
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slniečko na nás po prvýkrát vycerí biele zúbky, čo značí začiatok leta. 
Čarokrásny pohľad na krajinu. zahalenú krásou. V diaľke sa týčia vysoké 
skaly, ponášajúce sa na srdce. Slnko sťa ohnivú guľu len na okamih zastrie 
tieň studených mrakov. Prichádzajúca noc sa lenivo prevaľuje na 
nebesiach. Ligotavé hviezdičky s nežnými tváričkami vykročia za obzor a 
ráno, plné neznámeho čara, zachváti krajinu. Všade počuť hlasné výkriky 
šantiacich detí. Jedny sa hrajú v chladivej vode, povedľa krištáľovej 
bystrinky, iné len tak oddychujú. Listy, poháňané sviežim vánkom sa 
zbiehajú okolo nich. Smädné kvietky sa začudovane prizerajú. Malé mušky 
sa veselo naháňajú ponad vyprahnutú zeleň. 
Leto - čas oddychu a prázdnin -  je najkrajšia časť celého roka. Keby len 
trvala večne .. 
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Vážení občania, čitatelia obecného spravodaja, 

 

prvých 6 mesiacov roka máme za sebou. Uplynuli rýchlo ako vždy. Už 

je to tak, čas sa zastaviť nedá. V prírode sa pravidelne striedajú ročné 

obdobia. S tou istou pravidelnosťou 

k vám prichádzame aj my  

s Obecným spravodajom. Tentoraz 

sa vám dostáva do rúk letné 

vydanie nášho štvrťročníka, 

v ktorom hodnotíme našu prácu za 

mesiace apríl, máj a jún. Jún nás 

prekvapil horúcim a suchým 

počasím. Dobre nám padlo po 

studenom a daždivom máji, hoci 

tieto horúčavy sú pre mnohých naozaj nepríjemné a zaťažkávajúce. 

Vzduch je horúci, slnko nemilosrdne páli, každý z nás si hľadá niečo 

na ochladenie. V takýchto teplých podmienkach sa rodí ďalšie číslo 

Obecného spravodaja, v poradí už 58.  Čakajú na vás príspevky našich 

pracovníkov z jednotlivých pracovísk. Dozviete sa o práci obecného 

úradu, materskej školy, aktivačnej činnosti, terénnej sociálnej práce 

a pod. Dozviete sa o pripravovaných akciách a aktivitách počas 

letných mesiacov. 

Immanuel Kant povedal:  „Jednou z najväčších a najčistejších radostí 

je oddych po práci.“ Prajeme vám, aby ste si užili a vychutnali letné 

počasie, oddýchli si na dovolenkách v kruhu blízkych ľudí. Keď vám 

spoločníkom pri oddychu bude aj najnovšie číslo spravodaja, urobíte 

nám s tým radosť.  

 

Redakcia Obecného spravodaja 
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Vážení občania, 

prvý polrok kalendárneho roka 2019 máme za 

sebou. Jar sa pomaly presunula do pekných, chvíľami až horúcich dní. 

Máme šťastie, že nám i popršalo. Šťastie máme tiež, že dažde neboli 

sprevádzané živelnými pohromami, krúpami alebo prívalovými dažďami 

tak, ako sme videli, že sa stalo na 

mnohých iných miestach.  

Príchod leta nám signalizuje príchod 

prázdnin, dovoleniek, dozrievanie úrody, 

kosenie a ďalšie nespočetné množstvo 

prác spojených s udržiavaním poriadku 

doma, ale aj na verejných priestoroch. 

Pri prácach v tomto roku nám bol veľkou 

pomocou traktor Kubota, ktorý sme 

získali cez projekt a ku ktorému sme 

dokúpili mulčovač. Od občanov v obci sme pozbierali veľké množstvo 

konárov, ktoré sa čiastočne poštiepkovali a uložili na hromadu 

v priestoroch kompostoviska. Tam, kde sme sa nedostali traktorom, boli 

priestory vykosené traktorovými kosačkami, resp. krovinorezmi. 

V posledných júnových dňoch sa pri kompostovisku navŕtala studňa, 

ktorá bude slúžiť na polievanie štiepky. S radosťou môžeme povedať, že 

všetky verejné priestory boli vykosené dvakrát, ale boli zmulčované 

a vykosené i ďalšie priestory, ku ktorým sme sa doteraz nedostali, 

vrátane poľných ciest v katastrálnom území obce. S kosením – 

mulčovaním sme vypomohli aj starostovi z Vysokej nad Uhom, p. J. 

Hrešanovi, ktorý nás požiadal o zmulčovanie kríkov na kraji cesty 

v smere z Bajan na Vysokú nad Uhom.  

