
Žijeme rýchlo, možno rýchlejšie, ako by sme si to želali. V 
lavíne udalostí - pandémie, vojny na Ukrajine, vysokej in-
flácie či obrovského rastu cien - si odrazu len uvedomíme, 
že za nami je ďalší týždeň, mesiac a rok. Čas je však len rela-
tívny pojem. Niekedy sa okamih môže stať večnosťou, ino-
kedy hodiny letia ako minúty. Ale vždy treba myslieť na to, 
že nejde o to, aby čas bol mojím pánom, ale o to, aby ja som 
pánom svojho času. Lebo život je naozaj len jeden a ubehne 
tak rýchlo... Je poskladaný z mnohých všedných dní, ktoré 
prinášajú radosti a starosti. Každý jeden deň sa môže stať 
dňom zrodu nových nápadov, myšlienok, vnuknutí, predsa-
vzatí a inšpirácií. Zo školských čias si pamätám báseň Každý 
deň stretnúť človeka... Počas môjho mandátu som takýchto 
ľudí stretla neúrekom. Mnohí mi prirástli k srdcu a obohati-
li môj život. Budovať zdravé medziľudské vzťahy sú pre nás 
veľmi dôležité. Lebo človeka - občana poteší viac milé slovo 
a úsmev, ako čokoľvek hmotné. A aj o tom je naša práca. Po-
máhať, rozdávať radosť, poďakovať sa a prejaviť úctu. 
Do nastávajúcich letných dní prajem všetkým, aby sme 

spoločne robili veci s dobrým 
úmyslom neočakávajúc vďaku 
a pochvalu od okolia. Rúcajme 
prekážky, na ktorých sme sa 
poranili a nedovoľme, aby sa 
na nich nezranili ďalší tým, že 
ich za sebou znovu postavíme.

Vedľa Malcova sídli krásna obec,
vyrastala som v nej ako drobec. 
Šťastne sa mi tu žije,
srdce len pre Lenartov mi bije.

Ľudia sa tu majú radi,
nik nikoho nezradí. 

Naša obec úžasná je,
vždy sa niečo vynovuje.
Obchod aj reštauráciu máme,
to je hádam všetkým známe.

Škola, škôlka, ihrisko,
každý tu ma bydlisko.
Cez dedinu Večný potok tečie,
dúfame, že budeme žiť večne. 

Prajem vám veľa trpezlivosti vo všetkom, čo robíte, 
a aby ste to robili s láskou a boli šťastní.

Prežite krásne, pokojné, slnkom zaliate leto a 
po boku majte vždy pravých priateľov.

Lenartovčan
 Informačný občasník obce Lenartov   20 / 2022                Jún 2022             Prameň informácií

Pulrok prešol, aňi sme še ňenazdaľi a zaš sme novinki ľenartovske poskladaľi.
Novoti šicke sebe prečitajce, a ked mace dajaki dobri napad ta nam zavolajce.
Choc korona bula, valal furt fungoval, naš Ľenartov ľubi v ňičim ňezaostaval.
Robota šicka načas furt zrobena, šmece i daň ma bic už v tim čaše zaplacena.

V zahradke i na poľu sme pojarovaľi, daj nam Bože diždža, bi sme dobre gazdovaľi.
Ľeto je pred vami, brondzu nalapajce a vitamin „D“ v lekarňi ňekupujce.

Pozor na sebe veľki davajce, kovidovu pozitivitu ku sebe ňepuščajce.
Ked vam budze s dačim čaško, ňebuce ustarosceni, zavolajce ľen starostke 

a problem budze vibaveni. Daj Vam Bože zdravja i vašim rodzinom, 
žebi sme sebe na koncu roka počerkali pri uradze z bilim i červenim vinom. 

Drahí spoluobčania!

Mgr. Mária Frandoferová

Michaela Mokrišová ml.

Lenartov

Vaša starostka
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MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A 
DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
ktoré vznikajú na území obce

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení obec pri výko-

ne samosprávy najmä rozhoduje vo veciach 
miestnych daní a miestnych poplatkov a vyko-
náva ich správu. Obec je právnickou osobou, 
ktorá za podmienok ustanovených zákonom 
samostatne hospodári s vlastným majetkom a 
s vlastnými príjmami.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady v 
platnom znení uvádza, že obec ukladá miest-

ny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady (ďalej len "poplatok"). Pod-
ľa § 83 tohto zákona obec ustanoví všeobecne 
záväzným nariadením sadzby poplatku, hod-
notu koeficientu, pri množstvovom zbere spô-
sob, formu a miesto na zaplatenie poplatku, 
podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho 
pomernej časti, podklady, ktoré má poplat-
ník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho 
pomernej časti, alebo pri znížení alebo odpus-
tení poplatku.

■ Stanovisko Ministerstva financií SR - sekcia daňová a colná, 
odbor priamych daní  Bratislava

PodľaMiestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady (ďalej len "zákon"). Miestny poplatok sa platí podľa § 77 ods. 1 citovaného zákona, ktoré 
vznikajú na území obce.

Poplatok platí poplatník, ktorým podľa § 77 
ods. 2 písm. a) citovaného zákona je:
• fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt 
• fyzická osoba, ktorá má v obci prechodný 

pobyt alebo
• fyzická osoba, ktorá je na území obce 

oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľ-
nosť, pričom na účely miestneho poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady sa za nehnuteľnosť považuje byt, 
nebytový priestor, pozemná stavba alebo 
jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, 
alebo záhrada, vinica, ovocný sad, trvalý 
trávny porast na iný účel ako na podni-
kanie, pozemok v zastavanom území obce 
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý 
je evidovaný v katastri nehnuteľností ako 
vodná plocha.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že miestny popla-
tok platí každý poplatník, ktorý má v obci trva-
lý pobyt alebo prechodný pobyt alebo vlastní 
na území obce nehnuteľnosť. Platí však usta-
novenie § 77 ods. 3 citovaného zákona, podľa 
ktorého ak má fyzická osoba ako poplatník v 
obci súčasne trvalý a prechodný pobyt, popla-

tok platí len z titulu trvalého pobytu. Ak má 
fyzická osoba na území trvalý alebo prechodný 
pobyt a súčasne užíva alebo má právo užívať 
na území obce nehnuteľnosť, poplatok platí iba 
z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu. 

Poplatková povinnosť
Vzniká dňom prihlásenia k trvalému poby-

tu alebo prechodnému pobytu na území 
obce Lenartov alebo dňom oprávnenia užívať 
nehnuteľnosť na území obce (vznik vlastnícke-
ho práva k nehnuteľnosti) alebo dňom opráv-
nenia užívať nehnuteľnosť na území obce na 
účel podnikania. Každý poplatník je povinný 
si splniť oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo 
dňa vzniku poplatkovej povinnosti.
Zaniká dňom zrušenia trvalého pobytu ale-

bo prechodného pobytu na území obce alebo 
v deň zrušenia oprávnenia užívať nehnuteľnosť 
alebo v deň zrušenia užívania nehnuteľnosti na 
území obce alebo v deň ukončenia podnikateľ-
skej činnosti. Každý poplatník je povinný do 
30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti 
splniť si oznamovaciu povinnosť.
Zmena – každý poplatník je povinný do 30 



Lenartovčan 20/2022     3                www.lenartov.sk

Lenartovčan Samospráva | 3

Mgr. Nováková Eva

dní odo dňa zmeny poplatkovej povinnosti 
splniť si oznamovaciu povinnosť. Pod zmenou 
sa rozumie zmena adresy trvalého pobytu, 
zmena adresy sídla, prevádzky, názvu, zme-
na priezviska, zmena adresy na doručovanie 
písomnosti, zmena počtu poplatníkov, zmena 
zbernej nádoby alebo zmena platiteľa poplatku.

Sankcia za nesplnenie oznamovacej 
povinnosti

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti v 
ustanovenej lehote uloží správca dane podľa 
daňového poriadku pokutu najviac do výšky 
vyrubeného poplatku, nie menej ako 5 eur, 
najviac však do 3 000 eur.

1. Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN 
PSK č. 78/2019 – ,,Zakúpenie nových 
stolov do sály kultúrneho domu.“

2. Poskytovanie hygienických balíčkov so 
sprievodnými opatreniami ako nástroj 
riešenia materiálnej deprivácie.

3. Žiadosť o grant v programe Spoločne pre 
región – ,,Mama, tato, poďme zbierať od-
pad, veď je náš!“

4. ATLAS 2022 – ,,Ak triediš, šetríš nielen 
prírodu, ale aj peňaženku!“

5. Nadácia SLSP – ,,Dajme veciam druhú 
šancu.“

6. Žiadosť o grant – ,,Šport spája nielen 
zdravých, ale aj chorých.“

7. MŠVVaŠ SR – ,,Publikácie pre cudzie jazyky.“
8. Žiadosť o poskytnutie dotácie – ,,Letný komunitný tábor – nielen šport nás spája.“
9. ,,Zníženie energetickej náročnosti OÚ“- zateplenie budovy OÚ.
10. ENVIROPROJEKT 2022 – ,,Prírodné a kultúrne dedičstvo v okolí školy.“

■ PODANÉ PROJEKTY od 1.1.2022

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Prijímateľ podpory

Výška dotácie

VÝZVA
POSLANCOV

PSK

Názov projektu 

2022

Zakúpenie nových stolov do sály kultúrneho domu

Obec Lenartov

2 500,00 €

Vypočítané percento obce a mestá delí 
do 7. tried. Výpočet miery triedenia ko-

munálnych odpadov ovplyvní výšku poplat-
kov za skládkovanie odpadov na ďalších 12 
mesiacov. Najhoršie triedenie = najvyššia 
„odmena“ v podobe poplatku 33 eur na tonu 
a najlepšie obce, s triedením nad 60 %, len 
11 eur na tonu. Podľa výpočtov sme sa zlepšili  
v triedení odpadov. Za rok 2021 sa úroveň vy-
triedenia komunálnych odpadov v našej obci 
zvýšila. Je na úrovni 31,39%, čo predstavuje 
poplatok za tonu uloženého odpadu 22 eur.

■ Zlepšili sme sa v triedení odpadov
Do konca februára si musia obce a mestá okrem povinného ročného hlásenia o odpadoch 

a výkazu o komunálnych odpadoch spočítať aj mieru triedenia komunálnych odpadov a 
oznámiť ju svojej skládke odpadov. 

Ing. Jana Bľandová, MBA
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■ SCHVÁLENÉ EURÓPSKE PROJEKTY OBCE LENARTOV 
za posledné 4 roky

  Názov projektu
Celková 

zazmluvnená 
suma

Stav

1.
Rekonštrukcia kotolne a vykurovania ZŠ a ŠK v 
obci Lenartov 70 868,84 Zmluva uzavretá

2. Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ Lenartov 36 180,00 Projekt  ukončený (K)

3.
Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci 
Lenartov 1. 118 560,00 Zmluva uzavretá

4.
Miestna občianska poriadková služba v obci 
Lenartov 106 405,70 Projekt  ukončený (K)

5. MOPS Lenartov 197 525,88 Zmluva uzavretá

6.
Systém bývania s prvkami prestupného bývania 
pre obec Lenartov 615 843,92 Zmluva uzavretá

7. Komunitné centrum Lenartov/výstavba 321 126,20 Zmluva uzavretá

8.
Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne 
umiestneného odpadu 68 138,50 Projekt  ukončený (K)

9.
Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK 
v obci Lenartov 201 019,20 Projekt  ukončený (K)

10. Lenartov - Rekonštrukcia a dostavba MŠ 280 272,00 Zmluva uzavretá

11.
Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci 
Lenartov 2. 117 888,00 Zmluva uzavretá

12. MOPS Lenartov 2021 128 063,52 Zmluva uzavretá

13.
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti 
participatívnej tvorby verejných politík 23 536,26 Projekt  ukončený (K)

14. NP TSP - Terénna sociálna práca - 3 pracovníci 260 500,00 Zmluva uzavretá

15.
NP KC - Poskytovanie sociálnej služby v 
komunitnom centre - 3 pracovníci 200 900,00 Zmluva uzavretá

16. NP PRIM - 2 pracovníci 140 000,00 Zmluva uzavretá

Mená poslancov 11.03.2022
Ján Bortník O
Milan Giňa O
Slávko Bilý O
Simona Bilá O
Ján Beňa X
Dana Chomjaková O
Jozef Cudrák O 
Rastislav Štibrich X
Peter Harňák O

■ Účasť poslancov na 
zastupiteľstvách 

Najúčinnejší prostriedok, ktorý môže vlastníkov tzv. schátra-
ných stavieb motivovať zabezpečiť ich riadnu údržbu, je 

ekonomický nástroj v podobe povinnosti platiť vyššiu daň zo sta-
vieb. Mestá a obce budú môcť vyrubiť vyššiu daň zo schátraných 
stavieb. Počíta s tým novela zákona o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
Ide o stavby, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným 
požiadavkám na stavby alebo sú stavbami 'závadnými', ohrozujú-
cimi život alebo zdravie osôb. Tieto stavby sú neestetické a často 
sú hrozbou pre okolité nehnuteľnosti z hľadiska ekologického, 
hygienického a protipožiarneho. V súčasnosti nemajú obce pria-
me finančné páky, prostredníctvom ktorých by mohli vplývať na 
vlastníkov stavieb, ktoré sú dlhodobo neudržiavané a často sa na-
chádzajú v dezolátnom stave.

