
          

 

 

 

   

        
 
 

 

Milí spoluobčania, 

 
opäť sú tu Vianoce, ktoré sú časom radosti a veselosti nielen pre deti, ale aj pre nás dospelých. Vône 

vianočného stola a vianočneho stromčeka sú pre nás nezabudnuteľné, asi aj preto sa na Vianoce tak veľmi tešíme. 

Veď prichádza čas tak túžobne očakávaný všetkými. Každý rok veľmi podobný a predsa iný, ale vždy nádherný, 

neopakovateľný.            

 Tento rok nás vojnový konflikt na Ukrajine prinútil zamyslieť sa nad skutočnými hodnotami a pravým 

posolstvom Vianoc. Pozastavme sa a v duchu poďakujme za lásku, porozumenie a pomoc. Tešme sa z maličkostí 

a z každého úprimného úsmevu. Prežime túto vzácnu vianočnú atmosféru so šťastím, láskou a pokojom. 

Na záver  sa Vám, vážení spoluobčania, chcem poďakovať za všetko dobré, čo ste v tomto roku vykonali pre 

svojich blízkych, za prácu v prospech obce, za prácu pre nás všetkých. V mene celého kolektívu obecného úradu 

a poslancov obecného zastupiteľstva , Vám želám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do Nového 

roka, pevné zdravie, veľa Božieho požehnania a veľa osobných a pracovných úspechov.      

             

                                            Iveta Pavliková, starostka obce 
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Vinčujeme Vam na totu svatu viľiju,                          

žeby sce mali pokope calu familiu.                               

Naj še Vam doma lechko dicha,                               

žebi bul zaplaceni  plin i eletrika.                           

Povni mrazak mesa, v ľadničke kolbasi,                         

žebi še zvišilo ženom i na vlasi.                           

I chlopom na pivko, malu borovičku,                          

žebi furt ľubili svoju polovičku.                             

Mladim lacni uver s percentnim urokom,                      

urad prace obchodzic so zrichlenim krokom.                    

Žebi sce na viplatu nešpivali žalmi,                           

ale chodzili   na dovolenki,  dze rošňu palmi.                                                      

A Vam co sce starši, išče  dluhi roki,                               

žebi Vas nevistarlo, kec pridu dochodki.                          

Išče Vam vinčujeme, na totu viľiju,                     

lasky veľo do každoho domu. 

 

 



 

 

 
   

   Vážení spoluobčania! 

 

Opäť je za nami ďalší rok práce a úsilia a tak bilancujeme  čo všetko sme stihli urobiť, čo sa nám vydarilo 

i to čo sme museli presunúť na nasledujúce obdobie.  

 Koncom minulého a tohto roku nám bola schválených väčšina žiadostí o dotácie.   

Ministerstvo vnútra SR nám schválilo projekt a dotáciu na rekonštrukciu chodníkov v obci, ktorý sme 

nedávno dokončili.  

Zrekonštruovali sme obecný úrad, na ktorý sme získali dotáciu z Environmentálneho fondu. 

Máme schválenú dotáciu na kúpu traktora, vlečky, štiepkovača, čelného nakladača a 5 veľkokapacitných 

kontajnerov v sume 160 tisíc eur. Momentálne prebieha kontrola verejného obstarávania projektu a začiatkom roka 

2023 už bude táto technika v našej obci a budeme môcť spracovávať naďalej odpad z Vašich záhrad a verejných 

priestranstiev. 

Naša žiadosť na rekonštrukciu materskej školy bola úspešná a z Operačného programu Kvalita životného 

prostredia nám bola schválená dotácia v sume 420 tisíc eur na zateplenie budovy, výmenu strechy, fotovoltaické 

panely, tepelné čerpadlo a výmenu vykurovacích telies. Projekt začneme realizovať v apríli 2023. 

         Z Košického samosprávneho kraja sme získali dotáciu na zriadenie novej webovej stránky obce Slavkovce. 

Projekt je už zrealizovaný. Na webovú stránku sa môžete prihlásiť so svojím telefónnym číslom a následne budete 

informovaní o  hláseniach v miestnom rozhlase, o zbere odpadov a ďalších informáciách z obce. Veľmi radi 

pomôžeme s prihlásením tým, ktorí tak ešte neurobili.  

          Projekt Rekonštrukcia cesty na cintorín a výstavba chodníka popri tejto ceste je v odbornom hodnotení na  

Ministerstve vnútra SR a je predpoklad, že budeme úspešní. Po schválení projektu a dotácie by sme začali 

s realizáciou v jari budúceho roku.   

V lete tohto roku sme vybudovali ihrisko v komunitnom centre a multifunkčné ihrisko pri ceste k cintorínu. 

Na tieto ihriská sme získali dotácie z pôdohospodárskej agentúry prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Medzi 

riekami. Po ukončení kolaudácie multifunkčného ihriska budú zverejnené informácie o podmienkach jeho používania 

na stránke obce a vyhlásené v obecnom rozhlase.  

V lete sme z vlastných zdrojov  zrekonštruovali miestnu komunikáciu na uličke.  

Snažíme sa o rozšírenie kamerového systému po optickej sieti o ďalších 12 kamier, čo by sme mali 

realizovať po získaní kladného stanoviska na prenájom podperných bodov od VSD. 

Z Plánu obnovy SR chceme zrealizovať rekonštrukciu budovy bývalej krčmy na kultúrny dom. Výzva je už 

vyhlásená a pracujeme na príprave žiadosti. 

Momentálne čakáme na vyhlásenie výzvy z Plánu obnovy SR na pokračovanie vo výstavbe kanalizácie. 

Výzva by mala byť vyhlásená koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka. Verím, že sa nám podarí úspešne 

ukončiť aj tento projekt, pretože  kanalizácia v obci je pre nás prioritou a vyriešila by nám mnoho problémov v oblasti 

riešenia odpadov. 

            Neustále podporujeme projekty,  ako sú terénna sociálna práca, komunitné služby, predprimárne vzdelávanie  

detí v MŠ, miestne občianske poriadkové služby a aktivačné práce, ktoré uľahčujú život a prácu nám všetkým.    

 

            

     Ako sami vidíte, veľa projektov nám bolo schválených a neustále sa snažíme o ďalšie možností získavania dotácií 

pre rozvoj našej obce.     

     

              
 

                             Iveta Pavliková, Vaša starostka 
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  V jeden deň a v jednej volebnej miestnosti sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov 

samosprávnych krajov. Takéto spojenie volieb sa konalo v histórii Slovenskej republiky po prvýkrát. Na štvorročné 

volebné obdobie sa volili starostovia, primátori, župani a poslanci mestských, miestnych, obecných a župných 

zastupiteľstiev.                                                                                                                                                    

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE SLAVKOVCE 

 Miestna volebná komisia v Slavkovciach, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb 

poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022. 

Celkovo sa v obci Slavkovce zúčastnilo volieb 278 voličov z celkového počtu 499 voličov zapísaných v zoznamoch 

voličov, čo je 55,71 %.  Volilo sa v jednom obvode a v jednom okrsku.  

Za starostu obce bola zvolená Ing. Iveta Pavliková, ktorá z celkového počtu platných hlasov 253 získala 181 hlasov, 

čo je 68,81%.  Druhý kandidát Marek Drapák z celkového počtu platných hlasov získal 82 hlasov, čo je 31,17%.  