V danom období sme daždivé dni využívali aj k iným prácam, ktoré sú 

potrebné a žiadajú sa v našej práci. Oplechovala sa maringotka, ku 

ktorej sa urobilo schodisko a ktorá má byť umiestnená na 

kompostovisku. Na schody do kotolne bola položená dlažba.  
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Dlažba sa tiež položila na chodník pod oknami 

kancelárie, ktorý pre mnohých slúži ako spojnica 

do zadnej časti dvora. Vysadili sa kvety. Pri 

rozlúčkovej sieni sme vyschnuté kríky buxusu – 

„budzbánku“ nahradili sadenicami tují. Tieto po 

dorastení budeme strihať na živý plot. Ďalej boli 

vyčistené a vykosované priestory na starom cintoríne, ktoré aj naďalej 

udržujeme. Tiež sa udržiavali priestory na novom cintoríne. Stále sme 

mali problém s vyčistením spodnej časti traktorových kosačiek. Podarilo 

sa nám urobiť nájazdovú rampu, použitím ktorej môžeme traktoriky bez 

problémov vyumývať a vyčistiť. Pracovalo sa na mnohých ďalších 

úlohách súvisiacich s chodom 

a prevádzkou obecného úradu. Pre 

občanov boli vypracované daňové 

rozhodnutia, ktoré boli doručené do 

jednotlivých domácností. V danom období 

sme zabezpečovali v dvoch kolách 

prezidentské voľby, ale i voľby do 

europarlamentu. Pracovníčka OcÚ v spolupráci s kontrolórkou obce 

Záverečný účet, ktorý je jedným z podkladov pre audit obce. 

Prostredníctvom Enviromentálneho fondu bola podaná žiadosť na 

obnovu obecnej budovy, na jej rekonštrukciu. Podobná žiadosť bola 

vypracovaná a podaná na úrad vlády, ktorá bola v týchto dňoch 

schválená. Na základe žiadosti nám finančnou čiastkou prispela aj 

Nafta, a.s. Pracovníci obecného úradu zo všetkých úsekov a všetkých 

stupňov sa zúčastňovali školení a porád, ktoré boli pripravované 

okresným úradom. Na obecnom úrade bola 

dňa urobená hĺbková kontrola zo strany HaZZ 

Michalovce, ktorú vykonali Ing. Guľáš a Ing. 

Perun. V minulých dňoch bola tiež urobená 

hĺbková kontrola na úseku civilnej ochrany 

a mimoriadnych opatrení v prípade napadnutia, 

ohrozenia alebo inej živelnej pohromy, za účasti Ing. N. Takáča za 

Krajský úrad Košice, Ing. Belušáka, vedúceho odboru Michalovce a Ing. 

Pavelku zo zvláštneho úradu CO.  
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V týchto dňoch očakávame v obci ďalšiu kontrolu – 

zasadnutie brannej rady okresu Michalovce za 

účasti jej predsedkyne, prednostky OÚ Michalovce, 

PhDr. J. Cibereovej, riaditeľa HaZZ Michalovce, 

riaditeľ polície, riaditeľa nemocnice Svet zdravia, 

riaditeľa Arrivy Michalovce, veliteľa vojenskej 

jednotky Michalovce, vedúceho zvláštneho odboru Michalovce Ing. 

Belušáka a Ing. Pavelku a tiež zástupcu kraja. Zasadnutia sa zúčastní aj 

primátor V. Kapušian PaedDr. P. Petrikán a starosta Čierneho Poľa p. V. 

Vinc. Na zasadnutí má obec predložiť „Správu o pripravenosti obce 

Bajany na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu, zachovanie 

jeho bezpečnosti, ochranu života a zdravia osôb a na ochranu majetku v 

zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v 

čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.“ 

Verme, že kontrola dopadne dobre. Chcem tiež spomenúť, že v danom 

období sa uskutočnilo zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

S programom a uznesením ste sa mohli oboznámiť na webovej stránke 

obce alebo na informačnej tabuli.  

V ďalšej časti príspevku vám prinášam chronologický 

prehľad prác za obdobie apríl – jún 2019: 

 

2. 4. – beseda so spisovateľkou A. Garbinskou – TSP 

3. 4. – dovoz mulčovača 

4. 4. – Prešov – odovzdanie podkladov k projektu Komunitné centrum  

           a k žiadosti o kontrolu na  mieste k chodníkom 

8. 4. – mulčovanie veľkého ihriska, za KD, bajanská  jama, na Vysokú n/U 

9. 4. – Ing. Juráková Košice – rómska komunita 

10. 4. – MŠ – rodičovské združenie 

11. 4. – Prešov – žiadosť na Enviromentálny fond – obecná budova 

12. 4. – školenie k Eurovoľbám 

15. 4. – 18. 4. – veľkonočná výzdoba 

16. 4. – 17. 4. – vzdelávanie TSP – Mgr. Čeplíková 

 



- 5 -  

 

17. 4. – vydané stavebné rozhodnutie na     

             Komunitné centrum  

            -okresný úrad –  školenie Eurovoľby 

24. 4. – 25. 4. – vzdelávanie TP – p. Bosnyáková 

24. 4. – prevážanie makadamu 

29. 4. – zasadnutie OZ 

7. 5. – IS Košice – geodeti – geometrické zameranie chodníkov 

10. 5. – dovoz hutného materiálu na oplechovanie maringotky 

          - školenie predsedov, podpredsedov, zapisovateľov OkVK na  

            Eurovoľby 

          - výmena hasiacich prístrojov v objektoch OcÚ 

13. 5. – doplnenie obnovenej požiarnej agendy podľa STN 

           - kontrola HaZZ Michalovce – Ing. Guľáš, Ing. Perun 

14. 5. – vyhotovená záťaž na traktor Kubota 

           - Prešov . agentúra Energia plus – Ing. Uram – podpísaná žiadosť  

             o NFP na Komunitné centrum, podpísaná žiadosť  

             a monitorovacia správa na  kontrolu na mieste – chodníky I.  

             etapa 

            - odvoz prívesu za traktorom na opravu do Humenného 

15. 5. – zasadnutie výkonného výboru MAS v Zemplínskej Širokej 

15. 5. – 22. 5. – oplechovanie maringotky 

16. 5. – zasadnutie R- ZMOS Michalovce 

15. 5. – 16. 5. – vzdelávanie TP – p. Bosnyáková 

21. 5. – 24. 5. – oprava strechy nad OcÚ po víchrici z r. 2018, oprava  

              fasády 

20. 5. – valné zhromaždenie VVS Košice 

21. 5. – kontrola krajského a okresného úradu –  oddelenie pre zvláštne     

              úlohy – branná povinnosť  a úlohy s tým spojené – Ing. Mjr. N.  

