
          

 

 

 

   

        
 
   
 

Milí spoluobčania, 
 

dostáva sa Vám do rúk prvé vydanie Slavkovčana, obecného 

spravodaja,  určeného pre Vás. Vzhľadom k tomu, že súčasná pandemická 

situácia nám  nedovolí stretávať sa na spoločných akciách, rozhodli sme sa 

spolu  s poslancami  obecného zastupiteľstva, že Vás touto formou budeme  

informovať  o činnosti  v obci, o našich plánoch, pripravovaných 

a realizovaných projektoch. Na príprave tohto prvého vydania sa podieľali 

predsedovia spoločenských organizácií v obci, zamestnanci terénnej sociálnej 

práce, komunitného centra, zamestnanci materskej školy a zástupca 

gréckokatolíckej cirkvi v obci, za čo im  veľmi pekne ďakujem. 

Máme za sebou ťažký rok 2020. Vďaka Vám  všetkým a Vašej 

zodpovednosti sa nám ho podarilo zvládnuť a dúfam, že nový rok nám prinesie 

viac zdravia a slobody a že budeme môcť naplniť  ciele, ktoré sme si stanovili. Vo svojom príspevku 

Vás v krátkosti  poinformujem o schválených a pripravovaných investičných projektoch a predstavím 

Vám Plán hlavných úloh obce, ktorý sme schválili na rok 2021.  

Prajem Vám príjemné chvíle, strávené pri čítaní 1. vydania nášho Slavkovčana. Želám  Vám 

a Vašim blízkym tento rok prežitý v plnom zdraví, spokojnosti, vo vzájomnej úcte a tolerancii. 

 

                                                                      S úctou  a vďakou Vaša starostka         

                                                                   Iveta Pavliková
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Príhovor otca Kamila Ganóczyho 

 

Drahí bratia a sestry, milí Slavkovčania! 

V čase, keď sa „rok s rokom zíde“, si azda každý z nás zvykne trocha 

zaspomínať. Niekto možno na čas dávno minulý, lebo „sme znova o rok starší“ 

a mnohí ďalší, len tak, na posledný rok. Aby sme si pripomenuli, čo priniesol,  

i čo si so sebou berie. Rok 2020 bol zvláštny a mohli by sme tiež povedať, veľmi 

špecifický. Oveľa viac, ako jeho predchodcovia, nám totiž pripomenul 

pominuteľnosť nášho života  a životného štýlu… Kto by pred rokom povedal, 

že prežijeme Veľkonočné sviatky bez možnosti navštíviť chrám, že budeme po 

obci chodiť v rúškach, že budeme zvažovať návštevu blízkej osoby, či dokonca 

príbuzného podľa toho, či býva v obci v našom okrese alebo je to už prvá 

dedinka za jeho hranicami? 

  Náš život sa zmenil… sme možno viac sami, viac pri telefónoch, či 

tabletoch, televízii, či rádiu. Na mnohé sme si zvykli, no s niečím sa stále 

nevieme zmieriť. Popri tom sme už možno prišli na to, akí sme slabí  i na to, čo je pre nás v živote 

najdôležitejšie. 

Sv. apoštol Pavol nám píše v 2. liste Korinťanom o podobnej skúsenosti. Hovorí tu ako už 

mnohokrát pre svoju slabosť prosil Pána, aby od neho odstúpil. Robí to preto, lebo si uvedomuje svoju 

úbohosť  a svoje chyby. A aká bola Božia odpoveď? „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale 

prejavuje v slabosti. (Kor 12, 11)“. A je to práve Božia milosť, ktorá i nás dokáže držať takpovediac 

„nad hladinou“, i keď všetko ostatné zlyháva. 

Záleží len na nás, či s touto Božou milosťou vo svojom živote počítame. Ak sa totiž spoliehame 

len na naše vlastné sily, potom môžeme veľmi rýchlo zistiť, že tých síl veľa nie je.  

Ak sa ale aj v tých najťažších chvíľach vieme obrátiť na Pána, On je ten, ktorý nám ukáže ten 

správny smer nášho života, smer k Nemu. I keď  v týchto dňoch nemôžeme prísť do chrámu, stále sme 

povolaní to robiť v našej osobnej modlitbe, či účasťou na bohoslužbách pomocou médií. A tak 

nezabúdajme,  i v tomto čase, odovzdávať naše každodenné radosti i starosti do Jeho rúk. 

S Bohom budeme udatní, On našich nepriateľov pošliape“, tak hovoria slová žalmistu. A tak aj 

my teraz na začiatku nového roku prosme, aby sme pamätali na tieto jeho slová: „S Bohom budeme 

udatní!“ 

Nevieme totiž, čo všetko prinesie ten nový rok. Nevieme ani to, čo všetko si bude chcieť so 

sebou odniesť. Vieme ale, že doň môžeme vstúpiť s novou nádejou. Pretože Kristus – Emanuel (Pán       

s nami) je v každej chvíli nášho života s nami, aby nás podržal v ťažkých chvíľach. Aby svojím Svätým 

Duchom podoprel starých, učil mladých… a aby nás všetkých znova priviedol o krok bližšie k Sebe. 

