodníky 2. etapa,  
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13.a 15.08.2019 – na požiadanie predsedu    
                         Poľovníckeho zväzu mulčovanie     
                         určených priestorov v k. ú.  obce,  
14.08.2019  - odstránenie závad v MŠ,  
            IS a.s., Košice geodeti - vymeranie pre    
                         II.  časť stavby chodníky, 
15.08.2019 – prednáška MUDr. Stauber – bolesti   
                         pohybového ústrojenstva,  
19.08.2019 – vybetónovaný chodník vzadu za novým cintorínom,   
16.08.2019 – podpísanie zmluvy Rómske komunity – Zugov,  
20.08.2019 – Zájazd – Maďarska republika – neuskutočnený, 
26.08.2019 – presklenie zadnej časti prístrešku za obecným úradom  
03.09.2019 –revízia plynových spotrebičov na OcÚ,  
05.09.2019 – dovezený a postavený el. stĺp pre osvetlenie na kompostovisko 
06.09.2019 – montáž  svietidla na kompostovisko,  
                          výmena osvetľovacieho telesa VO v obci, 
10. 09. 2019 – územné konanie optokábel – Stav. úrad V. Kapušany, 
13. 09. 2019 – oprava traktorovej kosačky, 
16. 09. 2019 – jednanie Arriva Michalovce- úprava cest. poriadkov, 
                           podanie žiadosti na II. etapu „Chodníky Obec Bajany“  

             pokračovanie, 
18. 09. 2019 – školenie Michalovce – pracovníčka OcÚ, 
20. 09. 2019 -  Slovenská sporiteľna – založenie dotačného účtu pre malý   
                           traktor „Locus“, 
24. 09. 2019 – potravinová pomoc pre 8 občanov v HN, 
25. 09. 2019 – zakúpenie 10 ks stolov a 60 ks stoličiek do novej zasadačky,   
                           kosenie, mulčovanie, zvoz konárov, štiepkovanie 

Vážení občania, 

ak máte úrodu na poliach, prajem vám, aby ste ju 

pozbierali, pripravili a zaloţili novú úrodu na ďalší 

rok, aby ste dali záhrady a polia do poriadku 

a pripravili ich na zimu tak, aby ste túto mohli 

v pokoji a s uspokojením preţiť v teple domova, 

v zdraví a pohode.  

Všetkých vás pozdravuje 

Bc. František Genco, starosta obce   
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Vážení občania, 

Steve Jobs, americký podnikateľ povedal:  

„Vaša práca vyplní veľkú časť vášho života a jediný spôsob, ako byť 

naozaj spokojný, je robiť veci, ktoré považujete za skutočne skvelé. A 

jediným spôsobom ako vykonávať skvelú prácu je milovať to, čo robíte.“ Ak 

robí človek svoju prácu rád, je pre neho potešením, do práce chodí s chuťou, odráţa sa 

to aj na jeho pracovných výsledkoch. Pracovníci, ktorých obecný úrad zamestnáva cez 

projekty úradu práce, sú za moţnosť pracovať  vďační a vidieť to aj na ich pracovnom 

nasadení.     

 Počas letných mesiacov sme 

sa venovali hlavne vykosovaniu 

verejných priestorov. Na 

kosenie pouţívame strunové 

kosačky, traktorové kosačky 

a mulčovač za traktorom 

Kubota. Aj počas tohto obdobia 

sme vám boli k dispozícii, ak 

ste potrebovali odviezť konáre. 

Táto služba pre občanov zo strany obecného úradu nie je spoplatňovaná.  

Počas prázdninových mesiacov sme vykonávali práce v priestoroch materskej 

školy. Upravil sa priestor pri dverách medzi spálňou a umyvárkou, starý nábytok 

z triedy sme premiestnili do skladov a uvoľnili sme priestor pre nový nábytok. 

Tento sme po dodaní poskladali a umiestnili v herni materskej školy. Okrem toho 

sme obnovili starý náter na preliezačkách a šmýkačkách na školskom dvore. 

Priestor dvora sme tesne pred začiatkom školského roka vykosili a upravili. 