              Takáč, Ing. Belušák, Ing. Pavelka 

22. 5. – návšteva kandidáta za europoslanca za SNS Ing. M. Čorneja 



- 6 -        

 

   - schválená dotácia úradu vlády na ukončenie  

     cesty k rómskej osade „Zugov“ 

22. 5. – 24. 5. – vyhotovenie schodiska   

       a odpočívadla k maringotke 

23. 5. – vyhodnotenie žiadosti o NFP MŠ – malé   

          ihrisko – nevyhodnotený 

25. 5. – Eurovoľby 

27. 5. – návšteva u poslanca NR SR za pol. stranu  

             Most – Híd p. E. Jakaba 

28. 5. – Prešov – agentúra Mediinvest 

               prehodnotenie rozpočtu projektu na   

             obecnú budovu – ZŠ, čestné vyhlásenie k žiadosti o NFP 

23. 5. – 28. 5. – uloženie dlažby na schodisko do kotolne 

29. 5. – Nafta, a.s. – schválenie žiadosti o dotáciu vo výške 1 000 €  

30. 5. – 31. 5. – vzdelávanie TP – p. Bosnyáková 

3. 6. – opravená vlečka za traktorom – privezená 

4. 6. – vyúčtovanie výdavkov na Eurovoľby – OÚ Michalovce 

5. 6. – MŠ – letná detská 

športová olympiáda – Záhor 

7. 6.- MDD – MŠ a deti z obce 

– športové súťaže a hraničná 

polícia 

28. 5. – 12. 6. – kosenie – 

mulčovanie verejných 

priestorov 

10. 6. – Liptovský Mikuláš – 

verejné obstarávanie 

Komunitné centrum 

12. 6. – školenie pracovníčky OcÚ – p. O. Salayová 

13. 6. – podpísaný dodatok k zmluve TSP do 31. 8. 
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14. 6. – ukážka práce sokoliara pre deti MŠ 

17. 6. – výsadba tují pri oplotení RS 

18. 6. – zasadnutie výkonného výboru MAS   

              v Zemplínskej Širokej 

          - 1. postrek proti komárom 

          - zaslanie hlásenia prokurátorke OÚ Michalovce JUDr. Mihalcovej 

19. 6. – zasadnutie R – ZMOS Vinné jazero 

20. 6. – zasadnutie valného zhromaždenia VVS 

          - vypracovaná správa za Obec Bajany pre brannú     

             radu okresu Michalovce – konzultácia na     

             okresnom úrade 

21. 6. – geometrické zameranie – Ing. Karlík – výmena     

             pozemkov medzi OcÚ a p. Zs. Ujlakim 

22. 6. – navŕtaná studňa pri kompostovisku 

24. 6. – úrad vlády – schválenie žiadosti na rekonštrukciu obecnej         

              budovy vo  výške 13 000 € 

25.6. – TSP –supervízia Iňačovce 

26. 6. – výjazdové rokovanie vlády so starostami obcí a miest   

              michalovského okresu 

 

 

 

 

 

 

Do vašej ďalšej práce, do zberu úrody vám prajem dobré zdravie, 

bohatú úrodu a veľa úspechov. Prajem vám peknú dovolenku 

a príjemné prázdniny 

 

Bc. František Genco, starosta obce     
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Vážení občania, 

po troch mesiacoch k vám opäť prichádzam so zhodnotením prác pracovníkov 

na MOS a pracovníkov zamestnaných na obecnom úrade cez projekty úradu 

práce. V tomto období máme na MOS iba troch pracovníkov, ktorých chceme 

tieţ zaradiť do pracovného pomeru vďaka projektom. V posledných júnových 

dňoch nám ţiadosť schválili s nástupom od 01. 07. 2019 na dobu 8 mesiacov. 

Výhodou týchto projektov je, ţe určitú časť celkovej ceny práce zamestnanca 

refunduje úrad práce cez Európsky sociálny fond. V súčasnosti máme takto 

zamestnaných 6 pracovníkov z radov uchádzačov o zamestnanie evidovaných 

na úrade práce. Štyroch máme zamestnaných cez §54, Opatrenie č. 1, dvoch 

pracovníkov cez §54, Praxou k zamestnanosti. U týchto dvoch pracovníkov 

prebieha počas prvých šiestich mesiacov mentorovanie ich práce. Znamená to, 

ţe týchto pracovníkov sa snaţíme pri práci usmerniť, pomáhame im osvojiť si 

základné pracovné návyky, dodrţiavanie pracovného času, správanie sa na 

pracovisku a pod. Ďalšie tri mesiace vykonávajú títo zamestnanci prax. 

