
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Váţení občania,  

máme šťastie. Príroda svoje zákonitosti zvykne dodrţiavať. Leto 

zvoní na všetky zvončeky, ktoré má. Počujeme ich v školách, 

kanceláriách, továrňach. Končí sa školský rok, prichádzajú 

prázdniny a čas dovoleniek, oddychu. Jemne pofukujúci vetrík, 

lesknúca sa rosa v tráve, slnko vystupujúce vysoko na oblohu, 

kŕdeľ lastovičiek poletujúcich sem a tam, to sú typické znaky 

leta.  

Lúka, les, príroda ...  to všetko je tak harmonicky krásne, ţe mi 

je veľmi   ľúto, keď vidím konzervy a fľaše pohodené v prírode. 

Mali by sme sa nad tým všetci zamyslieť a pouvaţovať, čo nám 

dala naša matka príroda a čo sme dali my jej. 
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Váţení spoluobčania,  

z roku 2022 nám čas odkrojil uţ jeho polovicu. Prvých šesť mesiacov 

máme za sebou, skončili zimné mesiace, minula sa jar a začína sa leto, 

podľa mnohých najkrajšie obdobie roka. Ale to je samozrejme vec 

názoru. Kaţdý má rád niečo iné. Pandémiu korona vírusu sme ako tak 

zvládli, ale u kaţdého človeka v tomto období rezonuje vojna na 

Ukrajine, zvyšovanie cien základných potravín, pohonných hmôt, 

plynu, elektriny...Ţije sa čím ďalej tým ťaţšie, ľudia sa menia, sú 

podráţdení, nevraţiví voči sebe. Doba je zloţitá a veľmi 

komplikovaná. Aj v tejto ťaţkej situácii by sme však mali ostať 

ľuďmi. Mnohým sa to darí veľmi ťaţko. Odráţa sa to najmä na 

medziľudských vzťahoch. V tejto dobe je veľmi dôleţitý relax, 

oddych, aby človek pookrial na duši a prišiel na iné myšlienky. 

Niektorí z nás to riešia tak, ţe prestali sledovať správy, iní trávia 

veľa času v záhrade, v prírode, športujú, či len tak oddychujú. Práve 

na oddych je teraz najvhodnejší čas, pretoţe sa blíţi obdobie 

dovoleniek, prázdnin. Nezabudnime tento čas oddychu vyuţiť vo svoj 

prospech.  

 

 

 

 

 

Blíţi sa koniec júna a to je čas, keď vychádza 2.číslo nášho Obecného 

spravodaja. Celkove ich bolo uţ 70 čísel, plných informácií, oznamov, 

hodnotenia. Iné nebude ani toto číslo. Verím, ţe kaţdý si v ňom nájde 

niečo pre seba. 

Prajeme vám príjemné preţitie letných dní, veľa zdravia a veľa 

príjemných záţitkov z dovoleniek 
redakcia Obecného spravodaja   
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Váţení občania,  

na začiatku svojho príspevku vás pekne pozdravím a verím, ţe nepoviem nič 

nové, ak poviem, ţe máme pol roka za sebou. A tieţ aj najdlhší deň v roku. 

Máme pekné teplé leto, dni sa nám začínajú krátiť, musíme si pripustiť, ţe 

je tu ţatva a pomaly sa blíţime k jeseni a zime.  

Ţivot, tak ako čas, sa nezastaví. Ide a napreduje. I v druhom štvrťroku sme 

pracovali, robili, riešili problémy, aby obec napredovala a boli spokojní hlavne 

naši občania. Snaţíme sa všetko to, čo je urobené udrţiavať a vylepšovať. 

Nie vţdy je to ľahké. Neuľahčuje nám to ani táto vláda, ani ministerstvo 

práce. Máme nezamestnaných – odborníkov na techniku, ktorých ale 

nemôţeme zamestnať. Štát sa vie postarať o druhých, vie im pomôcť, ale 

našim ľuďom nepomôţeme, nevieme ich zamestnať, nevieme ich zaplatiť. 

Napriek ťaţkostiam, napriek zvyšovaniu cien môţem skonštatovať, ţe 

verejné priestranstvá máme v poriadku, vykosené, zmulčované. Kataster 

obce je upravený a udrţiavaný.  

Na základe vypracovanej ţiadosti sme od 

nadácie Ekopolis obdŕţali finančné prostriedky, 

ktoré sme vyuţili na výsadbu stromčekov pozdĺţ 

najnavštevovanejšej a vami najviac vyuţívanej 

poľnej cesty vetvy „B“ v smere obec – starý 

cintorín – nový cintorín. Pre dlhotrvajúce sucho sme ich uţ 5x polievali. Rád 

by som sa doţil toho, aby som videl, ako stromčeky podrástli, ako vznikne 

pekná javorová alej – oddychová zóna pre občanov. Túto časť má dotvoriť 

aj udrţiavaný starý cintorín a plocha pred ním. Drevená lavička slúţiaca 

k oddychu zhotovená nebohým Lajoš báčiom Szalaiom a p. Š. Szalaiom, 

doslúţila. Namiesto nej sme na obecnom úrade zhotovili novú. Pripevnili sme 

ju k asfaltovej ploche. Ţiaľ, našli sa aj takí, ktorí sa snaţili lavičku 

odmontovať a asi ju chceli premiestniť inde.  Ak ste prechádzali okolo, 

určite ste si všimli neskutočný neporiadok. Po víkende ich naši pracovníci 

pozbierajú naozaj dosť. Pritom je k dispozícii vrece na odpadky, ale je asi 

jednoduchšie vyhodiť smeti pod seba ako....!  
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K nasprejovaným  neslušným nápisom na ploche 

sa radšej nevyjadrujem. Je to vizitka autorov 

týchto výrokov, ale posúďte sami. 