V mesiaci júl z príleţitosti osláv Dňa obce sme upratovali priestor dvora OcÚ. 

Maringotku sme premiestnili na Kompostovisko. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli 

pri prípravných prácach pred oslavami aj počas nich.   
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Pravidelne sme polievali a premiešavali štiepku 

pripravenú na kompost. Pomocou traktora sme 

previezli do priestorov kompostoviska stĺp, na ktorý 

sme umiestnili osvetlenie. Vykopali sme ryhu na 

uloţenie elektrického kábla a vymurovali sme 

priestor na umiestnenie  rozvádzača. Vybetónovali 

sme tretí vchod ku starému cintorínu a tieţ chodník v zadnej časti nového 

cintorína. Pri budove Rozlúčkovej siene sme nanovo vyšpárovali dlaţbu na 

terase a vymenili sme popraskanú a opukanú dlaţbu.  Pravidelne čistíme 

jazierko na obecnom dvore a akvárium v zasadačke. Do zasadačky obecného 

úradu sa zakúpilo 10 nových stolov a 60 stoličiek. Stoly bolo potrebné zloţiť, 

keďţe boli dodané v demontáţi. Pravidelne striháme a tvarujeme kríky vysadené 

na obecných priestoroch. Pracovníčky sa starali o poriadok na dvore obecného 

úradu a materskej školy a tieţ o kvetinové záhony, ktoré potrebovali viac 

starostlivosti kvôli extrémnemu suchu. Udrţiaval sa poriadok aj vo vnútorných 

priestoroch obecného úradu. Naďalej sme pokračovali v predpisovaní liekov 

u obvodného lekára v Beţovciach.   

Pracovná doba v ZS Bežovce:  

pondelok: 7, 00 – 11, 00 hod. – MUDr. Gofus 

utorok: 7, 45 – 13, 00 hod. – MUDr. Brindzáková 

streda: 11, 45 – 15, 45 hod. – MUDr. Gofus 

štvrtok: 7, 00 – 11, 00 hod. – MUDt. Gofus 

piatok: 11, 45 – 15, 45 – MUDr. Gofus 

V pondelok, utorok a štvrtok od 7, 00 do 8, 00 

odbery a injekcie, v stredu a piatok je prítomná 

zdravotná sestra na ambulancii od 9, 00 hod. – 

odbery a injekcie. Telefónny kontakt na ZS Bežovce 0918 362 724  

To je v krátkosti zhrnutie prác za obdobie júl aţ september. Aj počas 

nasledujúcich mesiacov sa budeme snaţiť pracovať na vylepšení vzhľadu našej 

obce. Dovidenia o tri mesiace 

 
Ibolya Bosnyáková, koordinátorka AČ    
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Vážení občania,  

nie tak dávno sme sa všetci tešili, že konečne 

začnú prázdniny...a tie nám ubehli ako voda. Kým však deti boli na 

prázdninách, v materskej škole bolo rušno. V triede nám pribudol 

krásny farebný nábytok, za ktorý sa chceme poďakovať pánovi 

starostovi. Na školskom dvore sa robili údržbárske práce na 

pieskovisku, preliezačkách i hojdačkách. Je to obrovský kus roboty, 

za ktorý vďačíme pracovníkom aktivačnej činnosti a aj touto cestou 

im vyjadrujeme naše ĎAKUJEM.  

Školský rok 2019/2020 sme úspešne zahájili 2.9.2019.Tento školský rok 

sme začali s počtom zapísaných detí 16. Tešíme sa tak z už zaučených 

detí, ako aj z novoprijatých, ktoré si na materskú školu ešte len 

zvykajú.  

Personálne obsadenie: 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť 

vykonávajú 2 kvalifikované 

učiteľky predprimárneho 

vzdelávania. 

