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      Vážení občania,
hneď v úvode vás chcem požiadať, aby sme sa spoločne naladili na optimistickú vlnu a verili, 
že všetko zlé raz skončí...
Nádherné slnečné lúče prichádzajúceho leta nám signalizujú postupný návrat do normál-

neho života. Posledné týždne a mesiace sa niesli v smutnej štatistike obetí koronavírusu 
či počte nakazených. Za každým číslom je ľudský život a za nimi pohnuté osudy rodín 
po celom Slovensku. Aj nás zasiahla pandémia aj my sme sa báli jeden o druhého. 
Mnohí aj po prekonaní ochorenia pociťujú zdravotné následky. Covid-19 narušil 
životy ľudí na celej planéte. Milióny mŕtvych, státisíce chorých, ekonomika na 
kolenách... Desaťtisíce pracujúcich prišli o živobytie a po strate zamestnania 
sa ocitli v existenčných problémoch. Vzdelávanie mladých je narušené, deti, 
žiaci a študenti boli niekoľko mesiacov ochudobnení nielen o výučbu a 
nové vedomosti, ale prerušené sociálne kontakty zanechajú následky. 
Napriek všetkému, čo sme za uplynulé mesiace prežili, buďme opti-
misti. Školy, obchody, úrady, reštaurácie, kostoly sú opäť otvorené. 
Všetci sme pochopili, že sa musíme správať zodpovedne k sebe i 
k ostatným... a dali sme sa zaočkovať.
Pevne verím, že všetko, čím sme si prešli, je už minulosťou 

a pred nami je kľudné, pohodové, teplé a normálne leto. 
Buďme však opatrní a ostražití.

Mgr. Mária Frandoferová

Kaľendar nam ukazuje, že už pulrok nastupuje. 
I žimu z jaru sme prežiľi i bandurki posadziľi. 

I koronu nas bars veľo prekapalo a teraz na vakci-
nu še nas dosc oddalo. Život ve valaľe funguje, zato 
predstavenim nech každi dzekuje. Staraju še o nas, 
jak najľepši znaju či na staršich či na mladšich oni 
pametaju. Už i slunko veci na nas švici, žebi sme 

už mohľi veci šedzec na lavici. Pozor na sebe šicke 
davajme, na ruško i respirator ňezapominajme. Do 
druheho pulroka v zdravju vikračujme, a potom vef 

decembru šicko zbilancujme.

Nech nastávajúce leto je pre vás 
oddychom, zdrojom nových síl a 

pramenom nádeje, že všetko zlé raz skončí. 
Úsmev na tvári a pokoj v rodinách 

vám praje Vaša starostka

Súčasťou novín je 1x RESPIRÁTOR, 1x RÚŠKO
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Dňa 1. októbra 2019 nado-
budol účinnosť § 20a ods. 2 

a 3 zákona NR SR č. 215/1995 Z. 
z. o geodézii a kartografii (ďalej 
len „zákon č. 215/1995 Z. z."). V 
zmysle tohto ustanovenia v spo-
jení s § 9a vyhlášky Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Z. z. v 
znení neskorších predpisov, majú do informač-
ného systému geodézie, kartografie a katastra 
obce súčasne s vydaním kolaudačného rozhod-
nutia o užívaní rodinného domu alebo o užívaní 
bytu v bytovom dome alebo o užívaní bytového 
domu zapisovať údaje o rodinných domoch, by-
tových domoch a bytoch v bytových domoch. 
Rovnaká povinnosť sa týka zapisovania údajov, 
pri ktorých došlo k zmene na základe ďalšieho 
kolaudačného rozhodnutia.

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti § 20a 
ods. 2 a 3 zákona č. 215/1995 Z. z. je potrebné 
zabezpečiť jeho plnenie, a preto Úrad geodézie, 
kartografie a katastra SR (ďalej len „ÚGKK SR") 
vyvinul aplikáciu – zoznam stavieb, do ktorej 
majú obce povinnosť zapisovať jednotlivé zá-
konom požadované atribúty.
Na základe uvedených skutočností sa do Infor-

mačného systému geodézie, kartografie a ka-
tastra sa majú zapisovať údaje o stavbách nasle-
dovne:
 „Obec súčasne s vydaním kolaudačného roz-
hodnutia o užívaní rodinného domu alebo o 
užívaní bytu v bytovom dome alebo o užívaní 
bytového domu zapíše do informačného systé-
mu geodézie, kartografie a katastra údaje o
• úžitkovej ploche rodinného domu alebo o 

podlahovej ploche bytu,
• počte izieb rodinného domu alebo bytu,
• počte podlaží rodinného domu alebo byto-

vého domu,

• konštrukcii rodinného   domu 
alebo bytového domu a
• dátume kolaudácie rodin-
ného domu alebo bytového 
domu.
Ak dôjde k zmene údajov 

podľa odseku 2, ktoré sú zapísané do informač-
ného systému geodézie, kartografie a katastra, 
na základe ďalšieho kolaudačného rozhodnutia 
týkajúceho sa rodinného domu, bytu v bytovom 
dome alebo bytového domu, obec súčasne s jeho 
vydaním zapíše zmenené údaje do informačné-
ho systému geodézie, kartografie a katastra."
Zároveň podľa § 27b ods. 2 zákona č. 215/1995 
Z. z. (Prechodné ustanovenia k úpravám účin-
ným od 1. októbra 2018).
„Ak ide o rodinný dom, byt v bytovom dome 

alebo o bytový dom, na ktorý bolo vydané ko-
laudačné rozhodnutie, obec je povinná zapísať 
do informačného systému geodézie, kartografie 
a katastra údaje podľa § 20a ods. 2.“
Obce a mestá majú povinnosť doplniť údaje 

do informačného systému geodézie, kartogra-
fie a katastra, pričom zároveň budujú aktuálnu 
databázu. 
Aj naša obec pracuje na doplňovaní údajov do 

tohto informačného systému, no vzhľadom k 
tomu, že nedisponujeme množstvom informá-
cií hlavne pri starších stavbách, chceli by sme 
Vás všetkých požiadať o súčinnosť – vyplnenie 
priloženého dotazníka a následné vrátenie na 
Obecný úrad. Poskytnutými informáciami nám 
pomôžete naplniť informačný systém správnymi 
údajmi a zvýšiť možnosť využívania elektronic-
kých služieb pre občanov, odbornú verejnosť aj 
verejnú správu.

Za každú poskytnutú informáciu 
Vám ďakujeme.

OBCE A MESTÁ SÚ POVINNÉ ZAPISOVAŤ DO 
INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ÚGKK SR

Mgr. Nováková Eva

Aplikácia „Zoznam stavieb" na zber vybraných údajov o stavbách

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ďalej len „ÚGKK SR") od 1. októbra 2019 sprístup-
nil pre obce a mestá v SR aplikáciu „Zoznam stavieb".
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▶ Hospodárenia obce Lenartov za rok 2020

Podľa ustanovenia §16 ods. 1  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov: „Po skončení rozpočtového roka 

obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracuje do záverečného účtu obce.“ Záverečný 
účet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo, obvykle jeho návrh predkladá na rokovanie zastupiteľ-
stva starosta obce. K návrhu záverečného účtu obce ešte pred jeho schválením v obecnom zastu-
piteľstve vypracúva odborné stanovisko hlavný kontrolór obce (§ 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 
369/1990 Zb.). Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je účtovná závierka obce. 

Hospodárenie obce Lenartov za rok 2020

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2020 v eur

Bežné  príjmy spolu 1 549 647,65
z toho: bežné príjmy obce 1 549 647,65
             bežné príjmy RO 0,00
Bežné výdavky spolu                   1 421 777,09
z toho: bežné výdavky obce                   1 421 777,09
             bežné výdavky  RO 0,00
Bežný rozpočet +127 870,56
Kapitálové príjmy spolu 111 346,47
z toho: kapitálové príjmy obce 111 346,47
             kapitálové príjmy RO 0,00
Kapitálové výdavky spolu 287 251,18
z toho: kapitálové výdavky obce 287 251,18
             kapitálové výdavky RO 0,00
Kapitálový rozpočet -175 904,71 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 48 034,15 
Vylúčenie z prebytku 26 863,49
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie 120 767,20
Výdavkové finančné operácie                  9 704,52
Rozdiel finančných operácií 111 062,68
PRÍJMY SPOLU 1 781 761,32
VÝDAVKY SPOLU 1 718 732,79
Hospodárenie obce 63 028,53
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku 26 986,14
Upravené hospodárenie obce 36 042,39

Schodok rozpočtu v sume - 48 034,15 eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný z finančných operácií 48 034,15 eur.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 



Komisia finančná a rozpočtová:   
27.11.2020, 22.04.2021

Komisia pre prideľovanie nájomných bytov:
18.03.2021

Komisia priestupková a verejného poriadku:                  
                                   22.04.2021
Komisia sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti:    
                           11.12.2020, 05.02.2021
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■ ZASADNUTIA KOMISIÍ

Mená poslancov 24.02.2021 18.3.2021
Ján Bortník O O
Milan Giňa X O
Slávko Bilý X O
Simona Bilá X O
Ján Beňa O X
Dana Chomjaková O X
Jozef Cudrák O O
Rastislav Štibrich O O
Peter Harňák O O

Účasť poslancov na zastupiteľstvách ■ Podané projekty

1. Zvýšenie energetickej účinnosti budovy 
obecného úradu – v štádiu riešenia

2. Dovybavenie sály  kultúrneho domu stol-
mi a stoličkami – schválený

3. Učíme sa v komunite – schválený
4. Zlepšenie vybavenia školskej jedálne – ne-

schválený
5. Žiadosť o potravinovú výpomoc – schvá-

lený
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie na spraco-

vanie ÚPO – ZaD č. 2 – schválený
7. Vodozádržné protipovodňové opatrenia – 

v štádiu riešenia
8. Projekt pre materskú školu – Múdre hra-

nie – neschválený
9. Letná škola – v štádiu riešenia
10. Spolu múdrejší – schválený
11. Žiadosť o poskytnutie regionálneho prí-

spevku na zateplenie cez Akčný plán Bar-
dejov – v štádiu riešenia

12. Environmentálne opatrenia v obci – v štá-
diu riešenia

13. Systém bývania s prvkami prestupného 
bývania – v štádiu riešenia 

Ing. Mgr. Miriama Leščišinová

predpisov v sume 63 028,53 eur, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu 63 028,53 eur. 
Finančné operácie zahrňujú multicipálny úver v sume 80 429,36 eur a návratný finančný príspe-

vok z MF SR v sume 21 786,00 eur a prostriedky z predchádzajúcich rokov sume 18 551,84 eur.
V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely 
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú: 
1. nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajú-

com  rozpočtovom roku  v sume 16 260,01 eur, a to: 
      - sčítanie obyvateľov v sume 1 808,00 eur
      - MOPS v sume 5 359,92 eur
      - opatrovateľská služba v sume 9 092,09 eur.
2. nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3 

zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 
8 972,57 eur a z toho:

      - 6 890,50 eur 12 b. j.
      - 2 082,07 eur 18 b. j.
3. c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia 

§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v sume 1 753,56 eur.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020 
vo výške 36 042,39 eur.
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▶ Podali ste daňové priznanie?

Čo je nehnuteľnosť?
1. Stavby   –   dom, chata, garáž, drobná stav-

ba, napr. letná kuchynka, dreváreň, altánok  
a iné…

2. Byty  –  byty v bytovom dome, nebytové 
priestory (napr. garážové státie v suteréne 
bytového domu) 

3. Pozemky –  záhrady pri domoch, dvory, sta-
vebné pozemky, orná pôda, TTP, lesy, vinice 
a iné…

Ak počas roka nedošlo k žiadnym zmenám v 
nehnuteľnostiach, ktoré vlastníte, máte v nájme 
či užívate, daňové priznanie k dani z nehnuteľ-
ností nepodávate.
Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na poda-

nie daňového priznania sú:
• kúpa nehnuteľnosti,
• predaj nehnuteľnosti,
• darovanie nehnuteľnosti,
• nehnuteľnosť nadobudnutá darom,
• zdedenie nehnuteľnosti,
• nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou,
• rozvod a následné rozhodnutie súdu o majet-

kovom vysporiadaní, 
• získanie právoplatného stavebného povolenia 

či dodatočného stavebného povolenia – v tomto 
prípade sa mení druh pozemku, napr. záhrada sa 
zmení vydaním stavebného povolenia na staveb-
ný pozemok. Za stavebný pozemok sú pre tento 
účel považované všetky parcely, ktorých parcel-
né čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom 
povolení a to až do doby, kým bude vydané prá-
voplatné kolaudačné rozhodnutie.
V prípade, že budete robiť prístavbu, nadstavbu 

alebo iné stavebné úpravy už existujúcej stavby, 
ktoré si vyžadujú vydanie  stavebného povole-
nia, parcelné čísla uvedené v tomto povolení 
sa z pohľadu dane z nehnuteľností za stavebný 
pozemok považovať nebudú, daňové priznanie 
podáte až po vydaní kolaudačného rozhodnutia, 
samozrejme v prípade, že dôjde k zmene výmery 
či počtu podlaží,
• získanie právoplatné kolaudačného rozhodnutia,

• získanie právoplatného povolenia na zmeny 
v užívaní stavby, na zmeny v užívaní bytu ale-
bo časti bytu (napr. sa rozhodnete jednu miest-
nosť v rodinnom dome využívať na podnikanie a 
zmeníte jej využitie z obytnej miestnosti na kan-
celárske priestory),
• zbúranie stavby – samozrejme na základe 

povolenia na odstránenie stavby a táto sku-
točnosť je následne zaznamenaná aj v katastri 
nehnuteľností,
• pozemkové úpravy – na Slovensku prebieha 

proces preusporiadania pozemkov v jednotli-
vých katastrálnych územiach, aby ich bolo mož-
né lepšie využívať. Rozdrobené parcely sa sceľujú 
a vlastníci spravidla dostávajú parcely na iných 
miestach daného katastrálneho územia alebo 
finančnú kompenzáciu. Ak sa Vás to týka a došlo 
u Vás k zmene vo vlastníctve, je potrebné, aby ste 
daňové priznanie  podali.
• nájomný vzťah so Slovenským pozemkovým 

fondom,
• dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v 

katastri – táto možnosť sa týka skôr podnikate-
ľov, ale môže sa s tým stretnúť aj bežný človek, 
aj keď z opačnej strany. Ide o dlhodobý nájom 
pôdy min. 5 rokov a tento vzťah je zapísaný v 
katastri. V takom prípade je potrebné zdokla-
dovať tento nájomný vzťah a daňové priznanie 
nepodáva vlastník pozemku, ale nájomca, čiže 
družstvo alebo farmár…,
• keď sa zmení výmera parcely rozdelením alebo 

nastanú iné dôležité skutočnosti majúce vplyv 
na vyrubenie dane z nehnuteľností.
 