Za poslancov Obecného zastupiteľstva boli zvolení: 

1. Štefan Kiss                          122 hlasov 

2. Ladislav Horvát                  115 hlasov 

3. Ján Vaľo, Ing.                     108 hlasov 

4. Štefan Hreha                       106 hlasov 

5. Ladislav Balog                    105 hlasov 

6. Viera Pavliková                  105 hlasov 

7. Eva Kutašová, Ing. arch.     98 hlasov 

 

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov do Obecného zastupiteľstva: 

1.  Peter Horvát                        91 hlasov 

2.  Anna Kudelasová               90 hlasov    

3.  Marcel Petranič, Ing.          88 hlasov       

4.  Stanislav Cucák                  81 hlasov    

5.  Štefan Ujlaky                      75 hlasov      

6.  Ladislav Barlok, Mgr.        70 hlasov     

7.  Marián Balog                      33 hlasov 

 

 

 V mene novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva v Slavkovciach, aj v mene svojom, ďakujem 

všetkým obyvateľom našej obce. Volebná účasť (55,71%) si udržala v našej obci najvyššiu úroveň. Poďakovanie 

preto patrí voličom, ktorým život v obci nie je ľahostajný a majú záujem o správu vecí verejných.   

 Opätovne získaný mandát starostky obce je pre mňa tým najvyšším ocenením zo strany občanov. Vaša 

dôvera nás – mňa aj novozvolených poslancov, zaväzuje.      

 Chcem vyjadriť presvedčenie a zároveň aj želanie, aby sa nám podarilo uskutočniť čo najviac dobrých 

projektov, aby sme svojimi aktivitami a komunikáciou s verejnosťou prispeli k rozvoju našej obce a k prehĺbeniu 

vzájomnej dôvery. 

                 Iveta Pavliková, starostka obce 

 

3     KOMUNÁLNE VOĽBY  A VOĽBY DO KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA       

POĎAKOVANIE 



 

 

 

REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU 

 
Budova obecného úradu v obci slúžila dlhé roky svojmu účelu bez väčších investícií do jej vzhľadu. Na 

základe schváleného projektu z Environmentálneho fondu, ktorý bol spolufinancovaný Ministerstvom životného 

prostredia Slovenskej republiky, sa začala v marci 2022 rozsiahla rekonštrukcia budovy. 

V rámci stavebných prác sa vykonali vonkajšie a nevyhnutné vnútorné rekonštrukčné práce                         

výmena okien, dverí, výmena elektrických obvodov, výmena kotla, radiátorov a rekonštrukcia interiéru. Práce 

pozostávali aj z vonkajších úprav, ako pristavenie nového vstupného prístrešku, zateplenie obvodových stien 

a výmena a zateplenie strechy. 
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                        IHRISKO KOMUNITNÉHO CENTRA V OBCI SLAVKOVCE 

                                                                                                                                                        

 V areáli vonkajších priestorov komunitného centra sa vybudovalo detské ihrisko vďaka dotácii 

z  pôdohospodárskej agentúry prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Medzi riekami. Účelom bolo vytvoriť 

podnetné prostredie pre deti, mládež a mamičky s deťmi na spoločné trávenie voľného času.   

 Ihrisko je v správe obce, zabezpečené kamerovým systémom. 

 

                  
 

 

NOVÝ WEB OBCE , MOBILNÁ APLIKÁCIA A MOBILNÝ ROZHLAS 
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Obec získala dotáciu z Košického samosprávneho kraja 

v dotačnom programe DS/2022 pre projekt SMART RIEŠENIA PRE 

IKT SLUŽBY OBCE SLAVKOVCE. S podporou tejto dotácie sa 

zriadila nová webová stránka.     

 Samotná webová stránka obce Slavkovce slúži ako hlavný 

zdroj informácií pre obyvateľov a návštevníkov našej obce. Nový web 

ponúka úplne nový vzhľad, prehľadnú štruktúru a jednoduchú 

orientáciu, hlavne kvalitný obsah a informácie o dianí a živote v obci. 

Súčasťou projektu je OBECNÁ APLIKÁCIA do mobilných 

telefónov. Na jednom mieste aktuality, udalosti, informácie z obecného 

úradu, počasie, kalendár zberu odpadu, história, podnety, fotogaléria, 

užitočné návody, zasielanie dôležitých notifikácií a všetky ostatné 

informácie pre občana.      

 Ďalšou novinkou pre Vás je služba MOBILNÝ ROZHLAS, 

ktorú môžete využívať na prijímanie dôležitých upozornení, oznamov 

a rôznych informácií o dianí v obci. Tieto Vám zašleme SMS-kou alebo 

e-mailom. Služby sú poskytované zadarmo. Stačí zadať svoje číslo 

telefónu priamo na stránke obce 

 

 

 



 

 

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE SLAVKOVOV 2022 

                                                                                                                          

ochutnávku vlastných špecialít pre účastníkov osláv. Na pódiu hrala kapela Karel Gott Revival, ktorú vystriedali 

kapely Čurbes a Mobile. Zábava prebiehala až do  neskorých nočných hodín.     

  V nedeľu sme sa spoločne zúčastnili svätej omše v kostole sv. Michala Archanjela. Záver stretnutia skončil 

slávnostným obedom a rozlúčkou na ďalšie stretnutie v Horním Slavkove pri  Karlových Varoch. 
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Jubilejné 13. medzinárodné stretnutie miest a obci, ktoré 

majú vo svojom  názve ,,Slavkov“ sa uskutočnilo v  dňoch                            

17. až 19. júna 2022 v obci Malý Slavkov. Obec sa nachádza  

v okrese Prešov na Slovensku, bola založená v roku 1275 

a v súčasnosti má 1180 obyvateľov.    

 Medzinárodného stretnutia sa zúčastňujú  každoročne 

predstavitelia  z 11 obcí a miest zo Slovenska, Poľska a Českej 

republiky.        

 V piatok delegácia z obce Slavkovce dorazila na miesto 

stretnutia.  Po  srdečnom privítaní sa  zo všetkými  zúčastnenými 

delegátmi, nasledoval spoločný obed a po ňom ubytovanie v Novom 

Smokovci. V popoludňajších hodinách sme sa vybrali na   

splavovanie Dunajca na drevených pltiach v nádhernej prírodnej 

scenérii Pieninského národného parku. Po príjemne strávenom dni 

nás čakalo  posedenie s priateľmi zo Slavkova.   

 V sobotu sa počasie vydarilo a vydali sme sa k vodopádom 

Studeného potoka a k Reinerovej chate. Po spoločnom obede 

nasledoval kultúrny program, v ktorom sa jednotlivé obce a mestá 

prezentovali krátkymi scénkami. Naša delegácia predviedla humorné 

príbehy z obce. Počas kultúrneho programu  každá obec prezentovala 

 



 

 

DEŇ RODINY - ,,GUĽÁŠOVÁ VAREŠKA“ 2022 

Pri príležitosti ,,Dňa rodiny“ sa v obci Slavkovce tradične realizuje súťaž vo varení gulášu ,,Guľášová 

vareška“. Tohto roku sa súťaž uskutočnila v mesiaci júl v areáli Mindžakovej chyže. Do súťaže sa zapojilo                           

10 družstiev, z ktorých prvé tri  boli  odmenené a ďalšie dostali cenu útechy. Okrem iného sa hodnotila Miss a Missák 

guľášovej varešky a originalita výzdoby stánku. Bol zabezpečený  výčap, teplé jedlo a súťaže pre deti. Počas celého 

dňa bolo cítiť príjemnú vôňu gulášov, súťaživú atmosféru a ľudový spev  v podaní Spevokolu Radosť a folklórnej 

skupiny z Bracoviec. 
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NOVÁ CESTA NA ,,ULIČKE“  
 

V letných mesiacoch bola v obci zrekonštruovaná miestna komunikácia ,,ulička“, ktorá dostala nový 

asfaltový koberec. Dĺžka zrekonštruovaného úseku bola cca 700 m. Táto cesta bola financovaná z vlastných zdrojov 

obce. V blízkej budúcnosti sa bude pokračovať aj v ďalšom úseku. 