Našu obec navštívili pracovníčky VÚC pre ŢP p. 

Ing. Jokelová a Krajňaková s pracovníkom 

Ministerstva ŢP Ing. M. Kravčíkom vo veci riešenia Pozemkových úprav 

v obci. Po prehliadke katastra vyslovili svoj obdiv. Následne na to , sme dňa 

09. 06. 2022 v Košiciach za účasti štátneho tajomníka Ing. Martina Kováča, 

predkladali prezentáciu o Pozemkových úpravách. Prezentácia bola na 

dobrej úrovni. Ďakujem všetkým, ktorí sa na jej príprave podieľali.  

Uţ mala prebehnúť výstavba malého ihriska. Nestalo sa tak. Pýtate sa 

prečo? Opäť „zaúradovala“ neodbornosť príslušného úradu. Dopláca na to 

vysúťaţená spoločnosť, ktorá má realizovať výstavbu, doplácame na to my, 

v konečnom dôsledku občania, mládeţ. Situácia komplikuje našu prácu. To 

isté platí aj o obecnej budove bývalej základnej školy. Na II. etapu 

rekonštrukcie sme uţ mali dostať finančné prostriedky. Dnes môţem 

povedať iba toľko: „Sú v nedohľadne, neviem, čo bude ďalej.“ 

Je potešujúce, ţe od 1. 6. začalo pracovať Komunitné centrum Začíname 

v obci čosi nové, nepoznané, nemáme skúsenosti. Dôverujem pracovníkom KC, 

ţe urobia všetko pre to, aby ich práca bola prínosom v sociálnej oblasti pre 

vás, občanov tejto obce, pre komunity. Prajem im veľa úspechov. 

Na zreteli musíme mať, ţe vţdy nás ohrozuje pandémia corona vírusu 

COVID – 19. Nikomu z nás nepomáha ani situácia na Ukrajine. Prijaté 

opatrenia smerujú proti nám, občanom a odzrkadlia sa na celej spoločnosti.  

Váţení občania, v ďalšej časti príspevku vám predkladám chronologický 

prehľad prác:  
22.3.2022 : 6x zber konárov 
23.3.2022 : vymeranie malého ihriska  
24.3.2022 : obecná budova – ZŠ – montáţ tepelného čerpadla 
25.3. – 4.4. – 7.4.2022 : výkop jám na malom ihrisku 
28.3.2022 : vodná rada v Rakovci n/O 
29.3.2022 : podpísaná zmluva – Ekopolis -  výsadba stromčekov pri poľnej ceste   
                   vetva „B“ 
30.3.2022 : výberové konanie KC 
5.4.2022 : prejednanie Matex, s.r.o. – výsadba stromčekov 
11.4. – 13.4.2022 : veľkonočná výzdoba 
13.4. – 14.4.2022 : výsadba stromčekov pri obecnej ceste vetva „B“ 
21.4.2022 : mimoriadne zasadnutie OZ, orientačný stĺpik: označenie cyklotrasy 
25.4.2022 : nový cintorín – v zadnej časti – výsadba ibištekov 
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26.4.2022 : lavička k starému cintorínu 
28.4.2022 : očistené a nafarbené zábradlie – obchod Coop     
               Jednota 
3.5.2022 : stojan – reklamná tabuľa - výsadba stromčekov  
              od Ekopolis –  osadenie 
5.5.2022 : kontrola výsadby stromčekov „NO“ Ekopolis –  
              Ing. Hronec 
10.5.2022 : VÚC – Bajany - zasadnutie rady vody – Ing.Jokelová, MŢP Ing.   
                Michal Kravčík 
12.5.2022 : MŠ – Deň matiek 
13.5.2022 : z obce sa odsťahoval p. Viktor Szabo s rodinou, 
                 kosenie verejných priestranstiev, mulčovanie krajníc, poľných ciest,   
                 RS, cintorín nový, starý, školský dvor 
19.5.2022 : vypracovanie, odoslanie následnej monitorovacej správy ku    
                 kompostovisku 
24.5.2022 : privezené panely na „KC“ – posedenie 
23. – 26.5.2022 : TSP vzdelávanie MI 
18.5.2022 : návšteva KC Prešov 
26.5.2022 : betónovanie jám na malom ihrisku 

31.5.2022 : VÚC návšteva u predsedu Ing. Rastislava Trnku 
1.6.2022 : začiatok prevádzky KC 
2.6.2022 : školenie pracovníkov – ochrana a bezpečnosť pri práci 
3.6.2022 : školenie – právne zákony, právne vedomie 
5.6.2022 : Deň detí 
6.6.2022 : školenie – ochrana osobných údajov 
7.6.2022 : TSP – výberové konanie 
9.6.2022 : Košice – Rada vody- prezentácia Pozemkové úpravy 
13.6.2022 : prenajatý objekt obecnej budovy – obchod- p. P. 
Bilontová 

14.6.2022 : zasadnutie R-ZMOS Michalovce 
16.6.2022 : vyúčtovanie FP Ekopolis 
17.6.2022 : zber starého papiera – ZŠ Beţovce 
21. – 23.6.2022 : vzdelávanie TP 
20. – 27.6.2022 : DS + TSP otvorenie „DS“ - overenie záujemcov 
20. – 27.6.2022 : polievanie vysadených stromčekov 
23.6.2022 : Košice – VVS – valné zhromaţdenie, Štatistický úrad Košice 
24.6.2022 : MŠ predškoláci – rozlúčka s MŠ 
27.6.2022 : porada pracovníkov OcÚ 

 
Na záver vám všetkým prajem príjemné prežitie leta a dovoleniek. 
 