Prosme teda, i v tento čas, aby sme mali otvorené srdcia. Aby v našich vzťahoch nechýbalo 

odpustenie a láska. Aby sme boli svetlom pre všetkých ľudí, ktorých stretneme. Aby Boh poznačil tento 

nový rok 2021 svojou mocou a my sme takto o rok mohli konštatovať, že to bol rok, kedy sa nás znova 

Boh mocne dotkol a viedol nás po cestách tohto sveta do svojho Nebeského kráľovstva.  

o. Kamil Ganóczy                          

administrátor gréckokatolíckej farnosti Slavkovce 
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Informácie o rozvojových investíciách v obci 

 
              V lete minulého roku sme pokračovali vo výstavbe kanalizácie v obci, na základe schválenej 

dotácie z Environmentálneho fondu a zrekonštruovali sme časť miestnej komunikácie na  uličke.  

              Počas letných prázdnin sme vymenili v materskej škole starú kuchynskú linku za novú, 

vyrobenú na mieru. Tá stará už nespĺňala kritériá hygieny. Zakúpili sme tu aj výkonný hnetací stroj, 

keďže stravníkov nám stále pribúda. 

V decembri sme v obci zrealizovali výstavbu optickej siete. Jednotlivé domácnosti sú postupne 

pripájané, čo im umožní využívať vysokorýchlostný internet.  Optická sieť nám umožní aj  rozširovanie 

kamerového systému. K piatim existujúcim kamerám sme pridali dve a postupne budeme pridávať 

ďalšie.  

Ministerstvo vnútra SR nám schválilo projekt a dotáciu na rekonštrukciu chodníkov 

v obci. Túto rekonštrukciu zrealizujeme tohto roku. Budeme pokračovať aj v rekonštrukcii miestnej 

komunikácie na uličke.  

V Environmentálnom fonde máme podanú  ďalšiu žiadosť   o dotáciu  na pokračovanie vo 

výstavbe kanalizácie. Po jej schválení budeme v stavbe ďalej pokračovať.  V tomto fonde máme podanú 

aj žiadosť na zateplenie budovy a výmenu strechy obecného úradu. 

V oblasti odpadového hospodárstva máme podanú žiadosť o schválenie dotácie na zakúpenie 

traktora, vlečky, štiepkovača a čelného nakladača.  

V oblasti podpory miestneho rozvoja máme podané dve žiadosti o dotácie a to na výstavbu 

multifunkčného ihriska a na výstavbu detského a fintess ihriska ku komunitnému centru.  

Veríme, že tieto žiadosti budú kladne vyhodnotené a budeme môcť pokračovať v rozvoji našej 

obce. 

Prioritou pre nás je rekonštrukcia cesty na cintorín. Keďže na túto rekonštrukciu obec nemá 

finančné prostriedky, čakáme na vyhlásenie vhodnej výzvy, aby sme sa do nej mohli zapojiť. V pláne 

hlavných úloh máme uvedené ďalšie projekty a činnosti, ktorých realizácia bude závislá na finančných 

možnostiach obce. 

                          
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán hlavných úloh obce Slavkovce 

• Pokračovanie vo výstavbe kanalizácie v obci 

• Rekonštrukcia chodníkov 

• Rekonštrukcia cesty na cintorín 

• Rekonštrukcia a výstavba  ostatných miestnych komunikácií 

/ ulička, cesta pri rómskom sústredení, chodník na cintorín/ 

• Výstavba multifunkčného ihriska 

• Zateplenie budovy MŠ 

• Rekonštrukcia budovy obecného úradu 

• Rekonštrukcia budovy bývalého pohostinstva /krčmy/ 

• Organizovanie aktivačných prác, riadenie projektov TSP, KC, NP PRIM a MOPS 

• Zabezpečovanie prevádzky MŠ 

• Podpora spoločenských organizácií v obci 

• Organizovanie kultúrno-spoločenského života v obci 

• Snaha o získavanie dotácií pre rozvoj obce 

• Ďalšie úlohy podľa potreby 
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Základná organizácia Dedinskej jednoty dôchodcov 
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Som senior – a čo je viac? 

Hrdo vôkol  vravím, volám: 

som medzi Vami a som užitočný, 

napriek svojím slabým nohám. 

 

Milí seniori, 

 
prežili sme, dúfam, že všetci v zdraví,  

rok 2020. Nebol to jednoduchý a ľahký rok. 

Bezstarostné boli snáď len prvé dva mesiace. 

Už od marca sme sa kvôli novému koronavírusu 

ocitli v tvrdom lockdowne, keď sme mohli 

odísť z domu len v najnutnejších prípadoch, 

zatvorila sa ekonomika a zdalo sa, že sa život 

úplne zastavil. Aj keď to nebolo celkom tak, 

všetkých nás to poznačilo. Ovplyvnilo to aj 

činnosť našej základnej dedinskej organizácie 

počas celého roka. Ešte v prvých mesiacoch,               

v januári, februári a marci, sme stihli čo-to 

urobiť. V januári zasadol výbor, aby pripravil 

hodnotiacu členskú schôdzu našej organizácie. 

 

Do zavedenia jarného lockdownu  sme 

stihli usporiadať hodnotiacu členskú schôdzu 

začiatkom februára  2.2.2020. Zhodnotili sme 

na nej uplynulý rok 2019, schválili sme plán 

práce na rok 2020  a kooptovali sme do výboru 

nových členov. Kultúrny program nám 

zabezpečil náš spevokol RADOSŤ a folklórna 

skupina ONDAVČANKA.  

Začiatkom marca niektorí naši 

členovia  absolvovali návštevu Ľadového domu 

na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. Táto akcia 

sa stala už našou pravidelnou každoročnou 

tradíciou, ktorej sa zúčastňuje niekedy viac, 

inokedy menej členov. Vtedy nás ani vo sne  

nenapadlo, že toto bude na dlhé mesiace naša 

posledná akcia. Keď sa situácia trochu 

upokojila, pokúsili sme sa znovu rozbehnúť 

našu činnosť.     