Ale poďme uţ k jednotlivým prácam. 

Pokračovali sme v zbere orezaných 

konárov od našich občanov. Tieto sa 

odváţali na kompostovisko. Jarné a letné 

obdobie je typické bujným rastom trávy. 

Preto sme najväčší dôraz kládli na 

vykosovanie verejných priestorov. 

Kosíme pravidelne podľa potreby. 

V tomto roku nám pribudli aj priestory 

starého cintorína, o ktorý sa staráme aj počas roka. Našťastie, pomáha nám 

technika, okrem traktorových a strunových kosačiek aj mulčovač za traktorom 

Kubota, ktorý obec zakúpila z vlastných zdrojov.  
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Vďaka mulčovaču môţeme za kratší čas vykosiť viac 

a väčších plôch. K letu neodmysliteľne patria kvety. Tie 

sme vysadili jednak do záhonov pred obecným úradom 

a tieţ do kvetináčov, ktoré zdobia naše okná. Pravidelne 

striháme kríky, lebo len skutočne upravená zeleň 

prináša to pravé potešenie. Naša stará maringotka dostala nový šat v podobe 

plechu. Urobili sa k nej aj schody so zábradlím. Plánujeme ju umiestniť vedľa 

kompostoviska a bude slúţiť na uloţenie náradia. Pred časom sme vybetónovali 

prístupové schody k obecnej kotolni. Na tieto sme uloţili dlaţbu. Plochu pred 

autobusovými zastávkami sme olemovali výstraţným ţlto čiernym zafarbením. 

V centre obce sme natreli obrubníky latexovou farbou. Dokončili sme úpravu 

priekop v obci po rekonštrukcii chodníkov. Pozvárali sme zábradlie pri chodníku 

pri č. d. 30, natreli sme ho základnou a vrchnou červeno bielou farbou.  

O poriadok v priestoroch obecného úradu, novej zasadačky, kancelárie AČ sa 

stará p. M. Štundová, ktorá má na 

starosti aj kvetinové záhony. Okrem 

toho kaţdý štvrtok cestuje do 

Beţoviec za naším obvodným 

lekárom a zabezpečuje predpis 

liekov podľa vašich poţiadaviek. 

Poriadok v materskej škole, 

v kancelárii TSP a v bývalých 

priestoroch školy spolu s priľahlým okolím má na starosti p. A. Lakatošová. 

Kaţdý pozná svoje povinnosti a snaţí sa ich vykonávať čo najzodpovednejšie. 

A tak to má byť. Len s takýmto prístupom spolu niečo dokáţeme urobiť 

v prospech všetkých našich občanov.  

Váţení občania, to je v krátkosti zhrnutie prác za uplynulé obdobie troch 

mesiacov. Leto je v plnom prúde, slniečko ukazuje svoju silu. Uţime si ho teda 

do sýtosti a načerpajme energiu do ďalších dní roka.  

Všetkým vám prajem príjemné strávenie letných dní a zaslúţených dovoleniek 

 

Ibolya Bosnyáková, koordinátorka MOS 
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Vážení občania,  
 
zamestnanci Materskej školy Bajany pracovali aj v tomto školskom 
roku 2018/2019 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. Našim 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 16 detí, 
pričom 14 z toho boli 
Bajančania. Do základnej školy 
nám odchádzajú 4 deti: Beátka 
Granatová, Marko Krištof, 

Nikolka Mižová a Zarka Šťastná. 
Personálne obsadenie: Učiteľka poverená vedením MŠ: Bc. Alica 
Salayová, učiteľka MŠ: Nora Penzešová, vedúca školskej 
jedálne: Lívia Mižová, Kuchárka: Magdaléna Gencová, 
Upratovanie mala na starosti p. Agáta Lakatošová, ktorá nám 
bola veľmi nápomocná aj v starostlivosti o deti. V tomto školskom 
roku sme pripravovali rôzne športové i kultúrne podujatia: 
Sláviček  v speváckej súťaži v obci Palín našu materskú školu v 
októbri úspešne reprezentovali Nikolka Mižová a Marko Krištof.  
 
 
 



- 11 - 

 
Športová olympiáda v obci Záhor, kde našu 
škôlku reprezentovali naši predškoláci: Beátka 
Granatová, Nikolka Mižová, Marko Krištof 
a Zarka Šťastná.   
Pre deti sme pripravili aj Karneval(vo februári). 

V mesiaci jún v rámci dňa detí nás navštívila 

Hraničná polícia, ktorá nám odprezentovala ukážku a výcvik psa 

.Potom sme tu mali Sokoliara, kde sme sa bližšie zoznámili 

s krásnymi dravcami. Nechýbali ani Hasiči, kde deti so záujmom 

sledovali celý priebeh akcie. Záujem zo strany rodičov a detí bol 

zjavný. Konala sa aj rozlúčka s predškolákmi, kde sme deťom 

odovzdali osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. 

Vzájomnými návštevami sme nadviazali spoluprácu s miestnym 

Denným stacionárom.  