Bc. František Genco, starosta obce 
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       30. VÝROČIE CHRÁMU VO FILIÁLNEJ OBCI BAJANY 
                Dátum osláv: 24. júl 2022 o 10:30 hod.  
Gréckokatolícky chrám Bajany 
Vznik a história  
 

Bajany sú gréckokatolíckou filiálkou farnosti 
Lekárovce, v protopresbyteráte Sobrance, v 
Košickej eparchii. Stavba gréckokatolíckeho 
chrámu v Bajanoch začala za pôsobenia o. 
Mgr. Michala Šandora v roku 1990 z iniciatívy 
rodiny Štefana Mižičku a veriacich obce, ako 
túžba mať svoj vlastný chrám na stretávanie 
sa na modlitbách. 
Chrám v Bajanoch je zasvätený svätému 

Cyrilovi a Metodovi. Nachádza sa uprostred dediny. Je to moderná 
stavba, ktorej súčasťou je spoločenská miestnosť na rôzne akcie, 
oddelená miestnosť pre mamičky s deťmi a sociálne zariadenie. 
Projektantom nového chrámu je Ing. Ján Zajac. Veriaci si tento 
chrám vybrali tak, že navštevovali chrámy po okolitých dedinách, 
až nakoniec sa zastavili v obci Lomnica pri Vranove nad/Topľou, 
kde sa im zaľúbil miestny chrám. Podľa neho ho urobili vo väčšej 
podobe a menšími úpravami. Na odporúčanie Gréckokatolíckeho 
biskupského úradu v Prešove bola dobudovaná veža v podobe 
cibule, na ktorej bol usadený kríž. 
Základný kameň bol vysvätený v roku 1991 Prešovským biskupom 
Jánom Hirkom. Chrám budovali veriaci svojpomocne a za pomoci 
viacerých dobrodincov aj zo zahraničia. Na stavbe sa svojou 
prácou, ale aj finančnými prostriedkami zúčastňovali nielen 
gréckokatolíci, ale aj reformovaní a rímskokatolíci. Na brigády 
prichádzali aj veriaci z Lekároviec, Vysokej nad Uhom a 
Maťovských Vojkoviec. 



- 6 - 

 
Vysviacka chrámu bola už o rok 26. júla 
1992, ktorú vykonal vladyka Milan 
Chautur, košický eparcha.  
Vnútorné drevené zariadenie chrámu je 
stolárska práca. Materiál je drevo - čerešňa 
ako aj väčšina interiéru. Prestol a lavice vyrobil stolár z 
Choňkoviec pán Ferdinárd Horváth a okná a dvere boli vyrobené 
stolárom Andrejom Šukom z Bracoviec.  

Ikonostas vyrobili bratia Kosťovci z 
obce Baškovce pri Sobranciach. 
Ikony písali na Ukrajine. Ikonostas je 
jednoradový so záikladnými ikonmi. 
A to ikonami sv. Mikuláša, Presv. 
Bohorodičky, Ježiša Krista, sv. Cyrila 
a Metoda. V cárskych dverách sú 
ikony štyroch evanjelistov: Mareka, 
Matúša, Lukáša, Jána. Do výšky nad 

cárskymi dverami pokračuje rád s ikonami Tajnej večeri, Krista 
sediaceho na tróne a končí vztýčením dreveného kríža. Ikonostas 
je prispôsobený tak, že do budúcnosti je možné pokračovať v jeho 
rozšírení. Bol postavený podľa návrhu 
miestneho farára ThDr. Mareka Peja, PhD. 
Posviacku ikonostasu vykonal 12. augusta 
2001 vladyka Milan Chautur, košický 
eparcha.  
Okolo chrámu je krásna zeleň, ktorú 
skrášľujú ihličnaté stromy. Pred chrámom 
je umiestnený kríž, ktorý dala postaviť v roku 1991 rodina Jána 
Meglesa. Do budúcnosti sa plánuje výstavba oplotenia zo zadnej 
strany chrámu a zariadenie pre spoločenskú miestnosť na 
stretávanie sa s mládežou. 
Počet veriacich podľa sčítania v roku 2021: Lekárovce 870 
obyvateľov, Gr.kat. veriacich 350. Bajany: 463 obyvateľov, Gr.kat. 
veriacich 102. Pinkovce: 180 obyvateľov, Gr.kat. veriacich 
45. Spolu za gr. kat. farnosť je 497 veriacich.  
 
ThDr. Marek Pejo, PhD., farár Lekárovce 
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V predchádzajúcom čísle Obecného spravodaja sme vám avizovali, ţe 

od nadácie Ekopolis a partnerov sme získali finančnú hotovosť vo 

výške 3 000, - € na výsadbu listnatých stromov typických pre našu 

lokalitu.  Voľba padla na javor. Výsadbou stromčekov pozdĺţ poľnej 

cesty vetvy „B“ v dĺţke 800 m vzniklo javorové stromoradie. Počas 

II. etapy Pozemkových úprav bola plánovaná aj výsadba zelene. Kvôli 

zníţeniu finančných prostriedkov sa výsadba neuskutočnila. Po 

vyhlásení grantového programu Sadíme budúcnosť 2022 v nás skrsla 

myšlienka, aby sme nedostatok zelene v tejto lokalite zníţili 

vysadením stromčekov. Mnohí z vás vyuţívajú túto lokalitu na oddych 

a športové aktivity. Táto výsadba zelene prispeje k zvýšeniu 

atraktivity danej lokality. 

