
MILÍ SPOLUOBČANIA!
Je mi potešením prihovoriť sa k vám aj touto cestou    

– prostredníctvom našich prvých obecných novín. Ich 
úlohou bude hlavne informovať vás občanov o dianí, 
udalostiach a aktivitách obecného úradu, obecného 
zastupiteľstva, o činnosti a aktivitách tunajších škôl          
a pôsobiacich organizácií. I napriek toľkým možnostiam 
novodobej komunikácie sa často spoločnosťou šíria 
nepravdivé informácie, čomu chceme v našej obci 
predchádzať, ako aj zbytočným nedorozumeniam a sta-
vaním múrov v našich medziľudských vzťahoch.

Samozrejme, že vtesnať všetky informácie do zopár 
strán nebude možné, preto chceme vašu pozornosť 
upriamiť aj na webovú stránku obce, ktorá by mala           
v blízkej budúcnosti prejsť úpravami, telefonickú,           
či e-mailovú komunikáciu, čo však nenahradí osobné 
stretnutie s vami. V prípade akýchkoľvek nejasností, 
informácií, potrebnej pomoci, som vám ja ako aj 
pracovníčky obecného úradu k dispozícii. 

Zároveň vás chcem, milí občania, touto cestou 
opätovne informovať, že na obecnom zastupiteľstve boli 
k jednotlivým úsekom obce pridelení poslanci. Vznikli 
teda pracovné obvody pre poslancov, ktoré dávajú väčšiu 
možnosť vám občanom sa viac angažovať, spolu-
pracovať a podieľať sa na zveľaďovaní a rozvoji našej 
obci. Preto v prípade potreby, dobrých návrhov, podnetov, 
či požadovaných aktuálnych informácií je možné obrátiť 
sa na obecný úrad , ale aj na príslušného poslanca, a to 
nasledovne:

Mgr. Ľubica Čornejová, starostka obce

Školenie starostov RVC (Regionálneho vzdelávacieho 
centra) v Michalovciach ohľadom verejného obstarávania 
a elektronického trhoviska.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva s oboznámením sa   
so správou audítora, schválením zásad odmeňovania 
poslancov, zasadacieho poriadku obecných komisií, 
plánu práce a zasadnutí obec. komisií.

Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ Jovsa, 
a to poslankyni Ing. Moniky Demkovej a poslanca Milana 
Trembuľáka.

Rozdelenie pracovných obvodov pre poslancov.

Na základe podnetov od občanov a rozhodnutím poslan-
cov odoslaná žiadosť na firmu Pemagro ohľadom 
zastavenia výrubu drevín na parcele za rómskou bytovkou, 
následné výzvy k úprave vozovky a poškodeného terénu.

Zapojenie sa do celoslovenského projektu Dátové centrum 
obcí a miest (DCOM), ktorého hlavným cieľom je 
sprístupniť a zlepšiť poskytovanie elektronických služieb 
občanom na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy.

Realizácia farského karnevalu za účasti regionálnej 
televízie.

Pracovné stretnutie s prednostom Obvodného úradu 
životného prostredia v Michalovciach ohľadom doplnenia 
dokumentácie k projektu Vodovod.

Pracovné stretnutie komisie športu a ochrany verejného 
poriadku a komisie pre sociálne veci, kultúru a školstvo.

Školenie odborných pracovníčok OcÚ v Košiciach.

Školenie starostky obce na Úrade práce sociálnych vecí     
a rodiny v Michalovciach.

Revízia požiarnej ochrany obecných budov odborným 
požiarnym technikom.

JÚN 2015OBČASNÍK OBCE JOVSARočník I., číslo 1

– u poslanca Ing. Ladislava Andrejcu

– u zástupcu Tomáša Štofu

– u poslankyni 

   Mgr. Jaroslavy Trembuľákovej

– u poslanca Marcela Čižmára

– u poslanca Milana Trembuľáka

– u poslankyni Ing. Moniky Demkovej

– u poslanca Jaroslava Demku

Prajem nám všetkým veľa zdravia a síl, pozitívneho 
myslenia, osobných a pracovných úspechov, spolupráce 
pri zveľaďovaní našej Jovsy.

  od č.d. 1 po   44 

45 po   94

95 po 144

145 po 185

186 po 232

233 po 270

271 po 292

JANUÁR

pokračovanie na str. 3, 4

UDALOSTI A AKTIVITY 
OBECNÉHO ÚRADU

JOVSANSKÉ NOVINY



2

Č O NOVÉHO V MATERSKEJ Š KOLE
V tomto školskom roku 

máme zapísaných 17 detí.  
Z toho 9 dievčat a 8 chlap-
cov.

