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Vážení spoluobčania,

na dvere zaklopalo leto, skončil sa ďalší 
školský rok, deti sa rozbehli na prázdni-
ny, začalo sa obdobie dovoleniek a my 
k Vám prichádzame s druhým tohtoroč-
ným vydaním obecného spravodajcu  
s cieľom oboznámiť Vás s tým, čo sa  
v obci udialo, čo sa v nej deje a čo plánu-
jeme do budúcna. 

Ani v druhom štvrťroku roka 2019 sa 
život v Pečovskej Novej Vsi nezastavil. 
Naopak, plody našej minulej práce sa 
viac a viac zviditeľňujú a premieňajú 
sa na konkrétne hmatateľné výsledky.  
Do histórie našej obce sa s istotou za-
píše dátum 25. jún 2019, kedy sme do-
siahli nulovú úverovú zaťaženosť obce 
uhradením poslednej splátky úveru obce 
vo výške 283.000,- Eur s úrokom 2,83 % 
z rokov 2013 a 2014, ktorého úverové 
finančné prostriedky boli použité na 
výstavbu miestnych komunikácií na ul.  
Za Majerom. Úver z predchádzajúceho 
obdobia sme splatili popri mnohých in-
vestičných aktivitách v minulom funkč-
nom období, pričom vzhľadom na dosa-
hované výsledky to obec, dá sa povedať, 
ani nepocítila.  

S čistým svedomím môžeme povedať, 
že v našej obci je trvale rušno a do is-
tej miery tento ruch môžeme prirovnať  
k mravenisku, či k včeľám úli. Početná 
technika stavebných firiem a množstvo 
odborných robotníkov v pestro fareb-
ných pracovných odevoch sú toho dôka-
zom. 

Popri štandardných udržiavacích prá- 
cach v obci a starostlivosti o zeleň  
a jej úpravu, ktorá nám akosi zovšednela 
a verejnosť ju častokrát vníma ako sa-
mozrejmosť, sa na plné obrátky rozbehli 
obidva pilotné projekty realizované toh-
to času v Pečovskej Novej Vsi.

Práce na prvom z nich - výstavbe cyk-
lomagistrály „EuroVelo 11 v Prešovskom 
kraji, úsek Veľký Šariš - Pečovská Nová 
Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“ zreteľne 
napredujú napriek tomu, že nám počasie 
takmer päť týždňov nedovolilo vstúpiť 
na trasu. Na brehoch troch potokov sú 
už vybudované nosníky a na nich sú osa-
dené mostné telesá zo železobetóno-
vých prefabrikátov. Bezmála dve tretiny 
cyklochodníka majú už osadené obrub-
níky, medzi ktoré sa zabudovávajú ďalšie 
vrstvy konštrukčnej skladby chodníka 
pre bicykle. Postupne dochádza k úprave 
jeho okolia  a ďalším stavebným prácam 

s cieľom ukončiť dielo v stanovenom 
termíne. Dvadsať - ročný sen o výstavbe 
nadnárodnej cyklomagistrály „EuroVelo 
11“ sa každým dňom viac a viac približu-
je pečovskonovoveskej realite. 

Podobne je tomu aj v druhom prípa-
de, kde výstavba denného stacionára 
ASEN v priestoroch bývalej obradnej 
siene za zdravotným strediskom znač-
ne pokročila. Stacionár už reálne stojí, 
má strechu, zateplenie, fasádu, izolácie, 
rozvody elektriny, vody, kúrenia, omietky  
a potery. Stavba naozaj rastie ako z vody 
a čochvíľa bude pripravená na odovzda-
nie a kolaudáciu. Súčasne zamestnanci 
obce a dlhodobo nezamestnané osoby, 
ktorých aktivizáciu obec zabezpečuje, 
svojpomocne budujú oplotenie a upra-
vujú okolie stacionára.

Aj keď samotné realizácie investič-
ných projektov sú finálnou špičkou ľa-
dovca, zjavne mnohí z nás opomínajú 
náročnosť samotnej prípravy projektov 
a hlavne komplikovanosť získavania 
nenávratných finančných prostriedkov 
z Európskych štrukturálnych a inves-
tičných  fondov (ďalej len „EŠIF“) a zo 
Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
(ďalej len „ŠR SR“), ktoré umožňujú ich 
realizáciu. 

Dovoľujem si upriamiť Vašu pozornosť 
na skutočnosť, že značná  časť nami po-
daných žiadostí o získanie nenávratných 
finančných prostriedkov, o ktorých sme 
Vás informovali v predchádzajúcom vy-
daní spravodajcu bola podporená, resp. 
je aktuálne v štádiu posudzovania a od-
borného hodnotenia. Posúďte sami.

Revitalizácia, modernizácia a znižova-
nie energetickej náročnosti verejného 
osvetlenia v našej obci v hodnotenom 
období opäť urobila pár krokov vpred. 
Tentoraz sme svojpomocne demonto-
vali pôvodné svietidlá verejného osvet-
lenia na ul. Na Hliník a Na Pečovec  
a vďaka dotácii z Ministerstva financií SR 
sme zakúpili a nainštalovali nové ener-
geticky úsporné LED svietidlá. 

Obdobným spôsobom sme v mesiaci 
jún na ul. Jabloňovej a Záhradnej začali  
s rozširovaním rozvodov verejného 
osvetlenia. Zdrojom financovania in-
vestičnej akcie sú usporené finančné 
prostriedky obce. Aktuálne pripravuje-
me projekt na modernizáciu verejného 
osvetlenia ďalších ulíc obce, prioritne ul. 
Hlavnej a Na Dujave, ktorými prechádza 
cesta I/68 zo Sabinova na Starú Ľubov-
ňu.

V mesiaci jún sa realizácie dočkali 
dva združené projekty obce s Východo-
slovenskou distribučnou spoločnosťou, 
a.s. Košice, vďaka ktorým sa aktuálne 
rozširuje elektrická distribučná sieť  
k jedenástim stavebným pozemkom  
na ul. Záhradnej v časti od  mäsovýroby 
po betonárku a k desiatim pozemkom  
na ul. Jabloňovej, kde naviac dôjde  
k úprave a navýšeniu kapacity elektric-
kej trasformačnej stanice. Aktuálne pra-
cujeme na povoľovacom konaní rekon-
štrukcie a elektrifikácie ďalších nových 
ulíc obce, resp. ich častí. 

V mesiaci jún sme vďaka získanej do-
tácii z Environmentálneho fondu pre 
rok 2019 začali a na prelome kvartálov  
už finišujeme s rozšírením kanalizácie 
na ul. Ľutinská, Záhradná, Jabloňová  
a Mlynská, čím dôjde k predĺženiu exis-
tujúcej kanalizačnej siete v obci o bez-
mála 550 metrov.  

V rámci našich investičných aktivít ne-
zabúdame ani na našu mladú generáciu. 
Tentoraz pre mládež vo veku od 3 až 12 
rokov vybudujeme do konca roka 2019 
ďalšie detské ihrisko. Projekt bude zre-
alizovaný vďaka dotácii získanej z Úra-
du vlády SR na Podporu športu v roku 
2019. V poradí už štvrté detské ihrisko 
v obci  bude situované do oddychovej 
zóny v blízkosti potoka Ľutinka medzi 
železničný a cestný most do Červenice 
pri Sabinove.

Obec trvale venuje osobitnú pozornosť 
ochrane života, zdravia a majetku obce 
a občanov pred povodňami. V tejto sú-
vislosti sme v spolupráci so Slovenským 
vodohospodárskym podnikom, š. p. Ban-
ská Štiavnica, Odštepný závod Košice, 
Správou povodia Hornádu a Bodvy, ktorá 
spravuje tok potoka Ľutinka, zabezpečili 
vyčistenie nánosov štrku, ich odstráne-
nie z toku a jeho prehĺbenie v časti od 
železničného mosta po hranicu katastra 
s obcou Ľutina. Udržiavajúce práce na 
Ľutinke sú v plnom prúde. 

V rámci starostlivosti o historické 
pamiatky obce sme v máji zrenovovali 
fasádu kaplnky Jána Nepomuckého vy-
maľovaním, podľa podmienok Krajského 
pamiatkového úradu Prešov.

V mesiaci jún 2019 naša obec získa-
la dotáciu 30 000,- Eur  od Prešovského 
samosprávneho kraja v rámci „Výzvy pre 
región“ pre rok 2019 na dofinancovanie 
už schválených projektov v rámci 5% 
spolufinancovania žiadateľom z EŠIF, 
konkrétne na dofinancovanie projektu 
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„EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek 
Veľký Šariš - Pečovská Nová Ves, k.ú.  
Pečovská Nová Ves“.

Obec Pečovská Nová Ves v posudzo-
vanom období uspela v Národnom pro-
jekte PRIM, ktorý rieši otázku predpri-
márneho vzdelávania marginalizovanej 
rómskej komunity (ďalej len „MRK“). 
Vďaka schválenému projektu získame 
od 2.9.2019 do 31.10.2020 finančné 
prostriedky na mzdy a krytie iných ná-
kladov pre dvoch asistentov učiteľa  
a dvoch odborných zamestnancov do 
materskej školy v Pečovskej Novej Vsi. 
Cieľom projektu je zvýšenie miery so-
cializácie a zaškolenosti rómskych detí 
pred ich prijatím do základnej školy.