 

  
 

 

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CHODNÍKOV A VÝSTAVBA LÁVKY                             

V OBCI SLAVKOVCE                               

 
V mesiacoch september až december 2022 prebiehala revitalizácia miestnych chodníkov prostredníctvom 

nenávratného finančného prostriedku z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Rekonštrukciou chodníkov sa 

prispeje k bezpečnosti a komfortu pre peších občanov, dochádzajúcich za službami a potrebami v rámci obce. Týmto 

sa dosiahne vyššia kvalita bývania pre obyvateľov, skvalitnenie estetického vzhľadu obce a zvýšenie bezpečnosti 

dopravy. Pevne veríme, že nové chodníky nám budú slúžiť dlhé roky. 
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MULTIFUNKČNÉ IHRISKO V OBCI SLAVKOVCE 

Vďaka dotácii z  pôdohospodárskej agentúry prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny  Medzi riekami sa 

v obci vybudovalo multifunkčné ihrisko. Realizáciou projektu sa vytvorili podmienky na trávenie voľného času 

nielen pre deti a mládež, ale aj pre starších obyvateľov obce. Multifunkčné ihrisko slúži pre viaceré športové aktivity 

ako sú – tenis, malý futbal, basketbal, volejbal, hádzaná.   

 

 

VÝMENA ELEKTRICKÝCH STĹPOV 

Spoločnosť Východslovenská distribučná, a.s Košice v letných mesiacoch v našej obci realizovala úpravy 

existujúceho NN vedenia, ktoré  sa realizovalo výmenou podperných bodov / stĺpov elektrického vedenia/ a vodičov 

existujúceho distribučného vedenia, ako aj úpravu dotknutých domových prípojok.     

 Nové vedenie je spoľahlivejšie a obyvatelia obce majú zabezpečenú stabilnejšiu a bezpečnejšiu dodávku 

elektriny. 

 

 

   SOCIÁLNA   SLUŽBA - STRAVOVANIE PRE SENIOROV V OBCI 

  Obec Slavkovce podľa VZN 2/2018 poskytuje sociálnu službu pre nepracujúcich starobných dôchodcov 

s trvalým pobytom na území obce Slavkovce. Na uplatnenie nároku na odber obedov pre dôchodcov je potrebné 

vyplniť Žiadosť o stravovanie v školskej jedálni MŠ Slavkovce. Stravovanie sa poskytuje počas pracovného týždňa 

od 11:15 hod. V prípade záujmu Vám poskytneme viac informácii na Obecnom úrade v Slavkovciach.  
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OKTÓBER  - MESIAC  ÚCTY K STARŠÍM 

V kultúrno- spoločenských priestoroch obce sa stretli naši rodičia, starí rodičia, ktorí prijali pozvanie na 

príjemné posedenie v kruhu svojich priateľov a známych.  

Úvodné slovo patrilo starostke obce, ktorá všetkých prítomných privítala, vyjadrila úctu a vďaku za prežité 

roky a popriala  pevné zdravie a spokojnosť do ďalších rokov života. Posedenie bolo spríjemnené ľudovými piesňami 

v podaní Spevokolu Radosť a malým občerstvením. 

Pri tejto príležitosti predsedníčka Dedinskej jednoty dôchodcov Slovenska v Slavkovciach p. Viera 

Pavliková odovzdala členke p. Marte Sekeľovej Vyznamenanie 3. stupňa Jednoty dôchodcov Slovenska, za aktívnu 

činnosť v organizácii v prospech obce Slavkovce. 
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VIRTUÁLNY CINTORÍN 

 

 v spolupráci  s Obecným úradom Slavkovce, pripravila pre Vás  

Virtuálny cintorín. sk 

Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. 

Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob, v ktorom je pochovaný, je bez pomoci a rady iných niekedy skoro 

nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Táto informácia sa dá  pohodlne a rýchlo zistiť 

aj z domu na stránke obce, návštevou virtuálneho cintorína.       

 Naša obec v tomto roku  spracovala projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho 

riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Slavkovce, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb 

pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce Slavkovce.  

Všetky informácie  sú umiestnené na portáli: www.virtualnycintorin.sk a na stránke obce. 

  Portál slúži nielen občanom obce Slavkovce, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre 

používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, 

prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína  a tiež pozrieť si fotografiu 

náhrobku. Súčasťou informačného portálu je  tabuľa, ktoré je inštalovaná priamo na cintoríne v Slavkovciach.  

Virtuálna sviečka 

Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne. Pripravili sme preto pre vás možnosť svojim zosnulým 

blízkym, priateľom či známym, zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta.  

Bližšie informácie  k zapáleniu sviečky nájdete na www.virtualnycintorin.sk, kde si vyhľadáte obec  

Slavkovce a kliknutím na konkrétne hrobové miesto sa dostanete priamo k zapáleniu virtuálnej sviečky pod 

fotografiou hrobového miesta. 

 

3W Slovakia s.r.o. 
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Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska                

v Slavkovciach 

 
Milí seniori, 

 

         ….dynamická doba, náhliaci sa čas – alebo len naše pomalšie tempo? Ťažko presne pomenovať tú našu 

seniorskú každodennú skutočnosť. Keď sa dobre cítime fyzicky aj psychicky, všetko okolo nás je príjemnejšie 

a veselšie. Keď však príde trápenie, život má zrazu celkom inú tvár, inú váhu a svoje okolie už vnímame ináč. 

Ako seniori už poznáme hodnotu života, jeho mnohotvárny obraz. Preto možno radi ponúkame naše skúsenosti 

mladším, najmä ak sú „naši“ a máme ich radi. Nechceme, aby sa popálili na situáciách, ako sa to prihodilo nám, 

chceme im dopriať ľahší život. Ale popritom nezabúdame ani na seba a snažíme sa žiť aktívne v rámci našich 

možností. Každý tak, ako mu to dovoľuje zdravie.        

 Aj my seniori, členovia základnej organizácie sa snažíme napĺňať túto pravdu. Niekto viac, niekto menej 

– ale naša organizácia žije. Po rokoch ťažkého obdobia, keď našu spoločnosť trápila pandémia koronavírusu, 

snažili sme sa v tomto roku užívať si „voľnosť“ plnými dúškami.  

Rok 2022 sme vo februári  začali výročnou členskou schôdzou. Dvakrát sme cestovali  za kultúrou  na 

divadelné predstavenia do ŠD v Košiciach na operu „NABUCCO“ a „TOSCA“. Niektoré členky našej 

organizácie absolvovali aj už tradičnú návštevu „Ľadového domu“ vo Vysokých Tatrách, ktorú organizuje 

Okresná rada JDS v Michalovciach. Vo svojej činnosti sa snažíme spolupracovať aj  s Úniou žien Slovenska 

v Slavkovciach a väčšiu časť našich akcií plánujeme a organizujeme spoločne. Veď „ čo členka ÚŽ – to 

dôchodkyňa“. Takto sme spoločne absolvovali dva jednodňové zájazdy do kúpeľných miest - Krynica v Poľsku 

a Bardejovské kúpele na Slovensku a druhý na termálne kúpalisko v Sarospataku v Maďarsku.  

 Každoročne v letných mesiacoch oceňujeme našich „okrúhlych“ jubilantov na slávnostnej členskej 

schôdzi. 

   

 
 

 

Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIÍ V OBCI                                          12 



 

 

 

 
 

 V auguste sa družstvo našej organizácie zúčastnilo súťaže vo varení gulášu, organizovanej Okresnou 

radou Jednoty dôchodcov Slovenska v Michalovciach, pod názvom „Guľášmajster“, v Porube pod Vihorlatom 

a okresných športových hier,  konajúcich sa v Jovse, na ktorých sme boli úspešní. 
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Pobyt  v kúpeľoch Dudince, Piešťany a Sklené Teplice absolvovalo 8 našich členov a veľmi ma teší, že 

po minulých váhaniach sa záujem o tieto kúpeľné pobyty zvýšil. Tento rok bol pre našu organizáciu výnimočný 

aj tým, že to bol rok, kedy sa konal  okresný, krajský a celorepublikový snem.   S radosťou  môžem konštatovať, 

že z Okresnej organizácie JDS v Michalovciach, ktorej sme aj my členmi, bol zvolený nový predseda Krajskej 

organizácie v Košiciach p. Ján Butala, ktorý bol predsedom Okresnej organizácie Michalovce. Stal sa zároveň 

aj členom celorepublikovej rady Jednoty dôchodcov Slovenska. 