Snažíme sa im spríjemniť  
pobyt stále niečim novým    
a zaujímavým.

Tohto roku sme zakúpili 
knihovničku, skrinku na vý-
tvarné pomôcky, farebné 
stoličky a stoly.

Zapojili sme sa do pro-
jek tu  „Elek t ronizác ia  
vzdelávacieho systému 
regionálneho školstva“ 
DIGIŠKOLA, kde sme boli 
úspešní a dostali sme         
do materskej školy inter-
aktívnu tabuľu, notebook    
a farebnú tlačiareň. Tieto 
pomôcky nám pomáhajú  ro-
zvíjať vedomostnú úroveň 

detí vo výchovno – vzde-
lávacom procese. Ďalej sme 
sa zapojili do programu 
AVENT, dostali sme kva-
l i tné farebné taniere,  
mištičky a tácky, ktoré deti  
s radosťou užívajú.

Každoročne sa zapájame 
do projektu „ Veselé zúbky“ 
a za odmenu získame 
náučné DVD a CD s pesnič-
kami. V spolupráci s rodičmi 
sme si urobili „Tekvičkový 
deň “, kde rodičia s deťmi 
spoločne vyrezávali tekvice 
rôznej veľkosti.

Tradične bola Vianočná 
besiedka s bohatým pro-
gramom, na ktorej nechýbal 
MIKULÁŠ.

Zúčastnili sme sa diva-
delného predstavenia v ZŠ  

a zápisu detí do 1. ročníka 
na školský rok 2015/2016.

V mesiaci február bol 
KARNEVAL a chystáme 
DEŇ MATIEK, ktorý bude 
v najbližších dňoch.

Samozrejme nás čaká 
rozlúčka predškolákov.

V spolupráci s OcÚ pri-
pravujeme „STRETNUTIE 

RODÍN“, kde budú pripra-
vené pre naše deti bohaté 
súťaže.

A čo dodať na záver ?
„Nemusíme dať deťom 

všetko. Stačí, keď im dáme 
lásku“.

Jana Čičátková
riaditeľka MŠ

VALENTÍNSKY PLES OBCE

Do bieleho rána sa 14. februára zabávalo 130 
účastníkov Valentínskeho obecného plesu. 

O tom, že to stálo za to, svedčil okamžitý záujem o 
realizáciu ďalšieho ročníka. Pozitívne ohlasy nás potešili 
a zá-roveň vyvážili vynaložené úsilie vytvoriť pre hostí 
príjemné prostredie. Prispela k tomu kompletná výzdoba 
sály realizovaná šikovnými pracovníčkami obecného 
úradu – Mgr. Gabrielou Matuškovou a Annou Kolesá-
rovou, chutné jedlo skúsených kuchárok Silvy Hlodin-
kovej a Miroslavy Maťašovej, rýchla obsluha Lenky 
Stankovej, Miroslava Červeňáka, Dominiky Semkovej a 
Kristínky Maťašovej, naše veselo spievajúce a tan-cujúce 
dievčatá, hudobná skupina FLEGMA, štedrí sponzori a 
samozrejme všetci účastníci svojou zábavou, dobrou 
náladou a spolupatričnosťou.

DO POZORNOSTI

JOVSANSKÉ NOVINY

OÚ, poslanci OZ 
v spolupráci so ZŠ a MŠ

Vás srdečne pozývajú na

STRETNUTIE RODÍN
ktoré sa uskutoční 

v nedeľu 28. júna 2015 
v areály základnej školy 

so začiatkom o 15.00 hod.

Už teraz sa na vás tešíme, ako aj na chutný guľáš, 
súťaže pre deti i dospelých, detské maľovanie na tvár, 

líčenie a poradenstvo značkovou kozmetikou 
MARY KAY 

a iné prekvapenie.
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UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU
dokončenie zo str. 1

Organizácia obecného plesu a oslovenie sponzorov.