Naša vďaka patrí nadácii 

Ekopolis,  spoločnosti Nestlé 

Slovensko s. r. o., Ing. V. 

Mihálikovi, ako odbornému 

pracovníkovi, ktorý dané práce 

zastrešoval, dobrovoľníkom 

a všetkým, ktorí sa na prácach 

podieľali.. Tieţ ďakujeme 

programovej manaţérke p. P. Krausovej 

za ústretovosť a dobrú spoluprácu. 

 

Bc. František Genco, starosta obce 
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Váţení občania, 

v názve svojho príspevku som si dovolila pouţiť skratku „MOS“, 

pretoţe uţ mnohí z vás určite viete, ţe sú to Menšie obecné sluţby, 

ktoré sú poskytované evidovanými uchádzačmi o zamestnanie pre 

našu obec. Podmienkou prijatia na MOS je poberanie dávky v hmotnej 

núdzi. Jednou vetou povedané, uchádzači o zamestnanie si pomôţu 

finančným príspevkom k dávke a oni pomôţu obci svojou prácou. 

Letné obdobie, ktoré je práve teraz v plnom prúde, je typické 

bujným rastom trávy. Preto sa v tomto období venujeme hlavne 

koseniu verejných priestorov. Keďţe na kosenie máme iba dvoch 

pracovníkov, verte mi, ţe majú čo robiť. Na poţiadanie a za poplatok 

kosíme dvory miestnych kostolov. Kým dokosíme všetky verejné 

priestory , môţeme ich začať kosiť znova. Je to taký večný kolobeh. 

Pravidelne sa venujeme polievaniu 

novovysadených listnatých stromov pozdĺţ 

poľnej cesty vetvy „B“. Od OO PZ Pavlovce 

nad Uhom sme sponzorsky dostali ovocné 

stromčeky, ktoré sme vysadili na dvore 

obecného úradu. Na malom ihrisku naši 

pracovníci vysekali otvory do asfaltu, ktoré 

sme následne zabetónovali. Budú slúţiť na 

ukotvenie stĺpov po obvode malého ihriska. 

Pracovali sme na zhotovení a zabetónovaní 

tabule s názvom „Javorové stromoradie“, 

ktorú sme umiestnili na začiatok vysadených stromčekov.  Zhotovili 

sme aj lavičku a uloţili sme ju do  priestoru pred starým cintorínom. 

Priestor má slúţiť na oddych a na športové aktivity občanov.  
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Niektorí si to ale vysvetľujú trochu inak.  

Urobili si z tohto miesta na oddych 

smetisko. Nájdeme tu odpad rôzneho 

druhu: plastové fľaše, nádoby od obedov, 

papierové vreckovky, igelitové vrecká 

a pod. Hoci je tam umiestnené vrece na 

odpad, asi je ľahšie hodiť ho na zem. Mnohí z nás by si mali 

uvedomiť, ţe takýmto správaním poškodzujú nielen ţivotné 

prostredie, ale škodia aj sami sebe.  

 

Keďţe v tomto období veľmi málo prší, všetci pociťujeme deficit 

vlahy. „Smädné“ sú aj naše muškáty, ktoré sme umiestnili na oknách 

obecného úradu a tieţ novo vysadené trvalky a kríky v záhonoch. 

Tvarujeme kríky, okopávame záhony. Staráme sa o poriadok 

v priestoroch obecného úradu.  

V predchádzajúcich mesiacoch sme sa venovali natieraniu zábradlia, 

skriniek na plyn, lavičiek, obrubníkov. Blíţili sa totiţ sviatky jari, ku 

ktorým sme zriadili v centre obce aj veľkonočnú výzdobu. Verím, ţe 

vás všetkých potešila. 

Mnohí k nám prichádzate na obecný úrad s dotazom, či nemáme voľné 

pracovné miesta. Obec otázku zamestnanosti riešila v minulosti cez 

projekty úradu práce, ktoré sú teraz, bohuţiaľ, nedostupné. Aj my 

by sme boli radi, keby sa situácia zmenila, pretoţe pracovníkov 

potrebujeme, aby sme mohli urobiť pre obec čo najviac práce. 

Uvidíme, čo bude ďalej. 

Na záver vám prajem príjemné preţitie 

letných dní, veľa oddychu a príjemného relaxu 

počas dovoleniek a hlavne veľa zdravia. 

 

Dovidenia o tri mesiace 

 
 

Ibolya Bosnyáková, koordinátorka AČ 
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„Púpavienka ţltý kvet, 

ako ty len skrášliš svet, 

deti z teba vence pletú, 

spievajú si, jar uţ je tu.“ 

 

Váţení občania, 

jar patrí medzi jedno z najkrajších ročných 

období a veľkonočné sviatky sú nepochybne najkrajším sviatkom 

tohto ročného obdobia. Sú symbolom, keď máme moţnosť intenzívne 

pozorovať tajomstvo prebúdzajúcej sa k ţivotu prírody okolo nás, 

rozkvitanie kvetov, pučanie stromov či ranný vtáčí spev. V polovici 

mesiaca apríl sme tieto sviatky oslávili. My v škôlke sme si vyfúkli 

a vymaľovali vajíčka, ozdobili  priestory MŠ bahniatkami, zlatým 

daţďom a vymaľovanými vajíčkami. 