■ Obce budú môcť vyrubiť vyššiu daň 
zo schátraných stavieb

Ing. Jana Bľandová, MBA
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▶ Hospodárenie obce Lenartov za rok 2021

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 2021

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2020 v eur

Bežné  príjmy spolu 1 621 284,29
z toho: bežné príjmy obce 1 621 284,29
             bežné príjmy RO 0,00
Bežné výdavky spolu                   1 512 930,07
z toho: bežné výdavky obce                   1 512 930,07
             bežné výdavky  RO 0,00
Bežný rozpočet +108 354,22
Kapitálové príjmy spolu 35 265,86
z toho: kapitálové príjmy obce 35 265,86
             kapitálové príjmy RO 0,00
Kapitálové výdavky spolu 253 689,76
z toho: kapitálové výdavky obce 253 689,76
             kapitálové výdavky RO 0,00
Kapitálový rozpočet -218 423,90 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -110 069,68 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku -68 923,72
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie 211 892,16
Výdavkové finančné operácie                  32 371,16
Rozdiel finančných operácií +179 521,00
PRÍJMY SPOLU 1 868 442,31
VÝDAVKY SPOLU 1 798 990,99
Hospodárenie obce 69 451,32
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku 68 923,72
Upravené hospodárenie obce 527,60

Schodok rozpočtu v sume - 110 069,68 eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o ro zpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z. n. p. bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný:
- rezervného fondu           38 542,39 eur
- z finančných operácií     71 527,29 eur
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■ LENARTOV ZÍSKAL ENVIROCENU NADÁCIE VÚB

O laureátoch ceny Atlas rozhodla porota, 
zostavená z uznávaných odborníkov 

domácej enviro-scény. Víťazi najväčšej domá-
cej iniciatívy, zameranej na oceňovanie činov 
ochrany životného prostredia vzišli spomedzi 
21 finalistov. Spolu osem udelených cien vychá-
dza z tento rok rozšírených kategórií. Tie boli 
určené pre neziskové organizácie, osvetové ini-
ciatívy, eko-startupy, firmy založené na princí-
poch zelenej ekonomiky, obce a tiež dlhoročne 
aktívne osobnosti. Súčasťou ceny v štyroch ob-
lastiach sú aj granty od Nadácie VÚB pre ďalší 
rozvoj organizácií v celkovej výške 40-tisíc eur.

Ľudia, ktorí získali ceny Atlas 2022

- V kategórii Biodiverzita bol ocenený tím 
Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, 
pôsobiaci v Slovenskom raji, za projekt ochrany ne-
topierov a vtákov pri zatepľovaní bytoviek na Spiši.
- V kategórii Životné prostredie putuje cena 

Atlas do Dobrovoľníckeho centra Košického 
kraja, ktoré realizuje v Košiciach projekt vyu-
žívania dažďovej vody ako prirodzenej závlahy 
zeme tam, kde padne.
- Laureátom ocenenia v kategórii Osveta sa 

stala Fakulta záhradníctva a krajinného inži-
nierstva SPU v Nitre.

Slovensko na Deň Zeme spoznalo najprínosnejšie zelené projekty roka 2021. Oce-
nenie bolo zverejnené ako špeciálny dokument, ktorý je poctou lídrom a líderkám 
za zásluhy v ochrane prírody a upozorňuje na problémy a nevyhnutné riešenia, tý-
kajúce sa budúcnosti všetkých. 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 
ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o roz-
počtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov v sume 69 451,32 eur, 
navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu 69 451,32 eur. 
Finančné operácie zahrňujú bankový úver na 

dostavbu 24 b. j. na rómskej osade v sume 100 
000,00 eur s úrokovou sadzbou 0,8 % na zákla-
de uznesenia zastupiteľstva č. 111/2020 zo dňa 
09.10.2020.
Ďalej v roku 2021 obec prijala bankový prekle-

novací úver v sume 40 744,69 eur s úrokovou 
sadzbou 1 %  na základe uznesenia zastupiteľ-
stva č. 171/2021 zo dňa 25.11.2021.
       
     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 záko-

na č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov 
sa na účely tvorby peňažných fondov pri uspo-
riadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto pre-
bytku vylučujú : 
1. nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo 

určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom rozpočtovom roku  v 
sume 76 308,27 eur, a to:                                                  

     - Múdre hranie 196,00 eur,
     - dotácia na stravu v sume 11 796,50 eur,
     - normatívne prostriedky ZS v sume 2 086,89   
        eur,
     - Slovenská správa ciest  v sume 7 100 eur,
     - dotácia pre MS – predškoláci v sume 973,68  
        eur,
     - dotácia na odvodnenie v sume 7 000 eur,
     - Opatrovateľská služba v sume 47 155,20  
        eur.
2. nevyčerpané prostriedky z fondu prevádz-

ky, 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 3 579,60 eur a z toho:

      - 2 983,44 eur 12 b. j.
      - 596,16 24 b. j.
3. nevyčerpané prostriedky školského stravo-

vania na stravné a réžiu podľa ustanovenia 
§140-141 zákona č.245/2008 Z. z. o výcho-
ve a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v sume 3 
487,86 eur.

Na základe uvedených skutočností navr-
hujeme skutočnú tvorbu rezervného fon-
du za rok 2021 vo výške 527,60 eur.

Ing. Mgr. Miriama Leščišinová
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Ocenenie Nadácie VÚB zahŕňa aj kategó-

riu Eko-startupy, ktorej víťazom sa stal spo-
medzi nominovaných projektov startup EU-
RO-ROYAL GREMI s.r.o. z Novej Bane.

Najlepší projekt miestnej samosprávy pred-
ložila obec Lenartov v okrese Bardejov. 

V nej sa podujali na spoluprácu s 
komunitami, aby predchádzali vzni-
ku čiernych skládok a zlepšili miest-
ne odpadové hospodárstvo. Za dva roky sa 
tak v obci podarilo zvýšiť mieru triedenia 
odpadu z 13 na 31%. „Vyzdvihnúť by 
sme chceli najmä skutočnosť, že sa 
do iniciatívy s veľkým nadšením a 
entuziazmom zapojila celá rómska 
komunita. Obec Lenartov môže byť 
príkladom pre ostatné samosprávy, 
že správnou motiváciou sa dá do-
siahnuť vytýčený cieľ,“ vyjadruje sa 
Slávka Lenčéšová, zástupkyňa Združe-
nia miesta a obcí Slovenska, ktoré sa pri-
pája k myšlienke ocenenia Atlas.

Veľkým firmám a ich riešeniam patrí kategó-
ria Zelená ekonomika. Cenu Atlas v nej získala 
spoločnosť eDome a. s. za vytvorenie systému 
energetických úspor so zárukou pre Fakultnú 
nemocnicu s poliklinikou Nové Zámky, ktorý 
jej umožní znížiť emisie CO2 o 2000 ton ročne.
Posledná z kategórií – Hrdinovia – laureátom 

sa stal Rudolf Pado, predseda OZ Tatry. 
Zoznam odovzdaných cien Atlas uzatvára 

špeciálne uznanie poroty, ktoré sa odborníci 
rozhodli udeliť naprieč všetkými kategóriami. 
Získalo ho Divadlo Andreja Bagara v Nitre za 
nominovaný projekt divadelnej hry pre deti a 
mládež Kým nastane ticho, ktorá edukuje o na-
liehavej téme nielen cez fakty, 
ale aj zážitok a emócie.
Je pre nás cťou predstaviť Slo-

vensku ocenených ľudí, ktorí 
idú v ochrane prírody žiarivým 
príkladom. Uznanie a pozor-
nosť si však zaslúžia aj všetci 
ostatní finalisti a nominovaní, 
pretože planéta potrebuje kaž-
dú lokálnu aktivitu, ktorá pri-
spieva k udržateľnosti. A to je 
hlavný odkaz iniciatívy Atlas. 
Budúcnosť života na Zemi 
spočíva na každodenných roz-
hodnutiach všetkých nás – ako 

jednotlivcov, rodín, komunít či firiem. Všetci 
sme súčasťou spoločného ekosystému,“ ho-
vorí Alexander Resch, predseda správnej rady 
Nadácie VÚB a generálny riaditeľ VÚB banky 
a dodáva, že táto myšlienka sa skrýva aj v sa-
motnom názve ceny, vychádzajúcom z mytolo-
gickej postavy, ktorá niesla na svojich pleciach 
osud sveta. Cena Atlas, vyhotovená v podobe 

fragmentu dreveného kruhu, predstavuje pri 
zdvihnutí nad hlavu spodnú časť Zeme, pri-
čom laureáta či laureátku symbolicky povyšuje 
do pozície mýtického obra. Súčasťou príprav 
ocenenia Atlas bola aj tvorba video dokumen-
tu, ktorý približuje príbehy všetkých finalistov 
a zachytáva moment odovzdania cien víťazom, 
ktorý prebehol v bratislavskej Prüger-Wallne-
rovej záhrade. Dokument a viac informácií o 
iniciatíve Atlas je na stránke www.nadacia-
vub.sk/atlas/.

Ing. Jana Bľandová, MBA
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Každý, kto týmto smerom prechádzal, 
mal možnosť vidieť "úpravu" pravej 

strany brehu. Navozený štrk určite nespĺ-
ňa funkcie ochrany komunikácie a okolia. 
Obec Lenartov ešte v januári oslovila p. ria-
diteľku Správy povodia Bodrogu, odštepný 
závod Trebišov na pracovné stretnutie a 
osobnú obhliadku poškodeného toku s re-
guláciou. Po následnej mailovej komuniká-
cii sa ľady pohli a 8. apríla 2022 sa pracovné 
stretnutie podarilo uskutočniť. Teší nás, že 
do Lenartova prišla p. riaditeľka so svoji-
mi kolegami. Pracovného rokovania sa, za 
obec Lenartov okrem starostky, zúčastnili 
poslanci OZ zastúpení v Rade OZ. 
Hneď v úvode nám Ing. Kolesárová vy-

svetlila prítomným majetkovú podstatu 
spomínaných tokov a to, že 
hlavný tok Večného potoka 
majú v správe, ale v majetku 
nie je zahrnutý. Odôvodnila 
to tým, že majú delimitačný 
protokol iba na Večný potok 
ako neupravený tok. Prítoky 
Večného potoka sú vedené ako 
drobné vodné toky bez hospo-
dárskeho významu a na týchto 
nerealizujú žiadne investičné 
aktivity, nakoľko na to nemajú 
financie. Ani na žiaden iný ne-
upravený tok nie je možné dostať 
financie, pretože nie je to hospo-
dársky významný tok. Svoje tvrde-
nia podložila aj aktuálne platnou 
legislatívou.
Starostka obce predniesla otázku 

– či je možná nejaká spolupráca 
v tomto smere. P. riaditeľka zno-
va potvrdila to, že môžu spolupra-
covať iba v medziach možností a 
navrhla vedeniu obce dať si vy-
pracovať štúdiu alebo projektovú 
dokumentáciu na dané územie, 
aby sme v budúcnosti predchá-

dzali takýmto javom/povodniam. Odpo-
ručila nám, aby sme sa obrátili na odborne 
spôsobilé osoby, nakoľko Správa povodia 
Bodrogu nemá takýchto odborníkov. Jej 
odporúčaním je realizácia vodozádržných 
opatrení. Je potrebné brať do úvahy aj  údaje 
zo SHMÚ na storočnú vodu, pretože môže 
dôjsť k tomu, že aktuálne koryto vodného 
toku nebude postačovať. Poslanci OZ ozrej-
mili, že regulácia potoka sa realizovala v 
60.-70. rokoch minulého storočia a odvtedy 
je v zlom technickom stave. Neopravovala 
sa, je rozbitá spodná časť, a ak sa neopraví, 
vzniknú ďalšie škody. Ing. Popjak zareago-
val, že aktuálne nemajú kvalifikovaných za-
mestnancov na techniku, je s tým problém. „

   Starostka poprosila prítomných, aby zobra-
li do úvahy vyčistené koryto Večného potoka 
od krovia, ktoré sa realizovalo počas vege-
tačného pokoja a poprosila o techniku na 

vyvezenie zeminy s koreňmi, aby nedošlo k 
znovu obnoveniu vegetácie. Bol daný prísľub 

na realizáciu týchto prác.

Riaditeľka SPRÁVY POVODIA BODROGU 
prijala pozvanie do Lenartova

Škody spôsobené povodňou v minulom roku v našej obci boli značné. Najväčšie škody 
boli na drobnom vodnom toku smerom k cintorínu. My ho voláme potok v Uličnom.