Milí seniori, touto cestou by som Vám chcela poďakovať za Vašu odvahu pri podpise petície JDS za 

zlepšenie životných podmienok seniorov. Viete, ako táto petícia, ktorú podpísalo skoro dvestotisíc občanov, 

dopadla. Pre zlepšenie života nás seniorov, je nevyhnutné zdvihnúť hlas hlavne vtedy, ak sa to týka nás.  Vieme, 

že čelíme veľkému zdražovaniu, či už základných potravín, alebo energií , ktoré tvoria značnú položku našich 

výdavkov.  

Chcem sa poďakovať starostke obce Ing. Ivete Pavlikovej a obecnému zastupiteľstvu za podporu 

činnosti našej organizácie a verím, že táto spolupráca bude pokračovať aj naďalej. Poďakovanie patrí aj Vám, 

všetkým členom, ktorí svojou účasťou, či už viac alebo menej, prispievate k plnohodnotnému životu seniorov 

v našej obci. 

 

Milí seniori, prichádza zima, prichádza advent. Advent, to v preklade znamená „príchod“ a to príchod 

najkrajších sviatkov roka – Vianoc. Dúfajme, že tohto roku to už budú sviatky bez príkazov, zákazov                                

a obmedzení a že si ich v kruhu svojich blízkych aj užijeme a v podobnom duchu privítame aj nový rok.  

Z celého srdca Vám všetkým želám zažiť chvíle plné lásky a  tichého šťastia. Zostaňte zdraví a plní 

energie. Doprajte si radosť v srdci a nedovoľte, aby sa do neho nasťahoval strach a obavy  o budúcnosť. 

 

  

                            Viera Pavliková, predsedníčka Dedinskej Jednoty dôchodcov v Slavkovciach 
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Spevokol RADOSŤ 

Rok 2022 bol pre náš spevokol takým zatmením slnka, lebo nás navždy opustila dlhodobá členka p. Marta 

Bajužiková, ktorá bola aktívna vo všetkych oblastiach svojho života. Po čase sa rozjasnilo a do našich radov prišli 

dve nové členky p. Viera Pavliková a p. Helena Barloková. Aktivity, ktoré sme si naplánovali, sa nám nepodarilo 

zrealizovať všetky. Pripravované vystúpenie ročníka ,,Aj jeseň života je krásna“ v Michalovciach sme neabsolvovali, 

z dôvodu poslednej rozlúčky s našou členkou Martou. 

Pri príležitosti sviatku 1. mája sme zorganizovali večer prezentácií májových piesni s posedením pri ohni                

a s podávaním chutného gulášu. Účasť prijali domáce spoločenské organizácie a starostka obce.  

 

V mesiaci júl sme sa zapojili do tradičnej súťaže vo varení gulášu pri príležitosti Dňa rodiny                          

,,Guľašová vareška“, ktorú usporiadalo obecné zastupiteľstvo. Naše družstvo získalo 3. miesto. 
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V mesiaci okóber sme svojím spevom potešili všetkých seniorov v obci pri príležitosti ,, Úcty k starším“. 

 

V mesiaci november po zbere druhého chleba, ,,zemiakov“, sme v komunitnom centre usporiadali 3. ročník 

,,bandurčakových“ posedení za účasti rodinných príslušníkov, starostky obce a spoločenských organizácií. 

 

 

V mesiaci december máme naspievané pásmo piesni k Mikulášovi a k vianočným sviatkom, kde nesmú 

chýbať koledy. V závere roka, ako je zvykom, pripravíme posedenie pri vianočnej kapustnici. 
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Milí Slavkovčania !  

Vinčujeme Vam na tot novi rok, žeby sce mali šmeli krok,                                                                                         

na dovolenku zdravička a na stole doma upečenoho voňavoho chlebička.                         

Do šerca radosci, do duši milosci. Pokoj svati naj u Vas prebiva a laska u každim dome biva.                                      

Naj spravodlivojs prevlada u nas doma, verme, že u tim novim roku 2023  obidze nas smola.                                                            

U novim roku  slavkovčane mili, laski blaha, veľo sili, uspechov a ščesca veľo, s uprimnoho šerca.  

A na záver jedna koleda : 

V nočnej tichosti hlas sa rozhodil, vstaňte pastieri, Boh sa narodil.      

 Čím skorej sa zozbierajte, do Betlema pospiechajte, privítať Pána.                                                                                       

 Čujte tie krásne zbory anjelské, jak oslavujú dieťa nebeské. 

Sláva Bohu na výsosti, pokoj ľuďom buď hojnosti, spievajú nežne,       

  o poďme aj my,  pozdravíme ho, malé dieťatko, kráľa našeho. 

Vitaj Spasiteľ náš, milý Ježiško, Ty syn jediný, Boha Večného. 

                          To Vám  praje  Spevokol Radosť  

 

  

 

 

Uvaha nad Kračunom ..... 

   Najväčší šveto u roku prichadza na Kračun, každi rok še opakuje, ale največšu radojs z toho maju dzeci. 

Dzecom pod stromikom še rozšvicuju očka, no nelem dzecom, ale i predajcom darunkov. Pred Kračunom obchodnici 

predaju i toto, co še jim calí rok nepodarilo predac. Dospeli rozdumuju,  co toti dzeci išče nemali, co bi pre nich išče 

prichistali a dajaki prekvapene jim dali.          

 Darunki po Kračune pujdu do zabudnuca, na rad prichadza jar. Povedzeli me sebe, že zname dumac i na 

druhich, cešic še, kec še i voni ceša. Odrazu pozname inakši švet, nelem tot, dze je každodzenna robota, vonkajši švet, 

no i tot naš, najbližšich i calu rodzinu.          

 Ne kec sušid ma kozu na mliko, a ja chcem mac vecej, ta budzem mac kozi na murovane. Nenadavali bi me 

na starostov, ale jim pomohli vijs v ustreti s napadom  zveľadzic svuj valal. .Nichto by še na nikoho nehneval, kec še 

mu daco nepodari. Neplašili bi me še za honosom, ušmivali bi me še od rana do večara, znali bi me pomohnuc i vtedi, 

kec  nas neprošili, znali bi me potrimac dzvere do obchodu, pomohnuc s nakupom i podzvihnuc palicu. 

Nič na tim, že dakedi še i ponahľame, prestali bi me zavidzec druhim, calkom druhi ľudze bi še z nas 

stali, radojs i ščesce bi me kolo sebe rozdavali. 

No co mili slavkovčane, dumace sebe, že še to može stac ?  

Štefan Hreha 
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 Základná organizácia Únie žien Slovenska                     

v Slavkovciach 

,,Žena je ako čajové vrecúško. 

Nikdy neviete, aké je silné, až kým ho nedáte do horúcej vody....“ 

Eleanor Roosevelt 
 

Tieto slová charakterizujú silu ženy, ktorá sa preukáže práve vtedy, keď silná musí byť. Všetci sme zažívali 

neľahkú dobu, ktorá bola posledné dva roky výrazne ovplyvnená pandémiou Covid-19 a v súčasnosti aj 

prebiehajúcim vojnovým konfliktom na Ukrajine. Ženy sa stále podieľali a zabezpečovali priestor pre všestranný  

a kultúrny rozvoj v rodinnom, ekonomickom, politickom a spoločenskom živote. V nemalej miere sa o to snažíme aj 

v našej členskej základni. 