V mesiaci máj sme si, tak ako kaţdý rok, pripomenuli sviatok „Deň 

matiek“ , kde sme po dvoch rokoch mohli spolu  s deťmi pripraviť 

slávnostný program. Tešili sme sa na to, ţe pri vystúpení boli prítomní 

uţ aj rodičia. Po skončení deti svoje mamičky obdarovali krásnymi 

ručne maľovanými taškami. 

 

1.júna  sme oslávili 

sviatok našich najmenších 

„Deň detí“. Vidieť 

radosť v detských očiach 

je jeden z najkrajších 

darov, ktoré v ţivote 

môţeme dostať.  
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Preto obec, pracovníčky Komunitného 

centra Bajany, učiteľky MŠ a niektorí 

poslanci obecného zastupiteľstva pripravili 

pre deti a ich rodičov 5.6.2022 oslavy Dňa 

detí. Boli tam rôzne atrakcie:  nafukovací 

hrad, maľovanie na tvár, pohraničná polícia, občerstvenie, diskotéka, 

súťaţe a hry, pri ktorých sa mohli všetci zabaviť. 

 

Dňa 24.6.2022 sme sa  na 

rozlúčkovej slávnosti rozlúčili 

s týmito predškolákmi: Zsofka, 

Tomáško, Alex, Števko. V novej 

„veľkej“ škole im prajeme veľa 

úspechov a veríme, ţe na svoju 

škôlku nikdy nezabudnú. 

 

 

Školský rok sa ukončil 30.6.2022. Naše deti sa uţ veľmi tešili na 

letné prázdniny, ktoré začínajú 1.7.2022. Nástup do  MŠ je 

5.9.2022 

 

„Ja som kvietok fialôčka,  

aké nebo, také očká, 

aká tráva, také šaty, 

hrej ma slnko, lúčik zlatý. 

 

 

Prajeme vám cez letné prázdniny veľa oddychu, aby ste načerpali 

veľa síl na nový školský rok. 

 

V septembri sa na vás teší kolektív Materskej školy Bajany 

 
Bc. Alica Salayová, riaditeľka MŠ Bajany 
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Váţení občania, 

skončila sa nám jar a vystriedalo ju veľmi 

horúce leto. Čoraz teplejšie dni sú znakom, ţe školskému roku 

2021/2022 o chvíľu definitívne odzvoní. Aj nám v školskej jedálni sa 

končí ďalší školský rok, kedy sa začne bilancovať a dávať si nové 

predsavzatia. Výţiva patrí medzi základné ľudské potreby a bez ich 

uspokojenia nie je moţné existovať, či sústredene sa vzdelávať. 

Stravovanie teda tvorí neodmysliteľnú súčasť školy. Školské 

stravovanie predstavuje rokmi overený, vyhovujúci systém 

zabezpečenia plnohodnotnej výţivy deťom a mladistvým počas 

vyučovacieho procesu najmä vtedy, ak sú v plnej miere pri 

zostavovaní jedálnych lístkov rešpektované odporúčania odborníkov v 

oblasti výţivy. Počas celého roka sme denne pripravovali obedy, ktoré 

boli zaloţené na sezónnych potravinách a čerstvej zelenine. 

Zabezpečovali sme deťom zdravšiu variantu kvalitného obeda s takou 
výţivnou hodnotou, akú pre svoj vek potrebujú. Výhodou našej 
školskej stravy bol plnohodnotný teplý pokrm, obed v primeranom 
čase a prepracovaný jedálny lístok. Okrem toho, školské obedy sú 
plánované jedlá, ktoré sú pestro obmieňané, musia spĺňať prísne 
hygienické normy. Naše stravovanie predstavuje rokmi overený, 
vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej výţivy deťom a 
mladistvým počas vyučovania. Takţe aj naďalej budeme spĺňať tieto 
hodnoty a normy a budeme sa snaţiť, aby im chutilo 
ešte lepšie ako doteraz.  

Tak ako som uţ spomínala končí sa školský rok, 

prichádzajú prázdniny, čas dovoleniek a oddychu. 

          “ UŢITE SI HO NAPLNO, AKO VIETE ! “ 
 
Lívia Miţová, vedúca ŠJ 
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Ako je uţ zvykom, aj v tomto čísle Obecného 

spravodaja sa vám prihovárame z TSP. Za uplynulé obdobie sme sa 

mnohokrát stretávali v obci, ale tieţ ste nás pomerne často navštívili v našej 

kancelárii na obecnom  úrade. Rada by som vám priblíţila a pripomenula, 

čomu sa v našej práci venujeme. 

Váţení občania, ako terénne sociálne pracovníčky poskytujeme sociálne 

sluţby v týchto oblastiach: 

Bývanie: problémy riešenia nelegálneho bývania na cudzích pozemkoch, 

pomoc pri písaní splátkových kalendárov,  pomoc pri vybavení príspevku na 

bývanie, konzultácie a poradenstvo pri platbách za komunálny odpad, pomoc 

v krízových situáciách. Boli sme nápomocné aj pri vyhľadávaní ubytovania v 

krízových centrách, útulkoch, podnájmoch, pomáhalo sa utečencom. 