Ak ste sa v predchádzajúcich situáciách 
nenašli, a nie ste si istý, či máte alebo nemáte 
daňové priznanie podať, obráťte sa na obecný 
úrad, v ktorého katastri sa vaša nehnuteľnosť 
nachádza, a poraďte sa. Pamätajte, že nezna-
losť zákona neospravedlňuje.

Ing. Jana Bľandová, MBA

Ak sa stanete vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti alebo dôjde k 
zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru 

alebo vám zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, ste povinný podať čiast-
kové priznanie k dani z nehnuteľností.
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■ Celoslovenský skríning

Vládou vyhlásený celoslovenský skríning na 
COVID-19 sa v našej obci stretol s pocho-

pením a ústretovosťou občanov. Samospráva obce 
zareagovala, ako jedna z mála v okrese, vytvore-
ním mobilného odberového miesta/MOM. Testo-
vanie začalo v sobotu, 23.01.2021 o 08.00 hod. a 
pri tomto testovaní sme využili poradie testovania 
podľa súpisných čísel, ktoré sa stretlo u občanov s 
pochopením. V nedeľu, 24.01.2021, testovanie po-
kračovalo až do 20.00 hod. Počas obidvoch dní bol 
veľký počet testujúcich, ale „testovací personál“ to 
zvládol na jednotku. Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí priložili akýmkoľvek spôsobom ruku k dielu.
Štatistika:
23.01.2021 – 403 testovaných osôb, žiadna pozi-
tívne testovaná osoba.
24.01.2021 – 257 testovaných osôb, žiadna pozi-
tívne testovaná osoba. Ing. Jana Bľandová, MBA

■ Aj takí sme!

Život v 12-bytovej jednotke ubiehal 
pokojne. Rodiny sa zabývali a s nad-

hľadom sa riešili aj chybičky krásy.
Keby jedného dňa... Keby sa nenašla 

"dobrá duša" a neznepríjemnila im vi-
diecky život. Koho by napadlo poškodiť 
a nastriekať všetky poštové schránky v 
bytovke neznámou chemikáliou? Možno 
to bolo superlepidlo alebo nejaká pena. 
Určite to nebol človek dobrý, múdry, vy-
rovnaný, rozhľadený. Určite to bol niekto, 
koho upokojuje robiť niekomu zle a kto 
sa teší z nešťastia iných. Jednotlivec alebo 
skupina určite nevyniká intelektom ani 
rozumovými schopnosťami. Je alebo sú 
"machri", ale iba v svojich očiach... Toto 
poškodzovanie rieši polícia.

Ing. Jana Bľandová, MBA

Občania sa často obracajú na obecný úrad a chcú vedieť úradné ceny pozemkov. Hodnoty 
pozemkov určuje zákon  č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko-

munálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Hodnota ornej pôdy je 
pre k.ú. Lenartov 0,1244 eur a trvalých trávnych porastov 0,0185 eur za m². 

■  HODNOTA POZEMKOV v Lenartove

Ing. Jana Bľandová, MBA

Obec s počtom obyvateľov
k 1. januáru

príslušného zdaňovacieho obdobia

Záhrady, zastavané plochy 
a nádvoria, ostatné plochy

(v eurách/m2)

Stavebné
pozemky

(v eurách/m2)
do 1 000 obyvateľov 1,32 13,27
od 1 001 do 6 000 obyvateľov 1,85 18,58
od 6 001 do 10 000 obyvateľov 2,12 21,24
od 10 001 do 25 000 obyvateľov 2,65 26,55
nad 25 000 obyvateľov 3,31 33,19
obce, ktoré sú sídlom okresu 4,64 46,47
obce, ktoré sú sídlom kraja 5,31 53,11
Bratislava 5,97 59,74

Príloha č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 460/2011 Z. z. určuje ceny záhrad, 
zastavaných plôch a ostatných plôch.

Pre kúpu a predaj medzi fyzickými a právnickými osobami platí cena, na ktorej sa vzájomne 
dohodnú zmluvné strany. Táto dohodnutá cena nepodlieha žiadnym zákonným obmedzeniam 
a je nezávislá na hodnote poľnohospodárskeho pozemku vypočítaného či už podľa znaleckého 
posudku alebo podľa iných existujúcich právnych predpisov.
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▶ VEDELI STE O NOVEJ TELEKOMUNIKAČNEJ SIETI?

Firma esmiti s.r.o. Bardejov plánuje výstav-
bu verejnej telekomunikačnej siete novej 

generácie – VTS NG esmiti – Malcov, ktorá za-
siahne katastre obcí Lukov, Malcov a Lenartov. 
Plánovaná je na trase Malcov – Lenartov a Mal-
cov – Lukov. Aktuálne je táto stavba v štádiu 
územného konania. Má charakter rozvojovej 
investície a líniovej stavby. Výstavba VTS NG 

je naplánovaná prostredníctvom HDPE rúr, 
resp. multirúr – mikrotrubičkového systému, 
do ktorého sa zafúknu optické káble a zväzky 
optických vlákien. Vedenia budú uložené vo 
výkopoch v zemi. Optické káble pod cesta-
mi budú realizované pretláčaním. Investorom 
stavby je VSD, a.s. Košice, ktorý splnomocnil 
firmu esmiti s.r.o. Bardejov.

▶ Intervenčný tím MZ SR v našom regióne

3. mája 2021 navštívil výjazd Intervenčné-
ho tímu MZ SR našu komunitu. Hlavný 

dôvod – narastajúci počet pozitívnych osôb 
zistených počas testovania obyvateľov. Spolu s 
asistentami Zdravých regiónov navštívili do-
mácnosti, ktoré boli v tom čase v karanténe. 
Vykonali klinický skríning v 17 rodinách, kde 
zaznamenali aj výraznejšie zdravotné ťažkosti. 
Náhodne vykonané antigénové testy boli nega-
tívne. Zároveň vykonali 24 kloktacích PCR tes-

tov od pozitívnych osôb, ktoré boli určené na 
sekvenáciu, aby sa preskúmali varianty ocho-
renia prítomné v danej komunite. 
Počas výjazdu bolo zistené v karantenizo-

vaných domácnostiach zjavné nedodržiava-
nie preventívnych opatrení. Epidemiologický 
prieskum sa realizoval aj pod dozorom RÚVZ 
v Bardejove za pomoci členov MOPS Lenartov.

Ing. Jana Bľandová, MBA
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■ OLEJ z domácnosti PATRÍ 
do zbernej nádoby

Podmienky spracovania rodného čísla upra-
vuje zákon o ochrane osobných údajov, 

na základe ktorého pri spracovaní osobných 
údajov je možné použiť všeobecne použiteľný 
identifikátor. Tým je rodné číslo. Samospráva 
môže použiť vaše rodné číslo, len ak je jeho vy-
užitie nevyhnutné na dosiahnutie daného úče-
lu spracovania. Obec musí mať na spracovanie 
rodného čísla právny základ. 
Najčastejšie prípady spracúvania rodného čísla:
• miestny poplatok a miestne dane,
• osvedčovanie listín a podpisov,
• hlásenie trvalého pobytu,
• evidencia pobytu občanov,
• voličské zoznamy,
• pracovná povinnosť brancov,
• evidencia detí v MŠ a žiakov v ZŠ,
• poskytovanie sociálnych služieb,
• kúpa a predaj nehnuteľností/majetok obce
• zmluva alebo iná verejná listina s obcou,
• u zamestnancov obce sociálne a zdravotné 

poistenie, daň z príjmov a iné.

■ Rodné číslo a jeho 
spracúvanie obcou

Ing. Jana Bľandová, MBAIng. Jana Bľandová, MBA

Poďte s nami triediť jedlé oleje!

Pri obecnom úrade sa nachádza čierna plas-
tová nádoba s oranžovým vrchnákom, 

ktorá je určená na zber použitého kuchynské-
ho oleja a tukov. Do triedeného odpadu patria 
všetky tuky a oleje, ktoré sa používajú pri prí-
prave jedla. Tieto je potrebné zliať do akejkoľvek 
PET fľaše. Uzavretú PET fľašu môžete vhodiť do 
nádoby na triedenie oleja.

Čo získame triedením oleja?
• Zabránime zanášaniu odpadového potrubia 

v domácnosti.
• Znižujeme znečistenie odpadových vôd.
• Šetríme prírodné zdroje.
• Redukujeme množstvo CO2 v ovzduší.
• Chránime našu planétu.

SCEĽOVANIE POZEMKOV ALEBO POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Slovensko je známe rozdrobenými pozemkami

Pozemky vlastníka sú spravidla malých 
výmer, sú zaťažené spoluvlastníckymi 

vzťahmi, nedostupné, alebo vlastníctvo k po-
zemkom je rozptýlené. Problém vznikol ešte za 
čias Rakúsko-Uhorska. Vlastníctvo po poruči-
teľovi sa delilo a dodnes delí medzi všetkých 
nasledovníkov. Opatrením proti drobeniu 
vlastníctva je sceľovanie pozemkov, ktoré sa 
vykonávalo v minulosti ako komasácie, dnes 
ako pozemkové úpravy. Cieľ je rovnaký, od-
strániť rozdrobenosť vlastníctva k pozemkom 
scelením vlastníckych podielov. Je to opravný 

mechanizmus pre obnovu výkonu vlastnícke-
ho práva v systéme dedenia pozemkov. Aj naša 
obec sa zapojila do výzvy na realizáciu pozem-
kových úprav. Po potvrdení Úradu pre verejné 
obstarávanie o správnosti postupu verejného 
obstarávania boli zverejnené katastrálne úze-
mia, kde už v tomto roku sa začne realizá-
cia pozemkových úprav. V našom okrese sú 
to obce Hrabské, Snakov, Gerlachov a Zlaté. 
Projekty sú financované z Programu rozvoja 
vidiek 2014-2020. V tomto roku sa bude roz-
hodovať o ďalších 120 katastrálnych územiach.

Ing. Jana Bľandová, MBA

■ Dovybavenie sály podporil PSK

Do vyhlásenej výzvy Prešovského samosprávneho kraja "Mikroprogram PSK" sa zapojila aj naša 
obec. Podali sme projekt na dovybavenie sály kultúrneho domu stolmi a stoličkami. Nakoľko je 

naša sála zmodernizovaná, je potrebná aj obnova zariadenia. Proces vyhodnotenia výzvy bol 3. mája 
2021 uznesením Zastupiteľstva PSK č. 708/2021. PSK nás podporil sumou 2 500 eur v rámci bežných 
neinvestičných výdavkov v rozpočtovom programe kultúra. Ing. Jana Bľandová, MBA
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■ SAMOSPRÁVY UŽ MÔŽU 
POSIELAŤ POKUTY ZA 

NESPRÁVNE PARKOVANIE

Mestá a obce môžu od 1. mája 2021 sankcionovať 
držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zasta-

venia a státia. Budú môcť zasielať rozkazy s pokutou 
priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejed-
návať toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť 
mal doteraz len Policajný zbor. Príjem z pokuty bude 
patriť obci.
Aktuálna novela zákona č. 8/2009 o cestnej premáv-
ke rozširuje právomoc obcí kontrolovať porušenie 
týchto deliktov prostredníctvom objektívnej zodpo-
vednosti držiteľa vozidla.

Čo môžu robiť mestá a obce
• zadokumentovať porušenia povinnosti držiteľa vo-

zidla technickými prostriedkami (zákaz zastavenia 
a státia),

• vydať rozkaz o pokute,
• prijať a vybaviť prípadné podanie odporu,
• rozhodovať v konaní o správnom delikte po poda-

ní odporu.

Odvolacie konanie 
proti rozhodnutiu 
obce vydanom po 
podaní odporu pro-
ti rozkazu bude viesť 
príslušný orgán Po-
licajného zboru.

■ KANALIZÁCIA 
LENARTOV – MALCOV 

V NEDOHĽADNE◆
Okresný úrad Bardejov, odbor 

starostlivosti o životné prostre-
die zaslal v máji dotknutým obciam – 
Lenartov a Malcov – verejnú vyhlášku 
vo veci stavby kanalizácie a ČOV Le-
nartov – Malcov. Touto vyhláškou žia-
da stavebník VVS a.s. Košice zmenu 
lehoty na dokončenie stavby z dôvodu 
nedostatku pridelených prostriedkov.
Bývalý Obvodný úrad životného pro-
stredia v Bardejove vydal VVS a.s. 
dňa 16.2.2011 rozhodnutie o povole-
ní vodnej stavby "Zásobovanie pitnou 
vodou a odkanalizovanie obcí v mik-
roregióne Bardejov – Horná Topľa, 
kanalizácia Malcov – Lenartov a ČOV 
Malcov." Do dnešného dňa aj napriek 
urgenciám zo strany obcí sa nič ne-
pohlo. Okresný úrad Bardejov týmto 

upustil od miest-
neho zisťovania a 
ústneho pojedná-
vania, nakoľko sú 
mu známe pomery 
staveniska. Obec 
Lenartov podala 
námietku.

Ing. Jana Bľandová, MBAZdroj: MV SR

Začiatkom roka obdŕžala starostka obce mail od p. Kacmara, ktorý hľadá svojich predkov:

Kontakt na p. Kacmara: francobolli758@gmail.com

■ MICHAEL KACMAR hľadá svojich predkov

Dobrý deň, bohužiaľ nehovorím ani nepíšem po česky, takže dúfam, že môžete preložiť túto sprá-
vu. Na začiatku 20. storočia sa môj dedo dostal do juhozápadnej Pensylvánie v Spojených štátoch. 
Jediná informácia, ktorú máme, je, že sa narodil v Lenartov. Naše priezvisko je Kacmar. Volal sa 
Andrew Kacmar. Ak existuje nejaké spojenie s ním alebo jeho menom, ocenil by som vás mi mohli 
poskytnúť moje kontaktné informácie. Momentálne žijem v Taliansku, takže možnosť vycestovať 
do Lenartova nie je vylúčené. Priložil som fotografiu môjho deda a babky. Jej dievčenské meno 
bolo Fiffick, ale nie som si istý, či jej rodina pochádzala z Lenartova, keďže sa narodila v Naticoke 
v Pensylvánii. Môj starý otec vychoval svoju rodinu v Uniontowne, Pensylvánia. 
Vopred ďakujem, Michal Kacmar
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■ MOST z Lenartova na Starú Ľubovňu je v zlom stave

Samospráva obce Lenartov každý rok 
zasiela písomne na generálne riadi-

teľstvo Slovenskej správy ciest upozorne-
nie na zlý technický stav mosta na ceste 
I/77. Je potešujúce, že aj samotní občania 
upozorňujú na most, ktorý sa im pred 
očami mení a chátra. Nakoľko most ne-
patrí obci, ale je v správe SSC, obec tieto 
podnety odstupuje kompetentným. Až 
toho roku prišla písomná odpoveď, kde je 
zadokumentované, že most je síce v zlom 
technickom stave, ale je bezpečný. Pýta-
me sa – dokedy? Kým nespadne? 