V júni sme usporiadali ďalšiu členskú 

schôdzu pre našich jubilantov, ktorí sa v roku 

2020 dožili významného životného jubilea.              
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V júli sa niektorí naši členovia zúčastnili 

turistickej akcie pochodu prielomom Hornádu                     

v Slovenskom raji.    

 V auguste sme zorganizovali  pod záštitou  

ZO ÚŽ 1-dňový výlet do Vysokých Tatier na 

Štrbské pleso, kde každý z nás prežil deň podľa 

svojich možností. Niektorí prechádzkou okolo 

plesa, iní  sa vozili lanovkou  a niektorí sa vydali 

aj na túru. No žiaľ to bola naša posledná  spoločná 

akcia v roku 2020. Na kúpanie v Maďarsku počas 

leta sme mohli zabudnúť z dôvodu nebezpečenstva 

nákazy. V pláne sme mali vínnu cestu po tokajskej 

oblasti v septembri, ale aj tá nakoniec pre 

obmedzenie zhromažďovania stroskotala.      

 V septembri som sa ešte ako predsedníčka 

základnej organizácie zúčastnila výstupu na 

Brekovský hrad a návštevy kaštieľa v Humennom, 

ktorý organizovala Okresná organizácia DJS 

Michalovce aj pre ostatných členov ZO v okrese. 

Ale to bolo všetko. Nekonali sa ani okresné 

športové hry, ani prehliadka speváckych zborov Aj 

jeseň života je krásna, ani stretnutie s družobnou 

základnou organizáciou  v Lastomíre, ani oslavy                 

v rámci mesiaca úcty k starším. 

 Zvyšok roka sme, ako všetci viete, prežili                     

v nepokojných časoch, poznačených 

koronakrízou.    
My seniori patríme k najohrozenejšej 

skupine obyvateľstva a preto musíme byť 

veľmi opatrní. Ale nemali by sme podliehať 

beznádeji a strachu. Buďme opatrní, 

dodržiavajme všetky opatrenia, teda                                 

R + O + R /rúško-odstup-ruky/ a v spojení                              

s očkovaním  verím, že sa nám túto situáciu 

podarí zvládnuť. 

Zatiaľ na rok 2021 neplánujeme 

žiadne akcie, ale v prípade zlepšenia situácie 

sa to budeme snažiť zmeniť. 

 

Milí seniori, prajem Vám aj Vašim 

rodinám v roku 2021 veľa šťastných                                

a spokojných dní, veľa radosti v kruhu svojich 

blízkych, ale hlavne veľa zdravia a dúfam, že 

sa táto situácia skoro skončí a my sa znovu 

uvidíme na spoločných akciách.   

 

                                    Viera Pavliková   

     predsedníčka ZO DJD 

 



 

 

Spevokol RADOSŤ 
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Milí Slavkovčania! 

 
Ľudia na Zemplíne po stáročia 

spevom a tancom oslavovali krásu prírody a  

života a láska  k nim nikdy nevyhasla. Ľudová 

pieseň je vyjadrením života a práce človeka. 

Spievalo sa pri práci, pri sviatočných 

rodinných oslavách, ale i pri vážnejších 

udalostiach. Niet krajšieho pocitu v hĺbke 

duše človeka ako pocit, že to, čo nám pán Boh 

dal do vienka si vážime, zveľaďujeme                           

a rozširujeme. 

No nie len nám v živote rôčky 

pribúdajú, ale aj náš spevokol Radosť                       

v tomto roku oslávi 21 rokov jeho 

účinkovania. 

Zakladateľom spevokolu bola pani 

Brejdová, bývalá starostka obce. Viedla ho 

pani Adamová, vtedajšia riaditeľka materskej 

školy.                                                 

 

 

 

V prvopočiatkoch mal spevokol                    

18 členov  a jeho nácviky sa realizovali                     

v priestoroch materskej školy. Momentálne je                      

v spevokole  13 členov a jedenásť rokov ho 

vedie pán Štefan Hreha.  

V spevokole sú prevažne seniori                           

a nácvik prebieha raz týždenne a pred 

vystúpením aj niekoľkokrát v týždni. Nácviky 

sa spočiatku  prevádzali v „chyžke Bačovej“, 

no po výstavbe komunitného centra sa 

spevokol presťahoval do adekvátnych 

podmienok. 

Spevokol účinkoval pri rôznych 

príležitostiach,  napríklad na výročných 

schôdzach Jednoty dôchodcov, Únie žien, 

oslavách  úcty starším, oslavách príchodu 

nového roka, májových oslavách,  oslavách 

Mikuláša a vianočných kolied.  
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Zúčastnil sa aj na krajskej súťaži 

ľudových piesní v Kysaku,                                                 

v Michalovciach na prehliadke ľudových 

piesní pod názvom Aj jeseň života je 

krásna, na  Tasnádyho dňoch  v Malých 

Raškovciach, vystúpení zborov                                  

v Budkovciach, pri podujatiach                                  

v Lastomíre, Bracovciach a Malej  Stretave. 

Pri príležitosti  715. výročia prvej písomnej 

zmienky o obci a  pri otváraní nášho 

komunitného centra.  

 Spevokol sa taktiež pravidelne 

zúčastňuje Gulášovej varešky, ktorú 

organizuje obecné zastupiteľstvo                                     

v Slavkovciach. Nemôžeme zabudnúť ani 

na spoločné posedenie pri vianočnej 

kapustnici a mnohých iných príležitostiach. 