Činnosť organizácie sa riadi plánom hlavných úloh, ktorý sa schvaľuje na výročnej členskej schôdzi a je 

koordinovaný výborom organizácie. Aktivity sa realizujú predovšetkým v organizovaní kultúrnych a spoločenských 

podujatí, ktorých paleta zodpovedá požiadavkám členskej základne a pri organizovaní podujatí pripravovaných 

v obci. Rok 2022 bol pre našu organizáciu rokom, kedy sme mohli zrealizovať viacero naplánovaných aktivít 

v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska v Slavkovciach. 

V príjemnom prostredí spoločenských priestorov obce sa v mesiaci marec uskutočnila výročná členská 

schôdza našej základnej organizácie. Pozvanie prijala starostka obce a predsedníčka Jednoty dôchodcov Slovenska 

v obci. Bilancovala sa činnosť za uplynulý rok a naplánovali sme si akcie na tento rok. Pri príležitosti  

Medzinárodného dňa žien  nám kultúrny program spestrili vnučky našich členiek pásmom básničiek a spevom, za čo 

si vyslúžili niekoľkonásobný potlesk a sladkú odmenu. Každá členka dostala čokoládové srdiečko ako malú 

pripomienku k tomuto sviatku.  

V čase vojnového konfliktu a prílevu utečencov z Ukrajiny  na Slovensko, sme si v rámci plánu práce 

stanovili poskytnutie pomoci formou dobrovoľníckej práce. Na túto činnosť sa podujali Mária Brejdová a Viera 

Pavlíková. Za túto nezištnú pomoc im patrí poďakovanie, že v rámci svojich každodenných povinnosti sa podujali 

na pomoc ľuďom, nachádzajúcim sa v neľahkej situácii. Rodinný dom, ktorý je vo vlastníctve obce, sa pripravil na 

ubytovanie pre odídencov  z Ukrajiny, ktorí našli dočasné útočisko v našej obci.    

 Poďakovanie patrí starostke obce, ktorá poskytla tento rodinný dom na ubytovanie. 
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V mesiaci máj sme si spríjemnili popoludnie  s deťmi a vnúčatami opekaním špekáčikov vo vonkajšom areáli 

komunitného centra. S deťmi sme si zasúťažili a za odmenu získali výhernú cenu vo forme sladkosti. Počasie sa 

vydarilo a deti si vyskúšali preliezky a malé hojdačky, nachádzajúce sa vo vonkajšom priestore komunitného centra. 

Po príjemne strávenom dni sme všetci odchádzali spokojní, tešiac sa na ďalšie podujatia.  
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Jednou z plánovaných akcií, ktorú sme spoločne zorganizovali s Jednotou dôchodcov Slovenska 

v Slavkovciach, bol jednodňový poznávací zájazd do Bardejovských kúpeľov a do kúpeľného mesta Krynica 

v Poľsku. Prezreli sme si zaujímavosti, ochutnali prírodné liečivé zdroje minerálnych vôd a domov odchádzali                       

s krásnymi zážitkami a s chuťou vrátiť sa tam o rok.         

 Za poskytnutie dopravného prostriedku na túto akciu, patrí poďakovanie starostke obce Slavkovce. 

 
 

V letných mesiacoch sme spoločne s členkami Dedinskej jednoty dôchodcov v Slavkovciach absolvovali 

jednodňový zájazd na termálne kúpalisko v Maďarsku. Počasie nám prialo, deti si užili tobogan a vodný mlyn                              

a  dospelí si vychutnávali termálny bazén.                                          

 Základná organizácia Únie žien Slovenska v Slavkovciach má dlhodobú tradíciu, v ktorej by sme chceli 

pokračovať aj v budúcnosti. Verím, že spoločne budeme vytvárať v našej organizácii atmosféru priateľstva 

a spolupatričnosti.  

Je tu opäť ten krásny čas, čas vianočný.....  

Čas plný porozumenia, potešenia a srdečnosti, kedy v srdci pociťujeme radosť a uvedomujeme si vzácnosť 

rodiny, našich blízkych i priateľov. Krátke obdobie, kedy sa väčšina z nás po čase zastaví a zaslúžene vychutnáva 

najkrajšie sviatky roka v kruhu najbližších. V kruhu rodiny, ktorá počas Vianoc naberie na význame a odrazu sú 

všetky veci navôkol nepodstatné. Obklopujme sa tým, čo máme najradšej, a tými, na ktorých nám najviac záleží.  

V pokoji si vychutnávajme pohodu domova, vôňu tradičného vianočného jedla a koláčov. 

Prajem Vám, aby každý z Vás pocítil toto nenahraditeľné vianočné teplo, bol v prítomnosti svojej rodiny, 

obklopený najbližšími pri štedrovečernej večeri a pod vianočným stromčekom, aby ste si našli hlavne zdravie, šťastie, 

lásku, rodinnú pohodu, pochopenie a všetko, po čom túžite.   

                Mgr. Jaroslava Zajacová, predsedníčka ZO ÚŽS v Slavkovciach 
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  Materská škola Slavkovce 

 
Materská školu v Slavkovciach zabezpečuje predprimárne vzdelávanie s celodennou starostlivosťou deťom 

vo veku od 3 do 6 rokov. V školskom roku 2022/2023 navštevuje našu školu 21 detí, z toho je v predškolskom veku 

14 detí, ktoré majú povinné predprimárne vzdelávanie.           

  Pre každé dieťa, ktoré navštevuje našu materskú školu, vytvárame radostné, pokojné a harmonické 

prostredie s priaznivou socioemočnou klímou, s dôrazom na rozvoj tvorivosti a učenia formou hry. Deťom ponúkame  

prežívať aktívne a šťastné detstvo medzi rovesníkmi. Cestou prirodzenej výchovy sa snažíme o rozvoj zdravo 

sebavedomých a samostatných detí. Zážitkovým učením a hravou formou získavajú poznatky o okolitom svete. 

 Naším cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť, získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a utvárať 

predpoklady pre ďalšie vzdelávanie. 
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V materskej škole sa zakúpilo a revitalizovalo 

Výtvarný a pracovný materiál pre deti 

Hračky a didaktické pomôcky pre deti 

Pracovné listy pre deti 

Sladkosti pre deti ( Vianoce, Mikuláš, Deň detí) 

Atrakcia na deň detí (nafukovací skákací hrad a Penová 

show pre deti s hudbou) 

Detské rozprávkové knihy 

Čistiace a hygienické pomôcky 

Maľovanie triedy a šatne v MŠ 

Výmena osvetlenia v triede 

Dopravné ihrisko na školskom dvore v MŠ 

Počítač do triedy v MŠ a farebná tlačiareň 

 
Aktivity v materskej škole 

Jesenná tekvicová slávnosť v maskách 

Jesenné tvorivé dielne 

Ochutnávka ovocia a zeleniny 

Mikuláš v MŠ 

Vianočná besiedka 

Hry v snehu 

Vtáčia búdka 

Karneval 

Veľkonočné vajíčko 

Deň matiek 

Deň Rómov 

Divadielko pre deti o Zlatej rybke 

Divadielko zamerané na hygienu a slušné správanie 
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  Medzinárodný deň detí 

  Medzinárodný deň detí 

 



 

        Terénna sociálna práca 

Od začiatku pôsobenia terénnej sociálnej práce v obci sme pomáhali a naďalej pomáhame jednotlivcom 

a rodinám pri riešení sociálnych problémov a pri  náročných životných situáciách. V nemalej  miere to bolo aj v roku 

2022. Oproti pôvodnému plánu ukončenia realizácie národného projektu do 31.10.2022, sa jeho výkon predĺžil do 

31.03.2023. Naďalej tak budeme môcť poskytovať sociálne služby pre všetkých obyvateľov obce v kancelárii TSP 

alebo v ich prirodzenom prostredí.  