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, ale hlavne so 

zručnosťami svojich detí. Chceme sa poďakovať obci za 

ústretovosť a pomoc pri našich akciách a školských aktivitách a 

tiež za finančnú pomoc. Ďakujeme aj pracovníkom aktivačnej 

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

o úpravu dvora. 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 v 

pondelok 1. JÚLA 2019. NÁSTUP DO 

MŠ PO PRÁZDNINÁCH je v pondelok 

2. SEPTEMBRA 2019. Príjemné letné 

prázdniny želá  

Bc. Alica Salayová, učiteľka poverená vedením MŠ 
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Vážení občania, 

máme šťastie. Príroda svoje zákonitosti zvykne dodržiavať. Leto 

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

kanceláriách. Končí sa školský rok 2018/2019 a prichádzajú 

prázdniny,   čas dovoleniek a oddychu.  

Ako už iste viete, 

stravovanie v školských 

jedálňach podlieha prísnym 

predpisom, a preto je tu 

strava pestrá s obsahom 

výživových látok, ktoré 

nepodporujú obezitu detí. 

Preto počas celého 

školského roka školská 

jedáleň zabezpečovala 

stravu ako plnohodnotné teplé jedlo. Podľa odborníkov z Úradu 

verejného zdravotníctva SR, školské stravovanie dnes predstavuje 

systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy deťom a mladistvým. 

Základné podmienky školského stravovania sú uvedené v 

školskom zákone a všeobecne záväzných predpisoch, ako sú 

zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov a odporúčané výživové 

dávky, s primeraným akceptovaním návrhov, pripomienok a 

osobitostí stravovania v rodinách detí a ich stravovacích návykov. 

Ako som už spomínala na začiatku, blížia sa k nám prázdniny čas 

dovoleniek, tak na záver v mene kolektívu školskej jedálne vám 

chcem popriať krásne prežité letné dni. 

 

Lívia Miţová, vedúca ŠJ pri MŠ Bajany 
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Po dlhej zime k nám konečne zavítala očakávaná jar. Slnečné lúče a 
samotná príroda akoby nám chcela naznačiť, aby sme zastali, 
porozhliadli sa okolo seba a spomenuli na všetko krásne, čo sme prežili, 
precítili, čo nám urobilo radosť. Jar 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. Využite toto ročné 
obdobie aj na hľadanie tejto radosti. Veď ako povedal filozof Marcus 
Aurelius „ Kto žije v harmónii sám so sebou, žije v harmónii s celým 
svetom.“ 

 
Mnohí ľudia dnes ani oddychovať 
nedokážu. Pracujú často aj počas 
dovolenky alebo v nedeľu. Človek 
však nie je stroj. Jeho súčasťou sú 
aj city, emócie, túžby. Má svoje 
hranice a limity. Potrebuje získať 
novú inšpiráciu a impulzy. Potrebuje 
dobyť energiu pre ďalšiu prácu a 
tiež upokojiť sa. Preťaženie však  
môže prekrývať signály tela a náš 
vnútorný hlas, ktorý nám chce 
našepkať, aby sme sa vymanili zo 
stereotypu a neustáleho zhonu. 
Musíme sa stíšiť, aby sme dokázali 

vnímať svoje skutočné potreby. Každý z nás je iný, každý z nás 
potrebuje aj inak oddychovať. Podstatné je nepodceňovať aj túto súčasť 
života, aby nedochádzalo k zbytočnému vyhoreniu osobnosti.  
Je to dôležité a spomínam to preto, že s týmto ročným obdobím , 
prichádzajú na rad rôzne práce a povinnosti v záhradkách, či okolo 
domu.  
Keďže k nám už zavítali aj horúce , letné dni, netreba zabúdať na pitný 
režim, aby sme predišli rôznym kolapsom. Napriek mnohým vašim  
povinnostiam sme tu stále pre vás a snažíme sa vám vychádzať v 
ústrety.  
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Riešili sme mnohé problémy, napr. z oblasti 
zamestnanosti, intervencie smerujúce k zvýšeniu 
šance uplatniť sa na trhu práce a k udržaniu 
existujúcich  pracovných miest. Asistencia pri 
vyhľadávaní zamestnania- vyhľadávanie voľných 
pracovných miest, komunikácia s potenciálnymi 
zamestnávateľmi, asistencia pri písaní životopisov, 
žiadostí do zamestnania, motivačných listov a pod. Za účelom 
zvyšovania kvalifikácie klientov – vyhľadávanie rekvalifikačných kurzov, 
doplnkového vzdelávania a pod. Z oblasti bývania intervencie spojené s 
bežným chodom domácnosti,  asistencia pri riešení poplatkov za vodné, 
stočné, elektrinu, plyn, palivové drevo. Poradenstvo smerujúce k 
dodržiavaniu hygieny interiéru a exteriéru. 
Čo sa týka oblasti zdravia, intervencie smerovali k zvýšeniu dostupnosti 
služieb zdravotnej starostlivosti, spolupráca so zdravotnými 
zariadeniami, spolupráca a konzultácie s lekárom, asistencia pri 
predpisovaní liekov a ich výbere a pod. Podpora klientov k 
zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu. Poradenstvo v oblasti 
osobnej hygieny a čistoty domácnosti a prostredia.  

V neposlednom  rade spomeniem a j oblasť 
financií a hospodárenia. Tu sme sa snažili o 
zvyšovanie ekonomickej gramotnosti klientov, 
objasňovanie faktúr, poradenstvo týkajúce sa 
splátkového kalendára, pomoc s vypisovaním 
poštových poukážok a podacích lístkov,  
asistencia  a komunikácia s exekútorom a pod. 