Obec nezabúda na hrôzy II. svetovej 
vojny a ich odkaz pre ďalšiu budúcnosť 
ľudstva. V tejto súvislosti si chce dôstoj-
ne uctiť životy všetkých tých, ktorí svoj 
život obetovali za našu slobodu a mier 
v krajine. Rozhodli sme sa preto zrekon-
štruovať chátrajúci hrob padlého par-
tizána Jána Jablonského pochovaného 
na miestnom cintoríne. Na naplnenie 
nášho cieľa sme získali nenávratnú do-
táciu od Ministerstva vnútra SR, ku kto-
rej už tradične pridáme vlastnú prácu  
a veríme, že do osláv 75. výročia SNP 
v mesiaci august 2019 rekonštrukciu 
úspešne zavŕšime.

Popri napĺňaní základných úloh a kom- 
petencií obce venujeme osobitnú pozor-
nosť rozvoju kultúry, špecificky zachová-
vaniu kultúrneho dedičstva a tradícii na-

šich predkov. Dňa 8. júna 2019 sa v našej 
obci uskutočnila záverečná konferencia 
ako jedna z aktivít podporeného pro-
jektu, regionálnej kultúry a cezhraničnej 
spolupráce s názvom „Dedičstvo starých 
mám bez hraníc“ v rámci programu ce-
zhraničnej spolupráce INTERREG V-A  
Poľsko – Slovensko 2014 - 2020. Jej sú-
časťou a vyvrcholením medzinárodného 
projektu bolo predstavenie a uvedenie 
do života dvojjazyčnej publikácie s rov-
nomenným názvom, ktorá predstavila 
oboch partnerov projektu - obec Pečov-
skú Novú Ves a poľské mesto a gminu 
Sieniawa, osobitne obe cieľové skupiny 
projektu - miestnu ZO Únie žien Sloven-
ska a poľskú ženskú stavovskú organi-
záciu. Netradičným spôsobom, prvýkrát  
v knižnom podaní a hneď na medziná-
rodnej úrovni, poskytla priestor pre pro-
pagáciu miestnych ľudových remeselní-
kov prezentujúc ich „zlaté“ ruky a neko-
nečnú nápaditosť a tvorivosť.  

Popri našich investičných aktivitách, 
príprave nových projektov a zabezpečo-
vaniu každodenného chodu obce sme 
nezaháľali ani v kultúrnospoločenskej 
oblasti.

Prvého mája sme už tradične zorga-
nizovali XXV. ročník bežeckého preteku  
s názvom „ Prvomájový beh zdravia - Pe-
čovskonovoveský šľapák“, ktorý sa dlho-
dobo teší veľkému záujmu bežcov nie 
len zo širokého okolia, ale aj zo zahrani-
čia. Teší nás, že sa každoročne do prete-
ku v hlavných kategóriách zapája čoraz 

viac domácich bežcov.
Dňa 19. mája 2019 sme  v spolupráci 

so ZŠ s MŠ pripravili pre  mamky z na-
šej obce akadémiu k Medzinárodnému 
dňu matiek.  Z úcty k našim mamkám 
pre všetky prítomné pečovskonovoveské 
mamy obec pripravila skromný darček.

Dňa 31. mája 2019 sme spolu s deťmi 
z obce oslávili „Medzinárodný deň detí“. 
Všetky deti a ich rodičov potešili roz-
právkové postavičky a divadelné pred-
stavenie „Snehulienka“ na miestnom 
amfiteátri.  

Pomenované aktivity sú iba časťou  
z množstva každodenných činností a slu- 
žieb občanovi a pre občana našej obce 
za druhý štvrťrok 2019. Trvale sme tu pre 
Vás, jej obyvateľov a dvere kancelárie 
starostu obce sú pre všetkých obyvate-
ľov otvorené bez rozdielu.

Už tradične sa v závere môjho prís-
pevku úprimne prihováram a ďakujem 
všetkým tým, ktorí si popri svojich kaž-
dodenných povinnostiach nájdu chvíľu 
voľného času a nami pripravené podu-
jatia navštívia a následne sa s nami po-
delia  o ich postrehy a názory, ktoré nám 
pomáhajú opakovane sa vyvarovať  chýb 
a nedostatkov, resp. pomôžu nám zvyšo-
vať ich úroveň a kvalitu.

PhDr. Jaroslav Dujava  
starosta obce    
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Obec Pečovská Nová Ves a Minister-
stvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad 
splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity realizuje Národný projekt 
KOMUNITNÉ CENTRÁ V MESTÁCH  
A OBCIACH S PRÍTOMNOSŤOU  MRK – 
1. FÁZA vďaka podpore z Európskeho 
sociálneho fondu v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje.

(1) V komunitnom centre sa fyzickej 
osobe v nepriaznivej sociálnej situácii  
podľa § 2 ods. 2 písm. h/ poskytuje

1. sociálne poradenstvo,
2. pomoc pri uplatňovaní práv a prá-

vom chránených záujmov,
3. pomoc pri príprave na školskú do-

chádzku a školské vyučovanie a sprevá-
dzanie dieťaťa do a zo školského zaria-
denia.
l vykonáva sa preventívna aktivita, 
l zabezpečuje sa záujmová činnosť.
(2) V komunitnom centre sa vykoná-

va komunitná práca a komunitná reha-
bilitácia. 

Komunitné centrum je inštitúciou, 
v ktorej sú poskytované sociálne, voľ-
nočasové, vzdelávacie služby, realizu-
jú sa programy, zamerané na podporu 
zamestnateľnosti, programy komunit-
ného rozvoja zasahujúce do rôznych 
oblastí. Všetky služby sú poskytované 
v priestoroch komunitného centra a sú 
bezplatné.

Aktivity v komunitnom centre pre-
biehajú podľa určeného rozvrhu, ktorý 
je umiestnený v centre na viditeľnom 
mieste. V dopoludňajších hodinách 
prebiehajú nízkoprahové aktivity pre 
dospelých. Klientky majú záujem o ruč- 
né práce – vyšívanie a šitie ozdob-
ných vankúšikov, srdiečok, štrikovanie 

a háčkovanie. Vyrá-
bali dekoračné fľaše 
a stojany na perá, na 
ktoré nanášali farbu 
a  ktoré neskôr zdo-
bili servítkovou me-
tódou, omotávali ich 

motúzom, zdobili stuhami a gombíkmi. 
Mužská časť klientov má záujem skôr  
o športové aktivity – zlepšujú svoje 
zručnosti pri hre stolného tenisu,  vy-
hľadávajú informácie na internete  
o možnosti zamestnať sa, pripravili 
pôdu na kvetinový záhon, a o posa-
dené kvety sa spoločne staráme,  pra-

videlne udržiavame 
priestor okolo centra. 
Taktiež pôsobíme na 
klientov edukatívne 
–  pripravujeme pre 
nich prednášky za-
merané na prevenciu  
a starostlivosť o rodinu,  
o správnom hospo-
dárení s financiami,  
o vplyve návykových 
látok na organizmus,  
o šírení prenosných 
chorôb, o hygiene. 

Popoludní navšte-
vujú centrum predovšetkým žiaci ZŠ,  
s ktorými realizujeme prípravu na škol-
skú dochádzku, doučovanie. Kontro-
lujeme deti pri vypracovaní domácich 
úloh, precvičujeme s nimi počítanie 
príkladov z matematiky, čítanie z kníh, 
ktoré máme k dispozícii v centre, pri-
pravujeme pre nich pracovné listy pod-
ľa veku detí,  na ktorých si precvičujú 
písanie a počítanie príkladov. Hravou 
formou sa učíme počítaniu príkladov 
na sčítanie, odčítanie a násobilku. Po-
máhame im s prípravou materiálov na 
projekty do školy z jednotlivých pred-
metov – ukazujeme, ako si vyhľadať 
informácie na internete, ako ich použiť 
do projektu. Po ukončení prípravy na 
školskú dochádzku sa vykonávajú  záuj-
mové činnosti, na ktorých zhotovujeme 
jednoduché dekoračné obrázky a pred-
mety s použitím  rôznych materiálov 
– či už z papiera, plastových fliaš, vr-
chnákov, kúskov odevov, toaletných ro-
liek. V rámci nízkoprahového klubu pre 
deti pripravujeme priestor na hranie  
rôznych spoločenských hier – človeče 
nehnevaj sa, dámu, skladanie puzzle, 
pexeso, pri ktorých sa učia rešpektova-
niu pravidiel hry a zásad férovosti pri 
hre. Najväčší záujem je o obkresľova-
nie obrázkov z kníh, kreslenie a práca 
s farbou a štetcom.  Pravidelne pripra-

vujeme  preventívne aktivity zamerané  
na aktuálne problémy – správanie sa 
na ceste, chodníku, hygiena a starost-
livosť o svoje zdravie. Denný program 
stále ukončíme odložením predmetov  
a vecí, ktoré sme používali, uprataním 
písacích potrieb, uložením kníh v kniž-
nici, čím sa snažíme deti učiť poriadku 
a starostlivosti o prostredie, v ktorom 
trávia voľný čas. Taktiež sa v centre 
konajú komunitné aktivity, komunitná 
rehabilitácia a nepravidelné aktivity 
podľa potreby a záujmu klientov. Zú-
častňujeme sa aj aktivít, ktoré sa usku-
točňujú v iných mestách, ktoré realizujú 
komunitné centrá v blízkom okolí.