Riaditeľka MŠ:  

Bc. Alica Salayová 

Učiteľka MŠ: Nora Penzešová 

 

Prevádzkoví zamestnanci: 

Vedúca ŠJ: Lívia Mižová 

Kuchárka: Magdaléna Gencová 

Upratovačka: Agáta Lakatošová 
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Týmto láskavým, ústretovým, priateľským a 

podnetným prostredím chceme prebúdzať u 

detí aktívny záujem a chuť dívať sa okolo seba, 

objavovať, ale i s odvahou ukázať, čo všetko 

vedia zvládnuť a čo dokážu. Rozvíjať pozitívne 

citové vzťahy k sebe i druhým, vytvárať 

ovzdušie vzájomnej dôvery. Všestranne a nenásilne rozvíjať osobnosť 

dieťaťa, poskytnúť mu určitú voľnosť a súkromie. Nenútiť deti do 

činnosti. Cieľom by malo byť šťastné dieťa, ktoré sa do MŠ teší, a tak 

už máme len jedno želanie - aby nás bolo stále viac. 

 

 

 

 

 

 

Pre tento 1. polrok pripravujeme:  

1. Sláviček MŠ (október ) 

2. Úcta k starším (október ) 

3. Mikuláš (december) 

4. Vianočná besiedka (december) 

 

Veríme, že sa nám v našich zámeroch i naďalej bude dariť, a že naša 

práca bude k spokojnosti detí i rodičov. 

       

Bc. Alica Salayová, riaditeľka MŠ 
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Vážení spoluobčania, 

slnečné dni sa skončili, čas prázdnin a oddychu a k nám privítala chladná  

jeseň a s ňou aj začiatok nového školského roka 2019/2020. 

V tomto školskom roku sa v našej školskej jedálni pripravuje strava pre 

30 stravníkov a to pre deti v MŠ, zamestnancov a cudzích stravníkov. 

Ceny obedov sa od 01.09. 2019 zmenili v súlade s finančnými pásmami 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a VZN obce a sú 

nasledovné:        

Materská škola:    1,37€ 

 

Dospelí stravníci:  1,26 € 

 

Cudzí stravníci :     2,61 € 

 

Chcem Vás informovať o tom, 

že na základe Metodickej 

príručky Ministerstva školstva zariadenie školského stravovania - školská 

jedáleň má stanovený finančný  limit na nákup potravín v materskej 

škole v prvom finančnom pásme 1,37 €  /desiata, obed, olovrant/ a 

výšku príspevku na režijné náklady 0,- €, celková hodnota za stravné je 

1,37 €.  

 

Dotácia na stravu  sa poskytuje v sume 1,20 €.  Zákonný zástupca dieťaťa 

uhradí doplatok za stravu ak sa dieťa zúčastnilo výchovno - 

vzdelávacieho procesu v škole a odobralo obed a iné jedlo 0,17 €. 
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V prípade, ak zákonný zástupca dieťaťa včas 

neodhlási dieťa zo stravy z dôvodu, že sa 

nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v 

škole, je povinný uhradiť vynaložené náklady na 

prípravu stravy v plnej výške 1,37 €. 

 

Strava sa uhrádza mesiac vopred a to do 10. dňa v mesiaci. 

Odhlasovanie zo stravy je deň vopred alebo do 7:30 hod.  v prípade 

choroby dieťaťa u vedúcej školskej jedálne alebo kuchárky. Školská 

jedáleň je zapojená do programu školské ovocie. Tento program 

budeme aj naďalej realizovať aj v tomto školskom roku, aby sme zmenili 

stravovacie návyky, podporili zdravú výživu a zvýšili spotrebu ovocia 

a zeleniny u detí. 

Časová štruktúra jedálnych lístkov počas piatich stravovacích dní v 

jednozmennej prevádzke jedálny lístok obsahuje: 

a) dve hlavné mäsové 

jedlá, 

b) jedno hlavné jedlo 

so zníženou dávkou 

mäsa s nadstavením, 

c) dve hlavné jedlá 

múčne a zeleninové, 

ktoré sa podávajú 

najmä v pondelok 

a piatok 

Našou prácou bude aj 

naďalej pripravovať stravu na vyššej a kvalitnej úrovni. 

 

Lívia Mižová, vedúca ŠJ 
- 13 - 



 

 

 

 

Vážení spoluobčania, 

prichádza jeseň a s ňou aj  obdobie , kedy častejšie premýšľame nad svojimi 

problémami a starosťami . Samozrejme, aj teraz sme  tu pre vás, tak ako aj 

počas letných mesiacov. 