 Po dvoch rokoch pandémie sa nám uvoľnili opatrenia a vo februári  sa začal vojnový konflikt na Ukrajine,  

ktorý vyvolal masívny prílev ľudí hľadajúcich ochranu a bezpečie pre seba a svoje rodiny. V tejto súvislosti sa obec 

Slavkovce  pripojila k pomoci mnohých jednotlivcov a organizácií, ktorým nie je ľahostajné ľudské utrpenie plynúce 

z tejto situácie. Kancelária TSP a TP sa podieľala  pri prerozdeľovaní materiálnej a potravinovej pomoci, ktorú sme 

zorganizovali spoločne so starostkou obce v spolupráci s Arcidieceznou charitou Košice, prostredníctvom 

administrátora greckokatolíckej cirkvi v obci. Po oznámení zbierky začali obyvatelia prinášať deky, paplóny, 

obliečky, teplé ošatenie, obuv, trvanlivé  potraviny a hygienické potreby pre deti a dospelých. Humanitárna pomoc  

/ošatenie, deky, drogéria, trvanlivé potraviny/ bola okrem iného zabezpečená aj z obce Palín po dohode                                    

s administrátorom reformovanej cirkvi  a z obce Veľké Slemence.  

 

 
 

Ďakujeme všetkým  občanom, ktorí prispeli a pomohli v tejto neľahkej situácii. 

 

V súvislosti s príchodom utečencov z Ukrajiny sa priestory neobývaného rodinného domu č. 53, ktorý je vo 

vlastníctve obce,  prispôsobili na ubytovanie. Prvých utečencov, 4 dospelé ženy a 5 maloletých detí, sme po príchode 

ubytovali  a zabezpečili im základné potreby,  potraviny, teplé jedlo, pitný režim a ošatenie. Po 3 dňoch sa rozhodli                                     

a pokračovali vo svojej ceste do Českej republiky. Od marca do septembra  našli v  obci dočasné útočisko                         

4 dospelí ( 3 ženy, 1 muž)  a 2 maloleté deti, z mesta Sumy na Ukrajine.  Počas pobytu rodina zažila traumu, lebo 

v mesiaci máj im  zomrela mama.  

 Ďalšie ubytovanie pre odídencov  boli ochotní poskytnúť občania obce v rodinnom dome  a v bytovom 

dome. Pre získanie dočasného útočiska v Slovenskej republike bolo potrebné absolvovať registráciu vo 

Veľkokapacitnom centre v Michalovciach.   

Počas celého pobytu odídencov z Ukrajiny terénna sociálna pracovníčka navštevovala rodiny a poskytovala 

poradenstvo, konzultácie a pomoc z každej oblasti, ktorú potrebovali na adaptáciu. 
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Veľkokapacitné centrum Michalovce 
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V dnešnej dobe sa veľa ľudí snaží 

žiť ekologickejšie a brať ohľad na 

životné prostredie. Produkovať 

menej odpadu a recyklovať čo 

najviac odpadov je tá správna 

cesta k čistejšiemu a zdravšiemu 

životnému prostrediu. V rámci 

preventívnej aktivity triedenia 

odpadu sme spoločne v mesiaci 

máj zorganizovali spolu                            

s aktivačnými pracovníkmi 

upratovanie v blízkosti obytnej 

zóny MRK. Separovaný odpad sa 

dával do plastových vriec, ktoré 

sa zaniesli na obecný úrad.                

Podľa harmonogramu vývozu 

separovaného odpadu sa vrecia 

odovzdali na ďalšie spracovanie. 

   

Priestory rodinného domu 



 

Pravidelne realizujeme poskytovanie obnoseného šatstva a obuvi pre našich klientov, ktorí sa nachádzajú 

v nepriaznivej sociálnej situácii. Na základe výzvy nám jednotliví darcovia donesú oblečenie, ktoré terénni 

pracovníci triedia podľa veľkosti a druhu. Jednotliví klienti si tak obohatia svoj šatník o určité kúsky oblečenia. 

 

Terénna sociálna práca v marginalizovanej rómskej komunite predstavuje významný nástroj sociálneho 

začleňovania jej jednotlivcov a skupín do spoločnosti. Rómsku komunitu nepovažujeme za jedinú homogénnu 

cieľovú skupinu, ale svoje služby poskytujeme aj jednotlivcom a skupinám majoritného obyvateľstva odkázaným na 

ich pomoc.  

Okrem iného spolupracujeme s pomáhajúcimi profesiami v obci pri realizovaní preventívnych aktivít 

primárnej prevencie na predchádzanie vzniku zanedbávania povinnej školskej dochádzky, závislostí, sociálno-

patologických javov, pri poskytovaní podpory a pomoci v prirodzenom prostredí obyvateľov, na zlepšenie úrovne 

vzťahov väčšinového a menšinového obyvateľstva a  na prevenciu sociálneho vylúčenia Vzájomná spolupráca bola 

zameraná na kultúrne a spoločenské podujatia s upevňovaním vzájomných vzťahov a udržiavaním kultúrnych tradícií 

( Mikuláš v obci, Deň rodiny, Deň matiek, Medzinárodný deň Rómov, Október mesiac úcty k starším ap.).  

 

Žijeme v neistej dobe, keď sa všetko rýchlo mení. Hoci je situácia vo svete ovplyvnená vojnovým konfliktom 

na Ukrajine, veríme, že si najkrajšie dni v roku vychutnáme plnými dúškami. Je dôležité si pripomenúť, že hoci sa 

zmenila doba, nezmenilo sa kúzlo Vianoc, čaro štedrovečernej večere, spoločného prežívania chvíľ, očakávanie 

čohosi tajomného. Sviatočný čas pomaličky vchádza do našich domácností a prináša láskavosť a pohodu.  

 

V mene kancelárie TSP a TP Slavkovce Vám prajem príjemné a požehnané sviatky plné vzájomného 

porozumenia, lásky a spokojnosti. V dušiach nech sa Vám rozhorí pokoj a nech sa srdcia naplnia pohodou 

a nekonečnou radosťou. Prežitie ich v zdraví a v pozitívnych vyhliadkach do nasledujúceho roka. 

                             

       Mgr. Jaroslava Zajacová, terénna sociálna pracovníčka 
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Komunitné centrum v obci 

Rok 2022 bol prelomový, aj z nášho sociálneho hľadiska, pretože dobu Covidovú vystriedala vojna. Vojna 

nás naštartovala, aby sme zmobilizovali všetky sily, boli sme nápomocní a zapojili sme sa do verejných zbierok pre 

Ukrajincov. Pomaly sa ukončili prísne opatrenia, už ani respirátory nenosíme - okrem návštevy u lekára a nie sú 

žiadne obmedzenia na počet účastníkov na hromadných podujatiach. Sme vďační, že sa môžeme stretávať spoločne 

s Vami v komunitnom centre.                                    

 Od marca boli v komunitnom centre dočasne presťahovaní zamestnanci obecného úradu spolu s pani 

starostkou. Priestory komunitného centra sme spoločne prispôsobili tak, aby boli všetky služby v plnej kvalite pre 

Vás dostupné a zabezpečené – obecný úrad, TSP a aby sme mohli aj naďalej realizovať skupinové aktivity 

v komunitnom centre. 

Marec patril ženám. Pozvali sme malé dievčatká, slečny, mamičky, babičky k nám do komunitného centra, 

a všetky mali možnosť prejsť premenou vizáže – dať sa nalíčiť, učesať vlasy, nalakovať nechty. 

 

V apríli sme si pripomenuli Deň Rómov, oslavovali sme, vyhlásili sme súťaž o najchutnejší perník. 