Hlavným cieľom NP KC je podpora 
sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien  
v obciach s prítomnosťou MRK  pros-
tredníctvom  podpory  komunitných  
centier (ďalej  len  „KC“) a rozvoja ko-
munitnej práce. Národný projekt sa 
zameriava na prevádzku KC a rozvoj 
komunitnej sociálnej práce zameranej 
na sociálne začleňovanie príslušní-
kov MRK a zlepšovanie interetnických 
vzťahov v obciach a mestách. Národný 
projekt podporí štandardizáciu činnosti 
KC s využitím potenciálu, ktorý KC ako 
nástroj sociálnej integrácie predsta-
vujú, zjednotenie modelu KC, profe- 
sionalizáciu ich činnosti a zvýšenie  
kvality poskytovaných sociálnych slu-
žieb, so súčasným posilnením pozície 
tak samotných zamestnancov KC, ako 
ich zriaďovateľov pri zabezpečovaní 
rozsahu a dostupnosti sociálnych slu-
žieb. 

Oprávnená cieľová skupina 
KC v zmysle zákona 

o sociálnych službách

Cieľovou skupinou sú v zmysle § 2  
ods. 2 písm. h) zákona o sociálnych 
službách: Fyzické osoby v nepriazni-
vej sociálnej situácii pre zotrvávanie  
v priestorovo segregovanej lokalite  
s prítomnosťou koncentrovanej a gene-
račne reprodukovanej chudoby.

Poslaním komunitného centra je 
prostredníctvom poskytovania kom-
plexných, odborných činností, iných 
činností a aktivít prispievať k sociál-
nemu začleňovaniu osôb sociálne vy-
lúčených a to tak na individuálnej ako 
aj lokálnej úrovni. Komunitné centrum 
spolupracuje s ďalšími organizáciami 
ako je obecný úrad, miestna základná 
škola s materskou školou, úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny a pod.

Komunitné centrum
Pečovská Nová Ves
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Aktivity Komunitného centra 

Posledný májový piatok sa amfiteáter v našej obci zapl-
nil deťmi, ktoré prišli so svojimi rodičmi osláviť deň detí.  
Okrem sladkostí bolo pre detí pripravené predstavenie 
Snehulienka v podaní hercov Divadla Jonáša Záboského z 
Prešova. Divadelné predstavenie bolo interaktívne, takže  
na pódium sa dostali nielen herci, ale aj samotné de- 
tičky.

Rozprávkový svet navodzovali aj rozprávkoví maskoti, 
ktorí sa počas predstavenia pohybovali v areáli a stali sa ob-
ľúbeným záujmom fotografovania. Deti sa tak mohli stretnúť 
s Mimoňom, Mášou, Minnie a Mickey Mausom, čo bol zážitok 
nielen pre deti, ale aj ich rodičov a starých rodičov.

Areálom sa ozýval smiech a dobrá nálada. Želáme všet-
kým deťom, aby mali dôvod na úsmev každý deň.

Medzinárodný deň detí
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Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu
konaných dňa 25. 5. 2019 v obci Pečovská Nová Ves

Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu 
konaných dňa 25.05.2019 
v obci Pečovská Nová Ves 

 
 
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1910 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 328 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 327 

Počet platných odovzdaných hlasov  318 

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu: 

SMER – sociálna demokracia č. 1 72 
Kresťanská demokracia - Život a prosperita č. 2 15 
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko č. 3 50 
KOREKTÚRA - Andrej Hryc č. 4 2 
Slovenská národná strana č. 5 12 
SME RODINA - Boris Kollár č. 6 10 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) č. 7 8 
STAROSTOVIA A NEZÁVISLI KANDIDÁTI č. 8 - 
Strana práce č. 9 - 
Strana tolerancie a spolunažívania č. 10 - 
HLAS ĽUDU č. 11 - 
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata 
Szövetség č. 12 - 

DOPRAVA č. 13 19 
Kresťanskodemokratické hnutie č. 14 39 
Strana zelených Slovenska č. 15 3 
MOST - HÍD  č. 16 - 
PRIAMA DEMOKRACIA č. 17 - 
Strana rómskej koalície - SRK  č. 18 - 
SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA č. 19 - 
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov č. 20 - 
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja č. 21 - 
DOMA DOBRE č. 22 1 
Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce č. 23 1 
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA č. 24 1 
Sloboda a Solidarita č. 25 18 
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku č. 26 - 
NAJ - Nezávislosť a Jednota č. 27 - 
Kresťanská únia č. 28 23 
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia č. 29 33 
Demokratická strana č. 30 2 
NÁRODNÁ KOALÍCIA č. 31 9 
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V našej Základnej škole s materskou 
školou Pečovská Nová Ves bol v čase od 
februára 2016 do augusta 2019 realizo-
vaný projekt Škola otvorená všetkým 
(ŠOV). Špecifickým cieľom uvedeného 
projektu bolo zvýšiť inklúziu a rovna-
ký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu  
a zlepšiť výsledky a kompetencie detí  
a žiakov. V rámci projektu pribudli  
do tímu dvaja odborní zamestnanci  
školy a traja pedagogickí asistenti.

Na základe hodnotenia reálnej odbor-
nej činnosti inkluzívneho tímu sme určili 
prioritné oblasti problémov, ktorých eli-
minácia vytvára priestor na skvalitnenie 
chodu školy a na plnenie cieľa rozvíjať, 
podporovať osobnosť žiaka a smerovať 
ho ku konaniu, ktorého výsledkom je po-
zitívna zmena. Sú to:

• nedbalá školská dochádzka  
 (rôzne úrovne problému),

•  zanedbávanie primeranej hygieny  
 a starostlivosti o zdravie detí, 

• aktuálne výchovno-vzdelávacie  
 problémy.

Za najakútnejší  problém sme považo-
vali problém nedbalej školskej dochádz-
ky, preto sme sa venovali jeho analýze.  
Zisťovali sme jeho stav, príčiny i dô-
sledky a podmienky, ktoré naň pôsobia. 
Dôležité bolo ísť pod povrch problému 
a posudzovať ho v každom konkrétnom 
prípade individuálne, snažiť sa ho po-
chopiť a zaujímať sa, prečo je taký. Iba 
systematická a trpezlivá práca môže  

v tomto smere krok za krokom prinášať 
pozitívnu zmenu. V prostredí generačnej 
chudoby je naivné očakávať, že výchova 
a vzdelanie detí bude pre rodičov priori-
tou. S generačnou chudobou súvisí istý 
systém uvažovania a správania, z ktoré-
ho nie je ľahké sa vymaniť.

Pravidelná školská dochádzka je jed-
ným z faktorov, ktorý výrazne ovplyv-
ňuje výchovno-vzdelávacie výsledky 
žiakov. Ak má škola dobre podchytenú 
prevenciu záškoláctva a zbytočnej ab-
sencie, môže byť k svojim vzdelávacím 
cieľom oveľa bližšie. Navyše každý žiak, 
ktorý má problém s meškaním na vyučo-
vanie či riadnym plnením školskej do-
chádzky, sa stáva do budúcnosti poten-
ciálne ťažko zamestnateľným a závis-
lým na štátnej pomoci. A toto je oblasť,  
v ktorej môže konať práve rodič. 

Eliminácii rôznych úrovní nedbalej 
školskej dochádzky sme sa intenzív-
ne venovali, pričom sme si všímali aj 
meškania žiakov na vyučovanie, hlavne 
tie opakované. Kým v školskom roku 
2016/2017 bol priemer neospravedlne-
ných hodín na žiaka 3,82 hodín, v aktuál-
nom 2018/2019 to bolo 2,76 hodín. 

Dôležité je zdôrazniť, že uvedené ne-
gatívne javy sa vyskytujú rovnako u mi-
noritnej ako u majoritnej populácii.  

U časti žiakov sme sa stretli so za-
nedbávaním zdravotnej starostlivosti  
a hygieny zo strany ich rodičov. Napriek 
skutočnosti, že dôsledky zanedbávania 

hygieny a zdravotnej starostlivosti sa 
výrazne prejavujú v školskom prostre-
dí, príčiny a podmienky, ktoré  pôsobia 
na uvedené problémy, ďaleko presahujú 
možnosti školy komplexne riešiť dané 
problémy a zabezpečiť pre všetkých žia-
kov primeranú zdravotnú starostlivosť  
a hygienu.