Ing. Jana Bľandová, MBA

■ Ďalšia povinnosť pre samosprávy a občanov

Od 1. júla 2021  musia obce triediť odpad 
z kuchyne. A to v zmysle prílohy č. 10b 

k vyhláške č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykoná-
vajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 
Podľa nej budú obce a mestá musieť zabezpečiť 
vykonávanie triedeného zberu pre biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad.
Cieľom opatrenia je eliminovať, ideálne od-

strániť kuchynský bioodpad zo zmesového 
komunálneho odpadu. Miera triedenia také-
hoto odpadu je na Slovensku slabá a väčšinu 
kuchynského odpadu Slováci stále vyhadzujú 
do čiernych nádob určených pre zmesový ko-
munálny odpad končiaci v prevažnej miere 
na neekologických skládkach. Nová legislatí-
va by tento problém mala postupne vyriešiť. 

Legislatíva predpisuje povinnosť zavedenia 
triedeného zberu bioodpadu, ale zároveň po-
necháva možnosť domáceho kompostovania. 
Práve túto možnosť využívajú mnohé obce na 
Slovensku, ktoré sú typické rodinnými doma-
mi. Preto už len do každej domácnosti doplnia 
kompostéry a doteraz prebiehajúce kompos-
tovanie v rodinných domoch rozšíria aj o ku-
chynský odpad.
Triedený zber bioodpadu z kuchýň a jeho ná-

sledné zhodnotenie nebude zadarmo. Nárast 
nákladov spojených so zavedením, zabezpeče-
ním triedeného zberu kuchynského bioodpa-
du a jeho následným spracovaním sa očakáva 
o desiatky percent.
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■ Nová zastávka z prostriedkov mikroprojektu Interreg PL-SK

■ OČKOVANIE NABERÁ NA SILE 

Lenartovčania sa dali zaočkovať mobilnou službou

 Prešovský samosprávny kraj vychádza v 
ústrety občanom a zriadil výjazdovú oč-

kovaciu službu, ktorej cieľom je prísť za obča-
nom až do miesta bydliska s očkovacou látkou. 
PSK so zmluvným partnerom prišiel do spá-
dovej obce Malcov a umožnil našim občanom 
nad 45 rokov a ZŤP sa dať zaočkovať. Nakoľko 
bolo potrebné zaistiť cca 200 občanov, okolité 
obce sa spojili a 23. mája 2021 boli zaočko-
vaní Pfizerom. Očkovalo sa skupinovou for-

mou v kultúrnom dome, 
kde každý prihlásený do-
stal svoju časenku. Z na-
šej obce sa prihlásilo 39 
občanov, ktorí nebudú 
musieť cestovať za druhou 
vakcínou, ale aj druhé oč-
kovanie bude v Malcove.

Ing. Jana Bľandová, MBA

Obec Lenartov sa v predchádzajúcich ro-
koch uchádzala o získanie finančného 

príspevku z prostriedkov EURÓPSKEHO 
FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA v 
rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Sloven-
sko 2014-2020. V máji 2019 bola podpísaná 
partnerská zmluva o realizácii spoločného 
mikroprojektu s názvom "Zastávka Kultúra".  
Cieľom je výstavba moderných zastávok v slo-
vensko-poľskom pohraničí.
Následne bola podpísaná Zmluva o poskyt-

nutí finančného príspevku č. INT/ET/TAT/1/
III/B/0212 na realizáciu mikroprojektu Zastáv-
ka Kultύra medzi Zväzkom Euroregión „Tatry” 
s partnermi – PSK, Fundacja Sadecka, mesto 
Nowy Sacz, obec Lenartov a Gmina Stary Sacz. 
Výška finančného príspevku je 13 696,05 eur. 
Výstavbe predchádzalo verejné obstarávanie 

na realizáciu stavebných prác. Práce na tejto 
modernej zastávke trvali 3 týždne. Projektan-
tom bol Ing. arch. Kasperkevič, ktorý do tejto 
drobnej stavby zakomponoval prírodné ma-

teriály nenáročné 
na údržbu. Pod-
mienkou bolo, aby 
stavba patriaca do 
oddychovej zóny  
nekopírovala iné 
stavby  a bola jedi-
nečná pre Lenar-
tov. Bude slúžiť 
všetkým občanom 
a návštevníkom 
obce, nevynímajúc 
turistov, ktorých zaujímajú krásy slovensko-poľ-
ského pohraničia.
Tento moderný stánok drobnej architektúry 

čaká ešte kolaudácia a kontrola vyšších orgánov.
 

■ Zmeny v prímestskej doprave

Spoločnosť IDS Východ, ktorú založil Košický a Prešovský samosprávny kraj, pracuje na budo-
vaní integrovaného dopravného systému na území východného Slovenska. V súčasnosti pri-

pravuje spolu so samosprávnymi krajmi a ich zmluvnými dopravcami zavedenie zónovej tarify v 
prímestskej autobusovej doprave, čo prinesie zmeny v spôsobe nákupu cestovného, nové druhy 
cestovných lístkov, zmeny v systéme zliav či platbu virtuálnou dopravnou kartou. Na stránke obce 
sa nachádza link, na ktorom nájdete stručný prehľad noviniek súvisiacich so zmenou tarify.
Link na video (Facebook): https://www.facebook.com/idsvychod/videos/473422817284216
Link na video (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=AOfbMAJDGZU 
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Ing. Jana Bľandová, MBA

29. apríla sme si pripomenuli Európsky 
deň solidarity a spolupráce medzi 

generáciami. Deň, ktorého význam je opod-
statnený práve v týchto pohnutých časoch, 
kedy dlhé týždne a mesiace boli generácie 
mladých a starých bez blízkeho objatia, bez 
kontaktu. Chýbajúce sociálne väzby určite 
zanechajú prázdne miesta v našich životoch. 
Práve preto je potrebné ich rozvíjať a budovať 
porozumenie medzi mladou generáciou a na-
šimi staršími. Nikto by nemal byť odstrkova-
ný, nikto by nemal byť v ústraní. Myslíme na 
to, že aj keď dnes máme dostatok síl, a mnohé 
aj na rozdávanie, každý z nás zostarne. Aj my 
raz budeme potrebovať pomoc... Aj nám roky 
uberú zo sily a odvážnosti. Preto odovzdajme 
pokračovateľom nášho rodu – našim deťom 
– aby si budovali tolerantnosť a úctivosť voči 
skôr narodeným. Veď vzácne rady seniorov, 
ich zážitky, skúsenosti, postoje, vedomosti či 
zručnosti pomôžu generácie spájať a utužovať.

„Prajem všetkým generáciám, aby svo-
ju jeseň života prežili naplno a aktívne, 

cítiac podporu blízkych a plnú mieru 
potrebnosti.“ 

■ ĎAKUJEME za to, čo ste 
nám dali a čo ste nás naučili

■ SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV v roku 2021

Sčítanie obyvateľstva je najvýznamnejšou 
akciou štátnej štatistiky a je dôležité pre 

tvorbu najrôznejších verejných politík. Štan-
dardne sa u nás vykonáva každých 10 rokov. 
Tohtoročné sčítanie sa realizuje vo všetkých 
krajinách EÚ a je realizované kombináciou 
klasického sčítania – informáciami od obyva-
teľov a informáciami z verejných registrov, kto-
ré má štát k dispozícii.
Sčítanie obyvateľov sa uskutočnilo od 

15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie domov a bytov 
prebieha v období od 1.6.2020 do 12.2.2021, čo 
predstavuje 255 dní. V Lenartove bolo sčíta-
ných k 31.3.2021 59,02 % obyvateľov. Sčí-
tali sa elektronickou formou prostredníctvom 
predpísaného formulára. Tí, ktorí z rôznych 

dôvodov nevykonali samosčítanie, môžu vyu-
žiť asistentov sčítania. Ide o tzv. dosčítavanie, 
ktoré sa realizuje od 1.4.2021. Obec zriadila 
počas doby dosčítavania kontaktné miesto na 
obecnom úrade. Ten, kto nemá potrebné vy-
bavenie, môže prísť na kontaktné miesto a sčí-
tať sa tam. Ten, kto elektronické sčítanie sám 
nezvládne, môže požiadať o asistenta sčítania. 
Mobilných asistentov menovala obec a všetci 
sú  odborne spôsobilí. Sčítanie domov a bytov 
bude vykonávať obec, nie obyvatelia. Pri tom-
to sčítaní bude využívať informácie, ktoré má k 
dispozícii. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
zabezpečuje obec v rámci preneseného výko-
nu štátnej správy. Výdavky obcí sú hradené zo 
štátneho rozpočtu.

Ing. Jana Bľandová, MBA

■ Testovanie obyvateľov 
COVID-19

V rámci akcie „Zachráňme spolu životy“ a 
„Covid automat“ realizovala lenartovská 

samospráva cez zriadené vlastné mobilné od-
berové miesto / MOM týždňové testovanie na 
ochorenie Covid-19.
 Štatistika odberov:

 496 osôb
 103         
 498         
 507
500    
 520    
 530    
 485    
 493    
 545    
 525    
 295    
 365    
 405         

    6 poz.
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    6
    8
    7
  13
  11
    2

Otestovalo sa 6267 osôb a ochorenie sa odkry-
lo u 58 osôb. Pokrytie nákladov na testovanie 
zastrešoval štátny roz-
počet, kde jednu otes-
tovanú osobu preplatil 
sumou 5 eur. Zo strany 
štátu sú všetky náklady 
obce preplatené.

07.02.2021 
14.02.2021 
21.02.2021 
28.02.2021 
07.03.2021 
14.03.2021 
21.03.2021 
28.03.2021 
04.04.2021 
11.04.2021 
18.04.2021 
25.04.2021 
02.05.2021 
16.05.2021          

Ing. Jana Bľandová, MBA
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ČESKÝ VOJENSKÝ ARCHÍV ODKRÝVA SVEDECTVO 
O LENARTOVČANOCH

Databáza českého vojenského archívu ukrýva súpisy padlých príslušníkov ra-
kúsko-uhorskej armády v 1. svetovej vojne. Jedná sa o vojakov z územia bývalého 

Československa. Elektronická databáza je doplnená aj o legionárov a padlých v 2. svetovej 
vojne. Nezabúda ani na príslušníkov, ktorí boli súčasťou československej exilovej armády 
a ďalších spojeneckých armád.
Padlí v 1. svetovej vojne:

1. Dudra Štefan, nar. 28.8.1883 v Lenartove, predtým Lénártó, patril k 9. hovédskemu pešiemu 
pluku/súčasť rakúsko-uhorskej armády, dátum úmrtia 8.12.1914

2. Karafa Štefan, nar. 1891, 67. peší pluk, padol v boji 15.6.1916, miesto úmrtia Rostok
3. Šmadal Jan, nar. 30.11.1897, narodený v Lenartove, padol v r. 1914 na severnom fronte
4. Zirkala Jan, nar. 1893 v Lenartove, patril k 9. honvédskému pešiemu pluku, padol v r. 1916 v 

Gorliciach
Legionári:

1. Chomjak Jan, nar. 13.2.1885 v Lenartove, vojak desiatnik, do légie zaradený v r. 1918 do 1920, 
pôsobil v Čs. légie v Rusku, zajatý 10.1.1915 v Karpatoch

 Príslušníci čs. voj. jednotiek v zahraničí:
1. Jadloš Juraj, nar. 6.1.1922, vojak v 4. pešej brigáde, miesto odvodu Poprad, padol 21.4.1945 v 

Martine ako člen 4. čs. samostatnej brigády v ZSSR
2. Dubňanský Jan, nar. 31.5.1922, miesto odvodu Jefremov, slobodník v 2. paradesantnej brigáde, 

padol v septembri 1944 v Karpatoch ako súčasť 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR
3. Fränkel Emil, nar. 31.10.1910, židovská národnosť, vojak čs. armády
4. Kalata Jan, Andrej, nar. 2.6.1915, vojak slobodník, miesto odvodu Poprad
5. Kuruc Peter, nar. 1.10.1912, miesto odvodu Adge, Francúzsko

Pokiaľ chcete pátrať po svojich príbuzných, môžete začať na stránke Vojenského archívu:
https://www.vuapraha.cz/archiv-historicky

■ SSC IVSC žiada o výrub drevín 
pre rekonštrukciu mosta

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti 
o životné prostredie začal konanie vo veci 

výrubu drevín mimo zastavaného územia v 
miestach rekonštrukcie mosta č. 33 – nad Mo-
torestom Javorina. 
Na pracovnom  stretnutí na obecnom úrade v 

Lenartove sa zúčastnili pracovníci SSC IVSC, 
Štátnej ochrany prírody, obce Lenartov, Štátnych 
lesov SR – OZ Malcov a Okresného úradu Barde-
jov. Predmetom konania bola žiadosť o výrub 19 
ks drevín a 185 m2 krovín rastúcich za hranicami 
zastavaného územia obce. Spoločenská hodno-
ta stromov je cca 13 000 eur. Podľa vyjadrenia 
stavebníka – SSC sa starý most zbúra a posta-
ví novostavba. Stavba bude trvať 6 – 7 mesiacov. 
Predpokladaná výstavba je v roku 2022. 