Ing. Jana Bľandová, MBA
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■ Projekt NP PRIM II pokračuje do roku 2023◆
Predĺženie projektu NP PRIM II. začal 

plynulým prechodom NP PRIM I. do 
druhej fázy v novembri 2020. 
Vzhľadom na ukončovanie programového ob-

dobia bude predĺžený výkon v materských ško-
lách do apríla 2023 (v rámci existujúceho roz-
počtu). Podľa výšky nevyčerpaných finančných 
prostriedkov je možné projekt ešte flexibilne 
predlžovať s cieľom ukončiť ho v júni 2023. 
Povinné predprimárne vzdelávanie prinieslo 

nárast počtu detí v materských školách, vráta-
ne detí z rómskych komunít. NP PRIM efek-
tívne pracuje na odstraňovaní potenciálnych 
problémov a bariér pri vstupe nových detí do 
materskej školy, ako aj v podmienkach, ktoré 

pre ne škola vytvára. Výhodou NP PRIM II. je 
podporný inkluzívny tím, ktorý zahŕňa peda-
gogického asistenta, odborného zamestnanca, 
vrátane školského špeciálneho pedagóga, ako 
aj rodičovského asistenta, ktorý v prevažnej 
väčšine pochádza priamo z komunity, ovláda 
jazyk detí a dobre pozná rodinné prostredie 
detí. Všetci títo zamestnanci pomáhajú deťom 
zlepšovať sa a byť v škole úspešnejší. Pomáha-
jú kolegom – učiteľom, ako aj rodičom lepšie 
porozumieť procesom výchovy a vzdelávania 
a spolupracovať so školou. V našej MŠ cez ten-
to projekt pracuje školský špeciálny pedagóg a 
pedagogický asistent.

Ing. Jana Bľandová, MBA

■ Predseda vlády SR poskytol Lenartovu dotáciu

Minuloročná povodeň nám zanechala škody 
na majetku obce. Už počas vyhláseného 3. 

stupňa sme požiadali predsedu vlády SR o finanč-
nú pomoc. Aj keď to nevyšlo v minulom roku, bol 
daný prísľub na tento rok. Slovo splnili a v marci 
nám prišlo oznámenie z Úradu vlády SR, že nám 
prideľujú finančné prostriedky z rozpočtovej re-
zervy predsedu vlády SR vo výške 30 000 eur. Po-
skytnutá dotácia má byť využitá na práce spojené s 
opravou mosta po povodniach. 

ĎAKUJEME!

■ Vyčistené koryto Večného potoka mimo zastavaného územia    

Kto prechádzal miestnou komuniká-
ciou smerom k družstvu určite ostal 

prekvapený. Koryto Večného potoka poni-
že ihriska zväčšilo svoj prietok. Správa Po-
vodia BaH splnila svoj sľub a poskytla tech-
niku na vyčistenie koryta. Ťažká technika 
pracovala v koryte cca na 100 metrovom 
úseku 5 dní. Nánosy hliny z potoka, korene 
a konáre vyvážali, časť uložili na breh okolo 
hospodárskeho dvora. Úsek čistenia a jeho 
dĺžka bol obmedzený výskytom chráne-
ných zvierat/bobrov. Sme radi, že správca 
toku splnil svoje sľuby, nakoľko tento úsek 
nášho toku bol enormne zarastený a zane-
sený nánosmi. 

Ing. Jana Bľandová, MBA

Ing. Jana Bľandová, MBA
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■ Rekonštrukcia časti vodovodu v obci

Začiatkom roka požiadala VVS a.s. samo-
správu obce o stanovisko k rekonštrukcii 

časti vodovodu pre účely územného a stavebné-
ho konania. Jedná sa o úsek okolo č. d. 12, 13, 
140 a 143. Vetva starého vodovodného potrubia 
je zlom technickom stave, nakoľko potrubie je 
poruchové. Navyše je vetva vedená po súkrom-
ných pozemkoch ako združená prípojka s men-
ším profilom ako určuje norma. Trasa potrubia 

začne napojením sa na rozvodnú sieť pri č. d. 9. 
Potrubie bude vedené okolo krajnice cesty 1/77. 
Celková dĺžka rekonštruovaného potrubia je 
160 m. Na vodovodnom potrubí bude osade-
ných 2 ks hydrantov, ktoré budú slúžiť na plne-
nie hasičskej techniky, pre účely prevádzky vo-
dovodu a na priame hasenie požiarov. Presný 
termín stavebných prác bude verejnosti 
včas oznámený. Ing. Jana Bľandová, MBA

AJ OBČANIA LENARTOVA PREJAVILI SVOJU SOLIDARITU

Vyhlásená zbierka spojila všetkých. Trvan-
livé potraviny a hygienický materiál rých-

lo zapĺňal sálu kultúrneho domu. Ľudia reago-
vali promtne a nosili mäsové konzervy, paštéty, 
rybacie konzervy, minerálne vody, čaje, kávu, 
džúsy,  trvanlivé pečivo, croisanty, orechy, kek-
sy, detské výživy, sunar, detské plienky, vlhčené 
utierky, tampóny, vatu, hygienické vreckovky, 
zubné pasty, kefky, dezinfekčné mydlá ap. Vy-
zbieraná pomoc bola podľa usmernenia z PSK 
odvezená priamo do zariadení, kde boli ubyto-
vaní tí, ktorí pred vojnou utekali - na internát 
Hotelovej akadémie a do ubytovne Zornička 
v Bardejovských Kúpeľoch. S nákladkou a vý-
kladkou pomoci pomohli zamestnanci obce a 
odovzdania sa zúčastnili aj terénni sociálni pra-
covníci.

Voči ľuďom postihnutým vojnovým 
konfliktom na Ukrajine prejavili soli-
daritu aj občania Lenartova.

Ing. Jana Bľandová, MBA

Všetkým, ktorí sa do 
pomoci zapojili, 

ĎAKUJEME!
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V mene organizátorov: Ján Bortník, 
člen výboru združenia Svätého Leonarda

▶ Pokloňme sa nášmu Patrónovi

Naša obec, vrátane farnosti, obdržala pozvanie od 
Výboru ctiteľov sv. Leonarda na Poklony (Os-

tensiones - 2023), ktoré sa budú konať v Saint Léonard 
de Noblat v dňoch 18. až 22. mája 2023. My sme ju v 
mene všetkých občanov obce Lenartov i celej farnosti 
s vďakou prijali.
Obecné zatupiteľstvo v Lenartove schválilo uskutoč-

nenie obecnej púte na uvedenú kresťanskú slávnosť for-
mou autobusového zájazdu spojeného s poznávaním 
kultúrnych pamiatok (Buchenwald - koncentračný tá-
bor, Brusel, Paríž, Ženeva a Pijava - miesto, kde počas 
prvej svetovej vojny bojovali a položili svoje životy aj 
naši rodáci) po trase do Saint Léonard de Noblat. Ná-
vrh trasy ako aj náklady na púť Vám včas predložíme. 
Do dnešných dní, v polovici júna, je prihlásených 33 
pútnikov t.j. ľudí, ktorí chcú osobne prispieť k oslave 
a úcte sv. Leonarda. Vzhľadom na kapacitné možnosti 
autobusu je potrebné upozorniť tých, čo ešte uvažujú 
o účasti na púti k sv. Leonardovi, aby sa bezodklad-
ne prihlásili u organizátorov (max. 5 osôb), aby sme 
mohli začať vybavovať cestovné a pobytové náležitosti. 
Časť nákladov na podujatie, ako obecnej akcie, bude 
znášať obec Lenartov a časť si priplatia účastníci. Bliž-
šie informácie a podrobnosti sa budú upresňovať po-
stupne a záujemcovia budú včas informovaní.

Medzinárodné združenie ctiteľov svätého Leonarda  Fill-Leo so sídlom v Saint Léonard 
de Noblat vo Francúzsku, ktoré združuje viac ako 1 200 obci, miest a inštitúcií, ktorého 
členom je aj obec Lenartov a v jeho výbore Lenartov zastupuje pán Ján Bortník, každých 
sedem rokov organizuje POKLONY tomuto svätcovi.

Pozývajúci výbor zo Saint Léonard de Noblat pri Lenartovskej lipe priateľstva vo Francúzsku

Prosíme o dodržanie termínu prihlášok, účasť nie je vekovo ani trvalým pobytom 
ohraničená, je však ohraničený počet účastníkov z kapacitných dôvodov.

Informácie: tel. 0905 576 625

Lipa priateľstva v Lenartove
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DEŇ NARCISOV    v našej obci

Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre 
ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov 

tá najvzácnejšia. 

Dňa 28.4.2022 ste mohli stretnúť dobrovoľní-
kov Ligy proti rakovine aj v našej obci. Finanč-
ná čiastka, ktorá bola vyzbieraná činila 361 eur. 
Poďakovanie patrí nielen našim dobrovoľní-
kom Mgr. Liliane Jenčopaľovej a p. Petrovi Bi-
lému, ale aj všetkým Vám, ktorí ste sa snažili 
pomôcť a z úprimného srdca ste svojou troškou 
prispeli. Veď nikdy nevieme, kedy sa v podob-
nej situácii môžeme ocitnúť my.
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V rubrike cti, v rubrike „Naši rodáci“ vám mladším dnes chceme predstaviť a vám starším 
navrátiť spomienky na ženu, ktorá je jednou z nás Lenartovčanov. Dnes je našou rodáčkou, 
nakoľko so svojou rodinou žije v susednom Malcove. Ide o Ing. Máriu KRAMÁROVÚ, 
rod. Šandalovú. Pýtate sa, kto je to?

Ing. Mária KRAMÁROVÁ, rod. Šandalová

No predsa „Maňka Šandalová“. Tak sme ju 
u nás poznali, tak sme ju volali a mnohí ju 

ešte aj dnes tak voláme. Narodila sa 23.06.1955 
v Lenartove, rodičom Magdaléne a Jánovi Šan-
dalovým. Aj keď sú už jej rodičia nebohí, je im 
stále vďačná za každý spoločne prežitý okamih, 
za starostlivosť, pomoc a lásku, ktoré jej neustá-
le vštepovali. Vďaka tomu mala v svojom dote-
rajšom živote stále rada ľudí, rada svoju rodinu, 
čo vyjadruje vo svojom nadaní a talente, ktorý 
jej bol Bohom daný. Po skončení ZDŠ v Le-
nartove a Malcove bola absolventkou gymná-
zia, ktoré úspešne ukončila. V r. 1982 ukončila 
vysokoškolské štúdium VUT-Gotwaldov, čím 
získala titul Ing. Svoje vysokoškolské vedomos-
ti uplatnila, využila a zúročila vo svojom za-
mestnaní v n. p. JAS Bardejov, kde pracovala na 
pozícii návrhár dámskej obuvi. P. Mária neskôr 
zmenila zamestnanie a nastúpila do Slovenskej 
poisťovne a.s. ako obchodná pracovníčka, čo 
bolo tiež dôkazom toho, že má rada ľudí. Pra-
covala, radila a pomáhala každému s ochotou 
a láskou. P. Mária sa ako 20-ročná vydala. S 
manželom Štefanom vychovali tri deti, ktoré 
sú vysokoškolsky vzdelané, dnes majú svoje ro-
dinky a všetci sa spolu tešia: mladí zo svojich 
detí a p. Mária s manželom zo svojich piatich 
vnúčat, ktoré im robia veľkú radosť. Od roku 
2013 je p. Mária na starobnom dôchodku a to 
je čas, kedy sa môže venovať svojim koníčkom, 
pomáhať svojím deťom a užívať si celú rodinu 
dosýta. Veď, kto by sa netešil a neprenášal svo-
ju vnútornú radosť do umenia, do prostredia, 
v ktorom žije. P. Mária mala od detstva vzťah 
k maľovaniu. Veď aj jej nadobudnuté vzdelanie  
a pracovná pozícia v JASe Bardejov bola toho 
dôkazom. Len ona vedela a vie, čo jej diktuje 
jej vnútro. To všetko počas svojho doterajšieho 
života vnášala a verím, keď Pán dá, bude ešte 
dlho vnášať do svojich obrazov, do svojho maj-
strovstva. To, čo vidíte v novinách, je len čiast-
ka jej tvorby. Obrazy p. Márie poznajú mnohí z 
nás z jej výstav a mnohým z nás zdobia jej diela 
steny našich príbytkov. Ako som vyššie uviedla, 

 Stretnutie rodákov, 2017

že naša rodáčka má rada ľudí a predsa ten, kto 
miluje druhých, má rád kvety a prírodu. V jej 
prípade to je stopercentná pravda a skutočnosť. 
Veď nádheru kvetinovej aleje, skaliek a celého 
vstupu do domu p. Márie obdivujú všetci oko-
loidúci, domáci i zahraniční. To celé je dôka-
zom dobrého, láskavého a skromného srdca. A 
taká naozaj je - naša rodáčka - p. Marika ako 
ju pozná jej okolie a známi. Dôkazom jej dob-
rosrdečnosti je milý úsmev a láskavé slovo pri 
náhodnom stretnutí každého z nás. Je hrdá na 
svoj pôvod a má nás všetkých Lenartovčanov - 
svojich rodákov, rada. Ak ste doteraz nepoznali 
ruky, myseľ a srdce našej rodáčky, nahliadnite 
do jej zbierky, do výtvoru ľudských rúk.

✳ ✳ ✳
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Marika naša, sme Ti vďační, že si 
prijala miesto v našich novinách a 
podelila si sa s nami o seba samú. 
Prajeme Ti dobré zdravie, tvorivú 

myseľ, pracovité ruky a hlavne srdce, 
v ktorom budeš mať vždy miesto pre 

druhého. Sme na Teba pyšní!