Ak má človek prežiť, musí sa naučiť 
mať radosť zo zásadných rozdielov me-
dzi ľuďmi a medzi kultúrami. Naučiť sa, 
že rozdiely v myšlienkach a správaní sú 
očarujúce, sú časťou zaujímavej rozma-
nitosti života, nie niečím, čoho sa treba 
báť. (Gene Roddenberry)

Škola je práve tým miestom, ktoré nás 
pripravuje na život. Je tým správnym 
miestom, kde sa od mlada môžete učiť 
akceptovať rôznorodosť, tolerovať jeden 
druhého, ale rovnako správať sa asertív-
ne a zodpovedne. 

Tému dnešného príspevku sme vybrali 
jednak ako jednoduché obhliadnutie sa 
za projektom ŠOV, ktorý bol súčasťou 
života našej školy dva a pol roka, ale aj 
v nádeji, že tí, ktorí chcú vidieť snahu  
o skvalitnenie edukácie na našej škole 
ocenia aj tieto kroky nášho školského 
tímu. Aj to je oblasť, ktorej sa v škole 
venujeme a podnikáme kroky k zlepše-
niu situácie. Mohli sme ich uskutočniť aj 
vďaka projektu, akým bol Škola otvore-
ná všetkým. 

Mgr. Marek Adamečko
riaditeľ ZŠ s MŠ

Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. sa dotácia na 
stravu poskytne v sume 1,20 eur za každý deň, v ktorom sa 
dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyu-
čovania a odobralo stravu. Cieľom tohto opatrenia je najmä 
podporiť zdravé stravovacie návyky u detí a preto je jed-
nou z podmienok poskytnutia dotácie aj samotné odobra-
tie stravy, ktorým sa rozumie konzumácia obeda dieťaťom. 
V kompetencii školy je dohliadať, či každý žiak prihlásený 
na stravovanie obed aj reálne zjedol. Škola má vytvorený 
systém evidencie a kontroly (čipové prívesky), vďaka kto-
rému bude vedieť jednoznačne preukázať účelnosť poskyt-
nutej dotácie. 

V prípade, že sa dieťa zúčastnilo vyučovania, je prihlá-
sené na stravovanie, ale obed si reálne neodobralo  (z rôz-
nych dôvodov – nemá chuť, ponáhľa sa, nechce sa mu čakať  
v rade a pod.) – obed teda žiakovi  vydaný nebol – dieťaťu 
nepatrí dotácia na stravu.  V tomto prípade však vzniknutú 

škodu (príspevok na nákup potravín a čiastočné režijné nák-
lady) je povinný uhradiť zákonný zástupca. Rovnako je to  
v prípade, ak sa dieťa nezúčastní vyučovania (napr. z dôvo-
du choroby) a rodič ho zo stravy neodhlási. Stravu uhrádza 
rodič. 

Z toho vyplýva, že v prípade neprítomnosti dieťaťa  
na výchovno-vzdelávacom procese v škole je povinnosťou 
zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy do 14.00 hod. 
predchádzajúceho dňa u vedúcej školskej jedálne. Možnosti 
odhlasovania sú: telefonicky na t. č. 0911 280 875, osob-
ne v kancelárii vedúcej školskej jedálne alebo cez edupage 
(aplikácia v mobile). V prípade choroby v 1. deň je možný 
odber do obedára, avšak tento obed si rodič uhrádza v plnej 
výške – 1,20 €. 

Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke 
www.pecovska.edupage.org. Nič nie je zadarmo, preto  
si vážme túto ponuku. 

Školské stravovanie od septembra 2019 - BEZPLATNÉ?

Prvé kroky na novej ceste
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Dňa 8. 6. 2019 sa konala Záverečná konferencia v obci 
Pečovská Nová Ves v rámci projektu “Dedičstvo starých 
mám bez hraníc”, ktorá oficiálne ukončila priebeh a imple-
mentáciu individuálneho projektu cezhraničnej spoluprá-
ce. Samotnej aktivite predchádzala aktívna príprava, orga-
nizácia a technicko-materiálne zabezpečenie podujatia.

V rámci záverečnej konferencie sa zrekapituloval prie-
beh celého projektu, vyzdvihla sa aktívna spolupráca všet- 
kých zúčastnených  partnerov vrátane Únie žien (SK)  
a Kola Gospodyn Wiejskich (PL). Ciele projektu boli napl-
nené. 

Za účasti štatutárov partnerov projektu bola slávnostne 
otvorená Stála expozícia tradičných artefaktov a remesel-
ných výrobkov, ktorá bola umiestnená vo vnútorných pries-
toroch obecného úradu a je prístupná širokej verejnosti.  

V rámci projektu boli vyrobené interiérové vitríny a exte-
riérové vitríny.

Hlavným klincom programu bolo predstavenie spoloč-
nej dvojjazyčnej publikácie projektu s rovnomenným náz-
vom projektu “Dedičstvo starých mám bez hraníc”, ktorá 
bola uvedená do života a pokrstená oboma partnermi.  
V 100-stranovej publikácii mohli účastníci nájsť informácie 
nielen o histórii a súčasnosti partnerskej obce Pečovská 
Nová Ves a Mesta Sieniawy, ale taktiež sa mohli dozvedieť 
zaujímavé informácie o remeselníkoch, ženských spolkoch 
zo slovenskej a z poľskej strany a v neposlednom rade  
sa inšpirovať ich typickou kuchyňou. 

Záver  podujatia osviežil kultúrny program pre všetkých 
účastníkov projektu, ktorý pripravil hlavný partner projek-
tu - obec Pečovská Nová Ves.

Záverečná konferencia v Pečovskej Novej Vsi 
v rámci projektu:

“Dedičstvo starých mám bez hraníc”

   

Záverečná konferencia 
v Pečovskej Novej Vsi v rámci projektu:“Dedičstvo starých mám bez hraníc” 

Dňa 08.06.2019 sa konala Záverečná konferencia v obci Pečovská Nová Ves v rámci 
projektu “Dedičstvo starých mám bez hraníc”, ktorá oficiálne ukončila priebeh a 
implementáciu individuálneho projektu cezhraničnej spolupráce. Samotnej aktivite 
predchádzala aktívna príprava, organizácia a technicko-materiálne zabezpečenie podujatia. 
V rámci záverečnej konferencie sa zrekapituloval priebeh celého projektu, vyzdvihla sa 
aktívna spolupráca všetkých zúčastnených  partnerov vrátane Únie žien (SK) a Kola 
Gospodyn Wiejskich (PL). Ciele projektu boli naplnené.  
Za účasti štatutárov partnerov projektu bola slávnostne otvorená Stála expozícia tradičných 
artefaktov a remeselných výrobkov, ktorá bola umiestnená vo vnútorných priestoroch obce a 
je prístupná širokej verejnosti. V rámci projektu boli vyrobené interiérové vitríny a exteriérové 
vitríny. 
Hlavným klincom program bolo predstavenie spoločnej dvojjazyčnej publikácie projektu s 
rovnomenným názvom projektu “Dedičstvo starých mám bez hraníc”, ktorá bola uvedená do 
života a pokrstená oboma partnermi. V 100-stranovej publikácii mohli účastníci nájsť
informácie nielen o histórii a súčasnosti  partnerskej obci Pečovská Nová Ves a Mesta 
Sieniawy, ale taktiež sa mohli dopátrať zaujímavé informácie o remeseníkoch, ženských 
spolkoch zo slovenskej a z poľskej strany a v neposlednom rade sa inšpirovať typickou 
kuchyňou.  
Záver  podujatia osviežil kultúrny program pre všetkých účastníkov projektu, ktorý pripravil 
hlavný partner projektu – obec Pečovská Nová Ves.



VÝLET NA ORAVSKÝ HRAD
Každý rok organizuje ZO ÚŽS v Pečovskej Novej Vsi  pre 

svoje členky celodenný výlet. Boli sme už vo Vysokých 
Tatrách, v Slovenskom raji, v Banskej Štiavnici a na mno-
hých iných miestach nášho Slovenska a  Poľska. Tento raz 
sme sa rozhodli navštíviť známy Oravský hrad a obec Klin. 
Zavčas rána v sobotu 25. mája 2019 vyrazil plný autobus 
účastníkov za krásami našej vlasti. Po niekoľkohodinovej 
ceste sme zbadali hrad, týčiaci sa na skale nad riekou Ora-
va ako „orlie hniezdo“. Pri prehliadke  hradu sme mohli 
obdivovať nielen Dolný hrad s Klenotnicou a kaplnkou sv. 
Michala, ale keďže sme absolvovali  viac ako 720 schodov,  
prezreli sme si aj Stredný a  Horný hrad s Citadelou, kde 
sú umiestnené okrem historickej expozície aj etnografická, 
prírodovedná, archeologická expozície a Mediatéka. Upev-
nili a rozšírili sme si vedomosti o histórii  hradu a živote 
jeho obyvateľov.