■ Otestovať na Covid-19 
sa dá aj doma

Rýchlotest na Covid-19 si môžete urobiť 
doma. Zakúpite si ho v lekárni. Vždy, keď 

sa chcete uistiť o svojom zdravotnom stave si 
môžete urobiť výter z nosa. Je to bezbolestné a 
vhodné aj pre deti. Nazálny antigénový rých-
lotest SARS-CoV-2 na zistenie prítomnosti 
koronavírusu, má veľa výhod. Je omnoho jed-
noduchší na použitie než testy, na ktoré sme 
zvyknutí z odberných miest. Je úplne bezbo-
lestný, keďže si stačí urobiť výter len zo špič-
ky nosa, výsledok vám ukáže už za 15 minút, 
čo je najpodstatnejšie. Je 
vysoko presný. Samotes-
tovanie môže byť jednou 
z ciest, ako si uľahčiť život 
a ochrániť zdravie seba aj 
našich blízkych. 
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V rubrike cti Vám mladším chceme predstaviť a Vám v pokročilejšom veku chceme priblí-
žiť životnú púť p. Helenky Kruškovej, rodenej Demkovej, dcéry veliteľa partizánskej skupiny 
LIPA Jána Demka.

P. Helena  KRUŠKOVÁ, rodená DEMKOVÁ 

dcéra Jána DEMKA, veliteľa partizánskej skupiny LIPA

Pani Helenka sa narodila 06.07.1939 v obci 
Lenartov, rodičom Jánovi a Františke, ro-

denej Ďuríkovej, v rodine mlynára starého otca 
Vasiľa Demka, ktorý bol rodákom zo Snakova a 
starej mamy Zuzany rodenej Mlynaričovej, kto-
rá bola rodáčkou z Malcova. Jej rodičovský dom 
s mlynom sa nachádzal na dolnom konci obce. 
Dnes je tento dom s číslom 13 vlastníctvom p. 
Milana Barbuľáka, ktorý je vnukom brata starej 
mamy Zuzany. Brat p. Helenky mal dcéru Annu 
a tá sa vydala za Juraja Barbuľáka. Mali spolu 
syna Antona a Milana. P. Helenka mala dvoch 
súrodencov: brata Jána a sestru Annu. 
Naša rodáčka vlastní obrovské množstvo zážit-

kov a spomienok, o ktoré sa chce s nami aspoň 
z časti podeliť. 
Počas 2. svetovej vojny v ich dome, v ,,priklece“ 

si Nemci spravili poľnú kuchyňu, kde chodila 
mládež z celej dediny šklbať husi, ktoré potom 
varili v parnom kotle. Pamätá si nálet lietadiel 
na Poľsko a opisuje strach, ktorý všetci preži-
li v úkryte v pivnici. Spomína ako chodila do 
obchodu ,,do Žida“ a za jedno vajíčko doniesla 
mame kocku droždia. Veľkú radosť prežívala, 
keď jej mama ušila z handier bábiku, ktorá bola 
väčšia ako ona a hrávala sa s ňou. Do 1. roční-
ka nastúpila v Lenartove. Spomína ako do školy 
chodila bosá. Tašku do školy jej ušila mama zo 
zafarbeného zeleného ľanového plátna. Vojna 
už zúrila a otec p. Helenky bol počas vojny pre-
nasledovaný Nemcami. Štyri roky sa ukrýval v 
lesoch, kde založil partizánsku skupinu LIPA. V 
máji 1945, keď tiahli ruské vojská cez Lenartov 
zomrel p. Helenke dedo Vasiľ. Po vojne sa s ro-
dičmi a súrodencami presťahovali do Bardejo-
va, kde chodila do ruskej školy. V roku 1947 sa 
jej otec rozhodol presťahovať s celou rodinou na 
Ukrajinu do obce Hrušvica. Po ťažkých rokoch 
na novej zemi 09.04.1949 zomrela p. Helenke 
mama. Otec sa oženil druhýkrát a tým našiel 
svojim trom malým deťom druhú mamu. Bola 
to vdova Tekla Melnyčuk s dvoma dcérami Ha-
ľou a Vierou, ktorú postihol tiež trpký osud, keď 

Zľava: p. Helena Šoterová, p. Helena Krušková

jej vo vojne zahynul manžel. P. Helenka spomí-
na a stále o nej hovorí len v dobrom. Mali sa 
stále radi, pomáhali si a dodnes je ešte so ses-
trami v kontakte. 
Základnú 10 ročnú školu navštevovala v Hruš-

nici, strednú školu v Hlinsku a 2 ročnú strednú 
zdravotnícku školu v Dubno. V auguste 1960 
už pracovala ako vedúca zdravotného strediska 
– ako všeobecný lekár prvého kontaktu. Starala 
sa o očkovanie detí, o tehotné ženy, poskytovala 
prvú pomoc pri úrazoch pri práci, zabezpečo-
vala preventívne prehliadky. 
Ako 22 ročná sa vydala za Štefana Kruška, 

ktorý bol rodákom z Chmeľovej a t. č. tiež žil 
na Ukrajine. Mali spolu tri deti syna Viktora a 
dcéry Irenu a Viktóriu. 
Láska k rodnej vlasti sa u nich vzmáhala čo-

raz viac a viac. V r. 1965 boli spolu na pracov-
nej ceste vo Svidníku, ale po polroku sa museli 
vrátiť späť na Ukrajinu, nakoľko im Ukrajinský 
konzulát nepredĺžil cestovné povolenie. V roku 
1967 sa šťastlivo a natrvalo vrátili na Slovensko 
do rodiska p. Helenky, k rodine Barbuľákovej, 
kde ešte žila jej stará mama Zuzana Demková.
O 5 mesiacov sa rodina našej rodáčky natrva-

lo presťahovala do Prešova. Život na Slovensku 
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nebol pre nich ľahký, nakoľko v auguste 1968 
prišli okupanti a ľudia im vyčítali, že sú Rusi. 
P. Helenka od r. 1968 pracovala v zdravotníc-
tve až do dôchodku. Rada pomáhala svojmu 
manželovi, ktorý sa venoval problematike pre-
sídlencov z východného Slovenska, ktorí odišli 
za lepším životom na Ukrajinu.
Dnes sa teší svojej rodine, svojim deťom, 5 

vnúčatám a 5 pravnúčatám. Veľmi rada spo-
mína na Lenartov, kde sa rada vracia, odkiaľ 
pochádzajú jej korene, a kde odpočívajú jej 
predkovia.
Na záver chcem podotknúť, že manžel p. 

Helenky, aj keď nebol naším rodákom bol 
naším veľkým priateľom. Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku, nakoľko 
20.03.2021 si ho Pán povolal k sebe. 
Chcem vyjadriť vďačnosť p. Helenke, že pri-

jala našu výzvu, čím môžeme my, jej rodáci, 
lepšie spoznať jej osudy a nahliadnuť do jej ná-
ročného, ale určite krásneho a na spomienky 
bohatého života. 

P. Helenka, vážime si Vás, že ste 
hrdá na svoj pôvod, že sa k nám 
s láskou vraciate a vážite si svoju 

rodnú hrudu.

„
„

Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová 
zo spomienok p. Helenky Kruškovej

Foto: Archív obce 

SNP, 2015

SNP, 2015
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 Vdp. Andrej HIRJAK

Človek nežije len z lásky, ktorú 
prijíma, ale viac z lásky, ktorú daruje. 

    (Matka Tereza)

„ „

Nasledujúcimi riadkami si chceme zaspo-
mínať a priblížiť si životnú púť človeka, 

ktorý pôsobil v našej obci a budoval kresťanskú 
vieru, ktorú vštepoval do našich duší. Je ním t. 
č. už nebohý vdp. Andrej Hirjak.
Vdp. Andrej Hirjak sa narodil 07.03.1925 v 

Nižnom Hrušove ako jediné dieťa svojich chu-
dobných rodičov. Gymnázium absolvoval v Mi-
chalovciach, kde sa inšpiroval postavou prof. 
Štefana Hlaváča. Túžba po službe Bohu sa v ňom 
umocňovala a po maturite mladý Andrej vstú-
pil do Kongregácie Tešiteľov v Getsemani. Po 
násilnom zatvorení kláštorov komunistickým 
režimom bol s ostatnými najprv v koncentrač-
nom kláštore a potom v pracovnom tábore, kde 
ťažko ochorel. Po prepustení o. Andrej dokončil 
prípravu na kňazstvo v seminári pražskej arci-
diecézy. V roku 1952 úspešne ukončil štúdium 
teológie na Karlovej univerzite v Prahe a 5. júla 
1952 prijal kňazskú vysviacku. Jeho cesta kňa-
za začína v Karlových Varoch, kde pôsobil ako 
kaplán. V r. 1953-1964 bol administrátorom vo 
Františkánskych Lázňach a v rokoch 1964-1966 
v Žluticiach. 
Túžba, vrátiť sa na rodné Slovensko sa v r. 1966 

stala skutočnosťou a o. Andrej nastupuje ako 
správca farnosti v Košických Olšanoch. Tu pô-
sobil do r. 1972. V r. 1973 prichádza o. Andrej 
do Lenartova, kde začína svoju 19. ročnú kňaz-
skú púť. O. Andrej sa svojím príchodom stáva 
jedným z nás a pomáha nám upevňovať a roz-
množovať našu vieru a dôveru v Pána. Pôsobil 
vážne, ale skromne. Nikdy sa na nič nesťažo-
val, nikdy si na nič nenarokoval, nikdy nemal 
farskú gazdinú, všetko si zariadil pokorne sám. 
Pamätám si jeho malú záhradku pri fare, kto-
rú si vždy obriadil a dopestoval zeleninku pre 
vlastnú potrebu. O. Andrej nemal vlastných sú-
rodencov, ale našli sa bohuznámi ľudia, ktorí ho 
navštevovali, pomohli, ak bolo treba, navštívili 
s o. Andrejom lekára, keď to potreboval, poda-
li vždy pomocnú ruku a mali sa navzájom ako 
svoji vlastní. Práve oni ho poznali ako skrom-
ného človeka, ktorý nikdy nemal zlato a šper-

ky, ktorý nikdy nevlastnil auto, ktorý mal jeden 
plášť a panskú tašku, v ktorej nosil breviár, kto-
rý sa modlil či v autobuse či na stanici či v ča-
kárni u lekára či na fare. O. Andrej počas pôso-
benia u nás mal veľmi dobrý vzťah ku každému 
jednému z nás, k našim deťom, k predstaveným 
obce. Jednoducho mal nás všetkých rovnako 
rád a cez lásku k Bohu nám rozdával teplo svo-
jej duše. Často sa prechádzal okolo fary a priam 
vyčkával na stretnutie s nami. Bol šťastný, keď 
sa mohol porozprávať, keď mohol potešiť, keď 
mohol poradiť. Modlil sa za nás všetkých. Tak 
ako všetko má svoj začiatok a koniec aj kňaz-
ská cesta o. Andreja sa v auguste 1992 v našej 
farnosti skončila a o. Andrej odchádza do dô-
chodku do Vranova nad Topľou, kde aktívne 
vypomáhal až do r. 2005. 
Roky pribúdali a zdravie vdp. Andreja Hirjaka sa 

začalo podlamovať. Odchádza do Hospicu Matky 
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Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová - 
spomienky Bohuznámej osoby

Foto: Bohuznáma osoba 

Terezy v Bardejovskej 
Novej Vsi, kde strá-
vil čas od 18.02.2005 
– 29.03.2005, keď si 
ho Pán povolal k sebe 
do večnosti. Svoje 80. 
narodeniny slávil v 
Hospici za účasti na-
šich veriacich, ktorí ho 
milo pozdravili a spo-
ločne ešte pospomína-
li na spoločne prežité 
roky u nás. Krátko po 
tom prekročil prah do 
večnosti.

Čo dodať na záver? 
Vy, ktorí ste vdp. A. 
Hirjaka poznali osob-
ne zaspomínajte si na 
spoločné časy a všet-
ci spoločne mu venujme tichú spomienku a 
modlitbu za spásu jeho veľkej, dobrej a šľa-
chetnej duše.

O. Andrej, odpočívajte v pokoji!   

Prvé sväté prijímanie, 1985

Miesto posledného odpočinku v rodisku
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Ani druhý polrok školského roka 2020/2021 neprebiehal zvyčaj-
ným spôsobom tak, ako by mal. Hoci sa všetko akoby spomalilo, 
vznikali nové situácie a výzvy.

Na základe rozhodnutia Vlády SR sa od 8. februára 2021 spustilo prezenčné vyučovanie žiakov 
I. stupňa i v našej škole. Deň po dni závisel od každého jedného z nás, týždeň po týždni od 

výsledkov testovania. Predovšetkým od zodpovedného prístupu rodičov, učiteľov aj zriaďovateľa. 
Dôležité bolo dodržiavanie pravidiel od nosenia respirátorov, rúšok až po pravidelnú dezinfekciu. 
A úplne podstatné bolo sledovanie  zdravotného stavu, aby v prípade, ak žiak, alebo niekto z jeho 
blízkych mal príznaky ochorenia Covid-19, zostal v domácej karanténe. Počas dištančného vzde-
lávania sme však nezaháľali a predložili sme niekoľko úspešných projektov.

✳ JARNÁ ŠKOLA 2021 ✳

Realizovala sa formou kla-
sického prezenčného vy-
učovania v dňoch 22.2. 
– 26.2.2021 s cieľom vyrov-
nať rozdiely medzi žiakmi 
a podporiť ich návyky v 
učení sa. Počas týždňa 
jarných prázdnin sa za-
znamenal výrazný po-
sun aj v oblasti prevencie 
hygieny. V marci sme si 
pripomenuli Deň vody i 
Mesiac knihy. Začítali sme 
sa do nových kníh poézie 
od Janky Barillovej – Z 
domčeka pri lese a Čo si 
mačky rozprávali.

✳ UČÍME SA V KOMUNITE ✳

ZŠ Lenartov sa zapojila i do gran-
tového programu Výnimočné do-
učko Nadácie ZSE. Náš projekt bol 
úspešný a hodnotiaca komisia roz-
hodla o jeho podpore sumou 2 100 
eur. Finančné prostriedky sme vy-
užili na zakúpenie multifunkčného 
farebného zariadenia a školských 
potrieb, aby sme tlačou farebných 
pracovných listov nielen v prípa-
de dištančného, ale i prezenčného 
vyučovania podporili osobnostný 
rozvoj žiakov do najvyššej možnej 
miery.