   Tvoji Lenartovčania

„

Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová 
Foto: Archív p. Mária

„

▶ Zo zbierky nášej rodáčky Márie Kramárovej
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O. Anton sa narodil 25.07.1961 v Prešove, 
rodičom Antonovi a Elene ako štvrté z 

ôsmich detí. Je rodákom obce Fintice, kde pre-
žil svoje detstvo, mladosť a od r. 2014 po súčas-
nosť tu žije opäť v rodičovskom dome. 
Základnú školu navštevoval vo Finticiach a po 

nej bol absolventom gymnázia v Prešove, ktoré 
v r. 1980 úspešne ukončil. Boží hlas, ktorý ho 
volal sa v ňom umocňoval viac a viac a tak sa 
mladý Anton hlási na cyrilometodskú boho-
sloveckú fakultu (CMBF). Na prvý pokus však 
nebol prijatý. Zamestnal sa v ZPA Prešov ako 
pomocný robotník v sklade, odkiaľ narukoval 
na ZVS do Nepomuku (rodisko sv. Jána Nepo-
muckého). Božie volanie silnelo, umocňova-
lo sa v ňom a nakoniec zvíťazilo a mladý An-
ton v r. 1982 nastúpil do kňazského seminára 
na CMBF. Tým sa začína jeho kňazská cesta, 
kňazská formácia. 14.06.1987 prijal kňazskú 
vysviacku z rúk otca biskupa Jozefa Feranca, 
banskobystrického biskupa v Košiciach. Pri-
mičnú sv. omšu slávil 21.06.1987 v rodných 
Finticiach. Tým sa začína kňazská cesta o. An-
tona, ktorá bola bohatá, pestrá, určite nie ľahká, 
ale Bohu milá. Jeho kňazskými pôsobnosťami 
boli Snina-1987-88, Strážske-1988-89, Pre-
šov-1989-90, Ľubotín-1990-91, Lipany-1991-93, 
Zborov-1993-94. V r. 1994 prišiel o. Anton ako 
správca našej farnosti do Lenartova. Počas svo-
jej pastorácie  viedol nás k Bohu, umocňoval v 
nás vieru, záležalo mu na našom duchovnom 
živote, na živote našich detí, pripravoval ich na 
1. sv. prijímanie. Mal ich nesmierne rád. Or-
ganizoval s nimi „stretká“ na fare, poriadal s 
nimi vychádzky do prírody, ktorú mal sám rád 
a myslím si, že v našom Lenartove mal v nej čo 
obdivovať. Lásku k drevu vštepoval aj našim 
deťom. Spoločne s ním pri vychádzkach vyre-
závali kríže, v samorastoch vyhľadávali hotové 

podobizne krížov a umučeného Ježiša. Deti sa 
nesmierne tešili na „stretká“ na fare a hlavne 
na „krovky“, ktoré im pripravil sám duchovný 
otec. Hýrili radosťou, keď im o. Anton postavil 
tehlové ohnisko vo farskej záhrade a spoločne 
„grilovali kuracie mäsko“. Verte mi, dodnes na 
to mnohí spomínajú a rozprávajú to dnes už 
svojím deťom. Ale všetko má svoj začiatok a ko-
niec, a tak sa aj kňazská služba o. Antona u nás 
skončila, nakoľko sa ponúkol ísť na Ukrajinu 
pomôcť v slovenských farnostiach. Malo to byť 
na jeden rok, ale nakoniec to bolo viac ako štyri 
roky. Na Ukrajine pôsobil vo farnostiach Sto-
rožnica a Onokovce. V nedeľu slúžil sväté omše 
v Užhorode pre rímskokatolíckych veriacich.
Po návrate na jeseň r. 2001 bol o. Anton kap-
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 Vdp. Anton SEMAN - náš bývalý správca farnosti

Boh nehľadá u teba slová, ale srdce.
„ „

(Aurelius Augustinus)

V rubrike spomienok, v rubrike cti dnes miesto patrí nášmu bývalému duchovnému 
otcovi vdp. Antonovi SEMANOVI. V r. 1994-1997 bol jedným z nás, bol obyvateľom 
Lenartova. Priblížme si jeho život, jeho  kňazskú službu, jeho spomienky na nás, jeho 
koníčky.
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 Stretnutie rodákov, 2017. Zľava: Vdp. P. Varga, M. Štalmach, A. Seman, M. Leškovský

O. Anton, sme Vám vďační za Vašu ochotu 
prijať miesto v rubrike cti v našich novinách a za 
Vašu doterajšiu kroniku Vášho života. Prajeme 
a vyprosujeme Vám pevné zdravie, sily, aby ste 

ešte roky pomáhali tým, ktorí to potrebujú a 
privádzali čo najviac ľudí na cestu k Bohu. „

„

lánom v Sennom, v 
r. 2002 bol duchov-
ným sestier Laického 
združenia sestier Ne-
poškvrneného Srdca 
Panny Márie Fatim-
skej v Lesnom, v r. 
2006-2014 bol kaplá-
nom v Pečovskej No-
vej Vsi, poverený pas-
toráciou Rómov a od 
r. 2014 je výpomoc-
ným duchovným pre 
Fintice a Záhradné. V 
súčasnosti sa venuje 
pastorácii dôchodcov 
v DSS „Náruč“ na Ve-
selej ulici v Prešove a 
CSS „Átrium“ na Di-
longovej ulici. 
O. Anton dnes žije 

v rodičovskom dome 
vo Finticiach. Z pre-
došlých riadkov mô-
žeme usúdiť, že sa ne-
nudí, že je maximálne 
vyťažený. 
Napriek tomu svoju 

prácu, svoju službu 
nekonečne miluje a 
pomáha s láskou kaž-
dému, kto ho o to po-
prosí. Nezabudol ani 
na nás a rád prijal po-
zvanie na oslavy 590. 
výročia obce a 135. 
výročia našej miest-
nej školy.

Vaši vďační Lenartovčania

135. výročie našej školy, 2018. Zľava: Vdp. Anton Seman, Vdp. M. Štalmach

Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová  
Foto: archív obce Lenartov
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Žijeme v bipolárnom svete, kde sa neustále strieda dobré so zlým. 
Strach je síce zlodej snov a radostí, ale my stále máme nádej a vieru v 
pozitívnu zmenu a lepší začiatok. Vždy tu bolo niečo, čo nás zdanlivo 
alebo skutočne ohrozovalo. Nad mnohými stresormi nemáme priamu 
kontrolu, ale nad čím kontrolu máme, sú naše myšlienky a smerova-
nie pozornosti. Každý máme v sebe lásku, porozumenie, ľudskosť ale 
i strach, hnev a zlosť. Ide o to, čo nás viac napĺňa a čo v sebe živíme. 
Nezabúdajme, kto sme a v čo veríme!

V januári 2022 sa roztrhlo vrece nielen so sne-
hom, ale aj s aktivitami. Pri príležitosti 77. vý-
ročia Oslobodenia obce sme zorganizovali be-
sedu so žiakmi 4. ročníka o knihe Spomienky 
na 2. svetovú vojnu v Lenartove a súťaž s tema-
tikou protifašistického odboja v obci. 

✳ ✳ ✳
Odmenili sme aj najlepších športovcov ôsmich 

škôl bardejovského okresu, ktorí sa v rámci náš-
ho projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 
2021 umiestnili na popredných priečkach. Zau-
jímavé ceny boli pre nich určite výzvou k ďalšie-
mu zlepšovaniu pohybových schopností. Žiaci 
našej školy majú ako bonus navyše možnosť pra-
covať s modernými demonštračnými učebnými 
pomôckami, ktoré sme vďaka projektu získali. 
Veď torzo človeka, kladkovú súpravu magnetic-
kú rysovaciu súpravu, flatt ball, elektrický obvod, 
laserové ukazovadlá,  demonštračný kolobeh 
vody, makety vesmírnych telies či kolobežky si 
nemali možnosť doteraz nikdy v škole vyskúšať. 

✳ ✳ ✳
Dňa 27.01.2022 boli zástupcami Gas Familia s. 

r. o zo Starej Ľubovne odovzdané našim žiakom 
odmeny za účasť na sprievodnej vzdelávacej ak-
tivite programu Školské ovocie. Víťazná práca 
žiačky Timey Herákovej bola zaradená do kalen-
dára Ovocinárstvo na Spiši očami detí. Zapojili 
sme sa i do súťaže Môj farebný svet zaslaním vy-
farbenej pohľadnice -maľovanky o zime.   

✳ ✳ ✳
Vo februári sme rozbehli doučovanie Spo-

lu múdrejší 3, skvelý spôsob na zopakovanie a 
utvrdenie učiva žiakov zo sociálne znevýhod-
neného prostredia, tentokrát prevažne pre žia-
kov popoludňajšej zmeny. Zdroj financovania 
projektu je z Plánu obnovy a odolnosti SR. Fa-
šiangové obdobie sme zavŕšili nielen výrobou 
škrabošiek, ale i triednym karnevalom podľa 
záujmu žiakov.

✳ ✳ ✳
K súčasnej epidemiologickej situácii pristu-

pujeme s rešpektom. Zachovanie prevádzky 

CHCEME LEN POKOJNÝ RYTMUS VŠEDNÝCH DNÍ

a možnosť prezenčného vzdelávania žiakov 
umožňuje najmä vysoká miera vakcinácie za-
mestnancov a nastavené pravidlá. Pozitívnou 
správou pre prezenčné vyučovanie je aj skráte-
nie karantény, na ktorú sa dlhodobo upozorňo-
valo. Tá bola v prípade osoby, ktorá prišla do 
kontaktu s pozitívnym človekom a neprejavili 
sa u nej príznaky, skrátená z 10 na 5 dní. Systém 
je nastavený dobre, je len na nás všetkých a na 
našej zodpovednosti, aby sme urobili všetko na 
zastavenie šírenia vírusu. Tým je R-O-R, pre-
vencia, očkovanie a pravidelné týždenné tes-
tovanie žiakov ZŠ pedagogickými asistentmi. 
Od pondelka 28. februára v škole platí individu-
álna izolácia – izoluje sa len pozitívny žiak a jeho 
rodinní príslušníci. Zvyšok triedy ostáva v škole.

✳ ✳ ✳
Všetci máme obavy z najnovšej hrozby, ako 

môže napadnutie Ukrajiny Ruskom ovplyvniť 
našu školu a jej fungovanie. Vieme, že žiaci vní-
majú dianie okolo seba, pýtajú sa, rozmýšľajú, 
ako ich ovplyvní to, čo sa deje. Už druhýkrát sa 
opäť nachádzame všetci v pre nás úplne nezná-
mej situácii. Prvýkrát to bola celosvetová pan-
démia. Teraz je to vojna za našimi hranicami. 
Ako jednotlivci nevieme zmeniť to, čo sa deje 
mimo našej krajiny, ale každý vieme k lepšiemu 
zmeniť naše okolie či našu školu. Školská psy-
chologička vysvetlila žiakom, ako aktívne prispieť 
k pokoju a mieru na Ukrajine. Participovali sme 
na zbierke zasiahnutým utečencom a prispeli sme 
tak svojou troškou k tomu, aby sa na svete lepšie 
žilo, lebo to je naším spoločným cieľom.

✳ ✳ ✳ 
V rámci Marca-mesiaca knihy sme nielen čí-

tali, ale vyskúšali sme si i recitovanie v tried-
nej súťaži Poviem ti básničku a dramatizáciu 
rozprávok s prstovými bábkami. Por. Mgr. 
Michaela Vojtašková, referent špecialista, dňa 
07.03.2022 oboznámila žiakov bežných tried v 
popoludňajšej zmene s témou Odvrátená tvár 
internetu. Policajti  PZ Kurov boli vyšetrovať 
opakované krádeže našimi žiakmi nielen v ško-
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le, ale i v komunite. Deň lesov si s koordinátor-
kou prevencie patologických javov žiaci pripo-
menuli rozhovorom a sledovaním prezentácie 
o význame a užitočnosti lesov, čítaním článku 
O lesnej studničke, vypracovaním nadväzujú-
ceho pracovného listu a zhotovením plagátu 
o ochrane lesov. Nezabudli ani na Deň vody, 
kedy si pripomenuli dôležitosť a význam vody. 

✳ ✳ ✳ 
Dňa 05.04.2022 sa za účasti štyroch psycho-

lógov a štyroch sociálnych a špeciálnych peda-

gógov CPPaP Bardejov uskutočnil zápis na pl-
nenie povinnej školskej dochádzky, kde bolo 
zapísaných 23 detí. Poupratovali sme si okolie 
školy, učili sme sa triediť odpad, vážiť si hodno-
ty vybudované predošlými generáciami a ešte 
všeličo dôležité. Vážení rodičia, je potrebné sa 
zamyslieť i nad tým, či sa zodpovedne venuje-
te vypracovaniu domácich úloh vašimi deťmi. 
Veď základy vhodného správania a plnenia si 
povinností sa predsa len prvotne odovzdávajú 
v rodine! 

MY SME TIE KRÁSNE KVETY ŽIVOTA

Príroda sa prebúdza, slnko naberá na sile, nar-
cisy a tulipány kvitnú, motýle sa zbiehajú. Jar 
je tu. Dôkazom toho sú aj vlastnoručne zhoto-
vené púpavové venčeky pripomínajúce krásy a 
dary prírody, ktoré si máme vážiť nielen na Deň 
Zeme 22.04., ale neustále. Ako napísali štvrtáci 
na nástenku, ako sa o našu Zem budeme sta-
rať teraz, tak ju zanecháme pre ďalšie generácie. 
Spoločné rozmýšľanie nad významom zelene 
vyústilo do realizácie rôznorodých tematických 
aktivít v jednotlivých triedach, napr. do zhoto-
venia makiet stromov s popisom či do revitali-
zácie skaliek.