Tento krát vám ale chcem trocha priblížiť TSP a TP tak,  aby bola správne 

chápaná. 

Stačí ak nazrieme do slovníka 

slovenského jazyka , kde  samotné slovo 

„sociálny, sociálne“ ako také , je 

vzťahujúci sa na ľudskú spoločnosť. 

Týkajúci sa vzájomných vzťahov ľudí, 

spoločenských sociálnych javov, ďalej 

sociálne pomery,  problémy, otázky, 

sociálne rozpory, rozdiely, sociálne 

postavenie, soc. prostredie, soc. útlak, 

soc. pokrok, soc. rozvoj, soc. úroveň atď. 

To všetko sa týka tak ako spoločnosti,  tak aj jednotlivcov. Sociálna práca môže 

byť špecializovaná na určitú skupinu , alebo kombinovaná, podľa potrieb a 

zloženia klientov, kde je poskytovaná nie len asistenčná služba pri vypisovaní, 

prepisovaní, alebo písaní rôznych žiadostí, alebo komunikácia s rôznymi 

inštitúciami ako sú ÚPSVaR , exekútori a iné. Sociálna práca je aj práca na inej 

úrovni, kedy je  dôležitý kontakt s klientom. Medzi základné metódy sociálnej 

práce okrem iného  patrí sociálny rozhovor, či už je to poradenský,  

diagnostický, motivačný, terapeutický alebo iný, poväčšine obsahuje aj prvky 

mediácie, alebo iné psychologické prvky, ktoré slúžia napr. na poukázanie 

iného uhlu pohľadu  na  daný problém, alebo iný spôsob usmernenia, 

motivácia ,  či iná forma pomoci, ktorú klient nerozozná.   
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Každý rozhovor má mnoho spôsobov a mnoho fáz a 

techník, kde môžeme zaradiť napr. aj empatické a 

aktívne počúvanie s určitými základnými prvkami, 

vďaka čomu klient vie lepšie chápe problém, danú 

situáciu , či možno zdanlivo neškodnú vec, ktorá 

môže neskôr prerásť v niečo horšie. Aj keď si klient v 

tej chvíli myslí , že to bol bezvýznamný rozhovor, občas sa veci pohnú iným 

smerom, čo možno ani niekedy nepostrehneme 

Takúto komunikáciu dokáže viesť iba človek vyškolený, a ktorý pozná spôsoby 

komunikácie. Čo však mnohokrát pracovníčky na úradoch nepraktizujú. Nestačí 

iba poskytnúť informácie typu ako čo vypísať, či podpísať, poprípade naviesť na 

iné dvere atď. Čo je smutné, neovládajú to , alebo na to nekladú dôraz ani v 

mnohých iných pomáhajúcich profesiách, ako je napr. zdravotníctvo .Človek 

potom prichádza domov frustrovaný a pocitovo možno viac chorý ako pred 

tým. 

Ale aby som veľmi neodbočila 

od témy, snáď ešte jedna 

poznámka. Dovolím si tvrdiť, 

že mnohí z vás sú presvedčení 

o tom , že TSP je práca v 

kancelárii, a navyše iba s 

rómskou komunitou. No je to 

ďaleko od pravdy. Je to práca s 

rôznorodými skupinami akými 

sú napr. nezamestnaní, človek 

v hmotnej núdzi, človek v núdzi, človek s existenčnými problémami, človek 

vylúčený spoločnosťou,  segregovaný, ale aj zdravotne znevýhodnený, seniori, 

a iné. Ide hlavne o poskytovanie odborného, alebo špecializovaného 

poradenstva v ústnej aj písomnej forme, sprevádzanie klienta v súvislosti s 

riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie, poskytovanie sociálnej 

intervencie, posudzovanie životnej situácie, plánovanie procesu riešenia 

sociálneho problému,  sprostredkovanie kontaktu s inštitúciami a odborníkmi, 

ktorých sa daný sociálny problém týka.  
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Ďalej sú to intervencie  smerujúce k zvýšeniu šance 