Sociálne zabezpečenie – intervencie smerujúce k zabezpečeniu 
benefitov a plneniu povinností vyplývajúcich z príslušnosti v systéme 
sociálneho zabezpečenia štátu, intervencie v súvislosti so stratou 
zamestnania a nezamestnanosťou – spolupráca s ÚPSVaR, pomoc pri 
vybavovaní sociálnych a štátnych dávok, pomoc pri vybavovaní 
kompenzačných príspevkov, spolupráca so sociálnou poisťovňou a pod. 
Po dohode s p. starostom sme pre bezvládnych občanov našej obce 
zakúpili invalidný vozík. Bodaj by ho nikto nikdy nepotreboval. Ale ak 
predsa, kontaktujte nás, invalidný vozík vám zapožičiame.  
Úradné hodiny zostávajú nezmenené.  
Veríme, že spolupráca s nami bude viesť k vašej spokojnosti. 
Prajem vám príjemné prežitie letných dní 
 

Mgr. Silvia Čeplíková, TSP Bajany 
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Vážení občania,  
prešli ďalšie tri mesiace a s nimi sa končí aj školský rok. Preto by 
sme vás chceli informovať o činnostiach v našom Dennom 
stacionári. 

 

 Dňa 2.4.medzi nás zavítala 

spisovateľka Anna Garbinská, 

ktorá nám predstavila svoju novú 

knihu „Kruté objatie“. Po pútavom 

rozprávaní obdarovala naše klientky 

darčekom na pamiatku. Dostali od 

nej jej najnovšiu knihu aj 

s venovaním. Túto akciu 

zorganizovala TSP v spolupráci 

s OcÚ. 

Klientky s opatrovateľkou odovzdali háčkované detské 

oblečenie na neonatologické oddelenie v Michalovciach. Privítali 

nás s radosťou a boli nám veľmi vďační. 

15.4. do Denného stacionára zavítal pán J. Haláč, ktorý naším 

klientkam predviedol maľovanie veľkonočných kraslíc. Technika 

klientky zaujala a zapojili sa do aktivity.  

Klientky pani J. Szallárova a pani M. Nyisztorová v apríli oslávili 

narodeniny v kruhu blízkych ľudí,  ktorí sú im ako rodina. 

12. máj je vyhlásený za Deň matiek. V tento krásny deň si naše 

klientky uctil a zároveň potešil pekným kvetom a milým slovom 

pán Maňko. 

Dňa 31.5. opatrovateľka s klientkami boli v Sobranciach na 

prednáške kurz prvej pomoci. Nič, čo človek vie, nie je na škodu. 

Ani nevieme, kedy nám život pripraví situáciu, keď budeme musieť 

niekomu pomôcť.  
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7.6. sme s klientkami piekli banánové 

pampúšiky. Za poskytnutie riadu a priestoru 

na pečenie ďakujeme p. M. Gencovej, 

kuchárke MŠ. 

Z Nitry k nám došli páni, u ktorých si naše 

klientky a zamestnanci obecného úradu mohli dať vyšetriť svoj 

zrak. Veď prevencia je dôležitá.  

14.6. sa v miestnej materskej škole 

konala  ukážka práce sokoliara. 

Práca s dravými vtákmi zaujala nielen 

našich najmenších, ale aj naše 

klientky.  Mali o jeden zážitok viac.  

 

Počas dňa stráveného v stacionári 

nezaháľame a naďalej sa venujeme 

háčkovaniu. Vytvárame stále nové 

a krajšie veci. Máme šikovné ruky. 

Tentoraz MUDr. O. Copák odovzdal 

háčkované oblečenie od našich 

klientok na neonatologické oddelenie 

v Humennom. Sme radi, že sme im aspoň takto mohli urobiť 

radosť.  

24. júna nás poctil svojou návštevou služobník Boží pán ThDr. 

Marek Pejo, PhD., gréckokatolicky kňaz, ktorý slúži v 

Lekárovciach. Pravidelne k nám chodí pani pedikérka a pani 

kaderníčka, ktoré sa starajú o naše klientky. Stále vytvárame 

nejaké nové akcie, podujatia, aby nám bolo super! 

 

Vám, milí školáci, prajeme pekné prežitie prázdnin a veľa nových 

zážitkov. Aj vám ostatným prajeme krásne leto. 

 

S pozdravom klientky a opatrovateľky Denného stacionára 

Zuzana Kováčová a Irena Popčáková 
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Vážení spoluobčania, 

 

leto sa nesie aj v znamení zberu plodov našej práce – zberu úrody. Zrno 

- to je náš chlieb každodenný. Každý hospodár má radosť, lebo vidí 

výsledok svojej celoročnej práce, pôda mu vracia to,  čo do nej vložil. 

Vracia mu nielen hlavný produkt – zrno, ale aj vedľajší  – slamu. A práve 

slama sa niektorým pestovateľom stáva nepotrebnou a ako 

najjednoduchší spôsob jej likvidácie je jej spálenie priamo na poli. 

Možno si to neuvedomujú,  práve vypaľovaním  strnísk a slamy po žatve 

sa dopúšťajú porušovaniu niekoľkých zákonov. V prvom rade je to 

porušovanie Zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody. V druhom rade je to 

porušovanie Zákona o ochrane pred 

požiarmi č. 314/2001 Z.z. Spaľovanie 

slamy predstavuje vážne riziko vzniku 

požiaru väčšieho rozsahu s veľkými 

materiálnymi škodami a mnohokrát aj 

s ohrozením života. 