✳ ✳ ✳
Environmentálny apríl a prebúdzajúci sa nový 

život zdôraznili aj navrhnuté praktické ekolo-
gicko-bádateľské aktivity Také akurát pre ži-
vot. Nielen pre život prírody, ale i nás všetkých 

My sme tie krásne kvety života, pocítiť nechceme, čo je clivota. 
Nech nežná náruč mamina nás každodenne objíma 

a pevná náruč otcova nám neprestane byť opora.
Nech narastú nám krídla letu, nech veríme, že láska je tu.

„

„

v novo-predloženom 
Enviroprojekte 2022, 
cieľom ktorého je zvý-
šiť environmentálne 
povedomie a zaanga-
žovanosť žiakov ZŠ 
aktívnym riešením 
problémov. Chceli by sme si skrášliť spoločný 
životný priestor zhotovením bylinkovej špirály 
a  jazierka s upriamením pozornosti na dôleži-
tosť akéhokoľvek pestovania rastlín a zadržia-
vania dažďovej vody. Sadením rôznych druhov 
bylín a kvetov pri vstupnom vchode školy i vý-
sadbou zelenej protihlukovej steny ihličnanov 
medzi multifunkčným ihriskom a kostolom si 
zlepšíme pestovateľské zručnosti a postaráme 
sa o zníženie hluku. Osadíme i hmyzí domček 
s cieľom udržania školskej záhrady opeľovaním 
úžitkových i okrasných rastlín. V areáli školy by 
sme chceli  triediť odpad s následným vysvetľo-
vaním vplyvu na ekosystém a životné prostre-

die. Projekt s dotáciou 2 000 eur však čaká na 
schválenie MŠVVaŠ SR. Viacerými aktivitami 
sme si pripomenuli aj Deň Rómov a s tým súvi-
siacu ich jedinečnosť v celej svojej rozmanitosti. 

✳ ✳ ✳
Na základe oficiálneho listu MŠVVaŠ SR o 

zlepšujúcom sa vývoji epidemiologickej situá-
cie COVID-19 sme následne ukončili antigé-
nové testovanie žiakov ZŠ Lenartov. Pokračuje-
me však v dodržiavaní zmiernených opatrení, 
pretože ochorenie Covid-19, aj keď ojedinele, 
medzi nami ešte stále je. Nezabúdajme, že opa-
trnosti nie je nikdy dosť! 

✳ ✳ ✳
V rámci Dňa víťazstva nad fašizmom sme sa 

zapojili do výtvarnej súťaže Vojaci očami detí 
a tak sa zamysleli nad tým, že ani po 77 rokoch 
zlo spomedzi nás nevymizlo.

Reláciou v školskom rozhlase sme si pripome-
nuli i Deň matiek. Plný lásky a nehy každý po-
ďakoval svojej mamičke darčekom zhotoveným 
v škole, pretože tá jeho je najlepšia na svete. 
Svojimi výrobkami nezabudneme ani na Deň 
otcov a stretnutie s nimi v komunite.

✳ ✳ ✳
Ako vzorní Slováci sme fandili i nášmu repre-

zentačnému tímu na MS v ľadovom hokeji. 
Vlastnou tvorbou sme prispeli do súťaže Naj 
búdka, Usmej sa, Leto na škole a Moja de-
dina, ako ju vidím ja. S koordinátorkou pre-
vencie patologických javov si žiaci pripomenuli 
i negatívny vplyv fajčenia na ľudské zdravie. 
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Výtvarná súťaž - Usmej sa

Mgr. Iveta Petriková, riaditeľka ZŠ

Kolobežkový MDD

Ďakujeme Obci Lenartov i všetkým, ktorí sa pričinili o plynulý 
priebeh tohtoročného, našťastie, prezenčného vyučovania. Prajeme 

Vám pokojné a mierové prežitie nastávajúcich dovolenkových a 
prázdninových dní, aby sme sa opäť v zdraví stretli.

„

„
Výstupom výchovno-vzdelávacieho projektu Chvíle, kto-
rými sa neplytvá o uvedomelej spotrebe potravín a soli-
darite boli zaslané kreatívne práce na tému Kuchyňa bez 
plytvania koordinačnému centru Whirlpool Poprad.

✳ ✳ ✳
Po dlhom období pandemického kultúrneho sucha 

sa v júni rozbehneme osláviť nielen MDD  divadelným 
predstavením Babadla Prešov, ale i záver školského roka 
2021/2022 predstavením divadla Portál. Po dvojročnej 
prestávke sa tešíme, že sa môžeme spoločne stretnúť. 

Fandíme slovenskému reprezentačnému tímu

Deň Zeme
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Vytváraním podnetného prostredia sme 
viedli deti k samostatnosti, vzájomnej 

úcte, k rešpektovaniu základných ľudských 
hodnôt. Deťom sme predkladali rôzne podne-
ty pre objavovanie, skúmanie, bádanie. Pozor-
nosť sme venovali využívaniu nových trendov 
a učebných pomôcok v edukačnom procese, 
zaraďovaniu IKT techniky na rozvíjanie infor-
mačných kompetencií. Jednou z mnohých mo-
derných prostriedkov, ktoré priniesli do triedy 
detí predškolského veku niečo nové, zaujímavé               
a originálne je interaktívna tabuľa. Prostred-
níctvom nej vieme ponúknuť deťom aktivity 
hravého charakteru, v ktorých sa môžu roz-
víjať všetky stránky osobnosti dieťaťa, počnúc 
kognitívnym rozvojom, tvorivým potenciálom, 
ale aj stimulovať interakciu a komunikáciu detí, 

podporovať socializáciu, rozvíjať matematické 
a prírodovedné predstavy, kritické myslenie, 
gramotnosť či umeleckú stránku. Samozrejme 
nezabúdame ani na rozvoj pohybových schop-
ností detí, ktoré sme rozvíjali rôznymi hrami a 
pohybovými aktivitami. V mesiaci jún nás ča-
kajú ešte krásne akcie, a to Deň detí, Deň otcov 
a slávnostná rozlúčka s predškolákmi. Brány 
materskej školy opustí 24 budúcich prváčikov, 
ktorým prajeme úspešný štart do života „veľké-
ho školáka" a veľa úspechov na novej ceste za 
poznaním. 
Srdečne sa chcem poďakovať všetkým, kto-

rí sa aktívne podieľali na skvalitnení výchov-
no-vzdelávacieho procesu a prispeli k spokoj-
nému, radostnému pobytu detí v materskej 
škole.

OKIENKO MATERSKEJ ŠKOLY

V mene celého kolektívu materskej 
školy Vám prajem krásne slnečné 

dni plné oddychu, radosti, zdravia 
a pekných zážitkov.

Čas neúprosne letí vpred a mesiac jún nám pomaly za sebou zatvára bránu školského 
roka 2021/2022. Bol to školský rok, ktorý priniesol deťom mnoho nových poznatkov, 
zážitkov, nezabudnuteľných chvíľ. Opäť sme o jeden rôčik starší, ale zároveň bohatší o 
spomienky, ktoré sme spolu v našej materskej škole zažili. 

„

„

Detský karneval

Dňa 10.2.2022 bolo v materskej škole ve-
selo. Triedy sa premenili na pestrofarebnú 
miestnosť plnú rozprávkových postavičiek. 
Deti sa zabávali, tancovali, spievali a mali 

radosť z 
m a s i e k , 
ktoré deťom 
priniesli a 
z h o t o v i -
li rodičia. 
Za krásne 
masky boli 
všetky deti 
odmenené 
diplomom a 
sladkosťou.
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Asistentka osvety zdravia v MŠ
Cieľom edukačnej aktivity „Zdravá stra-
va“ za účasti asistentky osvety zdravia pani 
Simony Bilej sme sa usilovali hravou for-
mou vytvárať a rozvíjať správne návyky 
životosprávy a stravovania u detí predškol-
ského veku, zlepšiť úroveň vedomostí detí 
v oblasti zdravého životného štýlu. Získa-
vaním poznatkov súvisiacich so zdravým 
životným štýlom vedieme deti k predchá-
dzaniu závislostiam na sladkostiach. Na 
záver pani Simona Bilá pripravila pre deti 
ovocnú misu a odovzdala náučný materiál 
o zdravých a nezdravých potravinách.

Projekt „Múdre hranie“
V tomto školskom roku sa naša materská 
škola zapojila do rozvojového projektu Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR pod názvom „Múdre hranie“.  Projekt 
bol zameraný na podporu zlepšenia vyba-
venia materských škôl v oblasti detských 
kníh a didaktických pomôcok v sume 500 
eur. Za poskytnuté  finančné prostriedky 
sme zakúpil  knihy, didaktické pomôcky k 
rôznym edukačným aktivitám, pomôcky 
na rozvoj  jemnej a hrubej motoriky.

Projek „Zdravé oči už v škôlke“,

do ktorého sa zapojila naša MŠ je program 
s celoslovenským pokrytím zameraný na 
preventívne merania zraku v materských 
školách pod záštitou Únie nevidiacich a  
slabozrakých. Naše deti absolvovali bezbo-
lestné a bezplatné meranie zraku pomocou 
binokulárneho autorefraktometra Plusop-
tix. Tento prístroj dokáže s vysokou mie-
rou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo 
začínajúce vývinové poruchy zraku, ako 
napr. astigmatizmus, tupozrakosť či škuľa-
vosť. Pritom práve včasné diagnostikovanie 
týchto porúch je pre ich korekciu či úplné 
vyliečenie kľúčové.

Alena Kolbasová, riaditeľka MŠ
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Rómska vlajka – pozostáva z dvoch pruhov – 
spodného zeleného, symbolizujúceho prírodu a 
horného modrého, predstavujúceho oblohu. V 
strede sa nachádza červené vozové koleso so 16 
špicami. Keďže také isté koleso je aj na štátnej 
vlajke Indie, Rómovia sa týmto spôsobom pri-
hlásili ku krajine, z ktorej ich predkovia odišli 
pred tisícročím. 
Za rómsku hymnu – sa považuje rómska pie-

seň „Gejľem, gejľem“ známa tiež pod názvom 
„Opre Roma“, „Romale Čavale“ a podobne. Za 
rómsku hymnu ju vyhlásili v roku 1971, na 1. 
Medzinárodnom zjazde IRU (International Ro-
mani Union) vo Veľkej Británii. Rómska  hym-
na často znie na stretnutiach Rómskych akti-
vistov alebo pri oslavách MDR. V súčasnosti 
žije odhadom v európskych štátoch od 7 do 14 
miliónov Rómov. Ide o najpočetnejšie etnikum. 
Na území dnešného Slovenska žijeme spolu s 

Rómami už niekoľko storočí. V oblasti spoluna-
žívania sa však stále máme čo učiť. Ako hovorí 
rómske príslovie, v každom človeku na svete je 
niečo, čo sa od neho môžeš naučiť. 

MDR je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov 
na oblasti hudby, divadla, literatúry a tanca eu-
rópskej kultúry. Pri tejto príležitosti sa konajú 
rôzne kultúrne podujatia, ktorých cieľom je 
zvýšenie povedomia v ich kultúre, ochrane ľud-
ských práv Rómov a upozorňovanie na prob-
lémy, ktorým v Európe čelia. Ani u nás v Le-
nartove sme nezabudli na našich spoluobčanov 
Rómov. ŠK v spolupráci s pracovníkmi KC pri-
pravili oslavu dňa Rómov, pod názvom „SPRIN-
DZAL, ZADŽIVEL, PRIDEL PES – SPOZNAJ, 
ZAŽI, ZAPOJ SA“. Išlo o oslavu bohatej kultú-
ry, tradícií, jazyka, histórie Rómov a na zvýše-
nie povedomia v majoritnej spoločnosti. Oslava 
začala rómskou hymnou pri pomyselnom ohní-
ku. Pani Jolana Giňová porozprávala o histórii 
našich Rómov, ako sa mali kedysi a porovnala 
so životom detí dnes. Mamičky čítali Rómske 
rozprávky, deti kreslili rómske vlajky. Varili sa aj 
tradičné rómske jedlá a koláče, na ktorých si po-
chutnali všetci. Pokračovalo sa spevom, tancom 
a hudbou. O hudbu sa postarali Bohuslav Sivák a 
Milan Bilý. A veru že, bolo veselo. 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMOV  

MDR pripadá na 8. apríl. Tento deň si Rómovia pripomínajú prvú Medzinárodnú róm-
sku organizáciu, ktorú založili na prvom kongrese v roku 1971 v Londýne. Požiadali 
aj medzinárodné organizácie o rešpektovanie svojho vlastného etnického mena Róm/
Rómovia. Prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu Indii a prijali rómsku vlajku a hymnu. 

Spridzal, zadživel, prídel pes.
Spoznaj, zaži, zapoj sa.

„ „
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Mária Leškovská, knihovníčka

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
zúčastnili osláv a zapojili sa do 

našej výzvy.