Zaujímavosťou bolo, že mužskej porote najviac chutil perník, ktorý upiekla najmladšia zo zúčastnených mamičiek. 
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Medzinárodný deň žien 

Medzinárodný deň Rómov 



 

 

 

V máji sme zorganizovali v komunitnom centre Deň rodiny, kedy súťažili nielen deti, ale aj rodičia                    

a starí rodičia. Odmenou pre nich boli pekné ceny a zároveň sme zabezpečili kreatívne fotenie jednotlivých rodín, 

aby mali na pamiatku spoločnú rodinnú fotografiu.  
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Medzinárodný deň Rómov 

08.04.2022 

Deň rodiny 



 

V júni sme pripravili oslavu pre deti na futbalovom ihrisku v obci, pri príležitosti sviatku MDD. Bolo veľmi 

horúco, ale vydržali sme všetci a nikto neodpadol. Deti súťažili a tí najrýchlejší, najšikovnejší boli odmenení 

zaujímavými cenami, ktoré mohli využiť pri športových hrách a aktivitách v lete.  

 

 

V druhej polovici roka 2022 sme zabezpečili komunitné aktivity: Športom k zdraviu, Oblečiem ťa, 

Zodpovedný žiak, Zdobenie smútočných vencov. 

Každý deň žijeme v neistote, čo bude ďalej, či sa vojnový konflikt presunie aj do iných krajín, či budeme 

mať dosť peňazí na splácanie elektriny, či si budeme môcť dovoliť nakúpiť základné potraviny a lieky...Napriek 

všetkému Vás chceme povzbudiť, buďme silní, vzájomne si pomáhajme, nech nevymrie z nás človečina – tá 

prirodzená ľudskosť, byť človekom, byť tu pre iných a nemyslieť len na seba. Nemusia sa diať veľké veci, stačí 

podržať dvere, keď vidím, že niekto vychádza z obchodu, stačí odniesť nákup domov starším ľuďom, povzbudiť 

niekoho milým slovom, a nebojme sa ponúknutú pomoc od druhého prijať.  

„Nesnaž sa robiť veľké veci, ale len malé veci s veľkou láskou.“   Matka Tereza 

                       Mgr. Zuzana Škundová, odborná garantka KC 
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Medzinárodný deň detí 

Medzinárodný deň detí 



 

 

Miestna občianska poriadková služba /MOPS/ 
                                                                                                                                                                             

Projekt ,,Pokračovanie  miestnej poriadkovej občianskej služby v obci Slavkovce  II“ nadväzuje na projekt 

,,Miestna občianska poriadková služba v obci Slavkovce“, ktorý bol realizovaný v období od 07/2019 do 05/2021. 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním 

miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Slavkovce.        

 Medzi hlavné úlohy miestnej občianskej poriadkovej služby patrí ochrana verejného poriadku, ochrana 

životného prostredia, ktorá spočíva hlavne v zabezpečovaní verejného poriadku a  v nahlasovaní čiernych skládok. 

Ich činnosť však nekončí iba pri ochrane verejného poriadku, ale  aj pri udržiavaní verejného poriadku ( rušenie 

kľudu, eliminácia kriminality prostredníctvom preventívneho hliadkovania problémových lokalít). 

Projekt začal 1.marca 2022 a bude trvať do 31. mája 2023. V obci Slavkovce sú cez tento projekt zamestnaní 

4 pracovníci z marginalizovanej rómskej komunity.  

Príslušníci MOPS sú vybavení reflexnou vestou s označením ,,Miestna občianska poriadková služba“, na 

ktorej majú pripnutý preukaz člena MOPS s fotografiou. Pracujú vo dvojici v čase od 07: 00 hod. do 15:00 hod. a od 

17:00 hod do 23:00 hod., ale v prípade potreby sú k dispozícii aj pri zásahoch spojených s rušením nočného pokoja 

alebo naruším verejného poriadku. 

 

 

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných                         

rómskych komunít / NP PRIM II/ 

V Materskej škole v Slavkovciach prebieha Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí 

z marginalizovaných rómskych komunít ( NP PRIM II.). Tento projekt je pokračovaním projektu Podpora 

predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.     

 Cieľom projektu je zlepšenie spolupráce s rodinami detí z MRK, ktoré navštevujú MŠ alebo sa ich deti 

pripravujú na vstup do MŠ. Vďaka tomuto projektu získava materská škola finančné prostriedky na úhradu nákladov 

súvisiacich s didaktickými, socializačnými a hygienickými pomôckami podľa potreby vzdelávania detí. 

 Projekt NP PRIM I.,II. ,umožnil zamestnať do materskej školy pedagogického zamestnanca a rodičovského 

asistenta. Pedagogický zamestnanec pomáha individuálne deťom a spolupracuje s učiteľkou MŠ.   

 Odborný zamestnanec je zároveň riaditeľkou materskej školy.  Pomáha deťom napredovať v oblastiach, kde  

majú slabšie výsledky, vykonáva depistáže a stimulácie.      

 Koordinátor inkluzívneho tímu  je učiteľka materskej školy, ktorá koordinuje a usmerňuje činnosť  tímu, 

vytvára podmienky na spoluprácu s pomáhajúcimi profesiami v obci.     

 Rodičovský asistent pomáha deťom , ale aj ich rodinám s adaptačným a socializačným procesom v materskej 

škole. Okrem iného pracuje priamo s rodinami  a s deťmi v ich domácom prostredí a pripravuje ich na vstup do MŠ.  

                                       

  

Národný projekt Zdravé komunity spadá pod organizáciu Zdravé regióny. Cieľom projektu je zlepšiť situáciu 

obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít  prístupom a dostupnosťou služieb k zdravotnej starostlivosti, 

spolupracovať s všeobecnými a detskými lekármi a pomáhajúcimi profesiami v obci. Pomáhať a usmerňovať matky 

pri  starostlivosti o deti (podpora dojčenia, povinné detské očkovanie).      

 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje. V rámci projektu v obci pracuje asistentka podpory zdravia, ktorá pochádza z obce. 
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   Zdravé komunity 

 



 

 

Teraz trochu netradične, hlavne pre tých mladších. 

 

Ako si naši predkovia zabezpečovali živobytie. 

Niekedy to nebolo také samozrejmé ako dnes, keď sa dá v obchode kúpiť všetko.  V letných mesiacoch to 

bolo jednoduchšie, živili sa tým, čo vyrástlo na poli a behalo po dvore. Horšie to bolo v zime, pretože neboli 

chladničky ani mrazničky. Preto si museli urobiť dostatočné zásoby potravín, ktoré vydržali až do budúceho leta. 

Hlavne dochovať poriadne prasa, obyčajne nad 150 kg.  Na zabíjačku sa tešila celá  rodina. Všetky spracované 

výrobky /klobása, slanina, rebrá, šunky/ sa vyúdili. Ej veruže to v komore rozvoniavalo.  A k tomu dopestovať 

dostatok zrna, ktoré sa mlelo na múku v kopčianskom mlyne.  A ešte dostatok zemiakov, fazule, hrachu, kapusty 

a pod. Takmer v každom dome chovali kravu alebo kozu, zdroj mlieka, masla a tvarohu.   

 Veľkým zážitkom bolo nakladanie kapusty. Ale pekne od začiatku. Kapusta sa pestovala v každej záhrade, 

či na poli. Niektoré hlávky veľké ako miska boli pýchou každej gazdinej. Do veľkého suda z bukového dreva sa 

zmestili aj dve vrecia kapusty.                          

Postup bol obyčajne takýto:           

 Najsamprv sa vybrali cca 6 -8 pekné, stredne veľké hlávky – „križalky“.  V nich sa čiastočne nadrezal  hlub 

v tvare kríža. Kapustu do veľkého koryta strúhal gazda. Nastrúhanú kapustu, spolu s cibuľou, korením a soľou  do 

suda dávala gazdiná. No a najstaršia dievka alebo mládenec si poriadne umyli nohy, vošli do suda a tlačili. Keď bola 

dostatočná vrstva kapusty, ukladali sa križalky, obyčajne v dvoch radoch. Tak sa postupne natlačil takmer plný súd.  

Kyslá kapusta sa varila na mnoho spôsobov a vydržala až do leta. Pochúťkou boli huľky z listov križalky. 

 

A ešte čo nebolo v kronike, ale posúďte sami..  