Po obede  naša cesta pokračovala do dediny Klin, nazý-
vanej neraz  aj Slovenské Rio. Pýtate sa prečo sme zavítali 
práve tam? Nuž, pritiahla nás najvyššia socha Ježiša Krista 
na Slovensku, ktorá sa týči na vrchu Grapa nad touto ob-
cou. Je vysoká 9,5 m, rozpätie rúk má 7 m a zatiaľ je treťou 
kópiou slávnej brazílskej sochy v Rio De Janeiro (druhá je  
v Lisabone). Na krásne upravenom vŕšku Ježiš  svojou otvo-
renou náručou víta nielen návštevníkov tohto miesta, ale 
objíma celé Slovensko. Človek tu môže duchovne pookriať 
a  za jasného počasia má možnosť obdivovať  krásy orav-
skej krajiny – Oravskú priehradu,  Roháče  a v diaľke aj 
Poľsko.   

Na spiatočnej ceste sme si počas krátkej zastávky v obci 
Bobrov pozreli zaujímavú krížovú cestu a Bobrovskú kal-
váriu. Vo večerných hodinách sme sa plní nových zážitkov 
vrátili a napriek únave sme využili svoje volebné právo  
a hoci takmer „na poslednú chvíľu“ šli sme voliť poslancov 
do Európskeho parlamentu za Slovensko.

Základná organizácia Únie žien 
v Pečovskej Novej Vsi
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Členky našej ZO ÚŽS sú v prevažnej miere aj starými ma-
mami, a pretože  naše vnúčatá  sú našimi „pokladmi“, už nie-
koľko rokov pripravujeme pre ne  júnový piknik v prírode pod 
názvom „Končí škola  - leto volá“. V sobotu 15. júna 2019 
popoludní sa v oddychovej zóne pri Ľutinke konalo ďalšie 

takéto detské popoludnie plné súťaží a hier za-
meraných na zručnosť, obratnosť, dôvtip, silu a 
rýchlosť. Popri tom sa do vôle vyšantili a mali 
možnosť  zajazdiť si aj na koníkovi, čo viaceré s 
radosťou využili. Veľkým prekvapením pre deti 
bolo, keď sa zrazu medzi nimi objavila Minnie 
Mouse a jej kamarát Mickey Mouse. Niektoré sa 
báli, mnohé však ochotne pózovali na fotografiu. 

Zabezpečili sme im aj pitný režim (detské 
vody), chutný guláš na posilnenie a nanuky ako 
osvieženie. Na záver popoludnia dostali ako 
odmenu za   účasť na súťažiach sladký balíček. 
Radosťou žiariace očká detí  boli odmenou za 
vynaloženú námahu členiek ZO ÚŽS pri realizá-
cii tejto akcie.

Chceme, aby sa naše vnúčatá spoločne stretá-
vali na zimnom karnevale aj na júnovom pikniku, 

dúfajúc, že nám z nich možno vyrastú pokračovateľky našej 
práce.

Základná organizácia Únie žien
v Pečovskej Novej Vsi

Končí škola - leto volá
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Dňa 14. 3. 2019 sa konal jubilejný 50. ročník súťažnej 
prehliadky „Kreácie detského folklóru“, ktorý organizu-
je DJZ Prešov a mesto Lipany. A práve tento jubilejný 
ročník bol pre náš detský folklórny súbor Jablučko mi-
moriadne úspešný. V neľahkej konkurencii svojím pás-
mom „Baveňe śe na luke“ zaujali odbornú porotu na-
toľko, že ich snahu, vytrvalosť, zanietenosť a nadšenie 
odmenila umiestnením v zlatom pásme. Tým ho  zara-
dila medzi popredné detské folklórne súbory v okrese 
Sabinov. Srdečne blahoželáme a prajeme im, aby boli 
zanietení pre folklór aj naďalej.

DFS Jablučko
v zlatom pásme!

DFS Jablučko
opäť reprezentuje
folklór a našu školu

Obec Krivany z úcty k deťom a mládeži usporiadala v ne-
deľu 23.6.2019 už 6. ročník detského festivalu „Deti deťom“. 
Zúčastnili sa ho aj deti z DFS Jablučko. Predstavili sa pásmom 
„Baveňe śe na luke“ a ukázali ostatným deťom, ako sa kedysi 
dávno deti v Pečovskej hrali a zabávali. Detský festival mal 
opäť formu benefičného podujatia a výťažok z dobrovoľného 
vstupného sa venuje zdravotne postihnutým alebo dlhodo-
bo chorým deťom z regiónu hornej Torysy. V rámci festivalu 
bola pre deti pripravená aj tombola, v ktorej sa usmialo šťas-
tie aj na našich malých tanečníkov a odniesli si domov krásne 
ceny od sponzorov tohto podujatia. V regióne máme veľmi 
veľa mladých talentov zanietených pre folklór a je dobre,  
že sa tieto talenty podporujú a verejne prezentujú.

Hudobné konfrontácie 2019
V nedeľu 7. apríla 2019 sa v Prešove v Divadle Jonáša 

Záborského konala okresná súťažná prehliadka spevác-
kych skupín, inštrumentalistov a ľudových hudieb s náz-
vom Hudobné konfrontácie 2019. Reprezentovali nás na 
nej aj Pečovčania, konkrétne ľudová hudba FS Jablonečka 
a náš výborný inštrumentalista Vladimír Vaľuš. Pre našich 
muzikantov to bola prvá skúsenosť, čo sa týka súťaženia, 
takže si šli viac-menej zahrať pre radosť. Ľudová hudba  
v zložení primášky (Kristína Lazoríková), druhých huslí 
(René Podlipa), violy (Ondrej Matisovský), akordeónu (Ti-
bor Kušnír) a kontrabasu (Dušan Podlipa) boli o to viac 
prekvapení a nadšení, že z hrania pre radosť sa stalo víťaz-
stvo s priamym postupom do krajského kola tejto súťaže, 
ktoré sa bude konať už tento rok v septembri. Rovnako aj 
Vladimír Vaľuš, ktorý svojou hrou na gajdicu a vlastnoruč-
ne vyrobené píšťaly zaujal porotu natoľko, že taktiež získal 
priamy postup v zlatom pásme. Naša obec tak bude mať na 
krajskom kole dvojité zastúpenie a postupujúci budú robiť 
všetko pre to, aby aj naďalej obec reprezentovali vzorne  
a svedomito, no hlavne s potešením z hudby.

Kristína Lazoríková
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Beh ako taký upevňuje a zachováva zdravie, pôsobí pre-
ventívne proti chorobám, predlžuje aktívny vek, redukuje 
nadmernú hmotnosť tela, formuje postavu, brzdí starnutie  
organizmu, zvyšuje pohybovú výkonnosť, urýchľuje regene-
ráciu a rehabilitáciu po zraneniach a ochoreniach.

V roku 1994 skrsla 
v mysliach vtedaj-
šieho vedenia obce 
myšlienka podpo- 
rujúca nielen ľud-
ské zdravie, ale aj 
duševnú rovnováhu 
v dnešnom pretech-
nizovanom svete. 
Zvlášť je aktuálne 
jej šírenie medzi 
mladou generáciou 
- deťmi základných 
škôl. Pre harmo-

nický vývoj našej mladej generácie je potrebné spájať šport  
a kultúru so vzdelávaním a výchovou našich žiakov.

Každý rok prijímajú túto výzvu aj bežci z mnohých okresov, 
dedín, klubov aj cudzích krajín na toto zaujímavé športové 
podujatie.

Tohtoročný beh zdravia sa konal už 25-krát, čo je čas, kedy 
tak trochu bilancujeme.

Ako prvá  začala súťaž behu zdravia len na Kostolnej uli-
ci. Neskôr sa beh rozšíril až mimo obce k miestnemu názvu 
Hrubá topoľ. Od roku 2007 sa začala súťaž v behu o Cenu 
starostu obce.

Ako 1. Pečovčan bežal p. Jaroslav Baňas s časom 0:32:51. 
Úspešnými Pečovčanmi boli aj:

Ľuboš Mesarč  (2008, 2009 - 1. miesto,  2010 - 3. miesto), 
Leo Peregrín   (2012, 2013 - 1. miesto),
Jakub Horňák   (2014, 2015 - 1. miesto),
Matúš Ondrija (2016 - 2018 - 1. miesto).

Víťazom 25. ročníka sa  stal Andrej Petruš ml. Oslovili 
sme mladého atléta na 
krátke inteview:

Otázky a odpovede:
1. Ako dlho už chodíš 

behať / trénuješ? 
2. Čo ťa motivovalo 

prihlásiť sa na beh o ce- 
nu starostu? 

3. Môžeme čakať, že 
skúsiš zabojovať o pr-
venstvo aj v hlavnej 
kategórii, v tzv. „šľapá-
ku“? 

4. Koľko krát si už 
bol behať a zúčast-
ňoval si sa behu aj  
v rámci detských kate-
górií?

5. Dá sa tvoj čas ešte vylepšiť, resp. chceš ho vylepšiť? 
1. Chodím pravidelne behávať už tretí rok, snažím beh tré-

novať, každý deň, minimálne 10 minút a to ráno, alebo večer.
2. Motivoval ma môj vlastný strach z toho zúčastniť sa po-

dobného podujatia, no povedal som si, že to dokážem a bol 

som rád, že sa tie tréningy zúčtovali.
3. V najbližších rokoch plánujem zostať asi len pri ľahkom 

rekreačnom behu, ale ktovie, možno to raz skúsim. Bola by 
to veľmi pekná predstava postaviť sa na pódium aj v takejto 
kategórii.