OTVORENIE ŠKOLY VÍTAME, VEDOMOSTI DOBIEHAME
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✳ SPOLU MÚDREJŠÍ ✳

Vzhľadom na opätovné prerušenie prezenčného 
vyučovania z dôvodu pandémie koronavírusu, 
vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou, ktorá 
nevyhovovala v plnej miere žiakom zo sociálne 
znevýhodneného prostredia a z rodín v hmotnej 
núdzi. Preto sme privítali možnosť doučovania 
žiakov po vyučovaní ako formu zlepšenia pod-
mienok zopakovania a prehĺbenia učiva, t. j. zís-
kaných vedomostí zo SJL a MAT a tiež grafomo-
torických zručností žiakov ohrozených školským 
neúspechom. Projekt doučovania nemá problém 
s koordináciou vyučujúceho a doučujúceho. Vy-
učujúci sú zároveň doučujúcimi vo svojej triede 
a postupne sa na doučovaní striedajú všetci žiaci. 
Každý triedny učiteľ dopoludňajšej zmeny si volí 
najvhodnejšiu stratégiu doučovania, pretože naj-
lepšie pozná svojich žiakov. Obsah učiva zapisuje 
do elektronickej triednej knihy. Na konci každého 
mesiaca doučujúci vyhodnotí, aký pokrok urobi-
li jeho žiaci a nastaví si ďalšiu stratégiu vyučova-
nia. ZŠ Lenartov sa nachádza pri komunite, kde 
je vysoký podiel rodín v hmotnej núdzi. V rám-
ci plánu motivácie a informovanosti o možnosti 
doučovania z priebežných rozhovorov vieme, že 
naši žiaci i rodičia majú záujem o popoludňajšie 
doučovanie svojich detí, čo samozrejme potvrdili aj písomným súhlasom. Žiakov motivujeme roz-
hovorom o hodnote vzdelania a význame doučovania pre ich ďalší postup do vyššieho ročníka a 
ďalší život. Využívame didaktické a motivačné prostriedky ako sú hry, súťaže, práca s PC a interak-
tívnou tabuľou. Záverečným výstupom účastníka projektu bude hodnotenie a porovnanie rozdie-
lov vo vedomostiach a tiež pochvalný list o jeho absolvovaní. Pravidelnou účasťou na doučovaní sa 
tak zníži možnosť školského neúspechu žiakov zo SZP. Bonusom bude určite kvalitatívny posun v 
rozvoji potenciálu osobnosti každého účastníka projektu.

✳ LETNÁ  ŠKOLA 2021 ✳

Ďalším  predloženým projektom je 
podľa minuloročného vzoru i plá-
novaná realizácia aktivít tohtoroč-
nej LŠ, ktorá bude prebiehať v troch 
cykloch v čase od 9.8. – 27.8.2021. 
Vo vzdelávacej časti si žiaci ozrej-
mia  učivo tak, aby boli pripravení 
na začiatok školského roka. V rámci 
zážitkových aktivít navštívia miest-
nu farmu, budú realizovať tvorivé 
dielne a zašportujú si na našom no-
vom multifunkčnom ihrisku. O ob-
čerstvenie a obed bude samozrejme 
postarané. Je už len na učiteľoch a 
ich rodičoch, ako si žiaci zopakujú 
a upevnia učivo. 
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Nemohla si si priať krajší darček. Ak o tom 
skutočne premýšľame, tento dar patrí nám 
všetkým. Dostávame ho každý deň: je ním 
náš život. Zázrak, ktorý vyjadruje milosť 
nášho Stvoriteľa. 

Tohtoročný druhý májový deň sa dožíva 60 rokov 
naša kolegyňa Mgr. Mária Frandoferová, uči-

teľka ZŠ Lenartov. Každý deň ju vidím cez pootvo-
rené dvere triedy skláňať sa nad tými najmenšími, 
nad svojimi žiakmi. Vidím ju, ako im dáva kúsok po 
kúsku toho najlepšieho zo seba, ako im vedie ťažko-
pádnu rúčku, či už pri tabuli alebo v zošite, aby tie 
písmenká boli zo dňa na deň krajšie. Počujem, ako 
ich učí čítať hlásky, slabiky i slová, ako ich učí rozpo-
znávať čísla, sčítať i odčítať, ako im odhaľuje zákoni-
tosti prírody i  sveta okolo nás,  ako ich učí byť k sebe 
dobrými, vhodne sa správať, umývať si ruky a ešte 
všeličo iné. A deti ju majú za to rady, veď je im ako 
druhou mamou. Utiekajú sa k nej so svojimi staros-
ťami i radosťami a ona im s láskou poradí.

ŽIVIO našej kolegyni

Mgr. Iveta Petriková
riaditeľka ZŠ

Dajme si pozor na deti, my 
veľkí. Veď zbierajú náš peľ 
tie drobné Božie včielky. 

Zaviečkujú si ho do zvedavého 
tielka. Napodobňujú nás. Sú 

to o nás tie najpresnejšie žijúce 
zrkadielka. Ich tvár je z našej 

výchovy. Žijú na našom chlebe. 
Raz budú také ako my. Tak 

buďme ľudskí k sebe.

„

„

Ani tohtoročný MDD sa neniesol 
v znamení veľkolepej akcie. Číta-
me, píšeme, počítame... dobieha-
me, čo sme zameškali a každým 
krôčikom vidíme o krok pokrok.
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Mgr. Iveta Petriková
riaditeľka ZŠ

Rok sa s rokom preteká
ako kvapka v rieke vody,
pokiaľ tečie v koryte
nikomu to neuškodí.
 
Máj, mesiac je lásky času,
každý rok sa opakuje,
ukazuje sveta krásu
a deň zrodu – znova tu je.
 
Prišiel v šate kytíc pestrých,
sem-tam vráska, sivý vlas,
to je žitia filmu prestrih,
láska, tá je predsa v nás.
 
Preto nesmúť, hore hlavu,
vypi kalich života,
on pri daniach dáva zľavu,
nezvíťazí clivota.
 
K ďalšej Tvojej žitia púti
jedným tónom srdcia vravia.
Jedným hlasom želajú Ti
veľa sily, šťastia, zdravia!
 

Všetko najlepšie k Tvojmu 
sviatku Ti želajú  

MILÁ NAŠA OSLÁVENKYŇA!

poslanci obecného zastupiteľstva,
hlavná kontrolórka, 

zamestnanci obce 
a starostka.

„Drahá naša kolegyňa!
Roky nám plynú ako rieka a 

čas nám vidí do karát.
Nie je to len hra pre človeka, 

len prostý život.
Byť nablízku a mať rád.“ 

Žijeme spolu prostý učiteľský život naplnený 
láskou k tým najslabším. Zdieľame spolu detské 
problémy a starosti v zložitých pracovných pe-
ripetiách. Vzájomná spolupráca, opora a spo-
lupatričnosť ku kolektívu je tu najdôležitejším a 
najpodstatnejším bodom. Ďakujeme Ti za to, že 
si bola počas uplynulých pracovných rokov našou 
oporou i priateľkou. Ďakujeme Ti, že spolu mô-
žeme ľudsky zdieľať plody našej spoločnej práce. 
Si pre nás kompasom, ktorý nám pomáha nájsť 
ten správny smer. Si ozvenou, v ktorej počujeme 
zvuky priateľstva, pomoci, štedrosti, ochoty i lás-
kavosti. Je nám cťou pracovať s Tebou a tešíme sa, 
že môžeme spolu hodnotiť Tvoju – našu prácu a 
život. Si osobnosť, ktorá už vie, čo so sebou a so 
životom. Určite bilancuješ, v mnohých veciach 
chceš vrátiť čas, alebo aspoň nezabudnuteľnú 
chvíľu. V určitých chvíľach sa obzeráš späť a krútiš 
hlavou sama nad sebou,  nad všetkým, čo si preži-
la a zvládla. Pamätaj, že Boh nám nedáva skúšky, 
ktoré by boli nad naše sily.
Dôležité a krásne chvíle sú i medzníky. Svadba, 

deti, nenávratné okamihy spojené s ich výchovou, 
chvíle naplnené láskou, keď vyrastali, študovali... 
Sú vráskami Tvojho života, lebo sú hlboko v Tebe. 
Múdry človek si však svoje vrásky chráni a je za 
nich vďačný.
Dnes i Ty ďakuj Bohu za každú lekciu lásky, za 

každú chvíľu bolesti, za všetok smiech cez slzy, 
za každé ráno s rodinou, s vnúčikmi, za minuté 
roky s jednou láskou. A toto Ti aj prajeme. Buď 
aj naďalej múdra a vďačná, smej sa a teš zo života 
v pevnom zdraví, nech Tvoje vrásky a strieborné 
vlasy svedčia o kráse prežitých dní.„

„

Vo svete je všetko dobré, krásne, 
tiež všetko, čo je krásne, je dobré. 

Žime pre dobro, až vtedy pochopíme, 
že život je dar.

Obecnej kronikárke, dlhoročnej 
učiteľke, pravidelnej prispievateľke 

príspevkov do médií, kolegyni a 
našej obyvateľke
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S účinnosťou od školského roku 2021/2022 
bude absolvovanie predprimárneho vzdelá-

vania v materskej škole povinné pre všetky deti, 
ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 08. 2021. Povin-
né predprimárne vzdelávanie v materskej ško-
le trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení 
šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôso-
bilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o 
pokračovaní plnenia povinného predprimár-
neho vzdelávania v materskej škole na základe 
písomného súhlasu príslušného zariadenia vý-
chovného poradenstva a prevencie, písomného 
súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a 
s informovaným súhlasom zákonného zástup-
cu alebo zástupcu zariadenia. Ak dieťa ani po 
pokračovaní plnenia povinného predprimár-
neho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo 
školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septem-
bra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa do-
vŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú 
dochádzku v základnej škole. Do MŠ sa budú 
prednostne prijímať deti podľa trvalého bydlis-
ka (§59a zákona č. 245/2008 Z. z.). Ostatné deti 
sa budú prijímať bez ohľadu na miesto ich trva-
lého bydliska. O prijatí dieťaťa rozhodne riadi-
teľka materskej školy do 15. júna.
Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu pred 

dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne 
vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom 
predprimárnom vzdelávaní v príslušnej mater-
skej škole. Povinné predprimárne vzdelávanie 
plní dieťa formou pravidelného denného do-
chádzania v pracovných dňoch v rozsahu naj-
menej štyri hodiny denne.
Dieťa bude môcť povinné predprimárne vzde-

lávanie plniť aj formou individuálneho (pred-
primárneho) vzdelávania, ktoré povoľuje riadi-
teľka kmeňovej materskej školy dieťaťu, ktorého:

• zdravotný stav neumožňuje plnenie povin-
nej školskej dochádzky v kmeňovej mater-
skej škole alebo,

• dieťaťu, ktorého zákonný zástupca o to po-
žiada materskú školu.

Dieťa oslobodené od povinnosti dochádzať do 
materskej školy zo zdravotných dôvodov pod-
ľa § 28a ods. 6 zákona č. 245 Z. z. sa nebude 
vzdelávať vôbec, až do pominutia dôvodov, pre 
ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti do-
chádzať do materskej školy.
Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca 

zariadenia požiada o povolenie individuálneho 
vzdelávania, prílohou k žiadosti je písomný sú-
hlas všeobecného lekára pre deti a dorast. Pred-
primárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo 
povolené individuálne vzdelávanie, zabezpe-
čuje kmeňová materská škola, ktorej riaditeľka 
rozhodla o povolení individuálneho vzdeláva-
nia, v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.
Ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na pl-

nenie povinného predprimárneho vzdelávania 
alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzde-
lávanie povinné, neospravedlnene vynechá 
viac ako päť dní v mesiaci bude mať riaditeľ-
ka materskej školy podľa § 5 ods. 15 zákona                
č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v 
ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny konkrétne prípady, keď 
zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plne-
nie povinného predprimárneho vzdelávania.  
Ak ide o dieťa, ktoré absolvovalo predprimár-
ne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca 
predloží riaditeľke školy doklad s uvedením ná-
zvu a adresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, 
že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE od 1.9.2021

Príprava v materskej škole je charakteristická komplexným prístupom a všestranným pôsobením 
edukačného prostredia na rozvoj osobnosti dieťaťa. Podporuje osobnostný rozvoj v oblasti so-
ciálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, 
utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuál-
nymi a vekovými osobitosťami detí. Podmienky, prostriedky a edukačné situácie v predškolskom 
vzdelávaní zodpovedajú osobitostiam detí predškolského veku smerujúc k ich systematickému 
zdokonaľovaniu a dosiahnutiu školskej spôsobilosti. V centre pozornosti sú deti, ktoré absolvova-
ním predškolskej prípravy v materskej škole dokážu lepšie zvládnuť požiadavky základnej školy v 
porovnaní s rovesníkmi, ktorí sa nezúčastňovali predprimárneho vzdelávania. Účasť na kvalitnom 
predprimárnom vzdelávaní zohráva kľúčovú úlohu pre ďalšie vzdelávacie a kariérne cesty jednot-
livca a má tak zásadný vplyv na kvalitu života.
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Alena Kolbasová, riaditeľka MŠ

Vzdelávanie človeka sa má začínať v 
jarnom veku, to jest v detstve...

Zápis detí do materskej školy v Lenartove

J. A. Komenský

„ „

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posled-
ného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v 
materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je 
osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré 
sa dieťaťu vydá na konci obdobia školského vyučovania.

Podmienky prijímania: 
• prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti, ktoré pokračujú v plnení 

povinného predprimárneho vzdelávania,
• deti dvojročné sa do materskej školy prijímajú, ak sú vytvorené vhodné materiálne, per-

sonálne a iné podmienky. Podmienkou prijatia dvojročného dieťaťa je aj stupeň základov 
sebaobslužných činností (používanie WC, základy obliekania, stolovania a komunikácia s 
učiteľkou...),

• deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú si môžu vyzdvih-
núť v MŠ alebo OÚ u zamestnancov TSP,

• súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti 
a dorast, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj vyjadrenie príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Drahí priatelia, 
dnes máme druhé výročie od doby, kedy komunita obce Lenartov zo Slovenskej republiky ako 

ctitelia svätého Leonarda, navštívila Vaše krásne mesto Saint Léonard de Noblat, kde sa nám z 
Vašej strany dostalo vrúcneho milého, priam bratského prijatia.
Čas, ktorý sme prežili vo Vašej ctenej spoločnosti sa navždy zapíše do našich sŕdc a dejín obce 

Lenartov. Pri tejto príležitosti Vám vyjadrujeme vrúcne poďakovanie a tešíme sa na ďalšie roky 
plodnej spolupráce pri adorovaní svätého Leonarda, uchovaní jeho odkazu a rozvíjaní priateľstva 
a lásky medzi národmi.
Veríme, že spoločne zasadená "Lipa priateľstva" nám bude pripomínať naše priateľstvo a spolu-

patričnosť, aby sme vykonali toľko dobrých skutkov, koľko je na nej každoročne listov.
Prajeme Vám dobré zdravie, veľa porozumenia a lásky, úspechov v práci i rodinnom živote.