Zamestnanie: dlhodobá nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, strata 

pracovných návykov má za následok závislosť na sociálnom systéme . Spolu s 

klientmi vyhľadávame vhodné pracovné pozície, pomáhame pri evidencii na 

ÚPSVaR, spoločne píšeme ţivotopisy, ţiadosti do zamestnania, pripravujeme 

klientov na pracovný pohovor. Kontaktujeme potenciálnych zamestnávateľov. 

Zdravie: spolupráca s rôznymi lekármi, hlavne so 

zdravotným strediskom Beţovce,  kde kaţdý 

štvrtok predpisujeme lieky a nabiehame na nový 

systém  predpisovania dlhodobých receptov. 

Spolupracujeme s lekárňou Kamilka Beţovce, kde 

nám vţdy vyjdú v ústrety a vzájomná pomoc je 

dôleţitá nielen pre nás,  ale hlavne pre vás. 

Stávajú sa aj prípady, keď klienta sprevádzame k lekárom na vyšetrenia a 

sme mu nielen fyzickou, ale najmä psychickou oporou. 
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Vzdelávanie, sociálno-patologické javy: 

súčinnosť so ZŠ a MŠ v riešení problémov 

dochádzky, spolu s rodičmi sa snaţíme 

odstrániť problémy záškoláctva a iných sociálno 

- patologických javov. Rodičia si však mnohokrát 

moţno ani neuvedomujú, ţe majú dieťa vo veku plnenia povinnej školskej 

dochádzky a preto je dôleţité im to z času na čas pripomenúť. 

Sociálne zabezpečenie: neodmysliteľnou súčasťou našej práce je pomoc pri 

vybavovaní osobných dokladov, pomoc pri hľadaní kontaktov na rôzne 

inštitúcie, pomoc pri vybavovaní štátnych sociálnych dávok, príspevkov, 

povinných poistení, pomoc pri vypĺňaní rôznych tlačív a pod. Našim klientom 

poskytujeme aj spoluprácu pri vybavovaní invalidného, starobného, 

vdovského a sirotského dôchodku a iných. 

Oblasť financií a hospodárenia: v tejto 

oblasti poskytujeme najčastejšie pomoc pri 

riešení exekučných príkazov, splátkových 

kalendárov a pod. 

Podľa uvedeného môţeme tvrdiť, ţe terénna 

sociálna práca je naozaj prínosom v rôznych 

oblastiach a prispieva k skvalitneniu ţivota 

obyvateľov našej obce. 

 

Z pozície terénnej sociálnej pracovníčky sa vám prihováram naposledy. TSP 

však bude pokračovať aj bezo mňa a v kaţdej situácii sa môţete obrátiť na 

p. I. Bosnyákovú, TP, ktorá má naďalej svoju kanceláriu na obvyklom mieste 

na OcÚ a s radosťou vám so všetkým pomôţe. Ja budem pokračovať vo 

svojej práci v našom novootvorenom Komunitnom centre. 

 

Prajeme Vám krásne leto. 

 
Mgr. Dominika Agárdi, TSP 
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Po prvý krát sa vám prihováram ako garantka Komunitného centra 

obce Bajany. Keďţe je naše KC úplne nové, rada by som vám 

predstavila jeho budúcu činnosť a smer, kam sa budeme spolu s 

mojimi kolegyňami uberať. 

Po výberovom konaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.03.2022, boli na 

pracovné pozície vybrané: 

Mgr. Dominika Agárdi – garant KC 

Mgr. Daniela Gencová – odborný pracovník KC 

Anna Koporová – asistent odborného pracovníka 

Heslom nášho komunitného centra je : „Miesto pre všetkých“. 
Cieľovými skupinami teda sú rôzne skupiny obyvateľstva - deti, 

mládeţ, dospelí aj celé rodiny a seniori – celá komunita obce. 

Cieľom a poslaním komunitných centier na Slovensku je poskytovanie 

komplexných sociálnych sluţieb. Kaţdé KC má podľa aktuálnej 

potreby a miestnych poţiadaviek aj ďalšie špecifické ciele. Ide 

napríklad o podporu zmysluplného trávenia voľného času, 

prezentovanie svojej kultúry, tradícií a zvykov. Všetky tieto sluţby 

by mali viesť k svojbytnosti a integrácii kaţdého klienta komunitného 

centra. 

V komunitnom centre podľa  zákona č. 448/2008 Z. z. sa poskytuje, 

vykonáva a zabezpečuje: 

 sociálne poradenstvo 

 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

 pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie 

 preventívna aktivita 

 záujmová činnosť 
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Sociálne poradenstvo - je odborná činnosť 

zameraná na pomoc osobám v nepriaznivej 

sociálnej situácii, nezamestnaným, ľuďom v 

hmotnej núdzi... Súčasťou sociálneho 

poradenstva je sprostredkovanie kontaktu 

s rôznymi inštitúciami - školami, lekármi, ÚPSVaR, soc.poisť. 

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov  - spočíva 

najmä v poradenstve pri vybavovaní úradných záleţitostí, dokladov, 

pri spisovaní a podávaní písomných či úradných tlačív, asistencií 

a pomoci pri písomnej komunikácií s úradmi. 

Pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie – môţe 

sa realizovať prostredníctvom nasledovných typov aktivít: 

 Predškolské kluby- sú určené deťom a rodičom dieťaťa vo 

veku od 0 do 6 rokov, 

 Kluby pre matky s deťmi - sú spravidla zamerané 

na poskytovanie odbornej pomoci, poradenstva a voľnočasových 

aktivít pre rodičov detí. 

 Doučovanie pre deti a mládeţ - sú zamerané na prekonávanie 

bariér vo vzdelávaní. 