4. Behu som sa zúčastnil druhý krát a v detských kategó-
riách som nesúťažil. 

5. Určite áno, myslím si, že ešte intenzívnejším tréningom 
a vhodnou stravou sa tento čas dá vylepšiť. Pokúsim sa  
o to na budúci rok.

Andrej, držíme prsty a dúfame, že budeš výborným športo-
vým vzorom pre  deti a mládež.

Ani Pečovskonovoveský šľapák nikdy nezaostával v príjem-
nej súťažnej atmosfére a vynikajúcich výkonoch. Tie naj per-
ličky zo súťaží:

- rekordérom s časom 00:55:57 sa stal v r. 2006 p. Marcel 
Matanin (TJ Obal servis Košice), ktorý vyhral aj  v roku 2008 
a v r. 2007 bol druhým, zaujímavosťou je aj to, že tento bežec 
má za manželku Pečovčanku,

- od roku 2005 sa zaviedla aj kategória muži nad 70 rokov, 
kde najúspešnejším bol 75 - ročný p. Pavel Hauser (ŠK Vyšná 
Šebastová) s časom 2 h 11 min, najlepší čas v tejto kategórii 
mal p. Milan PALKO (MARAS Team Poprad)  s časom 01:37:54, 
- najviac víťazstiev v jednotlivých mužských kategóriách mali 
p. Eduard Hapák (MOK Mszana Dolna Poľsko) - 2010, 2012-
2016 - celkom 6x, p. Jan Wydra (MOK Mszana Dolna Poľsko) 
- 2009, 2016-2018 - celkom 4x, p. Orest Babjak (JM Demolex 
Bardejov) - 2012-2013, 2015, 2018 - celkom 4x,

- najúspešnejšou ženou bola p. Natalya Malaya z Ukrajiny, 
ktorá celkovo vyhrala 10 x - r. 2006-2008, 2010-2014, 2016-
2017 a v r. 2015 bola druhá,

- ako 1. Pečovčan sa na tento polmaratón vydal p. Jaroslav 
Nalevanko (r. 2007) s časom 01:36:13,

- od r. 2014 sa Pečovskonovoveského šľapáku zúčastňuje aj 
Pečovčan p. Ján Mojzeš, ktorý drží  svoj osobný rekord z roku 
2014 s časom 01:25:41.

Pečovskonovoveský prvomájový beh zdravia nezostal 
bez povšimnutia v Oblastnom bežeckom spolku v Prešove,  
od ktorého si naša obec prevzala pamätnú plaketu za organi-
záciu tohto podujatia. 

Veríme, že aj povestné „Citius“ (rýchlejšie) bude inšpirá- 
ciou pre mnohých mladých športovcov do budúcoročnej sú-
ťaže. 

Mgr. Jana Petreková

Štvrťstoročie behu zdravia v Pečovskej Novej Vsi
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Je veľa športov a vrcholových športovcov, ktorí repre-
zentujú dané mesto, dedinu, štát. V tomto momente budem 
písať o karate a športovkyni Deniske Blizmanovej. Prečo 
práve o nej? Pretože práve táto len jedenásťročná špor-
tovkyňa dosiahla svoj najvyšší úspech a to titul majster-
ky Európy karate Shito-Riu federácie v kategórii dievčatá 
10-11 ročné do 37 kg. Čo je to vlastne karate ? Karate je 
bezkontaktný šport, ktorým súťažná kategória začína ako 
5 ročným deťom a môžu ho robiť dokedy budú chcieť. Ka-
rate ma 2 súťažné disciplíny kumite a kata. V kumite bojujú 
dvaja súťažiaci na body a v kata ukazujú sústavu techník. 
Deniska sa venuje skôr kumite, preto jej súťaže spočívajú  
v bojovaní. Do klubu Katsudo Sabinov nastúpila ako 4-roč-
ná, keď ešte navštevovala materskú škôlu. Jej motiváciou 
bola staršia sestra, s ktorou 4 roky spolupracovali. Tvrdo 
trénovali a ťahali jedna druhú. Cestovali po súťažiach na 
Slovensku, ale aj v zahraničí. Ťažká choroba však premohla 
Deniskinu sestru a tým pádom Deniska musela pokračovať 
sama. Sestra ju naďalej podporuje doteraz. Na svojich prvých 
Majstrovstvách Slovenska sa umiestnila na druhom mieste 
(2014). Titul Majsterky Slovenska získala v roku 2017. Tento 
rok bol pre ňu veľmi výnimočný. Kým jej sestra bojovala  
v nemocnici o život, ona bojovala na súťažiach. Každá vý-
hra ju posúvala ďalej. Vyhrala tri kolá Slovenského pohára  
a tým sa stala celkovým víťazom. Vyhrala 4 kolá žiackej ligy, 
obhájila titul Majsterky VUKABU, titul Majsterky GOJU-RIU, 
vyhrala Ľubovňa Open a prvé miesto sa jej ušlo na Ora-
va Cup, kde sa umiestnila nielen v kategórii kumite, ale aj  
v kategórii kata. Na treťom mieste sa umiestnila na Grand 
Prix Slovakia. Bola viacnásobne ocenená ako športovec 
roka Mesta Sabinov a športovec klubu Katsudo Sabinov. 
Za súťažami precestovala aj niekoľko krajín. Okrem celé-
ho Slovenska má za sebou aj Českú republiku, Maďarsko, 

Poľsko a teraz aj Rumunsko. Prá-
ve tu získala svoj najvyšší úspech  
a to  titul majsterky Európy. V klu-
be je najmladšou členkou, ktorej 
sa to podarilo. Aj keď šport prináša 
veľa obetovania, stojí to zato. Na 
túto súťaž sa musela najprv nomi-
novať. Nominačná súťaž bola na 
Bielu Sobotu, takže jej mamka ba-
lila nie košík na svätenie, ale tašku  
s chráničmi a spolu cestovali do 
Dunajskej Stredy na Majstrovstvá 
Slovenska Shito-Riu. Postup zís-
kala a tak už len čakala na deň D.  
Majstrovstvá Európy sa konali v mes- 
te Arad v Rumunsku. 

Osobné vyjadrenie Denisky: 
,,Cestovalo nás tam 8 pretekárov z nášho klubu, tréner  

a moja mamka ako šofér. Pre mňa aj ako psychická podpora. 
39 stupňové teploty nám sťažovali podmienky a tak sme 
sa potili viac. Vyhrávala som zápas za zápasom, rešpekt 
som mala pred postupom do finále. Aj ten som vyhrala. Fi-
nálový zápas bol veľmi ťažký. Tvrdá súperka z Ruska však  
robila veľa chýb a ja som to využívala. Uštedrila mi aj zo-
pár kontaktov, ale ja som išla za svojím cieľom a to vyhrať.  
Finále som  vyhrala a radosť na mne bolo veľmi dobre 
vidieť. Na stoličke caucha sedel môj tréner, ktorý sa tešil  
so mnou. V obecenstve stála mamka so slzami v očiach. 
Počas zápasov ma neskutočne povzbudzovali naši preteká-
ri na čele s trénerkou Veronikou. Po veľkých objatiach ma 
všetci členovia klubu vyhadzovali do vzduchu a to bol teda 
neopísateľný pocit. Patrí im veľké ĎAKUJEM. Touto cestou 
sa chcem poďakovať rodičom a sestre, trénerom, deťom  
z klubu a všetkým ktorý ma v tomto športe podporujú.‘‘

Z Pečovskej Novej Vsi pochádza majsterka Európy!
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     Všimnite si: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

už pri oslovení 
1. Preverte si údaje na pozvánke 

o organizátorovi a jeho ponuke 
na internete,  
na Slovenskej obchodnej 
inšpekcii, alebo sa poraďte 
s blízkymi. Ak máte pochybnosti, 
na ponuku radšej nereagujte. 

pri cestovaní na akciu 
2. Vždy si so sebou zoberte  

vodu a jedlo. 

3. Neberte si so sebou viac peňazí, 
ako je naozaj nevyhnutné. 

4. Neodovzdávajte svoje osobné 
doklady organizátorom. 

počas prezentácie alebo predaja  
5. Ak by vám bolo bránené 

v odchode z akcie, alebo ak by 
ste pociťovali nátlak či 
vyhrážanie, volajte 158, 159 
alebo 112. 