V mene všetkých občanov Lenartova

V Lenartove, 11. mája 2021

Ján Bortník, delegát Fil-Leo

PS: Náročné pandemické obdobie poznačilo aj život v Lenartove, bolo dosť pozitívnych osôb, 
ale vďaka Bohu bez fatálnych následkov. Prosím o foto Lipy, v tomto májovom čase, za čo Vám 
vopred ďakujem.

OZNAM
Materská škola

Obec Lenartov ako zriaďovateľ 
Materskej školy oznamuje rodičom 

detí, že prevádzka MŠ bude 
otvorená počas letných prázdnin 

od 9.8.-27.8.2021.
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MAREC – mesiac kníh

Aj keď epidemiologická situácia s 
ochorením COVID 19 má dosah 

aj na uskutočňovanie našich knižných 
aktivít aj napriek tomu za prísnych 
hygienických opatrení sa nám poda-
rilo niektoré aj uskutočniť. V mesiaci 
marci sme pre našich čitateľov pripra-
vili výstavu kníh, ktoré boli zakúpe-
né od januára 2021. V rámci mesiaca 
kníh ŠK pripravila čítanie na pokra-
čovanie s deťmi ZŠ, zamerali sme sa 
hlavne na čítanie s porozumením, re-
citovali sa básničky, učili sa pesničky a 
vyrábali obaly na knihy. 
Pre zhoršenie epidemiologickej situ-

ácie v ZŠ, knižnica musela byť opäť 
zatvorená, a tak sme sa spolu s pracov-
níkmi MŠ a KC venovali revitalizácii 
parku pri hlavnej ceste. Veríme, že 
epidemiologická situácia sa čoskoro 
zlepší a my budeme môcť pokračovať 
v našich naplánovaných aktivitách. 

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA  

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. S knihami sa stretávame od 
útleho detstva a aj dnes v dobe nových informačných technológií mnohí z nás uprednostnia trávenie 
voľných chvíľ práve pri knihe. Svedčí o tom aj návštevnosť našej ŠK, kde si chodili knihy vypožičiavať 
nielen deti, ale aj občania obce. "Kniha najlepší priateľ človeka" od nepamäti patrí medzi neodmys-
liteľných spoločníkov mladých čí starších. Marec mesiac kníh bol vyhlásený v roku 1995. Dnes úlohu 
Matej Hrebendu plnia knižnice, ktoré sprístupňujú svoje knižné fondy po celý rok.

Výstava kníh

Čítanie s porozumením
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Mária Leškovská, knihovníčkaRevitalizácii parku

„
Tešíme sa na Vás a nezabúdajme 

na dôležitosť a funkciu knihy. Kniha 
naďalej zostáva zdrojom informácií, 

vzdelania i zábavy, je zložkou 
kultúrneho dedičstva každého 

moderného národa. „



Podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách sa v Komunitnom centre Lenartov 

fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii 
podľa § 2 ods. 2 písm. h) zákona o sociálnych 
službách poskytuje :
• sociálne poradenstvo,
• pomoc pri uplatňovaní práv a právom chrá-

nených záujmov,
• pomoc pri príprave na školskú dochádzku 

a školské vyučovanie a sprevádzanie 
dieťaťa do a zo školského zariadenia,

• vykonáva preventívna aktivita,
• zabezpečuje záujmová činnosť,
• komunitná práca a komunitná reha-

bilitácia

Tieto obligatórne odborné činnosti mož-
no poskytovať ambulantnou sociálnou 
službou  a terénnou formou sociálnej služ-
by. Všetky tieto činnosti boli v prvej polo-
vici roka 2021 počas pandémie Covid-19 
a vyhláseného núdzového 
stavu SR verejnosti neustá-
le poskytované. V spolu-
práci s terénnou sociálnou 
službou sme mapovali situ-
áciu v súvislosti so šírením 
vírusu Covid-19 v komu-
nite. Komunitné centrum 
bolo sprístupnené podľa 
aktuálnych potrieb a záuj-
mu na individuálnej úrov-
ni pre jednotlivca resp. ro-
dinu za dodržania prísnych 
protiepidemiologických 
opatrení R-O-R. Činnosť 
v komunitnom centre bola 
vždy vykonávaná a riadená 
podľa pokynov regionálne-
ho koordinátora, usmer-
není z ministerstva vnútra 
SR resp. aktuálnej situácie 
v obci a nariadení Regio-
nálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Bardejove. 

Asistent KC spolupracoval s asistentmi ZŠ 
pri doručovaní pracovných listov pre žiakov 
I. st.. Doučovanie prebiehalo aj priamo v 
KC individuálnou formou. Aj žiaci II. st. 

individuálne pracovali s pomocou zamestnan-
ca KC pri vypracovaní školských pracovných 
listov. Vstup bol podmienený platným antigé-
novým negatívnym testom a respirátorom. Pri-
jímatelia sociálnych služieb detí boli zapojení 
do súťaže o „Najkrajšiu kraslicu“. V spolupráci 
s p. Leškovskou zo školskej knižnice, pedago-
gickými i nepedagogickými zamestnancami 
materskej školy sme pracovali na zveľaďovaní 
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Mgr. Ivana Balogová, odb. garant KC

verejných priestorov v centre obce. S prí-
chodom jari, slniečka a zlepšením situácie 
Covid-19 sa znova pomaly vraciame do 
bežnej skupinovej prevádzky. 

Zamestnanci komunitného centra kladú 
dôraz na aktivity, ktoré prispievajú na zlep-
šenie situácie celej komunity. Uprednost-
ňujú sa skupinové a komunitné aktivity 
pred aktivitami zameranými na jednotliv-
ca. Už tento mesiac sme spolu s deťmi zve-
ľadili a upratali okolie KC, vysadili dreviny 
a okrasné kvety. 

"Všetkým Vám, ktorí ste akým-
koľvek spôsobom prispeli, po-
máhali a spolupracovali s KC  

srdečne ĎAKUJEME."

Súťaž o "najkrajšiu kraslicu"

Úprava okolia KC
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■ HUMANITÁRNA VÝPOMOC SENIOROM V NAŠEJ OBCI

Posledné mesiace sa niesli s rôznymi ochoreniami, 
ktoré boli náročné ako pre jednotlivca, tak pre celú 

rodinu. Nebezpečné ochorenie COVID-19 neobišlo 
našu obec a mnohí naši spoluobčania si prešli ťažkou 
skúškou zdravia.  Naučili sme sa dodržiavať pravidlá 
rúško – odstup – ruky. Chránili sme seba aj blízkych 
ľudí, zásobovali sa liečivami a vitamínmi. Pani starost-
ka s poslancami obecného zastupiteľstva obce opäť ne-
zaháľali a našli spôsob ako dopomôcť našim najviac 
ohrozeným občanom, seniorom. Dňa 25.02.2021 pre-
biehalo v obci odovzdávanie vitamínových balíčkov 
seniorom nad 65 rokov, ktoré obsahovali bylinné čaje, 
vitamíny, respirátor a list od starostky obce.  Celkovo 
sa odovzdalo 96 balíčkov. 

S ochotou sme sa podieľali 
na odovzdávaní týchto ba-
líčkov a až pri stretnutiach s 
týmito občanmi sme si uve-
domili, že niektorých sme 
už tak dávno osobne ne-
stretli  a zaspomínali sme si 
na časy nie tak dávne. Nie-
ktorí sa posťažovali na ťaž-
kosti, iní sa zase podelili s 
radostnými spomienkami. 
Obec v spolupráci s Potra-
vinovou bankou Slovenska, 
dňa 30.03.2021 zabezpeči-
li potraviny na vytvorenie 
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 Mgr. Katarína Štibrichová 
Mária Urdová

*  *  *

potravinových balíčkov pre našich najstarších 
seniorov od 85 rokov. Tieto balíčky putovali 
do vlastných rúk pre 25 seniorov. Balíčky obsa-
hovali základné potraviny: ako mlieko, cukor, 
múku, ryžu, olej, cestoviny, konzervy a pod.

  ▶ „Z CHATRČE DO BYTU“

Na rómskej osade už fini-
šuje výstavba 4 x 6 byto-

vých jednotiek, to znamená, 
že k dispozícii bude 24 bytov. 
Obec byty nestavala, ale zakú-
pila od firmy, ktorá bola víťa-
zom verejného obstarávania, t. 
j. MLO Bratislava. Zhotoviteľ 
(investor) odovzdá stavbu obci, 
ktorá plánuje byty ešte dokončiť 
do určitého štandardu, t. j. do-
vybaviť ich kuchynskou linkou a 
obkladmi v kúpeľni vrátane sa-
nity. Pri zariaďovaní bytov obec 
brala do úvahy aj imobilnosť 
klientov, preto v každej bytovej 
jednotke bude jedna bezbarié-
rová kúpeľňa. Bonusom má byť 
predpríprava na pripojenie TV 
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a internetu. Plusom 
je taktiež umožne-
nie praxe študen-
tom SOŠ Bardejov v 
odbore murár, ktorí 
prijali ponuku obce. 
Dlažbu a obklady v 
kúpeľniach budú za 
účasti budúcich ná-
jomníkov klásť v rám-
ci praxe. 
Starostka obce a 

obecné zastupiteľstvo 
v spolupráci s kance-
láriou TSP pracujú 
na stratégii výberu 
rodín vhodných pre 
takýto typ bývania. 
Kritériami, ktoré 
obec zohľadňuje pri 
výbere rodín do by-
tov sú: vyrovnané 
všetky záväzky voči obci a platobná 
schopnosť; byť vlastníkom smetnej 
nádoby; udržiavanie čistoty v okolí 
obydlia a taktiež v domácnosti. Do 
úvahy sa berie aj počet obyvateľov v 
pomere k rozlohe bytu. 
Každý budúci nájomník musí vlo-

žiť finančnú zábezpeku – depozit, 
aby v prípade poškodenia bytu bola 
uplatnená náhrada. 
V každom byte bude 
nájomníkom umož-
nená kúpa karty na 
dobíjanie el. ener-
gie, to znamená, že 
nájomníci si budú 
elektrickú energiu 
kupovať dopredu 
(zálohovite). Ďalšou 
z podmienok pri-
delenia bytu je lik-
vidácia chatrče. Jej 
odstránenie a uprata-
nie okolia bude pod-
mienkou budúcej ná-
jomnej zmluvy.

Mgr. Mokrišová Michaela



Zimný prechod okolo Kráľovej studne sme 
usporiadali, ale len pre zopár nadšencov. 

Zima bola poriadne dlhá, veď ešte 17.4. bola  
naplánovaná brigáda, ale kvôli množstvu snehu 
sa napokon nekonala, len  sa odhádzal sneh z 
chodníka a terasy.... To, ale neznamená, že sme 
na Kráľovej studni nerobili nič. 
Ešte v minulom roku  sa rozhodlo, že v našej 

knižnici založíme zbierku kníh osobností Slo-
venska. Postupne sme začali oslovovať osob-
nosti Slovenska z oblasti kultúry, športu, poli-
tiky, ale aj autorov kníh, ktorí napísali nejakú 
zaujímavú knihu, ktorú by nám venovali aj s 
venovaním: „Pre čitateľov horskej knižnice 
na Kráľovej studni venuje... autor.“ A tak po-
stupne pribúdali a veríme, že ešte budú pribú-
dať knihy do tejto jedinečnej zbierky. Ako prvú 
knihu osobnosti sme dostali od pána Milana 
Lasicu, ktorý okrem venovania  dopísal: “Pri 
čítaní tejto knihy koronavírus nemá šancu...“  
Potom nás prekvapila Marika Gombitová, Pe-
ter Lipa, ale aj Sima Martausová. Celkom sluš-
nú zbierku kníh máme aj od športovcov: Matej 
Tóth, Dominka Cibulková, Jozef Golonka, Šte-
fan Svitko, Ľubomír Moravčík a naposledy nám 
pribudla kniha asi o najznámejšom Slovákovi 
Petrovi Saganovi. Jeho knihu máme síce len s 
podpisom, ale zatiaľ bez venovania. Pán, ktorý 
nám pomohol získať jeho knihu  nám poslal 
ako bonus aj krásny slovenský dres s Petrovým 
podpisom. Máme knihy s venovaním od býva-
lého prezidenta Andreja Kisku a tiež od Fran-
tiška Mikloška, Fedora Gála a Vladimíra Palka. 
Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať kni-

hy asi o najvýznamnejších Slovákoch v histó-
rii Slovenska. Knihu o Alexandrovi Dubčeko-
vi nám venoval jeho syn Pavol Dubček, knihu 
o Antonovi Srholcovi nám venovala autorka 
knihy Alena Čermáková. Najvzácnejšia kniha 
v našej zbierke je kniha M. R. Štefánik, ktorú 
napísal Karol Steklý. Tento pán sa 26. apríla 
tohto roku dožil krásnych 100 rokov a veľmi 
sa potešil, že jeho kniha bude v našej jedineč-
nej knižnici. Jeho prianím je napísať ešte jednu 
knihu o našom velikánovi – Štefánikovi. Verím, 
že táto túžba sa mu splní. V tejto našej zbierke 

kníh máme aj knihy od úpl-
ne jednoduchých ľudí, ktorí 
síce nie sú verejne známi, ale 
ich životný príbeh je častokrát veľmi zaujíma-
vý a neraz veľmi ťažký. Medzi takéto osobnosti 
jednoznačne patrí aj Levko Dohovič. Tento pán 
prešiel 14 gulagmi v Rusku a v prvom bol ako 
14-ročný! Dnes žije v Košiciach a celý svoj život 
zasvätil hudbe. Potom tu máme knihu o našej 
najstaršej kamionistke na Slovensku, ktorá si 
spravila vodičák na kamión až ako 55-ročná. 
Ale aj knihu o ultramaratóncovi na dôchodku 
a ďalšie knihy. Táto zbierka ešte vôbec nie je 
ukončená a veríme, že tie osobnosti budú ešte 
pribúdať. Sme veľmi radi, že o tejto zbierke kníh 
sa dozvedela aj redaktorka Slovenskej televízie, 
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■   Aktivity OZ Kráľova studňa počas uplynulej zimy  ■
Aj nám pandémia zmenila naše plánované aktivity. Museli sme 
úplne zrušiť Valentínsky ples aj zimné podujatia sa síce uskutočnili, 
ale za prísnych pandemických opatrení.