 Kariérne poradenstvo - určené pre mládeţ a dlhodobo 

nezamestnaných 

Preventívne aktivity – ich cieľom 

je prostredníctvom motivácie, 

vzdelávania a dobrovoľníckej 

činnosti prevencia vzniku 

nepriaznivých situácií a podpora 

sociálneho začleňovania detí, 

mládeţe a dospelých. V komunitných centrách sa môţu realizovať 

prostredníctvom rôznych besied, osvetových a poradenských 

programov v rozličných oblastiach. Patrí sem aj podpora 

dobrovoľníckej výpomoci mládeţe a dospelých pri realizácií aktivít v 

KC. 
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Záujmová činnosť - je zabezpečenie 

aktívneho, kvalitného, bezpečného 

a zmysluplného trávenia voľného času detí 

a mládeţe, rozvoj ţivotných zručností, 

kompetencií, schopností a podpora 

budovania vzájomných kontaktov medzi deťmi a mládeţou z rôznych 

skupín. K záujmovým činnostiam patria najmä voľnočasové aktivity 

a záujmové krúţky – ich ponuka by mala odráţať aktuálne potreby 

a dostupnosť voľnočasových aktivít v obci. 

Okrem týchto vyššie spomenutých budeme pre vás pravidelne 

chystať rôzne skupinové a komunitné akcie. Našou prvou komunitnou 

akciou bola oslava MDD, ktorá sa konala dňa 05.06.2022 v spolupráci 

s OcÚ, MŠ a Hraničným oddelením PZ-SR Maťovské Vojkovce. Táto 

akcia bola úspešná aj vďaka Matex s.r.o. Veškovce a Roľníckemu 

druţstvu Vysoká nad Uhom, ktorí nám poskytli finančný dar. Za to 

všetkým organizátorom, sponzorom a zúčastneným patrí veľké 

poďakovanie. Pevne verím, ţe sa vám a vašim detičkám toto podujatie 

páčilo a uţili ste si tento krásny deň. 

V letných mesiacoch okrem iných akcií, o ktorých vás budeme včas 

informovať, plánujeme zorganizovať denný letný tábor, kde sa môţu 

deti so súhlasom rodiča prihlásiť a určite pre nich pripravíme 

zábavný, ale aj náučný program. Bliţšie informácie vám poskytneme 

priamo v našom KC. 
Ak máte nejaké nápady alebo predstavy, čo by sa mohlo v našom KC 

zrealizovať, môţete nás navštíviť priamo v Komunitnom centre alebo 

kontaktovať na t.č. 0905 682 536. Rady sa inšpirujeme. Kaţdý váš nápad 

bude naším povzbudením i výzvou. Samozrejme, všetky aktivity sú viazané 

odbornosťou pracovníčok KC, finančnými prostriedkami, priestorovými 

podmienkami, materiálnym zabezpečením.  

                      PRÍĎTE – POMOŢEME - PORADÍME 

KC bude pre vás otvorené od 7:00 do 15:00 a podľa individuálnej 

dohody. 

 
Mgr. Dominika Agárdi, garant KC 
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Od Štatistického úradu SR, sekcia zberu a spracovania dát 

v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, sme dostali 

list, v ktorom nás informujú o zisťovaní dát o domácom 

a výjazdovom cestovnom ruchu. Pre vašu informáciu vám 

prinášame znenie listu: 

„ŠÚ SR v roku 2022 realizuje na základe Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. 7. 2011 o európskej 

štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom 

cestovnom ruchu (CR). Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné 

informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa 

zverejňuje v ročnej periodicite. Na Slovensku bolo do zisťovania pre 

rok 2022 vybraných 700 obcí, medzi nimi aj vaša obec. Do zisťovania 

CR je v celej SR zaradených 8 200 domácností. V priebehu roka 

2022 vybrané domácnosti vo vašej obci navštívi zamestnanec ŠÚ SR 

poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa 

v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, 

ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú 

chránené, nezverejňujú sa a slúţia výlučne pre potreby štátnej 

štatistiky. 

Podrobnejšie informácie sa môţete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na 

adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 0556410239 – 

Ing. Eva Modráková, vedúca oddelenia.“ 

 

Ak vás teda vo vašich domácnostiach navštívia pracovníci ŠÚ SR, 

neľakajte sa, ide o legálnu záleţitosť v rámci štatistického 

zisťovania 
Bc. František Genco, starosta obce 
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...zhoršujúce sa medziľudské vzťahy... 

...snaha o odcudzenie lavičky od 

starého cintorína... 

...neporiadok pred starým 

cintorínom... 

...zneuţívanie umeleckého talentu 

na striekanie hanlivých nápisov 

...odcudzenie reťaze z oplotenia 

na ceste smerom na Vysokú nad 

Uhom... 

...rozbitie skla na autobusovej čakárni Bajany 2. Vinník nemá ani 

odvahu priznať si chybu. Pritom autobusové čakárne slúţia 

všetkým našim občanom. 

Je iba na nás, na občanoch, či budeme chrániť to, 

čo máme urobené alebo to budeme ničiť. 

 

Bc. František Genco, starosta obce 
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„...kde bolo, tam bolo, bol jeden dedko, ktorý mal starého somára. 

Somár jeden deň padol do studne. Chudák celé hodiny zúfalo nariekal 

a dedko sa snaţil niečo vymyslieť, aby ho odtiaľ dostal. Nakoniec sa 

rozhodol, ţe somár je uţ aj tak starý a studňu chcel aj tak zakopať. 