  1. Oslobodenie obce – 77. výročie – maľovanie, čítanie
  2. Čítanie s porozumením 
  3. Beseda – Moja najkrajšia kniha
  4. Stavanie snehuliakov pred ŠK 
  5. Sánkovačka – rómska osada – spolu s KC
  6. Stavanie snehuliakov – rómska osada – spolu s KC
  7. Čitateľské aktivity – súťažno-zábavné dopoludnie
  8.      Týždeň darovania kníh – zbierka kníh pre deti a mládež
  9.      Odovzdávanie darovaných kníh deťom
10.      Marec mesiac kníh – hodina hlasného čítania
11.      Výroba čitateľského stromu z prečítaných kníh zo ŠK
12.      Zahraj sa na spisovateľa – písanie vlastných poviedok
13.      MDR – história, tradície, zábava
14.      Deň Zeme – ako chránime ŽP
15.      Čítanie v prírode
16.      MDD – športové popoludnie

Všetky tieto aktivity sú zdokumentované na obecnej 
stránke ŠK, kde si ich môžete prezrieť. 

Ostatné aktivity ŠK – Január - Jún:



Prijímateľom sociálnych služieb (dospelým) 
poskytujeme hlavne základné poradenstvo, 

špecializované poradenstvo s cieľom zníženia ri-
zík vplývajúcich na sociálne vylúčenie. Právom 
chránené záujmy usmernenie pri komunikácii s 
verejnými inštitúciami. Komunitnú rehabilitáciu 
pre znovunadobudnutie pracovných návykov, 
získanie manuálnych zručností a schopností. 
Preventívne aktivity na predchádzanie vzniku 
problémov, rizikovým situáciám a najefektívnej-
ším spôsobom je práve prevencia.
 Prijímateľom sociálnych služieb (deťom) za-

bezpečujeme voľnočasové aktivity pre zmyslupl-
né trávenie voľného času s cieľom rozvoja jemnej 
i hrubej motoriky. Pomoc pri opakovaní učiva s 
cieľom zvýšenia školskej úspešnosti. Preventív-
ne aktivity z rôznych oblasti v spolupráci a pora-
denstvom s odborníkmi.
V komunitnom centre v spolupráci s o.z. In-

tegrácia študentov aj naďalej pokračuje jazyko-
vý kurz – Angličtina hrou, určený pre žiakov 
1.stupňa zo ZŠ Lenartov. Kurz prebieha denne 
v skupinách dopoludnia. Vyučovanie prebieha 

pod pedagogickým vedením Mgr. Jany Druta-
rovskej Demjanovičovej. 
V spolupráci s Gréckokatolíckou rómskou mi-

siou v okrese Bardejov pod vedením dp. Igora 
Čikoša v komunitnom centre príležitostne pre-
biehajú stretnutia s členmi marginalizovanej 
rómskej komunity.
S prichádzajúcim letom naša činnosť pokraču-

je aj počas letných prázdnin. V našom záujme 
je opäť umožniť deťom zamestnaných rodičov 
zmysluplne stráviť prázdniny v tábore KC, kde 
budú mať pripravený program, zabezpečený pit-
ný režim, ale aj stravu v spolupráci s miestnym 
motorestom Javorina. Počas tábora by sme chce-
li privítať aj ďalších odborníkov či už z Bardejo-
va alebo Prešova, ktorí vzájomnou spoluprácou 
spestria čas strávený v KC. Taktiež bude prebie-
hať aj tábor, ktorý je pokračovaním jazykového 
kurzu Angličtina hrou. Účasť v tábore je pod-
mienená prihlásením a súhlasom rodiča. 
Veríme, že aj toto leto bude záujem plnohod-

notne, pestro a veselo stráviť prázdniny v ko-
munitnom centre.
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KOMUNITNÉ CENTRUM Lenartov

Mgr. Ivana Balogová, odb. garant KC

▶ Aktivity Komunitného centra Lenartov

Zber odpadu, Alkohol a mládež, Číselná 
reťaz, Ping – pong, Mládež a partnerské 

vzťahy, Stolný futbal, Modelovanie s plastelí-
nou, Rodná dedina – maľba, Oslobodenie obce 
– dokument, Snehuliak, Imunita, Guľovač-
ka, Výroba ružencov, Dopravné prostriedky, 
Mozaiky, Poľadovica, Masky, Osemsmerovka, 
Bezpečný internet, Tvorivé ručičky, Finančné 
hospodárenie, Valentín, Návykové látky, Diela 
z toaletných roliek, Sánkovačka, Detský chrup, 
Riekanky, SD materinského jazyka, Hygiena 
nosa, Ročné obdobie – jar, Darček k MDŽ, 
Šitie, Dezinfekcia rúk, Obrázok pre mamičku, 
Báseň k MDŽ, Spánkový režim dieťaťa, Marec 
– mesiac kníh, Náramky, Sporenie na bývanie, 
Darčekové krabičky, Zvieratká z farebného pa-

Komunitné centrum ako inštitucionálne zariadenie poskytuje predovšetkým základné, primár-
ne programy pre usmernenie a riešenie problémov a potrieb miestnej marginalizovanej komu-
nity. Poskytujeme komplexné služby jednotlivcovi, rodine, či celej komunite, ktorá z rôznych dô-
vod nedokáže samostatne riešiť  svoje prekážky a je odkázaná na pomoc odborných pracovníkov.

Darček k MDŽ
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Sme radi, že o aktivity v KC 
je záujem aj zo strany dospe-

lých a  tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu nielen s deťmi, ale 

aj s ich rodičmi. „
piera, Báseň starým rodičom, Vypaľovanie trá-
vy, Pedikulóza, Hry v prírode, Platidlo, Priesady, 
Vyškrabávané obrázky, Piesne, Cvičenie s bás-
ničkou, Jarné tvorenie, Údržba záhrady, Nepe-
čený dezert, Dentálna hygiena, Úžitkové zvie-
ratá,  Vyšívané veľkonočné vajíčka, Veľkonočná 
dekorácia, Separácia odpadu, MD rómov,  Jarné 
slniečko, Sadenie v záhrade, Veľkonočná básnič-
ka, Veľkonočný veniec, Alergie, Zdobenie vají-
čok voskom, Spoločenské hry, Maľovanie krie-
dami, Deň zeme, Prvá pomoc, Rómske piesne, 
Deň narcisov, Orientácia v priestore, MD tanca, 
Rozprávkové popoludnie, SD astmy, Futbal, Vý-
roba darčeka k MDM, Básnička pre mamičku, 
Varenie, Tabak, Twister, Zlomeniny, Tvoríme 
slová, Šach, Čítanie, Zber byliniek, Rysovanie, 
MD mlieka, Kosenie trávy, Športové hry, Há-
danka v sieti, Ľudské telo, Zber papiera a plastu, 
Abeceda.
Na aktivitách sa zúčastňujú nielen deti, ale aj 

dospelí, ako matky s deťmi, ktorým pomáhame 
pri školských povinnostiach detí. Tak isto ženám 
ponúkame možnosť pripraviť si rôzne rýchle, lac-
né jedlá, dezerty a nátierky. Rady sa taktiež spo-

ločne s deťmi zabavia pri futbale alebo si zahrajú 
volejbal. Ženy, ktoré absolvovali kurz šitia majú 
k dispozícii stroj, na ktorom si môžu ušiť alebo 
opraviť oblečenie. Dospelí sú nám nápomocní 
aj pri údržbe a úprave záhrady a okolia KC. Pri-
pravujeme aj rôzne besedy v rámci zdravia – do-
nedávna to boli hlavne informácie o COVID 19, 
najnovšie opatrenia, príznaky, liečba, karanténa, 
očkovanie. Aktuálne je to o svrabe, pedikulóze, 
rotavírusoch, očkovaní. Hľadáme aj rôzne mož-
nosti zamestnania či už konkrétnou ponukou, 
ale aj ako si napísať životopis, kde rôzne sa dá 
hľadať zamestnanie, ako komunikovať, možnosti 
zvýšenia kvalifikácie.

„

Mgr. Jana Kačmárová, OP - KC



28 | Komunitné centrum                                                       Lenartovčan 

Lenartovčan 20/2022                28                   www.lenartov.sk

Ďakujeme za podporu pani starostke Ing. Jane Bľandovej, MBA.
Ďakujeme za spoluprácu všetkým zamestnancom obce, TSP, MŠ, ZŠ, ŠK.

LETNÝ TÁBOR 
V KOMUNITNOM CENTRE 

LENARTOV

18.07.2022 – 22.07.2022
9:00 – 14:00 hod.

Deti vo veku 6-12 rokov
Obed Motorest Javorina: 3,50 € dieťa 

Program:
   - voľnočasové aktivity
 - preventívne aktivity
                  - poznávacie vychádzky v okolí

Tešíme sa na Vás, kolektív KC!
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  ▶ Sny sa stali skutočnosťou 
NÁJOMNÉ BYT - POKRAČOVANIE

V priebehu toh-
to pol roka sa 

na našej rómskej osa-
de veľa zmenilo – vo 
viacerých domácnos-
tiach sa život zmenil 
či už presťahovaním 
do nového bytu ale-
bo zachovalejšieho 
domu. Rodiny si zvy-
kajú na tečúcu vodu 
a s tým súvisiaci vyšší 
štandard kvality bý-
vania. Všetky domác-
nosti či už v starších 
alebo nových nájom-
ných bytoch, pravidel-
ne mesačne uhrádzajú 
nájomné. Taktiež už 
došlo aj k dohodnu-
tým zmenám a to: k 
zbúraniu čiernych 
stavieb, ktoré rodiny 
pri sťahovaní opusti-
li. Na týchto miestach 
by mali vzniknúť nové 
stavebné parcely pre 
výstavbu prostredníc-
tvom projektu DOM.
ov alebo svojpomocne.

Osada po

Osada pred

Mgr. Michaela Mokrišová, TSP
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■ POTRAVINOVÁ POMOC V OBCI

Dňa 03.06.2022 prebiehala opäť humanitárna potravinová pomoc určená pre seniorov 
s trvalým pobytom v obci Lenartov. 

Potravinová pomoc bola určená pre 
seniorov nad 75 rokov, čo predsta-

vovala 38 domácnosti. Nedá sa si ne-
všimnúť neustále zdražovanie služieb 
a rôznych produktov, preto starostka 
obce oslovila Potravinovú banku Slo-
venska so žiadosťou o poskytnutie hu-
manitárnej pomoci, ktorá by bola urče-
ná pre seniorov. Z Potravinovej banky 
vyjadrili súhlas a poskytli rôzne druhy 
potravín ako sú cestoviny, múka, ryža, 
cukor, konzervy a pochutiny, cukro-
vinky. Zamestnanci obce osobne na-
vštevovali seniorov a dovzdávali im 
humanitárne balíčky.

Touto cestou vyjadrujeme veľké 
poďakovanie Potravinovej banke 

Slovenska, ktorá svojou dobročinnosťou 
takto pomohla vyčariť úsmev na tvári 

našim občanom. 
Ďakujeme.

„
„

Mgr. Katarína Štibrichová, TSP

Väčšinu zdravotnej dokumentácie kompe-
tentný útvar pre riešenie situácie Prešovský 

samosprávny kraj následne presunul do ambulan-
cie detskej lekárky MUDr. Alžbety  Hudáčovej v 
obci Raslavice. Táto zmena sa nepriaznivo dotkla 
aj našich klientov žijúcich v rómskej komunite. 
Odhliadnuc od zvýšených výdavkov na cestovné 

■  AJ TAKTO SA TO DÁ!

Ukončením poskytovania zdravotnej sta-
rostlivosti detskou pediatričkou MUDr. 
Annou Hritzovou v zdravotnom stredisku 
Kružlov sa mnohým rodičom skomplikova-
la situácia tak pri hľadaní nového pediatra 
ako aj s absolvovaním potrebných vyšetrení.
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■ Reprodukcia hudby obecným rozhlasom NIE JE ZADARMO

 Zo strany Slovgramu bolo dané vysvetlenie:
„V zmysle Autorského zákona, pokiaľ dochá-

dza k verejnému prenosu, vo Vašom prípade 
cez obecný rozhlas, tak ste povinný mať vy-
sporiadané práva 3 subjektov:
- autorov hudby a textu,
- výkonných umelcov,
- výrobcov zvukových záznamov.
My, ako spoločnosť Slovgram, zastupujeme 

práva umelcov a výrobcov. Práva autorov hud-
by a textu zastupuje spoločnosť SOZA. Zhr-
nuté, pokiaľ je verejný prenos, tak musíte mať 
vysporiadané práva u spoločnosti Slovgram a 
aj u spoločnosti SOZA."

Len pre názornejšie 
pochopenie uvádza-
me nasledovný prí-
klad:
Pesnička „Horehronie“ – speváčka Kristína
V spoločnosti Slovgram si vysporiadavate práva:
za výkonných umelcov: speváčka Kristína 

Peláková + hudobníci, ktorí pesničku nahrali 
a naspievali za výrobcu zvukového záznamu: 
H.o.M.E production, s.r.o., ktorá zabezpečila 
nahratie skladby a jej distribúciu (finančne aj 
administratívne). V spoločnosti SOZA si vy-
sporiadate práva pre autorov hudby (Martin 
Kavulič) a textu (Kamil Peteraj).

Ing. Jana Bľandová, MBA

Verejná reprodukcia hudby obecným rozhlasom je spoplatne-
ná. Obce musia platiť  za licenciu umelcom, výrobcom hudby a 
aj autorom.  

Na priebeh  týchto stretnutí 
dohliadajú členovia MOPS z 

obce a  sprostredkovanie účasti 
zabezpečuje asistentka osvety 
zdravia z komunity. Rodičia 

sú za poskytovanú starostlivosť 
veľmi vďační.