Kniha aj s dresom od Petra Sagana
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NAŠI SENIORI

a tak vznikla reportáž, ktorá 
bola odvysielaná 2. júna na 
STV2 v relácii Regina. 

Plány na nasledujúce leto 
sme museli tiež prehodnotiť. 
Určite  neplánujeme organi-
zovať Lenartovský rebriňák, 
ale v auguste veríme, že nám 
situácia dovolí zorganizovať 
10. ročník Behu do kopca na 
Kráľovu studňu, ktorý bude 
pod záštitou nášho úspešného 
chodca Mateja Tótha. 

Natáčanie relácie pre STV2
Text: Marián Dudra,  predseda OZ KS      
Foto: archív OZ

Nikto z nás nepozná človeka, ktorý by sa tešil z toho, že starne. V mladosti myšlien-
ky na starobu v prevažnej miere potláčame, ale nedá sa tomu vyhnúť.

Existujú akési nepísané pravidla starnutia, 
ktoré platia pre každého. V prvom rade 

musíme tento jav prijať vo svojom vnútri, stotož-
niť sa s tým, že starneme a dokázať aktívne žiť 
aj vo vyššom veku a nájsť si svoju vlastnú cestu.
Staroba rozhodne nie je kreslo a v ňom 

pohodlne posadený senior! Starnutie má svoje 
vlastné hodnoty, vlastné kúzlo i čaro, lebo je 
v nej uložená múdrosť i rozvaha a množstvo 
skúseností, ktoré každodenne pribúdajú, ale 
žiaľ má aj chvíle smutnejšie. Veľmi záleží na 
tom, aby okolie – celá komunita a spoločnosť, 
v ktorej seniori žijú, pochopila jej miesto a 
význam nie len pre jej vekovo staršieho člena, 
ale aj pre celú spoločnosť.
V prúde udalostí každodenného aktívneho 

života nechtiac prehliadame veľa vecí, javov 
a zaujímavých situácií. Keď príde jeseň nášho 
života začíname si to uvedomovať a život 
vnímame naplno a komplexne. Rovnako ako 
jeseň v prírode aj jeseň v života človeka dáva 
možnosti vydávať ostatným ľuďom úrodu v 

podobe rád a skúseností, ale aj možnosť tvoriť 
niečo nové. Ľudia vo vyššom veku majú ešte čo 
povedať, podeliť sa o svoje životné skúsenos-
ti, vedomosti a poznatky. Mnohým však na to 
chýba priestor, kde by toto posolstvo mohli 
predniesť.
V súčasnej dobe život celej spoločnosti, ale 

seniorov zvlášť poznačila vírusová kríza, ktorá 
prerástla do celosvetovej pandémie. Poznači-
la aj život v našej obci bez výnimky. V snahe 
ochrániť svoje životy sme radi, či neradi, plnili 
spoločenské obmedzenia a pokyny. Každému 
však najviac chýbali stretnutia s inými ľuďmi.  
Táto situácia poznačila aj činnosť organizá-
cie Jednoty dôchodcov Slovenska v Lenarto-
ve. Naposledy sme sa stretli na Mikuláša v 
minulom roku a potom až na Rusadle v máji 
2021, keď sme postavili „Mája“ na tradičnom 
mieste pri Moste Saint Léonard de Noblat.
Touto cestou chcem v mene seniorov poďako-

vať vedeniu obce Lenartov, že na nás nezabú-
dalo, kto potreboval, bola mu poskytnutá 

Motto: „Aj v starej studni býva dobrá a čerstva voda!“
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Ján Bortník, predseda ZO JDS

pomoc napríklad v podobe nákupov počas 
karantény, zabezpečenie liekov a hlavne 
poskytnutie rúšok, respirátorov, vitamínovej 
podpory, testovania priamo v obci a očkovania 
v Malcove.Situácia sa pomaly stabilizuje a tak 
výbor JDS uvažuje podľa možnosti o činnosti 
na nasledujúce obdobie. Radi by sme pokračo-
vali v „Majstrovstvách v kosení“, chceli by sme 
ísť ku Kaplnke Panny Márie na Kráľovej studni 
v sviatok sv. Cyrila a Metoda, usporiadať „Letné 
športové hry seniorov“ a v spolupráci s obcou 
Lenartov hľadáme najlepšie riešenie, čo urobiť 
v rámci „Mesiaca úcty k starším.“ Radi upraví-
me priestor v okolí Mosta Saint Léonard de 
Noblat s osadením informačnej tabule i lavičky.  
Budeme sa o neho príkladne starať. Keď to 
bude epidemická situácia dovoľovať, chceli by 
sme ešte aj „Kapustu deptac“ a „Parac pire.“ 
Naši seniori si vážia, že sa môžu stretávať na 
sobotňajších bohoslužbách. Toto by sme chceli, 
ale či to tak bude, to ukáže čas. 

Rusadle – stavanie mája

Dbajme všetci spoločne o vzájomné dobro, 
vzájomnú podporu, pestujme medzi sebou POKOJ 
a BRATSKÚ LÁSKU. Nezabúdajme, že kto v živote 
objaví  jeho tajomstvá a pochopí život ako celok od 
narodenia až po posledný výdych, stane sa z neho 
múdry radca, inšpirujúci príklad pokory, viery a 
usilovnosti. Tak môže byť užitočný pre všetkých 
ľudí naprieč generáciami. O toto sa usilujme a nech 
každé naše stretnutie nám prináša pokoj, lásku a 
radosť zo života.

„
„

▶ Zberom húb si môžete zarobiť 

Ako hovorí stará ľudová povera, "Peter a Pavol huby sejú," a preto približne 
vždy od 29.júna sa hubári v lesoch doslova predbiehajú. Košík hríbov 

totiž môže okrem chutnej večere vyniesť aj slušné peniaze. Hubárov rýchlo 
pribúda a výkupy sa na Slovensku i v susednej Českej republike stále rozširujú. 
Je potrebné mať na zreteli, že 
• vykupujú sa  len hríby, ktoré prešli triedením a nemajú kazy,
• vykupujúci sa zameriavajú predovšetkým na kvalitu a spracovanie - huby 

nesmú byť červivé, plesnivé a musia byť zbavené nečistôt, ako je lístie, ihličie, kamienky a po-
dobne. Ak sú plodnice odtrhnuté od hlúbika, nemôžu byť vykúpené a peniaze nedostanete.

Je potrebné pripomenúť, že bežní hubári môžu predávať výlučne čerstvé huby. 
Sušené huby môžu predávať iba právnické osoby.
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POZDRAV Z FRANCÚZSKA      

Drahý Ján, pani starostka, kňaz, Vážení le-
nartovskí priatelia. 
Ako môžete vidieť na priloženej fotografii uro-

benej vo štvrtok 20. mája pod jasným slnkom 
uprostred upršaného týždňa, „Lipe priateľstva“ 
sa darí dobre. Je to znamenie, že bola ponúknu-
tá s veľkorysosťou, že bola opatrovaná s láskou, 
a že sa dobre prispôsobila našej krajine a nášmu 
podnebiu. Náš spoločný patrón, svätý Leonard, 
ktorý dal svoje meno našim dvom obciam, 
nám daroval neoceniteľné bohatstvo. Ako ste 
mohli byť svedkami počas vášho pobytu u nás 
v Saint-Léonard de Noblat pred 2 rokmi, keď 
sa stretnú ľudia z dvoch európskych obcí spoje-
ných svätým Leonardom, nikdy si nie sú cudzí, 
pretože zdieľajú spoločne svätého patróna.
Od Vašej návštevy u nás v Saint-Léonard de 

Noblat sa stali dve dôležité udalosti: kňaz far-
nosti, ktorý bol prítomný počas vašej návštevy, 
bol menovaný do farnosti v Limoges v septem-
bri 2020. Teraz je tu otec René Kabisa, ktorý bol 
školený v Ríme, je pôvodom z Konga a je kňa-
zom našej farnosti. Od posledných komunál-
nych volieb v mar-
ci 2020 má obecné 
zastupiteľstvo me-
dzi svojimi členmi 
Michaelu Lučo-
vou-Carpenet (na 
fotografii držiaca 
slovenskú vlaj-
ku), ktorej otec 
je slovenského 
pôvodu (z obce 
Hažlín) a matka 
českého pôvodu. 
Michaela bude 
veľkou pomocou 

pri uľahčovaní výmeny medzi našimi dvoma 
komunitami. Je to tiež svedectvo európskeho 
vplyvu sv. Leonarda vo svete. Budúce slávnosti 
„Ostensions“ sa uskutočnia počas slávnosti Na-
nebovstúpenia Pána v roku 2023 (od štvrtka 18. 
do nedele 21. mája). Ste samozrejme pozvaní a 
očakávaní na toto tradičné podujatie, ktoré je 
príležitosťou spojiť mnoho miest zasvätených 
sv. Leonardovi vo Francúzsku, v Európe a vo 
svete. Budeme s Vami pravidelne v kontakte na 
túto tému. 
Mali sme možnosť vidieť fotografie z inaugu-

rácie „Mosta svätého Leonarda“ v Lenartove. 
Budeme radi, keď ho budeme môcť navštíviť, 
čo najskôr. Dúfame, že pandémia Covid-19, 
ktorá zasiahla svet v posledných mesiacoch, 
ušetrila vašu obec a veríme, že očkovacia kam-
paň, ktorá v súčasnosti prebieha v celej Európe, 
bude úspešná, a že sa budeme môcť všetci vrátiť 
k normálnemu životu. Počas čakania na ďalšie 
stretnutie vo Francúzsku alebo na Slovensku 
Vám všetkým želáme veľa šťastia a úspechov vo 
všetkom, čo robíte.

„Slovenská lipa prekvitá vo francúzskej zemi“

S pozdravom Frederic Jacq 

Foto: Jean-Marie Rata (90 rokov, člen spoločenstva 
svätého Leonarda a držiteľ kľúčov od kostola)

■ Otravujú vás šmejdi po telefóne?

Od 1. júna 2021 zriadil mobilný operátor O2 vlastný register a iniciatívu Nevolajtemi.
sk. Má slúžiť ako boj proti nevyžiadaným marketingovým hovorom. Cez register 

sa dá overiť neznáme číslo a pokiaľ išlo o volanie bez predošlého súhlasu, pomocou 
stránky Nevolajtemi.sk môžu majitelia telefónnych čísiel priamo podať podnet na takýto 
nevyžiadaný hovor. Žiadna firma vás nemôže telefonicky kontaktovať bez predchádzajúceho 
súhlasu.
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■ Večné susedské spory

Štátna veterinárna a potravinová správa 
Slovenskej republiky vedie register od-

chytených a túlavých zvierat, ktorý slúži na 
spoločnú evidenciu a databázu všetkých od-
chytených a nájdených túlavých zvierat na 
Slovensku. ROTZ umožňuje evidenciu údajov 
o odchytených a túlavých zvieratách osobám 
schváleným na odchyt túlavých zvierat, karan-
ténnym staniciam a útulkom. Poskytuje údaje 
o odchytených a túlavých zvieratách obciam 
a verejnosti. Verejná časť umožňuje  vyhľadať  
zvieratá, ktoré boli odchytené na Slovensku 
alebo v zahraničí. Zároveň je tam zverejnená 
databáza o veterinárnych lekároch, o karan-
ténnych staniciach a útulkoch.

■ Register odchytených a 
túlavých zvierat

Všetci žijeme v spoločenstve ľudí, všetci 
máme často viacerých susedov a súčasne 

my sme susedia niekomu. Situácií, z ktorých 
môžu susedské spory vzniknúť je mnoho – 
od hluku, zvukov zvierat, cez konáre, ohradu, 
dym z komína, odtok dážďovej vody, po zlú 
hranicu pozemku alebo padajúci múrik, fajče-
nie na balkóne, prášenie kobercov, grilovanie, 
parkovanie…
Zásahy spojené s bežným užívaním nehnuteľ-
ných resp. hnuteľných vecí sú susedia povinní 
strpieť. Susedské spory sú obvykle jednoduch-
šie na riešenie, ale zložitejšie na čas. Hlavne 
ak si susedia robia vedome naprieky. Potom 
susedské spory trvajú dlhé roky, niekedy viac 
generácií. Osoba, ktorú nad mieru primeranú 
pomerom obťažuje suseda výkonom jeho vlast-
níckeho práva, má niekoľko možností ochrany. 
Po tom, ako hľadala daná osoba cestu riešenia 
sama priamo so susedom a nebola úspešná. To 
znamená, ako prvé je potrebné pokúsiť sa nájsť 
riešenie priamo so susedom. Keď posun v rie-
šení neprichádza, podľa závažnosti konfliktu 

sa môže osoba obrátiť na obec, políciu alebo 
súd. Z pohľadu obce je veľmi ťažké zvládnuť 
dynamiku rozdielnych názorov a nájsť prija-
teľné riešenie pre obidve sporné strany. Často 
si to vyžaduje rozvahu, trpezlivosť, skúsenosť a 
rešpekt. V praxi sme často svedkami nepríjem-
nej komunikácie pod tlakom emócií. Stretnu-
tia sú sprevádzané aj krikom a hádkami. Ale 
niekedy stačí málo – odznenie emócií, otvo-
renie dialógu, aktívne počúvanie, trpezlivosť, 
pokoj a rozvaha.

■ Právna pomoc pre ľudí 
v materiálnej núdzi

Centrum právnej pomoci je štátna rozpoč-
tová organizácia, ktorej cieľom je zlep-

šovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v 
materiálnej núdzi, t.j. pre tých ľudí, ktorí pre 
nedostatok prostriedkov nemôžu využívať 
existujúce právne služby.
Centrum posudzuje v prvom rade, či žiadateľ/

žiadateľka spĺňa podmienky nároku na právnu 
pomoc. Až následne je možné poskytnúť kom-
plexnú právnu pomoc, ktorá môže mať formu 
od právneho poradenstva až po zastupovanie 
pred súdom právnikom centra alebo určeným 
advokátom. Kancelárie Centra právnej pomoci 
na východnom Slovensku sú v Prešove, v Koši-
ciach, v Humennom a vo Svidníku.

Centrum právnej pomoci je možné kontakto-
vať prostredníctvom Call centra:

tel. č. 0650 105 100 
info@centrumpravnejpomoci.sk
 www.centrumpravnejpomoci.sk
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▶ KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ AKTIVITY OBCE

Aktuálna epidemiologická situácia umožňuje samosprávam v obmedzenom 
režime usporadúvať športové, kultúrno-spoločenské podujatia.