uplatniť sa na trhu práce, alebo k udržaniu 

pracovného miesta,( vyhľadávanie voľných 

pracovných miest, asistencia pri písaní žiadostí do 

zamestnania, písaní životopisov , motivačných listov , 

príprava na výberové konanie, spolupráca s ÚPSVaR -  

účasť na projektoch v  rámci politiky zamestnanosti,  konzultácie a odporúčania 

týkajúce sa aktivačných prác), intervencie v súvislosti so stratou zamestnania 

(evidencia na úrade práce ,  asistencia pri vyradení z úradu práce, opätovná 

evidencia, asistencia pri ukončení pracovného pomeru a pod.), intervencie  

smerujúce k udržaniu, a povinnosti vyplývajúce z užívania bytu, domu ( trvalý 

pobyt, prechodný pobyt , asistencia spojená s bežným chodom domácnosti, 

riešenie poplatkov, nedoplatkov energie, vody , poplatky za domový odpad, 

asistencia pri vedení splátkových kalendárov a pod. ). Intervencie zamerané na 

zlepšenie zdravotného stavu klientov, vedenie k zodpovednosti za svoje 

zdravie, kontakt a spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami a pod. 

 

Mnohí z vás si ani neuvedomujú, aká je dôležitá sociálna práca, čo 

mnohým z vás prináša. Mnohé obce nemajú TSP. Občania týchto obcí sú 

o toto ochudobnení. Nemá im kto poradiť, porozprávať sa s nimi, či 

napísať žiadosť, dať predpísať lieky ako u nás, zatelefonovať na úrady 

a pod. K práci TSP patria aj návštevy a nepochybne mnohých z vás poteší 

aj to, že si na vás spomenieme pri vašich životných jubileách.  V TSP sa 

snažíme klientom pomáhať, alebo ich naviesť k svojpomoci. 

Samozrejme, nie každý je zvyknutý prijímať pomoc od iných. V dnešnom 

uponáhľanom svete môžeme povedať, že nezištná pomoc iným je 

výnimočná. Avšak ak ju niekto nevie , alebo nechce prijať, v žiadnom 

prípade nemá byť vnucovaná. Stačí, ak nám to poviete, oznámite 

osobne. 

Pre ostatných tu budeme aj naďalej  v obvyklom čase. 

 

Mgr. Silvia Čeplíková, TSP Bajany 
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Vážení spoluobčania, 

skončili sa tropické horúčavy, nastalo rapídne ochladenie. 

Skutočná jeseň. Prestali sme sa sťažovať na neznesiteľnú teplotu, 

začali sme sa sťažovať na chlad. Dovoľte mi, aby sme vás 

informovali o činnosti Denného stacionára v Bajanoch. Dňa 27. 

júla sa v našej obci konali oslavy Dňa obce. Naše klientky už 

s predstihom začali každý deň nacvičovať spev ľudových piesní, 

aby v deň osláv vystúpili a prekvapili nás svojím krátkym, ale 

milým vystúpením. Pokračovali sme aj v háčkovaní oblečenia pre 

našich najmenších a opäť sme 

navštívili neonatologické oddelenie 

v Michalovciach, kde sme svojimi 

výtvormi chceli potešiť tieto detičky. 

Zúčastňujeme sa všetkých 

podujatí, ktoré pre nás v spolupráci 

s TSP pripravuje obecný úrad. 16. 

augusta sme zorganizovali 

„súkromnú“ opekačku. O päť dní 

neskôr sme dostali pozvanie od 

našej sociálnej pracovníčky Katky 

Andričíkovej. S radosťou sme ho 

prijali a strávili sme príjemný deň s milými ľuďmi. Aj touto cestou 

našej Katke ďakujeme. Klientky sa venujú aj šitiu na šijacom stroji. 

Zvládnu aj drobné opravy šatstva. Naďalej vyrábame detské 

oblečenie pre neonatologické oddelenia. Časť výrobkov   chceme 

odpredať, aby sme si zarobili na ďalší materiál.  
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Ďakujeme milému, hoci neznámemu darcovi, 

ktorý nám daroval 3 kg vlny. 9. septembra 

k nám spolu s pani Tkáčovou zavítala rektorka 

paličkovanej čipky p. Helenka Kočišková, 

ktorá nás zasvätila do tajov výroby 

paličkovanej čipky. Po dvojhodinovej lekcii 

sme zistili, že je to krásna, ale veľmi náročná technika, s ktorou 

sme sa ešte nespriatelili.  