„
„

Mária Urdová, TP

či strávený čas na presun za lekárkou. 
Najväčší problém vnímali tú skutoč-
nosť, že z našej obce nie je priame au-
tobusové spojenie. Aj preto sme vrelo 
uvítali návrh menovanej lekárky, ktorá 
prejavila ochotu prísť do našej obce za 
deťmi a urobiť im poradne, preventívne 
prehliadky a preočkovať ich. Prvé také-
ho stretnutie prebehlo v pripravených 
priestoroch malej sály obecného úradu 
dňa 24.3.2022 kedy bolo zaočkovaných 
18 detí.  Ďalšie stretnutia prebehli v 
dňoch 28.04.2022 a 02.06.2022, ale už 
v priestoroch komunitného centra v 
obci, kde sú pre pediatričku vyhovujú-
cejšie priestory.
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Už je tomu niekoľko rokov, čo ma napad-
la myšlienka vybudovať na Kráľovu 

studňu náučný chodník.... Dlho som premýšľal, 
čo by mal pripomínať. Keďže mám rád prírodu 
a nejako som hľadal inšpiráciu, zistil som, že na 
Slovensku máme viac ako 400 náučných chod-
níkov, ale ani jeden sa nevenuje čisto bylinkám. 
Tak ma napadla myšlienka vybudovať na Krá-
ľovu studňu možno prvý náučný bylinkový 
chodník na Slovensku. Ešte z detstva si spomí-
nam, že ako malý chlapec som chodil k jedné-
mu ujovi u nás v Lenartove, ktorý nám dával 
rôzne čaje. Bol to ľudový liečiteľ známy v širo-
kom okolí. A potom asi po tridsiatich rokoch 
som na Kráľovej studni spoznal pána Dina Du-
gasa. Postupne sme sa stali veľmi dobrí priatelia 
a zistil som, že Dino okrem toho, že je uznávaný 
fotograf, cestovateľ, je aj celoživotným bylinkár. 
Raz pri našich rozhovoroch som sa ho spýtal či 
by nám vedel pomôcť pri budovaní náučného 
chodníka na Kráľovu studňu, ktorý by sa veno-
val bylinkám. Nič krajšieho som mu nemohol 
navrhnúť. Od prvej chvíle bol tomu neskutočne 
naklonený. Ostá-
valo ešte získať na 
to nejakého part-
nera, sponzora. A 
tak sme sa zapo-
jili do výzvy, kto-
rú vyhlásila Ko-
munitná nadácia 
Veľký Šariš. Žiaľ 
dvakrát sme boli 
neúspešní.... Už 
sa zdalo, že nám 
to nevyjde...., ale 
v jeseni minulého 
roku nám predsa 
zavolali z nadácie 
Veľký Šariš. Vraj 
nejaká organizá-
cia odmietla grant 
a radi by podpori-
li našu myšlienku. 
Znova sme sa pus-

tili do príprav. Počas zimy 
sme zhotovovali drevené 
stojany. V jari toho roku sme s pánom Duga-
som znova prechádzali trasu chodníka a on si 
podrobne zapisoval bylinky, ktoré budú na in-
fotabuľách. Drevené stojany sú už osadené po 
ceste na Kráľovu studňu, na ktorých už čoskoro 
budú infotabule venované bylinkám. Keďže ten 
pán, ku ktorému som ako chlapec chodil bol 
pán Andraj Hrabčák, tak aj chodník chceme 
venovať práve jemu. Ako spomienku na jeho 
pomoc ľudom prostredníctvom byliniek, aby 
aj mladá generácia vedela, že sme mali v obci  
takéhoto úžasného a jednoduchého človeka. 
Chodník bude mať celkovo osem tabúľ na kto-
rých budú znázornené bylinky, ktoré sa nachá-
dzajú v blízkosti jednotlivých tabúľ. Veríme, že 
aj takýmto spôsobom nájdu návštevníci nášho 
okolia lepší vzťah nielen k prírode, ale hlavne k 
návratu byliniek do nášho každodenného živo-
ta. Lebo celé stáročia ľudia vždy využívali dary 
prírody, ale v poslednom období sme si to pre-
stali uvedomovať....

■ Náučný bylinkový chodník Andreja HRABČÁKA 
na Kráľovu studňu

Na každú chorobu vyrástla bylina.
„ „

(ľudová múdrosť)



Odpadové hospodárstvo prechádza v po-
sledných rokoch výraznými zmenami, 

ktoré zasahujú priamo do peňaženiek väčšiny 
jej obyvateľov. Za posledných 5 rokov zdraželo 
skládkovanie takmer dvojnásobne, keď prie-
merné náklady samospráv narástli zo 40 eur v 
roku 2018 za tonu na 76 eur v roku 2021. Za 
vyššou cenou stojí jednak zvýšenie samotnej 
ceny za uloženie na skládku, vyšší poplatok 
pre Environmentálny fond, ale aj nárast cien 
pohonných látok, vyššie náklady na servis a 

údržbu mechanizmov a tiež rast minimálnej 
mzdy. Platí pritom, že čím viac samospráva do-
káže odpad triediť, tým menej by mala platiť za 
skládkovanie. Predpokladá sa, že ukladanie ko-
munálneho odpadu na skládky bude v nasledu-
júcich rokoch ešte drahšie. Samosprávy, ktoré 
vlani a tento rok skládkujú s výdavkami 65 až 
75 eur za tonu, môžu nákladovo narásť až na 
úroveň 100 až 120 eur za tonu. A to všetko sa 
prenesie do poplatku za TDO.
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Text: Marián Dudra,  predseda OZ KS      
Foto: archív OZ

Západ slnka na Kráľovej studni

Ďakujem všetkým, 
ktorí pomáhali pri bu-

dovaní tejto krásnej 
myšlienky.

„

„

■ Platiť v autobuse môžete aj VIRTUÁLNOU KARTOU

Platba mobilom v prímestských autobu-
soch je realitou. Virtuálnu dopravnú kar-

tu si cestujúci môžu zakúpiť na www.ubian.
sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie 
UBIAN, a to od autobusových dopravcov AR-
RIVA Michalovce, BUS Karpaty, SAD Prešov. 
Virtuálna dopravná karta platí aj u ostatných 
prímestských autobusových dopravcov na vý-
chode Slovenska – eurobus, SAD Humenné a 
SAD Poprad. Pri kúpe lístka v autobuse stačí 
rozsvietiť displej mobilu a priložiť ho k čítacie-
mu zariadeniu. Nie je potrebné spúšťať žiadnu 
aplikáciu ani internet, stačí mať zapnutú funk-
ciu NFC. Po zaplatení sa cena lístka odpočíta 
z kreditu na virtuálnej dopravnej karte a vodič 
cestujúcemu vydá lístok. Ihneď potom si ces-
tujúci môže prostredníctvom mobilnej apli-

kácie UBIAN skontrolovať stav svojho konta a 
históriu transakcií.
Viac informácií o virtuálnej dopravnej kar-

te: https://idsvychod.sk/virtualna-karta/
Získať virtuálnu dopravnú kartu

https://www.ubian.sk/kupit-kartu

■ Cena za odpadové hospodárstvo stále rastie a 
obec to nemôže zmeniť

Ing. Jana Bľandová, MBA



Áno, aj naša generácia sa podieľa na 
formovaní osudov sveta, hoci len na 

malej lenartovskej časti. Myslím si, že tak ako 
naši predkovia dokázali udržať tento krásny 
kraj, aby slúžil nám, tak dokážeme aj my 
odovzdať dedovizeň budúcim generáciám v 
stave, ktorý im umožní dôstojný život. O tom, 
že to myslíme vážne, svedčí aj naša starostli-
vosť o udržanie odkazu predkov pre budúce 
generácie. Ako príklad uvediem aktivity na 
uchovanie odkazu svätého Leonarda, starostli-
vosť o kultúrne pamiatky, uchovanie lenartov-
ského kroja, pamätná obecná izba, udržiavanie 
dobových zvykov a podobne. Jednou z týchto 
aktivít je aj skutočnosť, že si vážime kresťan-
ské korene našej komunity, snažíme sa o ich 
udržanie a rozvoj do budúcnosti. Teraz mám na 
mysli skutočnosť, že si vážime návštevu pápeža 
Františka na Slovensku v roku 2021 a jeho 
pobyt v našej diecéze. Táto návšteva i odkaz 
bola inšpiráciou pre vedenie obce Lenartov v 
spolupráci s duchovným otcom, aby na počesť 
tejto návštevy bol založený “OVOCNÝ SAD 
PÁPEŽA FRANTIŠKA.“ Prečo práve ovocný 
sad?  Nuž uvažujme spolu: Každý z nás by mal 
žiť tak, aby čo najviac prispieval pre spoločné 
blaho a dobro iných ľudí. Nič v prírode okolo 
nás nie je samo od seba a samo pre seba. Rieky 
nepijú svoju vodu, ale prinášajú ju pre iných, 
stromy nejedia svoje plody, slnko nesvieti pre 
seba, tak ako kvety nevoňajú iba sebe, teda žiť 
jeden pre druhého je zákonom prírody. Ten, 
kto ochutná chlieb náš každodenný, mal by 
myslieť na pšeničné zrnko, z ktorého pochádza, 
myslieť na pole, kde vyrástlo i na roľníka, 
ktorý ho zasial. Ten, kto sa napije vody, mal by 
myslieť na jej prameň, aby v ňom vždy bola táto 
životodarná tekutina. Ten, kto zje ovocie, mal 
by myslieť na tých, ktorí vypestovali ovocné 
stromy, lebo kedykoľvek, keď ovocný strom 
rozkvitne a zarodí, kedykoľvek, keď matka 
porodí dieťa, alebo pomôžeme inému človeku 

ako znovuzrodený je celý svet. Nuž nech bude 
Ovocný sad pápeža Františka našim prínosom 
pre úžitok iným. Chráňme si ho, opatrujme, 
dajme mu vody, keď bude sucho, podoprí-
me ho pred vetrom, keď bude nepohoda a v 
neposlednom rade chráňme ho pred nepraj-
níkmi a zlými ľuďmi, ktorí si ho nevážia a 
chceli by mu ublížiť, lebo kto ubližuje stromom, 
ubližuje ľudskému pokoleniu. Každý, kto by 
chcel prispieť k tomuto dielu má možnosť už 
počas najbližšej jesene zasadiť tam svoj ovocný 
strom, ako dar pre budúce generácie. Berme 
si zo stromov príklad pre náš život. Ešte nikdy 
sa nám nenaskytol pohľad na strom, ktorý si 
vytrhá svoje vlastné korene a zahynie. Tak by 
sme mali činiť a správať sa aj my ľudia, ktorí si 
zvykneme hovoriť, že sme pánmi tvorstva. 
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OVOCNÝ SAD PÁPEŽA FRANTIŠKA

Kto nemiluje stromy, nech netvrdí, že miluje človeka.
„ „

Milí priatelia! 
Nikto z nás nebol pri tom, keď Stvoriteľ z ničoho, iba z čistej lásky, stvoril svet a na vrchol 

tvorstva postavil človeka, aby spravoval toto Božie dielo. Máme však tu česť, ale aj zodpoved-
nosť podieľať sa na tom, ako ten svet bude plniť túžby a ciele Stvoriteľa, a ako bude vyzerať 
v blízkej i vzdialenej budúcnosti.
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Predstavme si, že by sme 
vyrúbali všetky naše lesy a 
neostal by ani jeden strom, 

predstavme si, že by sme 
otrávili aj ten najmenší 

potok či roľu, až potom by 
sme zistili, že peniaze sa jesť 

nedajú.

„

„

Ján Bortník, poslanec OcZ

SENIORI: NA ČOM MÔŽETE UŠETRIŤ?■
Účet v banke zadarmo

Banky musia ľuďom, ktorých mesačný príjem 
neprekračuje 400 eur, ponúkať bezplatný účet. 
A kto dostáva viac, má ho za 3 eur.

Dane
Ich výšku a zľavu, ale aj to, čo na jej uplatnenie 

potrebujete, nájdete vo všeobecne záväznom 
nariadení každej obce či mesta. Seniori zvy-
čajne dostávajú zľavu na daň z nehnuteľností. 
Informácie bývajú vyvesené aj na obecných či 
mestských tabuliach pri úradoch.

Koncesionárske poplatky
Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený 

dôchodca, ktorý nemá pravidelný príjem zo zá-
robkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou 

osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej 
činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi vybe-
rateľovi úhrady.

Lieky
Na seniora, ktorého celkový príjem nie je vyšší 

ako 180 % priemernej mesačnej mzdy zamest-
nanca sa vzťahuje limit spoluúčasti 0 eur a vzni-
ká nárok na okamžité uplatnenie limitu spolu-
účasti priamo pri výdaji lieku, zdravotníckej 
pomôcky alebo dietetickej potraviny v lekárni.

Dovolenky s dotáciou
Už niekoľko rokov môžu penzisti využiť na 

svoju dovolenku štátnu účelovú dotáciu v sume 
50 eur. Pobyty zvyčajne organizuje Jednota dô-
chodcov na Slovensku a Sorea. 