V prípade, ak sa samospráva rozhodne takéto podujatia usporadúvať, je povinná sa riadiť 
aktuálnym COVID AUTOMATOM a Vyhláškou č. 208 Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k 
obmedzeniam hromadných podujatí.
Pre fyzické osoby platí naďalej sledovať v akom stupni varovania sa aktuálne náš okres nachádza.
Nakoľko:
Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom 
a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia svadieb, karov, osláv, večierkov, 
iných obdobných podujatí alebo hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania, a 
to:
1. nad 25 osôb v interiéri alebo 50 osôb v exteriéri v územných obvodoch okresov v I. stupni 

varovania COVID AUTOMAT-u,
2. nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov v II. stupni 

ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
3. nad 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov v I. stupni 

ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
4. v prípade státia nad 50% kapacity priestoru alebo v prípade sedenia nad 75% kapacity 

priestoru na sedenie, v oboch prípadoch však maximálne do počtu 1000 osôb v exteriéri 
alebo 500 osôb v interiéri, v územných obvodoch okresov v stupni monitoringu COVID 
AUTOMAT-u.

5. pre osoby, ktoré sa pri vstupe na hromadné podujatie nepreukážu negatívnym výsledkom RT 
- PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym 
výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín

Ak by ste sa potrebovali poradiť s odborníkmi, môžete zavolať
na telefónne číslo ÚVZ SR Bardejov 0910 819 316.

LESY SR š.p. prostredníctvom Odštepných 
závodov (ďalej len OZ) obhospodarujú les-

né pozemky vlastníkov na základe ustanovení 
zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych 
vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu 
majetku v znení neskorších predpisov v režime 
nájomného vzťahu vzniknutého z tohto zákona.
Ak ste vlastníkom lesných pozemkov a dopo-

siaľ ste sa neprihlásili za účelom usporiadania 
vzťahov, môžete tak urobiť na stránke: https://
www.lesy.sk/lesy/pre-verejnost/usporiada-
nie-vztahov-k-lesnym-pozemkom.html
Ak systém nájde zhodné priezvisko v databáze, 

ponúkne Vám výstup v pdf formáte. Vo výstupe 

je uvedené, v ktorej obci a katastrálnom území 
sa lesné pozemky nachádzajú. Zároveň je tam 
uvedené, u ktorého OZ je potrebné sa prihlásiť. 
Zverejnenie výzvy pre vlastníkov lesných po-
zemkov, ktorí v zmysle zákona č. 229/1991 Z. z.  
o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému 
poľnohospodárskemu majetku k dnešnému dá-
tumu nepožiadali o navrátenie užívacích práv 
k lesným pozemkom je v zmysle § 34 e) cito-
vaného zákona povinnosťou doterajšieho uží-
vateľa lesného pozemku, ktorým sú LESY SR, 
š.p. prostredníctvom OZ, organizačnej zložky 
zapísanej v obchodnom registri.

▶ Vlastníci lesných pozemkov, POZOR!
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◆ SENIORI, CHCETE 
ZÍSKAŤ ZĽAVU?

Vybavte si kartu seniora 

Karta seniora je osobný preukaz se-
niora, ktorý ho oprávňuje k čerpanie 

zliav u poskytovateľov zliav zapojených do 
projektu Karta seniora. Karta seniora slúži 
tiež ako členská karta organizácií Jednota 
dôchodcov na slovenskom a Seniori Českej 
republiky, z.s.
Karta seniora sa vystavuje na meno držiteľa 

a obsahuje fotografiu držiteľa, meno, priez-
visko, rok narodenia, miesto bydliska a čís-
lo karty. Držiteľ karty je oprávnený čerpať 
zľavy u všetkých poskytovateľov zliav ako v 
Českej republike, tak u poskytovateľov zliav 
v Slovenskej republike. 
Pravidlá pre uplatnenie zľavy:

• Uplatnenie zľavy na kartu hláste vopred 
pred platením.

• Zľavy sa nesčítajú.
• Poskytovateľ zľavy má právo overiť si to-

tožnosť držiteľa karty.
Karta sa  snaží pokrývať všetky oblasti ži-

vota, ktoré môžu byť pre seniorov zaujíma-
vé. Okrem zliav na spomínané nákupy či 
kultúrne akcie sa môže využívať napríklad 
aj v lekárni. Kartu si môžete vybaviť online 
cez webovú stránku www.kartaseniora.sk 
alebo požiadať o ňu aj prostredníctvom Jed-
noty dôchodcov Slovenska.

Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z.n.p.  upravuje 
vymedzenie lesných pozemkov a ich ochranu, 

vlastníctvo lesných pozemkov a využívanie lesov, 
povinnosti a zákazy týkajúce sa využívania lesov, 
štátny dozor v lesoch a tiež sankcie za porušenie po-
vinností ustanovených týmto zákonom. Je potrebné 
zobrať na zreteľ § 63 tohto zákona, podľa ktorého sa 
priestupku na úseku lesného hospodárstva dopus-
tí ten, kto na lesných pozemkoch voľne púšťa psov 
okrem psov poľovníckych a služobných pri výkone 
povinností alebo iné domáce zvieratá. V tomto prí-
pade uvedený priestupok rieši okresný úrad ako prí-
slušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva.

◆ Do pozornosti majiteľov lesov

◆ Do pozornosti majiteľov 
poľnohospodárskej pôdy

Zákon o ochrane a využívaní poľnohospo-
dárskej pôdy hovorí, že poľnohospodárskou 

pôdou je produkčne potenciálna
pôda evidovaná v katastri nehnuteľnosti ako orná 
pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a tr-
valé trávne porasty. Zároveň sa na ňu vzťahuje aj 
zákon o ochrane a kontrole znečisťovania životné-
ho prostredia, kde sú upravené povinnosti majiteľa 
takejto pôdy. Zároveň platia pre každého vlastní-
ka – nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy 
a medzi nimi je uvedená aj povinnosť predchádzať 
výskytu a šíreniu burín. Dohľad nad dodržiavaním 
spomínanej povinnosti vykonáva okresný úrad 
ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, ktorý 
môže v prípade nesplnenia tejto povinnosti uložiť 
opatrenia a dokonca aj pokutu za priestupok alebo 
iný správny delikt.

S účinnosťou od 1. mája 2021 sa osvedčova-
nie vydržania presúva z notárov na súdy. 

Doterajšie notárske osvedčenia boli problema-
tické a zneužívané. Návrh na potvrdenie vydr-
žania sa bude podávať na súd. Môže ho podať 
ten, kto o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudol 
vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo 
zodpovedajúce vecnému bremenu. Najväčšia 
zmena oproti doterajším notárskym osved-

čeniam je v tom, že súd bude musieť naozaj 
skúmať či boli splnené podmienky pre vydr-
žanie. Hoci sa to môže zdať ako samozrejmosť, 
doteraz sa dalo osvedčiť vydržanie aj bez toho 
aby príslušný notár skúmal podmienky pre vy-
držanie. Od 1.5.2021 by sa mala situácia zlepšiť. 
Notári už nebudú môcť vydávať „osvedčenia o 
vyhlásení“ a kataster už nebude na základe ta-
kýchto listín zapisovať vlastníkov nehnuteľností.

◆ Vydržanie pozemku už NEVYBAVÍTE u notára, ale na súde
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Mária Demková

NOVEMBER
✳ Milan Bilý
✳ Tobias Sivák

JANUÁR 
✳ Michal Bilý

FEBRUÁR 
✳ Denis Bilý
✳ Adam Harňák

MAREC 
✳ Natália Šamková
✳ Jana Bendiková
✳ Pavol Bilý

APRÍL
✳ Melisa Bilá
✳ Lukáš Bilý

MÁJ
✳ Andrej Oslacký

✳

Jana Siváková
František Sivák
Miroslav Lamanec 

50

Anna Beňová 
Helena Jajková 
Ján Harňák 
Ján Štibrich 
Martin Šoltýs
Magdaléna Blaščáková 
Mária Frandoferová 
Magdaléne Bilá 
Jiřina Bilá

60

MATRIČNÉ OKIENKO

Údaje k 30.06.2021Jubileá našich občanov  

Novorodenci

80

Rozlúčili sme sa

† Žofia Billá
† Verona Jajková
† Helena Cehelníková
† Mária Kostecká
† Štefan Cudrák
† Anna Bortníková

†

Ján Demko 
Margita Bilá 
Dušan Bilý
Vladimír Urda
Alena Kolbasová
Rudolf Bilý
Kvetoslava Billá

55

Slávko Bilý 
Miroslav Beňa 
Jozef Leškovský 
Ján Blaščák

65

75

„Odpočívajte v pokoji“

Mária Kašinová 
Katarína Bľandová

Oľga Chomjáková

70

Srdečne blahoželáme!

■ PÁTRANIE PO PREDKOVI 
Dobrý deň,

 som z Bratislavy a pátram po svojich predkoch. Pátram konkrétne po tom, kde zomrel môj pra-pra 
dedo Alojs Schwarz narodený v obci Haidl v ČR roku 1853. V historických maďarských zápisoch 
bol písaný ako Alajos Schwarz. Vieme, že v roku 1905 ešte žil (vek 52 rokov) v obci Livovská Huta. 
Podľa rodinných informácii je dosť pravdepodobne, že zomrel v okolí Lenartova. Môžem vás popro-
siť prezrieť index matriky úmrtí u vás na matrike, potvrdiť dátum a miesto jeho úmrtia? Ak by sa 
tam našiel, chcel by som následne požiadať o výpis z matriky. Ďakujem veľmi pekne za vašu pomoc 
a ochotu! S pozdravom, Vlado Schwarz Kontakt: vlado.schwarz@gmail.com
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Suroviny: 
Jedno kilo hladkej muki, jedno droždže, jedno maslo Rama 

abo Veto, dakus soľi. Ňezapomňice na cesnik chodzľem dva 
hlavki a može i medzvedzeho cesniku prirucic. 

Postup: 
Hlatku muku dobre preošejeme, žebi še spamätala, droždže  

dame do vlažnej vodi, žebi ožilo a prelejeme do vandlika zes 
muku, na spestreňe tam prirucime čistej soli a toto šicko dob-
re vimišame  na hlatke cesto, cesto prežehname, zakrijeme zes 
obruskem a zochabime ho v kľudze a cepľe kisnuc. Ket toto 
mame za sebu, možeme sebe dac dajaki poharik, žebi še nam 
robota darila a idzeme porichtovac plnku. 
Maslo dame do dajakej misečki, dobre posoľime a šupňeme 

do ňeho šicek dobre popučeni cesnik. No a dobre vimišame. 
Niš cesto kišňe možeme še občerstvic, abo šednuc ku počita-
ču, abo i ze sušedami poľabdac, bo ono daľeko  neucekňe. 
V momence, ket budze cesto vikisnute, ta ho dame na tablu 
posipanu zes muku, rozdzeľime na dva abo tri 
falatki a idzeme na to: každi falatek cesta dobre 
vivaľkame abo ponacahujeme na veľki plat, ten 
natreme zes cesnikovim maslem a plat skrucime 
do šumnej štricľi (po našemu do vujki) a  dobre ju 
ponacahujeme a porovname. Ket toto mame ho-
tovo ta vežňeme sebe ostri nuž a štricľu porežeme 
na meňše falatki – šikmo raz doľava raz doprava 
a poskladame bulki na pomascenu tepšu ze širšu 
stranu na spodek. Ket je tepša pouna ta ju dame 
do predehratej ruri na 190 stupňe a trimeme to v 
ňej tak do pul hodzini najdlužej. 
Ket sme dotrimali šicko napisane, ta bi sme z ruri 
mali vibrac prekrane zafarbene a smačne bulki na 
chtore nas už davno pret dopečeňem apelovala 
fajna pachota. Ket tepšu vibereme z ruri, ta 
bulki možeme z mascidlem precahnuc ole-
jem naj dakus pomňakčeja. Nezapomňijce 
tak isto dorobic ostatňe cesto a može buc 
hoscina.

Text: Ján Bortník 
Foto: Ján Bortník

▶ Dnes vám varia seniori 
                                                   „CESNIKOVO BULKI“
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Neprešlo jazykovou úpravou

▶ VÝKUP VLASOV
 Firma zo Slovenska vykupuje vlasy aj poštou

Vykupujú sa vlasy minimálnej dĺžky 35 cm, minimálnej váhy 
50 g, nefarbené. Nevykupujú sa vlasy, ktoré boli použité na 
predlžovanie, zamotané a hnedé vlasy pod 40 cm.
Cenové ohodnotenie pre výkup vlasov je veľmi individuálne, 
pretože každé vlasy majú inú dĺžku, hustotu a štruktúru. Preto 
robíme cenovú ponuku na mieru každému z vás a snažíme sa 
nájsť riešenie k obojstrannej spokojnosti. Cenové ohodnote-
nie sa u nás pohybuje od 50 € za ľahšie a kratšie vlasy až po 
500 € za dlhé, blond a extra husté. Výkupnú cenu určíme na 
základe hmotnosti, dĺžky a kvality vašich vlasov. Každé vlasy 
sú jedinečné, preto je cenové ohodnotenie individuálne. 

Kontakt:

0915 935 366 alebo info@vykupujemevlasy.sk

Nová kniha "Poľsko a poľština pre Slovákov" už je na svete 
a možno ju kúpiť v elektronickej podobe v poľským onli-

ne kníhkupectve Ebookpoint. Kniha zahŕňa učebnicu poľštiny a 
kapitoly o poľskej kultúre, regiónoch, dopravným systéme. 

Obsah:
• Poľska diakritika a abeceda
• Poľska gramatika – základné príklady
• Falošní priatelia – podobné slová s úplne odlišným význa-

mom
• Slovná zásoba
• Poľské regióny, história, miestna samospráva a správne čle-

nenie krajiny
• Spoznávanie Poľska prostredníctvom kultúry – filmy, múzea, 

kultúrne kódy
• Zaujímavé miesta v Poľsku, ktoré sa oplatí vidieť
• Poľský dopravný systém a plánovanie cesty
• Zdroje informácií a užitočné odkazy
• Záver

Knihu si môžete kúpiť za 16 PLN (asi 4 eura) a na odkaze: 
https://ebookpoint.pl/view/8594E/ksiazki/po-sko-a-po-tina-pre-slov-kov-jakub-logi-
now,s_00w0.htm

 

▶ POĽŠTINA PRE SLOVÁKOV