Spevokol to má pestré po celý rok.

 Boli by sme veľmi radi, keby sa náš 

spevokol rozšíril o nových členov, ktorých 

týmto srdečne pozývame medzi nás. 

 

 
 
 

Človek, ktorý pracuje v kolektíve, si 

oddýchne od každodenných starostí. Naberie 

pocit plnšieho života, príde na iné myšlienky, 

zabudne na rôzne neduhy a domov bude 

odchádzať obohatený o nové piesne. 

 

Na záver Vám želáme: 

 

By ste boli zdraví 

By Vás obchádzali choroby 

By ste sa nezaoberali                                           

rôznymi škriepkami 

Nech do Vašich srdiečok šťastie sadá 

Zabudnite na bolesť a starosti 

Prežite rok 2021 v láske a radosti. 

 

To Vám praje a žičí spevokol Radosť.  

 

                 Štefan Hreha     

                    vedúci Spevokolu 

 



 

 

Základná organizácia Únie žien Slovenska                                 

v Slavkovciach  
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Milé naše žienky, 

nikto z nás nerátal s tým, že rok 2020 

bude pre nás všetkých rokom s určitými 

obmedzeniami. V marci zasiahla celý svet 

pandémia Covid-19 a neobišla ani naše 

Slovensko. Opatrenia, ktoré sa začali realizovať, 

poznačili životy nielen nás všetkých, ale aj 

činnosti spoločenských organizácií. Každoročne 

sme sa stretávali, aby sme na výročnej členskej 

schôdzi zhodnotili predchádzajúci rok a 

naplánovali úlohy na nový. Nie všetky 

naplánované akcie  sme v roku 2020 mohli 

zorganizovať. 

Začiatkom februára sme spolu                          

s DJD zorganizovali výročnú členskú schôdzu, 

ktorá bola obohatená kultúrnym programom       v 

podaní spevokolu Radosť a folklórnej skupiny 

Ondavčanka.  

 

Dňa 25.02.2020 Okresná organizácia 

ÚŽS v Michalovciach, ZOS Michalovce                   

a Dom Matice slovenskej v Michalovciach, 

zorganizovali 53. ročník súťažnej prehliadky      

v prednese poézie a prózy žien pod názvom 

,,Vansovej Lomnička“. Jednotlivé súťažiace sa 

prezentovali  prednesom vlastnej tvorby alebo 

tvorby od renomovaných autorov. Z našej 

organizácie sa zúčastnili ženy pri 

povzbudzovaní  súťažiacich. 

Mesiac marec bol pre nás všetkých 

výnimočný, lebo v tomto mesiaci sa vzdáva 

pocta všetkým ženám pri príležitosti MDŽ.                 

V priestoroch komunitného centra bola 

prichystaná malá slávnosť k pripomenutiu 

tohto sviatku.  
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Posedenie sa  nieslo v príjemnej 

atmosfére a každá zo zúčastnených dostala 

malý darček ako spomienku na tento 

výnimočný deň.    
 V letných mesiacoch sa uvoľnila časť  

opatrení a mohli sme opätovne pokračovať                   

v naplánovaných akciách. V spolupráci s DJD 

sa zorganizoval  jednodňový zájazd  do 

Vysokých Tatier na Štrbské pleso, ktorý sa 

vydaril a domov sme odchádzali spokojní a plní 

dojmov.     

 V jesenných a zimných mesiacoch sa 

ďalšie pripravované akcie  neorganizovali, lebo 

pandémia si vyžiadala ďalšie obmedzenia.
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Hoci rok 2020 nebol bohatý na 

kultúrno-spoločenské akcie, uvedomili sme si, 

aké dôležité je zastaviť sa a popremýšľať                        

o živote, ktorý nám plynie ako rieka a my to 

nedokážeme ovplyvniť.  
 Záverom chcem poďakovať všetkým 

členkám našej organizácie za činnosť, ktorú 

vykonávali v minulých rokoch.  V  roku 2021 

všetkým našim žienkam želám, aby našli 

šťastie, lásku, pokoj v duši   a hlavne pevné 

zdravie  v tejto neľahkej situácii.  
 Zároveň v tejto neľahkej dobe 

nezabudnime na ľudskosť, porozumenie, 

toleranciu   a vzájomnú pomoc. 

Mgr. Jaroslava Zajacová                                               

predsedníčka ZO ÚŽS Slavkovce 
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Fašiangový ples 

Dňa 25.januára 2020 sa v obci 

zrealizoval fašiangový ples, ktorého sa zúčastnili 

obyvatelia z obce a blízkeho okolia.  

Slávnostným príhovorom starostka ples oficiálne 

otvorila. Atmosféra  bola výborná  a hostí na 

tanečný parket pozývala hudobná skupina-

Comeback.          

 Pred polnocou sa začala losovať 

tombola, ktorá bola bohatá vďaka sponzorom.  

Touto cestou im ďakujeme a výhercom srdečne 

blahoželáme.     

 Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa 

podieľali na príprave plesu, aj tým, ktorí sa 

starali o našich hostí počas celého večera 

a pripravili chutné plesové menu. Všetci sa 

zabávali  a v skorých ranných hodinách 

odchádzali domov,  tešiac sa na ďalší fašiangový 

ples. 