6. Nepodpisujte zmluvy  
o spotrebnom úvere, pokiaľ ste si 
zmluvu riadne neprečítali. 

7. Nesúhlaste s možnosťou odvozu 
do banky alebo  
k bankomatu za účelom 
vybratia peňazí za tovar. 

8. Ak si niečo kúpite, tak trvajte 
na predložení potvrdenia  
o kúpe (bloček a záručný list). 

Po predaji výrobkov takíto 
„predajcovia“ často ignorujú 

zákonné práva klientov. 
pri ignorovaní „predajcom“  
by ste mali vedieť, že 

9. Máte právo odstúpiť od zmluvy 
bez udania dôvodu do 15 dní, 
potrebujete však bloček alebo 
zmluvu o úvere. 

10. Odstúpením od zmluvy sa 
zmluva od začiatku zrušuje a 
peniaze Vám musia byť 
vrátené do 15 dní. 

11. Ak organizátor alebo 
predávajúci ignoruje Vaše 
odstúpenie od zmluvy, obráťte 
sa na súd alebo Slovenskú 
obchodnú inšpekciu.  

Ako sa nestať obeťou nátlakových predajných akcií 

Vážení seniori, 

prinášame Vám 11 dôležitých rád, ako sa nestať obeťou takých 
prezentačných a predajných akcií, počas ktorých „predajcovia“ 
používajú rôzne nekalé obchodné praktiky a doslova arogantne  
za pomoci manipulácie, zastrašovania, ale aj pod hrozbou fyzického 
a najmä psychického nátlaku vnucujú hlavne starším ľuďom 
predražený a často veľmi nekvalitný tovar. 

 

RADÍME SENIOROM 

 

Ponuku si vždy 
dôkladne preverte, 
aby ste sa nestali 

obeťou agresívnych 
„predajcov“. 

 

Vypracoval: 
 

   odbor prevencie kriminality      
   Kancelárie ministra vnútra  SR 
 

   v spolupráci s odborom  
   ekonomickej kriminality   
   úradu kriminálnej polície  
   Prezídia Policajného zboru  
 

Našli ste vo svojej 
poštovej schránke 

pozvánku alebo Vás 
niekto telefonicky pozýva 

na prezentačnú akciu, 
výhodnú predajnú akciu, 

zaujímavý výlet, 
bezplatnú večeru, rôzne  

posedenie, či iné 
lukratívne podujatie 
s možnosťou získania  

hodnotných darčekov 
zadarmo? 

 

SKÔR NEŽ SA NA TAKÉTO 
PODUJATIE VYBERIETE, 

PORAĎTE SA SO SVOJIMI 
PRÍBUZNÝMI.   

 

Rady seniorom ● Prevencia kriminality ● Ministerstvo vnútra SR ●  www.minv.sk 
 

 

Ako sa nestať obeťou agresívnych „predajcov“ 

„Dôveruj, ale preveruj!“ 

Dôležité kontakty: 
 

• Slovenská obchodná inšpekcia: 
02/58272 132 (kl. 117, 125, 130, 159) 

• Komisia na posudzovanie podmienok 
v spotrebiteľských zmluvách: 
02/59353189, 02/59353399, 02/59353135 
02/59353399, www.branitsaoplati.sk  

• bezplatná senior linka  0800 172 500 
 

 
 
 
 

       

• Centrum právnej pomoci:   
02/49683521, 02/49683522 

• Jednota dôchodcov na 
Slovensku: 02/50240297, 
02/50240291  

• Mestská polícia: 159 
• Policajný zbor: 158 
• Číslo tiesňového volania: 112  
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Futbalový klub TJ Slovan mal v uplynulom súťažnom 
ročníku 2018/2019 zastúpenie v piatich súťažiach. V troch 
žiackych kategóriách: prípravka U11, mladší žiaci U13  
a starší žiaci U15, v jednej dorasteneckej kategórii U19  
a v súťaži dospelých.

Prípravka U11 hrala sezónu v skupine s Brezovicou, Jaku-
bovou Voľou a Torysou. Po dlhodobej základnej časti skon-
čili na druhom mieste za Brezovicou a spolu s ňou postúpili 
do semifinálovej nadstavbovej skupiny, v ktorej sa stretli  
s dievčatami Tatrana  Prešov a s Tulčíkom. V semifinálo-
vej skupine obsadili tretie miesto za dvomi najlepšími 
družstvami celej súťaže dievčatá Tatran Prešov a Brezo-
vicou, škoda, že sme mali tak silnú skupinu. Z tretieho 
miesta sme sa dostali do záverečnej skupiny o celkové 
9. až 12. miesto, kde boli našimi súpermi Tulčík, Žipov  
a Župčany. Túto skupinu sme vyhrali a obsadili tak koneč-
né 9. miesto v súťaži spomedzi 21 družstiev.

Mladší žiaci U13 hrali základnú skupinovú časť 3. ligy 
mladších žiakov v skupine s Kamenicou, Krásnou Lúkou a 
Uzovským Šalgovom. Základnú skupinu naši ml. žiaci vy-
hrali a postúpili do finálovej skupiny, v ktorej sa stretli ví-
ťazi 5 skupín základnej časti súťaže. Organizovanie finálo-
vej skupiny pridelili nášmu klubu. Naši chlapci sa na finále 
poctivo pripravili a odviedli na ihrisku skvelú prácu. Výho-
du domáceho prostredia využili stopercentne a bez straty 
bodu a bez inkasovaného gólu sa stali víťazmi finálovej 
skupiny a zároveň aj 3. ligy mladších žiakov ObFZ Prešov.

Starší žiaci sa po minuloročnom víťazstve v 4. lige pred-
stavili ako nováčik v 3. lige. V jesennej časti sa zoznamova-
li so súťažou, novými súpermi a hlavne s ich vyššou kvali-
tou. V jarnej časti už boli súperom rovnocennými súpermi 
a obsadili celkovo desiate miesto.

Dorastenci U19 podobne ako starší žiaci sa po víťazstve 
v 5.lige predstavili v uplynulom ročníku vo 4. lige doras-
teneckej súťaže. Záujmy a zmýšľanie mnohým z nich „brá-
nilo“ účasti na tréningoch. Našťastie družstvo dopĺňali 
chlapci z kategórie starších žiakov. Dokázali ich nahradiť 
aj v tejto vekovo vyššej kategórii a nakoniec obsadili ako 
nováčik veľmi pekné 6. miesto.

V kategórii dospelých naše zrejme najmladšie mužstvo 
v súťaži obsadilo nelichotivé predposledné miesto v súťaži 
6. ligy. Družstvo sa postupne tvorí a dopĺňa vlastnými od-
chovancami, chce to ešte veľa tréningov, chuti, bojovnosti 
a získavania skúsenosti v súbojoch s ostrieľanými súpermi, 
aby sme zbytočne nestrácali body v súbojoch, v ktorých 
sme mali navrch.

Veľké poďakovanie patrí trénerom Milošovi Albertovi 
(U11), Radovanovi Albertovi (U13 a U15) a Tomášovi Tal-
lovi (U19 a dospelí), ktorí venujú svoj voľný čas a námahu 
tejto práci, aby rozvíjali talenty našej mládeže. Učia a vy-
chovávajú všetky vekové kategórie k tomu, že nič nie je za-
darmo, za všetkým, čo dosiahnu a čo chcú dosiahnuť, treba 
vidieť tvrdú prácu. Kto si to neuvedomí, nič nedosiahne, 
jedna lastovička leto nerobí. Neplatí to len v športe, ale aj 
v škole, práci, živote. 

Do nového súťažného ročníka želám všetkým pevné 
zdravie, aby sa im vyhýbali zranenia, chuť do tréningu,  
a na ihrisku aby nechali svoje srdce. Hrajme futbal s chuťou,  
pre radosť a pre potešenie fanúšikov. 

Štefan Tall, predseda TJ 
Slovan Pečovská Nová Ves

Obzretie sa za uplynulým futbalovým ročníkom

NAŠA JUBILANTKA
Život je poskladaný z mnohých 

dní, ktoré prinášajú radosti aj sta-
rosti. V živote každého človeka príde 
aj deň niečím výnimočný a dôležitý.

Takýto výnimočný bol 25. apríl, 
kedy sa vzácneho životného jubilea, 
90 rokov, dožila pani Mária Lichvá-
rová.

Mária Lichvárová r. Belišová 
sa narodila 25. 4. 1929 v Ľutine. 
Pochádza zo šiestich súrodencov, 
z ktorých žije už iba ona. Po škole 
začala pracovať v obchode s ovo- 

cím a zeleninou v Sabinove. V roku 1953 sa ako 24-ročná  
vydala za Pavla Lichvára z Pečovskej Novej Vsi a zača-
la tu bývať. Keďže rodina Lichvárová vlastnila veľa pozem-
kov, musela odísť z obchodu a začať pracovať na gazdovstve.  
Po združstevnení obaja s manželom pracovali na miest- 
nom štátnom majetku až do odchodu do dôchodku. S man-
želom mali krásny vzťah, vychovali tri deti: Štefana, Martu  
a Pavla a postarali sa aj o vnúčatá. V roku 2009 manžel zomrel  
a ona ostala žiť v rodine syna Pavla.