   

Úsmevná príhoda, ktorá súvisí so starostovaním v obci. 

Vadzila še, vadzila še, stara baba z birovom,                                                                                                                            

vibila mu, vibila mu, pravi oko z pirohom.                                                                                                                                                      

A vun na ňu po maďarski nem, po maďarski nem sabat,                                                                                                                               

dal jej vicac, dal jej vicac, pejc i dvacec na kabat. 

No lemže to nebulo šicko. Ľudze, vun še tak zľeknul,                                                                                                                     

že daktora baba vibije i druhe oko, že zakazal u calim valaľe varic pirohi. 

No ale pirohi muša buc raz do tižňa, ta ženi še zburili a povedzeli,                                                                                      

kec nam birov zakazuje varic pirohi, ta mi tu žadnoho birova nechceme.  

A odtedy u valaľe furt ľem birovka, bo i vona pirohi ľubi a nigda jich nezakaže varic. 

No ľudze, nepripomina Vám to daco? 

A Vi chlopi, majce na pameci, že aj kec navonok tak nevižira, o šickim rozhoduju ženi, i toti Vašo. 

 

       Mária Brejdová, kronikárka obce 
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Naši najmenší, narodení od 1. januára 2022 do 10. decembra 2022,                                                         

ktorých srdečne vítame a prajeme im zdravie, krásne detstvo a všetko najlepšie                                                 

do života, ktorý majú pred sebou... 

 

               

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Jubilanti, ktorí v roku 2022 oslávili... 

 

65 rokov:  Walter Eibisch, Mária Cucaková, Gabriela Matuchová, Alexander Horváth, Regina Gašpárová,   

         Peter Hreňo, Mária Drapáková, Mária Hrehová 

70 rokov:   Imrich Kišš, Viera Nestoráková, Štefan Petráš, Anna Ševčenková, Martin Vajda 

75 rokov:   Ladislav Barlok, Marta Sekeľová, Pavel Benetin, Terézia Pilátová 

80 rokov:   Mária Serdiová , Štefan Bajužík, Andrej Brejda 

85 rokov:   Margita Ivanová,  Anna Vajdová  

90 rokov:     Katarína Balogová 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Ospravedlnenie:    V minulom čísle SLAVKOVČANA 2/2021  bolo nesprávne uvedené meno     

                     75- ročnej jubilantky. Správne malo byť Anna Barloková.  

 

V roku 2022 sme sa navždy rozlúčili...                                                                                                                                     

Andrej Švagrovský, Irena Balogová, Marta Bajužiková                                                                                             

Anna  Repková, Helena Pavliková 

                                                  Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.... 
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Michaela Pužová                              

Adrián Horváth                             

Tobias Dužda                               

Liliana Horváthová                            

 
 

Tieto krásne ruže patria Vám, nech každý lupienok 

blahoželá Vám... 

Terézia Čižmárová                             

Nela Petraničová                         

Rebeka Rybárová                       

Dominik Havrila 
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V živote každého z nás sú chvíle, ktoré                                        

sú výnimočné a neopakovateľné.                                                                

Žiť život plný radosti sa dá aj vo vysokom veku.  

Presvedčivým dôkazom toho je aj naša spoluobčianka    

p. Katarína Balogová,  ktorá dňa  3. marca 2022 

oslávila  svoje životné jubileum 

90 rokov 

K tomuto krásnemu  životnému jubileu oslávenkyni 

srdečne blahoželali  Mgr. Jaroslava Zajacová,               

sociálna pracovníčka a p. Viera Pavliková, predsedníčka 

Dedinskej jednoty dôchodcov v Slavkovciach. 

Milá naša oslávenkyňa, nepozerajte sa spiatky a tešte  sa 

z krásnej 90-tky. Veď život rýchlo letí ako šíp a ako ho 

prežiť nevie predsa nik. Nech krásne spomienky sa 

k Vám vrátia a všetky zlé nech sa navždy stratia. 

Prajeme Vám, nech tento krásny deň, dá Vám úsmev 

a radosť  len. Nech každý ďalší rok, dá Vám šťastný krok.                                                                               

Prajeme Vášmu telu zdravie, ruke pevný stisk a pokoj 

v srdci.  Nech navždy Vaša dobrá duša rastie,                        

nech Vám da Pán Boh zdravie, lásku a šťastie. 

 

Z TRADIČNÝCH VIANOČNÝCH RECEPTOV  

Marokánky 

Potrebujeme: 80g sušených hrozienok, 40 g nasekaných 

sušených fíg (môže byť aj iné sušené ovocie – marhule, 

čerešne, datle)70 g nasekaných vlašských orechov,           

70 g nasekaných mandlí, 40 g hladkej múky,                                                 

100 g práškového cukru, 1 PL tuku  ( môže byť maslo 

alebo kokosový olej), 1 dl smotany na šľahanie.  

Postup : Do väčšieho hrnca nalejeme smotanu na 

šľahanie. Postupne do nej pridávame nasekané sušené 

ovocie, tuk, cukor a múku. Miešame, kým sa nevytvorí 

tuhá lepkavá zmes. Rúru vyhrejeme na 160 stupňov.  

Plech vystelieme papierom na pečenie a z pripravenej 

hmoty urobíme kolieska. Pečieme asi 20 minút, necháme 

vychladnúť. Marokánky budú najprv trošku mäkké, ale 

po vychladnutí stvrdnú. Namáčame ich z jednej strany 

v čokoládovej poleve alebo ozdobíme sušeným ovocím 

a neskôr skladujeme na chladnom mieste. 

 

 



 

Overíme si Vaše znalosti z histórie našej obce. Ak odpoviete na nasledujúce otázky, oprášite si svoje 

poznatky a môžete aj vyhrať.   

 

Kvíz  ,,Poznaj svoju obec“ 

Z 3 možností vyberte 1 správnu odpoveď ( poradové číslo a správna možnosť).  

1.     V ktorom roku bola prevedená elektrifikácia                              A)  1954          B) 1947          C)  1950                                                                

2.     Prvý telefón bol do obce zavedený v roku                                  A)  1948          B) 1952          C)  1933                                                   

3.     Kedy bola ukončená plynofikácia obce                                       A)  1995         B) 1998          C)  1991                         

4.     Ukončenie výstavby verejného vodovodu bolo v roku               A)  2000          B) 2005          C)  2001                

5.     V ktorom roku prišli do obce presídlenci z Ukrajiny      A)  1995          B) 2003          C)  2001                  

6.     Dom smútku bol odovzdaný do užívania v roku                         A)  2000          B) 1990          C) 1998                                                                                       

7.     Za starostku obce bola zvolená žena v roku                                A)  1990          B) 1995          C) 1985      

            

Tajnička                                     

Každý  výraz má 6 písmen.  Posledné písmeno prvého výrazu je prvým písmenom druhého výrazu. Tajnička v sebe 

ukrýva meno významnej osobnosti obce. 

 

Svoje odpovede na kvíz a tajničku doručte písomnou formou osobne na obecný úrad do 15. januára 2023.  

Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, adresu a telefonický kontakt.                        

Žrebovanie sa uskutoční koncom mesiaca január 2023.                    

Vyžrebovaní budú dvaja výhercovia, ktorí získajú odmenu a ktorých telefonický kontaktujeme. 

 

                                                                                      

      tajnička       

Požiarnici            Dievčenské meno 

Huncút nárečovo            Mužské meno 

Krysa            Názov článku 

Smelosť            Uzavretý dvor 

Vták            Prehľad cien 

Bezpeč. schránka            Vlak 

Rodič zdroblen.            Spevnenie zlomeniny 

Mužské meno            Žiak 

Sled písmen            Búda 

Biely nápoj            Nevoľníci 

Slovenské mesto            Výrobcovia vína 

Tí čo nosia            Palička na pletenie 

Kuchynský robot            Pokrývka hlavy 
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