 

  

Šitie ochranných rúšok 

Marec 2020 si budeme všetci 

pamätať  ako mesiac, ktorý bol iný ako po 

minulé roky. Celý svet zachvátila pandémia 

Covid-19, pri ktorej bolo potrebné chrániť 

sa pred vírusovým ochorením nosením 

ochranných rúšok. Keďže zo začiatku bol 

akútny nedostatok rúšok, na  podnet 

starostky zamestnanci obce  začali  

v komunitnom centre šiť ochranné rúška pre 

každého obyvateľa. Materiál na šitie 

poskytla obec      a ochotní obyvatelia. Ušilo 

sa 1000 ks, ktoré  boli priebežne 

distribuované do každej domácnosti 

bezplatne.                  

 Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, 

ktorí sa podieľali na spoločnej akcii  a tým 

prispeli k ochrane zdravia  všetkých 

obyvateľov. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október mesiac úcty k starším 

Mesiac október je tradične spojený 

s úctou k starším, ktorú prejavujeme  láskou 

a náklonnosťou.   

 Počas minulých rokov sme si našich 

seniorov pravidelne uctili malým posedením 

spojeným s kultúrnym programom. 

 Pre zákaz usporiadania spoločenských 

akcií sme tento rok každému seniorovi odovzdali 

malú pozornosť a osobne popriali pevné zdravie, 

pokoj, pohodu a veľa dôvodov na úsmev a radosť 

zo života.                         
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Celoplošné testovanie 

Počas dvoch jesenných  víkendov 

v roku  2020 sa na Slovensku uskutočnilo 

celoplošné testovanie na Covid-19.  

 V obci prebiehalo testovanie 

v priestoroch materskej školy, pričom 

k testovaniu v obci Slavkovce bola priradená 

aj susedná obec Zemplínske Kopčany. Počas 

prvého víkendu v dňoch 31.10.2020                               

a 1.11.2020, sa celkovo otestovalo 613 osôb, 

z toho bolo 20 pozitívnych.  Cez druhý 

víkend sa zúčastnilo testovania  536 osôb                            

a bolo len  5 pozitívnych. 

 Ďakujeme všetkým, ktorí sa 

podieľali na príprave a realizácii 

celoplošného testovania obyvateľov, ako aj 

tým, ktorí sa testovania zúčastnili.  

 Buďme voči sebe naďalej zodpovední 

a tolerantní a dodržujme pravidlo 

RÚŠKO – ODSTUP – RUKY 

 



 

 

Zo života v materskej škole 
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Materskú školu v  školskom roku 

2019/2020 navštevuje 24 detí, z toho je                        

15 predškolákov. Ten istý počet detí bol aj 

v minulom školskom roku.    

 Naša materská škola ponúka pre deti 

podmienky na ich tvorivosť a aktivitu, 

s rešpektovaním ich individuálnych potrieb. 

K deťom sa individuálne pristupuje a dbá sa na 

ich rozvoj a pripravenosť do základnej školy.    

 

Aktivity v MŠ v školskom roku 2019/2020 

Úcta k starším (október) 

Návšteva zubárky v MŠ spojená s prednáškou 

pre deti o hygiene zubov (október) 

Jesenná tekvičková slávnosť v maskách 

(október) 

Jesenné tvorivé dielne (október) 

Mikuláš v MŠ (december) 

Vianočná besiedka (december) 

Hry v snehu (január) 

Vtáčia búdka (február) 

Karneval (február) 

 

Plánované akcie neuskutočnené Covid-19 

Veľkonočné vajíčko (apríl) 

Deň matiek (máj) 

Deň detí (jún) 

Fotenie predškolákov a výroba tabla (jún) . 

Fotenie prebiehalo pedagogickými 

zamestnancami osobne v rodinách, vo 

vonkajšom prostredí individuálne. Tablo si MŠ 

vyrábala sama. 

Rozlúčka s predškolákmi (jún)  

Školský výlet (jún) 

 

Od marca 2020 sa prešlo v MŠ pre 

Covid-19 z prezenčnej formy vzdelávania na 

dištančné vzdelávanie. S rodičmi detí z našej 

MŠ, sme komunikovali cez sociálne siete. 

Vymieňali sme si informácie, poskytovali 

poradenstvo rodičom ohľadom dieťaťa, 

vykonávali tvorivé aktivity súvisiace 

s odbornou činnosťou, zadávali on- line hry pre 

deti a rôzne edukačné videá. Materská škola 

s pomocou asistentky učiteľa, distribuovali 

deťom do poštovej schránky pracovné listy, 

ktoré deti vypracovávali. Rodičia detí z MŠ 

nám posielali fotky, ako deti doma pracujú pri 

výtvarných aktivitách a grafomotorických 

cvičeniach. 
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Terénna sociálna práca v obci 

        Po dvojročnej prestávke začal v obci  výkon 

terénnej sociálnej práce prostredníctvom dvoch 

po sebe pokračujúcich národných projektov, pod 

názvom  „Terénna sociálna práca  a terénna práca 

v obciach  s prítomnosťou marginalizovaných 

rómskych komunít I. a II.. Prvý  prebiehal od júla 

2017 do októbra 2019. Teraz prebieha druhá fáza 

projektu, ktorej aktivity začali od novembra 2019 

a trvajú  do  októbra 2022.  V obci terénnu 

sociálnu prácu zabezpečujú jedna terénna 

sociálna pracovníčka a dvaja terénni pracovníci.