Koniec septembra sa niesol 

v znamení milej akcie. Naša 

priateľka, klientka Denného 

stacionára, pani Mária 

Mattová spolu s nami 

oslávila svoje krásne 

životné jubileum. Dožiť sa 

osemdesiatky v takom 

dobrom fyzickom 

a duševnom stave je naozaj 

dar od Boha. Touto cestou 

jej ešte raz 

blahoželáme, prajeme hlavne pevné zdravie a mnoho životného 

elánu, aby aj naďalej bola užitočná pre svojich blízkych a priateľky 

v Dennom stacionári.  

Posledné teplé jesenné dni využívame na prechádzky v prírode, 

užívame si slniečka, naberáme vitamín D, aby nám vystačil na 

celú zimu. 

Všetkým vám prajeme krásne jesenné dni a príjemné babie leto 

v spoločnosti príjemných ľudí. 

Spokojné klientky DS a opatrovateľky Irena Popčáková 

a Zuzka Kováčová 
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Každý z nás má raz za čas dni, kedy len leží na posteli a neustále si opakuje, že 
nič na tomto svete neznamená. Kedy plače, pretože sa mu nič nedarí. Kedy sa 
jednoducho cíti, že nič nedokáže. Ľudia proti podobným pocitom a dňom bojujú 
rôzne. Vyhľadávajú si na internete rozkošné obrázky mačiek a psov, pozerajú 
vtipné videá, v ktorých sa dieťa snaží zjesť celú tortu alebo vyjedia celú 
chladničku. 
Avšak existuje omnoho lepší spôsob, ako sa 
vysporiadať s demotivačnou náladou (nie, alkohol to 
nie je). Stačí, ak venujete pár minút týmto 15 krátkym 
príbehom (www.interez.sk), ktoré sú vtipné, motivačné, 
inšpiratívne, skutočné aj vymyslené, no hlavne, sú v 
celej svojej podstate nádherné a majú pravdivú 
myšlienku, ktorá nás posúva ďalej. 
A tu je jeden z nich: 
Kedysi dávno ţil jeden veľmi zvedavý a bohatý kráľ. Jedného dňa sa rozhodol, ţe do 
stredu cesty poloţí obrovský balvan. Keď tak spravil, schoval sa a pozoroval, ako sa 
jednotliví ľudia zachovajú, keď pôjdu okolo. 
Medzi prvými tadiaľ prešli kráľovi najbohatší kupci a dvorania, ktorí však kameň obišli a 
pár z nich poznamenalo, ţe sa kráľ nedokáţe postarať ani o cesty. Nikto sa však 
neunúval balvan z cesty odpratať. No potom okolo balvana prechádzal sedliak s rukami 
plnými zeleniny. Avšak okolo prekáţky neprešiel ako iní. Svoj náklad poloţil na cestu a 
balvan, aj keď to bolo veľmi namáhavé a ťaţké, z cesty odsunul. Keď sa vracal naspäť 
po zeleninu, všimol si, ţe na zemi, presne na mieste, kde predtým leţal balvan, je 
poloţená plátenná taška. Otvoril ju a takmer od prekvapenia omdlel. 
Bola plná zlatých mincí. Na vrchu tej cennej kopy leţal malý papierik, kráľova poznámka, 
na ktorom stálo: ,,Čisté zlato je odmenou za odstránenie balvana z cesty.“ 

Kráľ v ten deň naučil sedliaka jednu dôležitú vec, 
na ktorú by sme mali myslieť aj my. Ukázal mu, 
že prekážky v našich životoch sú príležitosti na 
zlepšenie našich podmienok. Ukázal, že by sme 
sa nikdy nemali vzdať, aj keď bude náš balvan na 
ceste akokoľvek veľký. 
 

Zdroj: internet 
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