■ Zaujímate sa o históriu?
Padlí, zomrelí a zabití slovenskí vojaci v priebehu protisovietskeho 

ťaženia (jún 1941 – august 1944)
Boli tam aj Lenartovčania

Ústav pamäti národa uverejňuje zoznam padlých, zomrelých a zabitých slovenských vojakov 
v priebehu protisovietskeho ťaženia (jún 1941 – august 1944). Dňa 24. júna 1941 sa sloven-

ská armáda pripojila k nemeckému útoku proti ZSSR. Najviac obetí si vojna vyžiadala z ročníkov 
1919, 1920 a 1921. Boli to ročníky mužov, ktorí vykonávali prezenčnú službu práve v tomto tragic-
kom období. Tieto obete boli počas komunistickej totality tabuizované. Pamiatka viac než tisícky 
padlých bola už od roku 1945 potláčaná: mená padlých sa nedostali ani na pomníky v ich rodných 
obciach či mestách. Z našej obce to boli hrdinovia:
slob. DEMKO Ján (1920/1941, Lenartov), 20.3.1943, Jureviči
stk. KOLBASA Ján (1919/1940, Lenartov), 22.7.1941, Vinnica
stk. ŠANDALA Michal (1918/1940, Lenartov), 19.1.1943, Pencenskaja
stk. UHRÍNEK Štefan (1921, Lenartov), 21.11.1943, Tatarský Val, Krym 
stk. ... strelník (ekvivalent čsl. hodnosti vojak)                                                  ČESŤ ICH PAMIATKE!



Od 1. apríla 2022 je Sociálna poisťovňa 
povinná získavať a používať údaje 

evidované v informačnom systéme úradu prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny v časti týkajúcej sa 
evidencie uchádzačov o zamestnanie a pomoci 
v hmotnej núdzi. Zmena nastala len v získa-
vaní údajov o zaradení do evidencie uchádza-
čov o zamestnanie. Údaje o poberaní dávok v 
hmotnej núdzi Sociálna poisťovňa z informač-
ného systému úradu práce získavala už pred 
zmenou zákona proti byrokracii. Od žiadateľov 
o dôchodok teda už ani doteraz nevyžadovala 
potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi.

Údaje o období, v ktorom boli žiadatelia o 
dôchodok zaradení do evidencie uchádzačov o 

zamestnanie, si zamestnanci Sociálnej poisťov-
ne zistia sami cez portál OverSi, ktorý využíva-
jú orgány štátnej a verejnej správy, alebo elek-
tronicky priamo od príslušného úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Ak však žiadateľ o 
dôchodok má doma potvrdenie o evidencii na 
úrade práce, môže ho pri spisovaní žiadosti o 
dôchodok Sociálnej poisťovni predložiť. Nie je 
to však jeho povinnosť.

V tomto roku prichádza pre klientov už k 
druhej pozitívnej zmene v predkladaní do-
kladov k spísaniu žiadosti o dôchodok. Od 
1. januára 2022 žiadateľ o dôchodok nemusí 
predkladať rodné listy detí, úmrtný list a ani 
sobášny list.
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■ Menej potvrdení, úspora na poplatkoch

■ Od apríla žiadatelia o dôchodok nemusia predkladať 
potvrdenia z úradov práce

Poistencom, ktorí žiadajú o dôchodok, ubudla od 1. apríla 2022 ďalšia povinnosť. 

Od januára 2022 sa na základe nového antibyrokratického zákona zrušilo predkladanie 
prvých 10 potvrdení a výpisov na úradoch. Celkovo sa týmto zákonom zruší až 21 pa-

pierových dokumentov, ktoré občania a podnikatelia už nebudú musieť predkladať úradníkom. 
Je to doteraz najviac, v predchádzajúcich dvoch antibyrokratických kolách sa zrušilo spolu len 
polovičné množstvo dokumentov.
Od 1. januára občania a podnikatelia nemusia predkladať prvých 10 výpisov:
1. kópia rodného listu
2. kópia sobášneho listu
3. kópia úmrtného listu
4. potvrdenie o pobyte
5. potvrdenie o pridelení IČO
6. výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat
7. potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii
8. výpis z registra advokátov
9. výpis z centrálneho registra exekúcií
10. potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom
Vďaka zrušeniu prvých 10 výpisov od 1. januára občania za prvé štyri týždne nemuseli úradom 

predkladať až 73 520 výpisov a potvrdení (údaje zo systémov OverSi a Úradov práce sociálnych vecí 
a rodiny). To predstavuje pre občanov úsporu na čase, poplatkoch či doprave približne 740 000 eur. 
Okrem ústredných orgánov verejnej správy sú do systému zapojené napríklad matriky, obecné a 
mestské úrady či školy a školské jedálne. V prípade, ak sa občania stretnú s tým, že od nich úrady 
vyžadujú aj dokumenty, ktorých predkladanie je od 1. januára zrušené, môžu svoj podnet nahlásiť 
na stránke: www.stopbyrokracii.sk alebo mailom na adresu stopbyrokracii@mirri.gov.sk

Sociálna poisťovňa

V rámci postupného odbúravania byrokracie nepotrebujú pobočke Sociálnej poisťovne 
predkladať potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o období, v ktorom boli v 
minulosti zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Tieto informácie si Sociálna 
poisťovňa a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vymieňajú medzi sebou elektronicky.
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Čo vám prinesie registrácia do Mobilného 
Rozhlasu?
• počúvanie bežných hlásení rozhlasu priamo 

z mobilu,
• novinky z úradu priamo do telefónu,
• upozornenie na krízové situácie - výpadky 

energií, blížiaca sa víchrica, dopravné uzá-
vierky, atď.,

• pozvánky na športové a kultúrne akcie,
• pozvánky na brigády dobrovoľníkov, ktorí 

radi v obci pomáhajú,
• účasť vo verejných anketách.

Pri registrácii si môžete nastaviť presne typ 
informácií, ktoré vás zaujímajú a tiež ulicu či 
ulice, kde bývate, kde býva vaša rodina alebo 
máte sídlo spoločnosti. Dozviete sa tak napr. 
včas o výpadkoch energiou, blokovom čistenie, 
poplatkoch, haváriu vody či kultúrnych udalos-
tiach.
Zaregistrujte sa tu: https://lenartov.munipo-

lis.sk/registracia a nezmeškáte dôležité infor-
mácie, ktoré vám zjednodušia život. 

Služba je zadarmo! Registrovať sa môžete 
tiež priamo na našom úrade - radi vám 
pomôžeme.

Stiahnite si tiež aplikáciu našej samosprávy.
Súčasťou systému je aj rovnomenná aplikácia 
"Mobilný Rozhlas". S aplikáciou budete mať 
všetky informácie a kontakty kedykoľvek pri 
ruke. Vďaka užitočným funkciám ako je na-
hlasovanie podnetov, zvierací detektív alebo 
pátranie po nezvestných osobách, môžete po-
môcť svojmu okoliu a v prípade núdze aplikácia 
môže pomôcť aj vám.

■ Držanie psov na reťazi je zakázané

Novelou sa zaviedol zákaz chovať alebo držať 
psov uviazaných prostriedkom na uväzovanie v 
domácnostiach, ale aj v chovných zariadeniach. 
Zákon samozrejme pamätá aj na prípady, na 
ktoré sa zo zákazu vzťahuje výnimka. 
Sú nimi nasledovné:
• chov a držba nebezpečného psa, čo však ne-

platí v prípade, ak ide o suku v poslednej tretine 
gravidity, dojčiacu suku, chorého psa alebo šteňa 

mladšie ako šesť mesiacov, ak ich je možné uvia-
zať krátkodobo,
• uviazanie služobného psa alebo psa určeného 

na osobitný účel počas stráženia, inej pracovnej 
činnosti, na ktorú je tento určený alebo počas 
jeho výcviku,
• krátkodobé uviazanie psa pod dohľadom po-

čas čistenia chovného priestoru, kŕmenia alebo 
pri ošetrovaní psa.

■ Úspešné spustenie systému MUNIPOLISU v našej obci

Mgr. Jana Frandoferová

V rámci modernizácie komunikácie s vami sme zaviedli systém pre tzv. SMART komu-
nikáciu - Mobilný rozhlas - MUNIPOLIS. Vďaka tomuto systému vám budú tie najdôle-
žitejšie informácie z našej samosprávy doručené priamo do vášho telefónu a nič vám tak 
neunikne, nech ste kdekoľvek.

Začiatkom roka nadobudla účinnosť novela zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej sta-
rostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorá zakazuje držať psov uviazaných reťazami 
alebo inými prostriedkami na uväzovanie.
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DECEMBER
✳ Evelína Bilá
✳ Samuel Giňa

JANUÁR
✳ Matias Bilý
✳ Eliška Bilá
✳ Ján Sivák
✳ František Lamanec
✳ Auróra Bilá
✳ Mária Hricová

MAREC
✳ Eliáš Sivák
✳ Amálka Bilá

APRÍL 
✳ Alex Hnatko

MÁJ 
✳ Kristián Šamko
✳ Sofia Kindriková

✳

Marián Dudra
Mária Kostecká
Darina Bilá
Miroslav Vašičkanin
Daniel Beňa
Stanislav Hankovský
Dana Chomjáková

50

Milan Červeňák
Emília Bilá
Emília Giňová
Ján Šoltýs
Ján Karol

60

MATRIČNÉ OKIENKO

Údaje k 08.06.2022Jubileá našich občanov  Novorodenci

Rozlúčili sme sa

† Michal Šoltys, 2021
† Oľga Bilá
† Verona Kurucová

†

Marián Cudrák
Jozef Troščák
Ľudovít Bilý
Helena Karolová
Mária Dubňanská
Stanislav Chomjak

55

Anna Karolová 
Veronika Barbuľaková 
Jozef Kaputa

65 75

„Odpočívajte v pokoji“

Július Dudra
Jozef Chomják
Anna Cehelníková

Ján Legnavský
Pavlína Giňová
Elena Bortníková
Anna Kaľatová

70

Srdečne blahoželáme!

Väčšine ľudí, ktorí sa pre vysoké dlhy do-
stali do problémov, sa dá pomôcť. Na 

Slovensku sa otvorili prvé bezplatné dlhové 
poradne. Po ročnej pilotnej prevádzke v Bra-
tislave a v Prešove otvorilo Ministerstvo práce 
SR poradne aj v Nitre, Trnave, Trenčíne, Ban-
skej Bystrici, v Poprade a v Lučenci. Fungova-
nie bezplatných dlhových poradní je z väčšej 
časti financované z Európskej únie. Na Slo-

vensku vznikne celkovo 46 poradní, ktoré do 
konca budúceho roka poskytnú bezplatné po-
radenstvo 11 000 rodinám. Ak by potreboval 
poradenstvo aj klient, ktorý sa do poradne ne-
môže dostaviť, môže sa na ne obrátiť prostred-
níctvom sociálnej siete, kde existuje stránka 
Bezplatné Dlhové Poradne alebo na webe 
www.pomahamedlznikom.sk.

80

Mária Cudráková
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▶ Dnes vám varí ZŠ Lenartov
 HOKAIDO LIEVANCE S TVAROHOM A OVOCNÝM DIPOM

„Dobrú chuť!“



Termín: 
04.07.-15.07.2022
Harmonogram dňa:
08:00 - 09:00 príchod účastníkov
09:00 - 12:00 výučba podľa témy dňa s prestávkou na desiatu
12:00 - 12:30 obed 
12:30 - 13:00 oddych po obede
13:00 - 15:00 aktivity/výlety/hry/pasívna výučba s prestávkou na olovrant, koniec tábora a  
                       odovzdanie detí rodičom  

Cieľom je rozšíriť slovnú zásobu a prekonať strach z rozprávania. Výučba prebieha v priamej 
interakcií s účastníkmi a lektormi/asistentmi. 

Výstup z tábora 
Formou vstupného dotazníka lektor a asistenti zachytia úroveň účastníkov cez jednoduché 
otázky. Účastník dostane certifikát/pamätný diplom ako spomienku na tábor. 

Lektor
Mgr. Jana Drutarovská Demjanovičová 
Lektor sa snaží s účastníkmi komunikovať čo najviac po anglicky s dôrazom na opakovanie 
slovnej zásoby. Dôraz sa kladie na rozšírenie 
slovnej zásoby, nie na gramatiku. 

Témy dňa
1. About Me, 2. Home, house, environment
3. Hobbies, Sport, 4. Holidays, 5. Health,  6. 
Shopping, 7. Services, 8. Food, 9. Weather and 
climate, 10. Nature and animals

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ

Tento projekt je podporený z ESF, EFRR v 
rámci operačného programu Ľudské zdroje

Vydáva: Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06  Malcov, 054 / 47 06 004, 0902 507 573
Tlač: Tlačiareň I-plast Bardejov     Spracoval: Obecný úrad Lenartov
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Neprešlo jazykovou úpravou

■ HĽADÁTE SI PRÁCU? 
V zariadeniach sociálnych služieb chýbajú opatrovatelia 

Záujemcom o túto prácu zaplatí Nadačný fond HARTMANN kurz opatrovania

Kurz opatrovania zaplatí Nadačný fond HARTMANN v plnej výške až do 300 eur všetkým 
uchádzačom spĺňajúcim kritériá, ktorí sa rozhodnú zmeniť svoje doterajšie povolanie a stanú sa 
opatrovateľmi v niektorom zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku. Na tento účel prerozdelí 
v tomto roku až 18 000 eur, čím podporí 60 záujemcov o kurz opatrovania.

Letný jazykový tábor LENARTOV 2022