      

     Úlohou terénnej sociálnej práce je poskytnúť 

odbornú pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa 

ocitnú v nepriaznivej životnej situácii a nie sú 

schopní sami ani s pomocou rodiny nájsť 

riešenie. Pri   svojej práci sa zameriavame na 

rôzne oblasti. Klientom, prichádzajúcim do 

kancelárie TSP, poskytujeme  individuálnu 

pomoc,  poradenstvo a navrhujeme spôsoby 

riešenia jednotlivých  prípadov. Pomáhame pri 

formulovaní  a písaní žiadostí do zamestnania, 

dávame k dispozícii  informácie o voľných 

pracovných miestach. Asistujeme pri  vyplňovaní 

tlačív a pri vybavovaní rôznych príspevkov zo 

systému štátnych sociálnych dávok a dávok 

v hmotnej núdzi. 

 

Usmerňujeme klientov v oblasti  financií 

a hospodárenia.  Oboznamujeme ich s ich 

právami a podmienkami, ktoré musia splniť, 

aby im vznikol nárok na riešenie ich sociálnej 

situácie. V prípade potreby ich sprevádzame 

na jednotlivé úrady. Súčasťou sociálnej práce 

pri riešení konkrétneho prípadu s klientom, je 

potrebné riešiť daný problém prostredníctvom  

konzultácie s odborníkmi. Spolupracujeme 

s inštitúciami ako sú školy, lekárske 

pracoviská, úrady práce, sociálnych vecí 

a rodiny, polícia, sociálna kuratela, 

exekútorské úrady  a pod. Všetky opatrenia 

vykonávame po konzultáciách a dohode 

s klientom.   

 Okrem týchto oblastí sa zameriavame 

na činnosti v teréne, zahŕňajúce návštevu 

klientov v ich prirodzenom prostredí, s cieľom 

poskytnúť pomoc  a podporu.   

 Pri  organizovaní  rôznych 

preventívnych aktivít pre deti a mládež  

spolupracujeme  s komunitným centrom.   

V rámci preventívnych opatrení  poskytujeme 

seniorom pomoc pri obstarávaní nákupov                 

a  predpisu liekov od všeobecného lekára. 

 Spolupracujeme s lekárňou  v obci 

Budkovce. Pracovník lekárne donesie do 

kancelárie TSP lieky, ktoré sa následne 

distribuujú priamo klientom.  

 Pri súčasnej situácii, keď sa časť  

obyvateľov vracia zo zahraničia,  

monitorujeme ich príchod a registrujeme ich  

na testovanie Covid-19.  Poskytujeme 

podporu obyvateľom, nachádzajúcim sa 

v karanténe.   Vzhľadom k tomu, že od 

začiatku trvania projektu našu kanceláriu 

opakovane navštevujú klienti z obce 

a blízkeho okolia a  pribúdajú noví, dokazuje  

to, že  nám dôverujú  a vedia, že v ich neľahkej 

situácii nie sú sami. Všetky tieto činnosti 

vykonávame podľa svojich možností, sme 

otvorení a ochotní pomôcť pri riešení 

akýchkoľvek problémov. 

                        Mgr. Jaroslava Zajacová  

  terénna sociálna pracovníčka                                         

 

 



 

 

 

  

14                                                   Prebiehajúce projekty 

NP PRIM                                      

Projekt inklúzie MŠ         

        Obec Slavkovce, ako zriaďovateľ 

Materskej školy v Slavkovciach,  sa zapojila do 

NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí 

z marginalizovaných rómskych komunít – NP 

PRIM.      

 Projekt je zameraný na systematickú  

podporu účasti detí z prostredia 

marginalizovanej rómskej komunity na 

predprimárnom vzdelávaní. Hlavným cieľom 

projektu je vytváraním inkluzívneho prostredia 

v MŠ a prostredníctvom práce s rodinou, 

zvýšiť počet detí z marginalizovaných 

komunít, ktoré navštevujú MŠ, a tým 

zabezpečiť zvyšovanie vzdelanostnej úrovne 

príslušníkov týchto komunít, ako jedného 

z nástrojov sociálno-ekonomickej integrácie.

  V obci zabezpečujú realizáciu NP 

PRIM  traja zamestnanci. Riaditeľka MŠ je 

zároveň odborným zamestnancom  projektu, 

učiteľka MŠ je súčasne koordinátorkou 

projektu a asistentka učiteľa  je pedagogickým 

zamestnancom a podieľa sa na uskutočňovaní 

školského vzdelávania programu materskej 

školy, najmä utváraním rovnosti príležitosti vo 

výchove a vzdelávaní.      

Mgr. Renáta Kandráčová 

odborný zamestnanec projektu 

 

 

MOPS 

 
Obec Slavkovce sa zapojila do výzvy zameranej 

na zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich                                    

v prostredí MRK s názvom: "Miestna občianska 

poriadková služba v obci Slavkovce". 

Na realizácii  projektu  v obci sa podieľajú               

štyria  členovia MOPS.                     

 Pracovníci MOPS majú vo svojej náplni 

dohliadať nad poriadkom a bezpečnosťou v obci, 

zabezpečovať bezpečnosť detí  počas ich odchodu 

do  a zo školy, dohliadať nad ochranou verejného  

a súkromného majetku pred poškodzovaním, 

monitorovať prípady nelegálnych skládok, 

predchádzať vzniku konfliktu v rámci MRK, 

konfliktu v rámci MRK a majority a byť 

nápomocní hliadke polície v prípade potreby.                                                       

 Členovia hliadky nemajú suplovať 

činnosť polície, ale vo vážnejších situáciách s ňou 

môžu spolupracovať a môžu pomáhať efektívne 

riešiť náročné a konfliktné situácie v rámci 

komunity MRK a majoritného obyvateľstva. 