 Z tohto dôvodu vyzývame všetkých občanov, aby  slamu 

nespaľovali, ale radšej pozbierali, a nechali zhniť na kope. Svojím 

konaním nielenže pomôžeme prírode a znížime riziko vzniku 

požiaru, ale vyhneme sa aj prípadným sankciám. Nezabúdajme, že 

oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. 
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Za neoznámenie vzniku požiaru hrozí občanovi 
pokuta do 99 Eur, za neposkytnutie pomoci pri 
zdolávaní požiaru pokuta do 165 Eur, za 
vypaľovanie porastov, za spôsobenie požiaru alebo 
nedodržanie príkazov na zabránenie vzniku 
požiarov pokutu do 331 Eur. 

A na záver: Čo robiť v prípade už rozšíreného 
požiaru ?  Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. 
č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie. Uviesť: 

 kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá 
 Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, 

vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej 
pokynmi. 

 Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi 
prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné 
hasiace prístroje a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na 
zamedzenie jeho šírenia. 

 Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, 
evakuovať najmä deti a chorých ľudí. 

 Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc 
jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, 
zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na 
zdolanie požiaru. 

 Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, 
evakuovať najmä deti a chorých ľudí. 

 Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc 
jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, 
zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na 
zdolanie požiaru. 

Problémom je lepšie predchádzať, ako ich riešiť. Tak je to aj v prípade 
rušenia nočného kľudu. Pokoj a ticho berieme pri bývaní v byte, ale aj 
dome za samozrejmosť. Zabezpečuje ich dodržiavanie pravidiel 
nočného kľudu. Akoby vyzeralo respektíve skôr znelo, keby hluk zo 
strojov, ohňostroja či hlasná hudba z domácej oslavy alebo grilovačky 
znela z každého dvora či okien bytu každý večer? Susedské vzťahy sú 
pre vytvorenie spokojného domova jedným z najdôležitejších faktorov a 
ich kvalitu v mnohých prípadoch určuje hlučnosť v nočných hodinách.  
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Pri bývaní v byte aj dome aj počas dňa. Predsa len 
obojstranná ohľaduplnosť je na mieste. 
Všetky osoby sú povinné zachovávať 

celoročne nočný kľud. Nočný čas kľudu je od 

22:00 hod. do 06:00 hod. 

Nočný kľud nesmie byť rušený pouţívaním 

akéhokoľvek zdroja hluku prekračujúcom najvyššie prípustné 

hodnoty pre denný a nočný čas. Cez deň dovolená hranica hluku 

predstavuje maximálne 50 decibelov. V nočných hodinách sa 

znižuje na úroveň maximálne 45 decibelov. Pre ilustráciu okolo 70 až 

80 decibelov môže vyprodukovať ruch na križovatke, alebo 50 

decibelov dokáže vydávať práčka či vysávač staršieho typu. Zamyslite 

sa nad tým, ako dodržiavate nočný kľud vy a vaše okolie. Ak sa 

stanete obeťou jeho porušovania, predtým než zavoláte políciu alebo 

napíšete sťažnosť, skúste narušiteľa upozorniť a dobrým slovom 

vyriešiť celú situáciu. 

 

Hoci oficiálne nemáme v obci futbalové 

mužstvo, futbal v našej obci 

nestagnuje. Športuchtiví páni sa 

zúčastňujú turnajov v okolitých 

obciach: 

22. júna v Pavlovciach nad Uhom, kde 

obsadili  5. miesto a 6. júla vo Vysokej 

nad Uhom, kde sa umiestnili na 3. 

mieste.   

Športová komisia pri OZ pod vedením 

p. M. Kopora ml. organizuje 3. 

augusta futbalový turnaj v našej 

obci. Podrobnosti vám budú včas 

oznámené. 

 

Ďakujem za pozornosť 

 

Bc. František Genco, starosta obce 
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                     Príďte, poseďte si, zabavte sa... 

                               OBEC   B A J A N Y 

                      Vás pozýva na oslavy DŇA OBCE, 

                                   ktoré sa uskutočnia 

                       dňa 27. júla 2019, od 17, 00 hod. 

                                 na Obecnom úrade. 

Program: 

17,00 Vystúpenie speváckej skupiny BEŢOVČANKY 

17, 30 Otvorenie – Privítanie účastníkov a hostí - Príhovor 

starostu obce a hostí  

18, 00 Vystúpenie speváckej skupiny TARNAVČAN 

19, 00 Vystúpenie speváckej skupiny HARMONIA Michalovce 

19, 30 – do polnoci  hudobná skupina Flegment hrá do tanca 

a na počúvanie 

 Pre deti: kolotoč, nafukovací hrad, popcorn, cukrová vata...      

                              O občerstvenie je postarané...            