Dnes sa teší už z 10 vnúčat a 16 pravnúčat. Silná viera ju aj  
v tomto veku každý deň privádza do kostola. Je sebestačná,  
napriek boľavým nohám si dokáže poupratovať aj poprať, po- 
starať sa o seba.

Medzi početnými gratulantami bol aj starosta obce, kto-
rý poprial vzácnej jubilantke dobré zdravie a ešte veľa spokoj- 
ných, krásnych dní v kruhu milujúcej rodiny.
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Po vytlačení  československých vojsk z priestoru Miškovca 
a Šalgotarjánu koncom mája 1919 spustila armáda Maďarskej 
republiky rád ofenzívu na území dnešného Slovenska. Ofen-
zíva prebiehala v troch hlavných smeroch:
1) Miškovec – Košice
2) Salgótarján – Lučenec – Zvolen
3) Levice – Banská Bystrica.

Na východe Slovenska Maďarská červená armáda rýchlo 
postupovala hornádskou kotlinou. 6. júna boli obsadené Ko-
šice a 9. júna Prešov. Cieľom tohto postupu bolo rozdelenie 
východnej armádnej skupiny na dve časti a spojenie s Červe-
nou armádou Sovietskeho zväzu.

Potom čo bol obsadený Prešov, ďalší postup maďarského 
vojska prebiehal v štyroch hlavných smeroch:
1) k Bardejovu
2  k Lipanom
3) k Branisku
4) k Margecanom

Bojové operácie v priestore Bardejova
10. júna 1919 Maďarská červená armáda obsadila Bardejov 

a dostala sa až do Obručného neďaleko Plavča. Tým bola 
východná armádna skupina rozdelená na dve časti, medzi 
ktorými bolo spojenie udržiavané iba letecky. Českosloven-
ské vojsko ustúpilo až do Orlova pri poľskej hranici. Spojenie  
so sovietskou červenou armádou sa však nepodarilo. Krajina 
sa zmietala v občianskej vojne a Lenin mal iné starosti, ako  
sa zapojiť do ďalšej revolúcie v strednej Európe.

15. júna 1919 bola smerom z Orlova spustená ofenzíva,  
po ktorom  bol Bardejov dobitý a Maďari zahnaní až ku Ka-
pušanom. Československá obrana sa predsunula ku Kľušovu.  
V tomto priestore až do konca konfliktu 24. júna 1919 prebie-
hali iba malé prestrelky medzi hliadkami.

Bojové operácie v priestore Sabinova
10. júna 1919 odrazilo československé vojsko maďarský 

postup v priestore Bikoša a Dúbravy pri Prešove. Na druhý 
deň však bolo nútené opustiť svoje obranné pozície a stiahlo 
sa až ku Lipanom. Po štyroch dňoch konsolidácie, 15. júna 
veliteľ vojsk pplk. Poireé spustil ofenzívu a dobíja Pečovskú 
Novú  Ves a Ľutinu. Nasledujúci deň bol po pouličnom boji 
dobitý Sabinov a na ďalší deň Šarišské Michaľany. Ešte v ten 
deň sa však front posúva naspäť do Orkucian pri Sabinove.  
21. júna Maďari spustili novú ofenzívu a československé voj-
sko zatlačili až na počiatočnú líniu Pečovská Nová Ves – Ľu-
tina.

Bojové operácie v priestore Braniska
Potom čo bol obsadený Bardejov maďarským vojskom hro-

zilo armádnej skupine nachádzajúcej sa na západ od Prešova 
obkľúčenie a tak ustúpilo až za Branisko, do Spišského Pod-
hradia. 12. júna 1919 bola spustená ofenzíva s cieľom získať 
stratené pozície späť. Československé vojsko obsadilo výšiny 
na východ od Širokého, Víťaza a Ovčieho a nadviazalo kon-

takt so skupinou v Hrabkove. Nasledujúci deň boli dobité 
Chminanske Jakubovany a Bertotovce. 14. júna však Maďari 
prenikli obranou pri Hrabkove a dobyli Chminianske Jakubo-
vany. Večer bola už obec opäť naspäť v československých ru-
kách. Prioritou pre obe bojujúce strany bola dominantná kóta  
nad okolím - vrch Zimná hora (664 m.n.m.). Keď 20. júna 
Maďari spustili ofenzívu a dobili Zimnú horu, českosloven-
ské vojsko sa stiahlo na líniu hrebeňa východne od Široké-
ho. 23. júna bola aj táto obrana prerazená a postup Maďarov  
bol zastavený až zálohou francúzskych legionárov na pred-
horí Braniska. Večer  bol nariadený protiútok, ktorý sa skončil 
úspechom a dobytím stratených pozícií.

Bojové operácie v priestore Klenova
Najstatickejším frontom bola oblasť Klenova. Pre Maďa-

rov mal však tento úsek dôležitý význam, keďže prelomením 
obrany by získali významný železničný uzol – Margecany. 
Na líniu Hrabkov - Klenov sa československé vojsko dostalo 
ústupom od Sedlíc dňa 11. júna.

V dňoch 11. a 15. júna Maďari spustili dve ofenzívy s cie-
ľom prelomiť obranu. Obe boli neúspešné. Podarilo sa to až  
na tretíkrát - 20. júna a obsadili Margecany. Front sa posu-
nul  na úroveň Kluknavy, kde sa bojovalo až do uzavretia prí- 
meria 24. júna 1919.

Maďarsko-československá vojna, Maďarský vpád alebo Boj 
o Slovensko bol krátkym, ale intenzívnym vojnovým kon-
fliktom medzi Československou republikou a Maďarskou 
republikou rád. Najdôležitejšie bitky konfliktu sa odohrali 
na západnom a strednom Slovensku. Po prvotnom ústupe 
začiatkom júna, však už v polovici mesiaca československé 
vojsko začínalo mať prevahu. Odrazenie maďarského útoku  
a následne jeho vytlačenie z priestoru Banská Bystrica-Zvo-
len-Banská Štiavnica, dve československé ofenzívy v priesto-
re Levíc, československá ofenzíva v priestore Nových Zámkov 
boli rozhodujúcimi faktormi úplného vyčerpania maďarských 
vojsk na Slovensku. Úlohou východnej armádnej skupiny bolo 
skôr čo najviac pútať maďarské sily a zabrániť ich preniku  
na západ. Hoci československé vojsko bolo horšie vyzbrojené 
a malo menší počet vojakov dokázalo úspešne ubrániť kreh-
kú slobodu.                                            Mgr. Stanislav Šimčík

Boje v Prešovskom kraji v júni 1919
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Plechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú 
bežne zastúpené v rámci komunálneho odpadu, ktorý 
produkuje každý z nás. Nápoje a potraviny, ktoré sú do 
takýchto obalov balené, sa v našom živote objavujú vo 
veľkej miere. Aj plechovky od nápojov či iné drobné ko-
vové obaly je potrebné triediť, aby mohli naďalej slú-
žiť aj po spracovaní. Materiál, z ktorého sú plechovky a 
konzervy vyrobené, je odolný a v prípade ich vyhodenia 
vo voľnej prírode sa proces rozkladu odhaduje na nie-
koľko desiatok rokov. Napríklad, spomínaná hliníková 
plechovka sa v prírode rozloží až za 60 rokov. Naopak, 

recykláciou kovov sa prírodné zdroje a energia význam-
ne zachovávajú. Pred vyhodením plechoviek do zbernej 
nádoby by sa mal takýto odpad stlačiť, aby sa ich objem 
zmenšil na čo najmenšiu možnú mieru. 

Do zberných nádob nie je vhodné vhadzovať kovo-
vé obaly, ktoré sú znehodnotené od farieb, chemikálií  
či lepidiel, ale aj obaly, ktoré sú kombinované s iným 
materiálom, napríklad obaly od zubných pást. 

Po vytriedení prejde kovový odpad rôznymi technoló-
giami úpravy: strihaním, lámaním, lisovaním, drvením, 
briketovaním. Dotriedené kovové odpady putujú do hút,  
kde sa pretavia. To, čo v tomto odpade zostalo (na- 
príklad zvyšky potravín alebo farby v konzervách),  
zhorí pri teplote 1700 °C. 

Roztriedený a zlisovaný kov sa odváža na ďalšie spra-
covanie, kde dostane nový život v podobe kľúčov, rá-
mov na bicykel či plechovky. A nezanedbateľné je aj 
šetrenie prírodných zdrojov. Napríklad na výrobu jed-
nej tony ocele z recyklovaných materiálov sa použije  
o 1,5 tony menej železnej rudy, ušetrí sa 500 kilogramov 
uhlia, vody o 40% a energie o 75%. Zníži sa znečistenie 
ovzdušia o 86%, znečistenie vody o 97% a zníži sa i ťa-
žobný odpad o 97%. 

Preto je dôležité nezabúdať aj na triedenie kovových 
obalov.

Trieď kovové obaly - ušetríš prírodné zdroje

 

 

 

 

 

                                                                        

Zo 670 recyklovaných hliníkových 

plechoviek môže byť jeden bicykel.

Z oceľových plechoviek sa 
stávajú kľúče.