Tak nebude ďalej rozmýšľať nad nejakým riešením, ako ho dostať 

von. Zavolal na pomoc susedov, aby mu pomohli. Kaţdý sa chopil lopaty 

a začali hádzať hlinu do studne. Starý somár pochopil, čo sa deje 

a začal hrozne nariekať. Na prekvapenie kaţdého sa po nejakom čase 

upokojil. Po niekoľkých lopatách nahádzanej hliny dedko nakukol do 

studne. Prekvapene videl, ţe somár po kaţdej lopate hliny robí niečo 

fantastické. Otriasa zo seba hlinu a vţdy ju zadupe pod seba a tak sa 

dostáva vţdy vyššie a vyššie. Kaţdý sa len udivene pozeral, keď somár 

vykročil zo studne a šťastne odkráčal. “ 

Ţivot na nás bude vţdy hádzať rôzne 

smeti a hlinu. Trik ako sa dostať zo 

studne je: zo všetkého sa otriasť 

a urobiť krok hore. Kaţdý problém je 

len určitá moţnosť urobiť krok ďalej. 

Z kaţdého problému je nejaké 

východisko, kým to nevzdáš a nezastavíš 

sa. Spomeň si na tento príbeh, keď ti bude ťaţko.  

Redakcia Obecného spravodaja 



- 21 - 

 

 

 

Zvýšené teploty, ktoré nás sprevádzajú cez letné  

mesiace predstavujú záťaţ pre náš organizmus. 

Ohrozené sú všetky skupiny obyvateľstva, ale deťom a starším ľuďom je 

dôleţité venovať väčšiu pozornosť. V tomto období treba dbať 

predovšetkým na dostatočný pitný reţim. Človek by mal počas dňa vypiť 1,5 

- 2 litre tekutín, v prípade teplého počasia alebo zvýšenej fyzickej aktivity, 

treba príjem upraviť. Vhodným pitným reţimom v tomto období je pitná 

voda. Neodporúča sa konzumovať sladené nápoje s vysokým podielom cukru 

a alkohol. Káva nie je súčasťou pitného reţimu. Ak si doprajete šálku kávy, 

mali by ste telu zabezpečiť aj dostatočný príjem pitnej vody. 

Nedostatočný pitný reţim môţe viesť k únave, čo má za následok zníţenú 

výkonnosť, ale môţe viesť aj k bolestiam hlavy, nedostatku energie a 

oslabeniu celého tela. Najčastejšiu chybu, ktorú robia ľudia v rámci pitného 

reţimu je predovšetkým to, ţe pijú aţ keď pociťujú smäd.  

Piť by sme mali pravidelne po dúškoch. Pitný reţim u deti je veľmi 

dôleţitý, nakoľko v horúčavách detský organizmus potrebuje prijímať 

vhodné tekutiny. Je nevyhnutné, aby rodičia deťom v rámci pitného 

reţimu ponúkali predovšetkým pitnú vodu, na spestrenie aj nesladený 

bylinkový alebo ovocný čaj a nesýtenú minerálnu vodu.. U starších ľudí je 

nedostatok tekutín veľmi nebezpečný. Keďţe starší človek často 

nepociťuje smäd je dôleţité ho k pitiu nabádať, často aj napriek tvrdeniu, 

ţe nie je smädný. Dehydratácia predstavuje u starších ľudí závaţný 

zdravotný problém, preto ju netreba u tejto vekovej skupiny podceňovať. 

Počas leta je pitný reţim nevyhnutnosťou. Či uţ sa nachádzate doma, na 

pracovisku alebo na dovolenke dbajte na dostatočný príjem vhodných 

tekutín v dostatočnom mnoţstve počas celého dňa. Predídete tak 

nepríjemnostiam, ktoré prináša nedostatok tekutín.  

 

Redakcia Obecného spravodaja 
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Vážení občania,  

po niekoľkoročnej prestávke kvôli pandémii COVID 19 naša obec 

opäť organizuje oslavy Dňa obce, na ktoré vás srdečne 

pozývame: 

OBEC   B A J A N Y , obecné zastupiteľstvo, starosta obce 

a pracovníci obecného úradu, všetkých občanov našej obce srdečne 

pozývajú  na oslavy  
                                                     DŇA OBCE,  

ktoré sa uskutočnia dňa 6.. augusta  2022, t. j. v sobotu, od 17, 00 hod.  

                       v areáli dvora Obecného úradu a malého ihriska 

 Program: 

Oficiálna časť: 

Otvorenie, príhovor starostu obce, 

príhovory hostí 

Zábavná časť: 

- vystúpenie speváckych a folklórnych 

skupín 

  - do tanca hrá skupina „DUO AXIX“ 

Sprievodné akcie: 

- pre deti sú pripravené rôzne atrakcie: kolotoč, cukrová vata,   

                         nafukovací hrad, popcorn... 

- podáva sa guláš a občerstvenie, čapované pivo... 

    Užite si večer plný hudby a zábavy.. Tešíme sa na Vás 

          TENTO  OZNAM SLÚŢI AKO POZVÁNKA  

         PRE VŠETKÝCH  OBČANOV NAŠEJ OBCE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      OBECNÝ SPRAVODAJ OBCE BAJANY, VYDÁVA OBEC BAJANY AKO ŠTVRŤROČNÍK 
                                                    TLAČ: OBECNÝ ÚRAD BAJANY 
                             NEPREDAJNÉ. VYDANÉ PRE INTERNÉ POTREBY OBCE BAJANY 

 



 