 

Uţite si večer plný hudby a zábavy... Tešíme sa na Vás 
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„Nádej je okno do nového dňa. Stačí ho otvoriť. Nádej je čerstvý vzduch, 

ktorý poskytuje tvojim pľúcam potrebný kyslík. Stačí sa nadýchnuť. Dúfať 

znamená milovať život, milovať ho každý deň, pokiaľ nenastane deň bez 

súmraku.“  

Matej býval manaţérom v nočnom podniku alebo reštauráciách. Mával vţdy 

neskutočne dobrú náladu. Keď sa ho niekto spýtal, ako sa má, vţdy len 

odpovedal: „Ak by som sa mal ešte lepšie, uţ by som to asi ani nepreţil.“  

A keď zmenil podnik, kde pracoval, mnoho čašníkov ho bez váhania 

nasledovalo. Prečo? Pretoţe Matej bol prirodzeným motivátorom. Ak mali 

zamestnanci zlý deň, vţdy tam bol, aby im povedal, ako sa 

pozrieť pozitívne aj na zlú situáciu. Vţdy, keď som ho videl 

pri práci, fascinovalo ma to. V jeden ťaţký deň som uţ ale 

nevydrţal a spýtal sa ho: „Matej, nedáva mi to zmysel. Nikto 

nemôţe byť vţdy iba pozitívnym človekom. Ako to robíš?“  

Matej mi na to len jednoducho odpovedal: „Kaţdé ráno sa 

zobudím a poviem si, ţe mám 2 moţnosti. Môţem si vybrať či budem mať dobrú 

náladu alebo zlú náladu. A ja si vţdy vyberiem dobrú náladu. Vieš, vţdy sa niečo 

zlé pritrafí, ale môţem si vybrať či toho budem obeťou alebo sa z toho poučím. 

Vţdy si vyberiem poučenie. Vţdy, keď za mnou niekto príde so sťaţnosťami, 

môţem si vybrať prijať jeho sťaţnosti alebo vyzdvihnúť z toho tú pozitívnu 

stránku ţivota.  Vţdy si vyberiem, tú pozitívnu stranu ţivota.“ „Ale to nie je to 

vţdy jednoduché,“ namietal som. „Áno, to máš pravdu,“ povedal Matej. 

„Ţivot je vţdy o výberoch. Odseknutie  toho zlého, protivného z kaţdej situácie je 

výber.  Vyberáš si tieţ, ako budeš reagovať na situáciu, ako budú ľudia 

ovplyvňovať tvoju náladu. Vyberáš si či budeš mať dobrú alebo zlú náladu.  Je to 

tvoja voľba, tvoj výber, ako budeš ţiť svoj vlastný ţivot.“ 
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O niekoľko rokov neskôr som sa dopočul, ţe Matej 

preţil hroznú vec. Niečo, čo by ste nikdy nečakali, ţe 

sa človeku ako on môţe stať. Jedného dňa, keď 

posledný odchádzal v noci z práce, vošli do podniku 

traja ozbrojení muţi a chceli ho okradnúť o celú trţbu.  

Ako sa Matej snaţil otvoriť kasu, jeho ruky sa triasli od nervozity. Nešťastnou 

náhodou sa kasa nedala otvoriť a zlodej ho v panike váţne postrelil. Našťastie ho 

našli dosť rýchlo a previezli do nemocnice. Po 18 hodinách operácie a týţdňoch 

zotavovania v nemocnici sa Matej dal nejakým zázrakom dokopy. Stretli sme sa 

asi o 6 mesiacov od toho nešťastného incidentu. Keď som sa ho spýtal, ako sa 

má, tradične mi iba odvetil: „Ak by som sa mal ešte lepšie, uţ by som to  asi ani 

nepreţil.“  Spýtal sa ma, či chcem vidieť jeho jazvy, čo mu  na pamiatku zostali . 

Odmietol som. Namiesto toho som sa ho ale spýtal, čo mu prebehlo mysľou, keď 

uvidel tých zlodejov. „Prvá vec, čo mi preletela mysľou, ako som leţal v krvi na 

podlahe bola, ţe mám dve moţnosti: môţem si vybrať či chcem ţiť alebo umrieť. 

Vybral som si ţivot.“ „Nemal si strach?“ spýtal som sa. Matej pokračoval: 

„Záchranári boli úţasní. Neprestávali mi hovoriť, ţe budem v poriadku. Ale keď 

ma viezli na vozíku na urgentný príjem a uvidel som tváre lekárov a sestier, začal 

som mať skutočný strach. V ich očiach som čítal: Toto je mŕtvy muţ. A vtedy som 

vedel, ţe musím niečo urobiť.“ „A  čo si urobil?“ spýtal som sa prekvapene. 

„Bola tam jedna obrovská sestra, ktorá na mňa kričala predoperačné otázky, či 

som na niečo alergický...“ Povedal som jej, ţe: „Áno, na náboje.“ 

Ako sa všetci smiali, povedal som im: „Vybral som si ţiť. Prosím, operujte ma ako 

ţivého, nie ako mŕtveho.“ 

Matej mohol ďakovať schopnostiam lekárov, ţe sa im podarilo ho zachrániť, no 

určite i svojmu postoju k ţivotu. Naučil som sa od neho, ţe vţdy mám moţnosť, 

či si budem ţivot uţívať alebo ho nenávidieť. Vţdy môţem ešte zabojovať, aj keď 

nejakej veci uţ nikto, okrem mňa, nedáva nádej. 

Jediná vec, ktorú ti skutočne nikto nemôţe vziať je tvoj POSTOJ. Takţe, ak na to 

budeš pamätať, všetko v tvojom ţivote pôjde omnoho ľahšie. 

 

Zdroj: internet 
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