Miestna občianska poriadková služba spadá pod 

priame riadenie obecného úradu. 
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Komunitné centrum 
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Komunitné centrum v Slavkovciach  

vzniklo 1.11.2017. Do februára 2018 sídlilo 

v budove obecného úradu. Po ukončení 

rekonštrukcie budovy bývalej základnej školy sa 

presťahovalo do nových priestorov. Budova 

komunitného centra bola skolaudovaná vo 

februári  a slávnostne otvorená  v júli 2018. 

 Odbornú činnosť v komunitného centra 

zabezpečujú tri odborné pracovníčky, v I. fáze 

projektu od novembra 2017 – do októbra 2019, 

a následne bez prestávky v II. fáze od novembra 

2019 – do februára 2022.  

 Komunitné centrum je spoločným 

priestorom pre celú sídelnú komunitu obce. 

Organizujeme tu rôzne prednášky,  aktivity 

a akcie pre deti, mládež, rodičov, dospelých, 

seniorov, pre organizácie v obci a iné záujmové 

skupiny.  Počas roka 2020 sme zrealizovali 

komunitné aktivity:                                                               

KARNEVAL – ako fašiangovú zábavu pre deti, 

OPEKAČKU – pri príležitosti začiatku nového 

školského roka,                               

OBLEČIEM ŤA – klienti majú príležitosť 

z veľkého množstva oblečenia, kuchynských 

pomôcok a hračiek si vybrať to, čo najviac 

potrebujú.  Za bežných okolností by sme 

zrealizovali viac komunitných aktivít, ale 

aktuálna pandemická situácia nám to tento rok 

nedovolila.

 

 

 

 

V marci, hneď na začiatku núdzového 

stavu,  sme začali šiť rúška. Do šitia rúšok boli 

zapojení všetci zamestnanci,  pracovníci KC, 

TSP, MOPS, aj zamestnanci obecného úradu. 

Každý deň sa meralo, strihalo, žehlilo a šilo. 

Spoločne sme ušili viac ako 1 000 rúšok.

 Veľmi dobre spolupracujeme aj so ZŠ 

Júlie Bilčíkovej v Budkovciach. Učiteľkám sme 

pomáhali pri rozdávaní a zbere pracovných 

listov. Usmerňovali sme deti, ale aj rodičov, aby 

boli pracovití a svedomito si plnili úlohy.

 V októbri vypukol v obci požiar. 

Našťastie všetci prežili, ale zhoreli 3 príbytky. 

Spolu s pani starostkou sme boli na obhliadku, 

napísali sme výzvu na facebook, zorganizovali 

zber oblečenia a nábytku, zabezpečili sme  

potravinovú pomoc z Potravinovej banky 

Slovenska. 
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Poslaním komunitného centra je 

poskytovaním komplexných, odborných 

činností a aktivít prispieť k sociálnemu 

začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, na 

individuálnej aj lokálnej úrovni. Pod sociálnym 

začleňovaním sa rozumie sprístupňovanie 

takých príležitostí a možností, ktoré sociálne 

vylúčeným jednotlivcom a rodinám napomôžu 

plne sa zapojiť do ekonomického, sociálneho               

a kultúrneho života v danej lokalite i v celej 

spoločnosti.    

 Na rozdiel od iných služieb je 

komunitná práca akýmsi mostom medzi 

majoritou a minoritou a KC je v tomto prípade 

vnímané ako priestor pre spoločný dialóg a 

aktivity. To samozrejme zvyšuje nároky na daný 

priestor ako aj samotných pracovníkov, ktorí 

musia byť schopní pracovať s javmi v komunite 

a predvídať riziká.    

 Veľká vďaka patrí pani starostke za 

iniciatívu, trpezlivosť, úsilie a ochotu, že 

zabezpečila všetky úkony, potvrdenia, čo je 

časovo a administratívne veľmi náročné, keďže 

obec sa do tohto projektu zapojila po prvýkrát.  

                           Mgr. Zuzana Škundová

 odborná garantka KC Slavkovce 

 

 

                   

 

 

 

 

V Ý Z V A 

Chceme Vás poprosiť, ak máte doma 

oblečenie (detské, dospelácke), kuchynské 

pomôcky, používaný nábytok, kreslá, deky, 

posteľné obliečky, obrusy, hračky, knihy 

a nepotrebujete ich, podeľte sa a prineste 

ich do komunitného centra. Rozdeľujeme 

a odovzdávame ich do sociálne-

odkázaných rodín s malými deťmi. 

A zároveň veľké ďakujem patrí tým, ktorí 

už tak urobili a robia to pravidelne. 

Ďakujeme. 

                            

 



Životné jubileum významného rodáka 

 
Dňa 11.3.2021 sa životného jubilea 90 rokov, dožíva  náš rodák,           

Doc. PhDr. Štefan Švagrovský, CSc. 

 
     Významný slovenský jazykovedec, pochádzajúci z našej obce, ktorý 

pracoval v oblasti ruského jazyka, dejín slavistiky a dejín slovenského jazyka. 

V neľahkom povojnovom období študoval v r. 1952-1953 na Filozofickej 

fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, v r. 1953-1954 na Filozofickej 

fakulte Karlovej univerzity v Prahe a v r. 1954-1957 na Filozofickej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave. 

     Bol dlhoročným vysokoškolským pedagógom a svojím vedeckým dielom 

významne ovplyvnil dejiny slovenskej jazykovedy.  Pre našu obec vytvoril  

vzácne dielo  „ Z MINULOSTI OBCE SLAVKOVCE “.  

       Veľmi si vážime jeho celoživotnú vedeckovýskumnú činnosť, ale aj to, že popri svojej práci si 

našiel čas  a vytvoril pre nás jedinečné dielo,  v ktorom zmapoval  históriu našej  obce a jej obyvateľov 

v priebehu siedmich storočí.  

Za toto všetko Vám, vážený jubilant,  úprimne ďakujeme a prajeme Vám do ďalších rokov 

veľa zdravia,  rodinnej pohody a ešte veľa tvorivých síl.   

                                                                      

                                                                                                           Iveta Pavliková, starostka obce   

 

6.1.1922 - učiteľ Michal Lapko začal prvýkrát v histórii vyučovanie v slovenskom  jazyku. Nacvičil so 

žiakmi aj divadelné predstavenie „ Vianočný stromček“                                                                       

23.3.1939 - o 15-tej hodine do obce vtrhli maďarské vojská a obec pripojili k Maďarsku. Nastal boj medzi 

maďarským a slovenským vojskom. Mŕtvi zaznamenaní neboli. Ich „moc“ trvala iba do 26.3.1939                       

8.3.1950 - tragédia - pri manipulácii s granátom na dvore rodinného domu sa pri výbuchu ťažko zranili 

dvaja chlapci Michal Guzi a Michal Serdy. Michal Serdy zraneniam podľahol. 

Rozmary počasia:                                                                                                                      
Február 1929 - veľká zima, teploty až -28 C. Fúkal taký vietor, že v škole ani v piecke oheň nebolo možné 

rozložiť. Snehu bolo toľko, že ešte v apríli sa držal.                                                                                    

Marec 1932 - veľké množstvo snehu v zime spôsobilo najmä v severnej časti obce záplavy .Cigánom voda 

chyže brala, po ceste sa nedalo ísť ani pešo ani vozom, jedine sa dalo chodiť iba na člnoch. K tomu sa vylial 

aj Laborec a zaplavený bol aj chotár východne od obce. Ľudia sa potešili keď voda padla, chodievali tam 

chytať ryby.                                                                                                                                                                 

Zima 1935 - prvý sneh napadol pred Vianocami a hneď sa roztopil. V januári bolo tak teplo, že pršalo, boli 

búrky s hromobitím a bleskami. Zima začala až po odkvitnutí snežienok a iných jarných kvietkov vo 

februári.                                                                                                                                                  
Zima 1945/46 - takmer bez snehu                                                                                                                 
Zima 1946/47 - krutá zima, veľa snehu, silné mrazy. Jedná obeť obecný sluha Michal Pavlík išiel opitý               

z Budkoviec, ráno ho našli zmrznutého na koľajišti.                                                                                         
Zima 1947/48 – takmer bez snehu                                                                                          
Spracovala: Mária Brejdová Február 2021 
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Obecná knižnica 

Obecná knižnica sa nachádza v budove 

Materskej školy Slavkovce a jej cieľom je 

zabezpečiť uspokojenie čitateľských potrieb 

našich obyvateľov. Čitatelia majú možnosť 

širokého výberu krásnej i náučnej literatúry. 

Z krásnej literatúry sú to najnovšie tituly románov 

pre ženy, historické romány, detektívky, ďalej 

knihy o kuchárskom umení,  pre deti sú k 

dispozícii poučné encyklopédie a veľký výber 

rozprávok.

Obec každoročne vyčleňuje zo svojho 

rozpočtu 300 eur na obohatenie knižného fondu. 

Prosíme tých, ktorí nie sú čitateľmi našej knižnice, 

aby zvážili  možnosť stať sa jej členmi. Je veľká 

škoda, ak  knihy využíva len pár čitateľov. 

Neváhajte a príďte si prezrieť to množstvo kníh. 

Určite sú medzi nimi aj tie, ktoré by zaujali práve 

vás.  Zvlášť v týchto časoch, keď sme nútení byť 

doma, by nám všetkým prospelo začítať   sa do 

peknej knihy a nemyslieť na nič iné.

 

  

Zodpovedný pracovník: Darina Sotáková  

Tel. číslo: 056/6493 210                       
(Obecný úrad Slavkovce) 

Knižnica je otvorená  každý  štvrtok                            
od 13.00 do 15.30 hod. 

 

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období                      

od 15. februára 2021 do 31.marca 2021. 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho 

formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej 

republiky.                                                                                   

Sčítať sa môžete: sami alebo  s pomocou blízkej 

osoby využitím počítača, tabletu alebo mobilu s 

pripojením na internet.  Sčítací formulár nájdete 

na webovej stránke www.scitanie.sk 

Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá 

bude dostupná pre operačné systémy.  

 

Na požiadanie bude k dispozícii mobilný 

asistent, ktorý v prípade potreby navštívi 

obyvateľa u neho doma.  

Na základe rozhodnutia vlády pre pandemickú 

situáciu sa posúva len termín asistovaného 

sčítania, ktorý začne od 1.4.2021 a potrvá 

najneskôr do 31.10.2021. 

Kontaktné miesto:                                               

Obecný úrad Slavkovce 115                                   

Telefonický kontakt: 056/6493210 

 
Očkovanie COVID-19  

Na Slovensku momentálne prebieha očkovanie na COVID-19. Pre informácie  o očkovaní,  

alebo ak potrebujete pomôcť s prihlásením na očkovanie, nás môžete kontaktovať na obecnom 

úrade /tel. kontakt: TSP  0902 463 406, tel. kontakt: OcÚ 056/6493210/ 

 

http://www.scitanie.sk/
http://www.scitanie.sk/