Referendum o rodine.

Pracovné stretnutie starostov zmluvných obcí Spoloč-
ného školského úradu vo Vinnom ohľadom aktualít, 
legislatívy a financovania v školstve.

Valentínsky obecný ples.

Pracovné stretnutie komisie pre výstavbu, ochranu a tvorbu 
životného prostredia.

Účasť na školení starostov ohľadom pracovno-právnych 
vzťahov.

Pracovné stretnutie starostov ohľadom verejného 
obstarávania – OÚ Hnojné.

Účasť na školení starostov ohľadom Programu rozvoja 
vidieka pre obce do 1000 obyvateľov s prezentovaním 
konkrétnych možnosti projektov na programové obdobie 
2014 - 2020.

Bezplatná dodávka a montáž 3ks počítačov, multi-
funkčného zariadenia, notebooku  – techniky získanej   
pre obec cez projekt DCOM.

Účasť starostky na zasadnutí Snemu Regionálneho 
združenia miest a obcí “Zemplín – Michalovský región“

Žiadosť o dotáciu na individuálne potreby obce (rekonštru-
kciu a modernizáciu majetku obce) adresovaná na MF SR.

Riešenie havarijného stavu v materskej škole na kanali-
začnom potrubí a vodovodnom čerpadle.

Výročná členská schôdza SZŤP za účasti starostov okoli-
tých obcí a predsedkyni okresného SZŤP.

Oslovenie majiteľov o demontáž dreveného senníka       
na pozemku J. Pavloviča.

Stolnotenisový turnaj o pohár starostky obce.

Brigáda – Skrášlime spoločne Jovsu.

Zapojenie obce do projektu CHKO Vihorlat – Aby Vihorlat 
ostal Vihorlatom. Prínosom pre obec je vytvorenie od-
dychovej zóny a výstavba dreveného altánku.

Žiadosť o výrub stromov, následná obhliadka a vydanie 
súhlasu Obvodného úradu životného prostredia v Micha-
lovciach.

Účasť starostky obce na odbornej príprave  predsedov 
krízových štábov obcí a miest okresu Michalovce.

Odstránenie poruchy na verejnom osvetlení výmenou 
spínacích hodín v rozvodnej skrini pri chráme.

Pracovné stretnutie s regionálnym poradcom Premier 
Consulting a následné uzatvorenie zmluvy pre finan-
covanie projektu úpravy verejných priestranstiev.

Účasť starostky obce na slávnostnom oceňovaní učiteľov 
z príležitosti Dňa učiteľov vo Vyšnej Rybnici a následné 
stretnutie, poďakovanie a odovzdanie pozornosti 
učiteľom tunajšej základnej a materskej školy, ako aj 
nepedagogickým zamestnancom.

Pracovné stretnutie poslancov s námestníkom firmy Mon-
trúr a následné podpísanie dohody o ukončení zmluvy      
o dielo na zhotovenie a dodanie diela: „Jovsa-vodovod“

Pracovné stretnutie s projektantom – OÚ Poruba p./Vih.

FEBRUÁR

MAREC

Žiadosť o rozšírenie siete stĺpov verejného osvetlenia     
a o orez konárov stromov zasahujúcich do el. vedenia.

Pracovné stretnutie s riaditeľom odštepného závodu 
Vojenských lesov a majetkov SR v Kamenici nad Ci-
rochou, správcom Lesnej správy Jovsa a prednostom 
Vojenského obvodu Valaškovce.

Realizácia povoleného výrubu drevín.

Obhliadka s odborným pracovníkom VSD ohľadom orezu 
stromov.

Pracovné stretnutie starostov v Jenkovciach ohľadom 
vstupu obcí do MAS – miestnej akčnej skupiny, ktorú tvorí 
partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občian-
skeho sektoru.

Obhliadka obce s projektantom a architektom, konzultácie 
a návrhy na úpravu a rekonštrukciu verejných priestranstiev.

Pracovné stretnutie komisie pre sociálne veci, kultúru      
a školstvo.

Vydanie stavebného povolenia na výstavbu rodinného 
domu p. B. Saláteka (za p. J. Mochorovskou).

Účasť starostky – ako delegátky na konferencii Regionál-
neho vzdelávacieho centra (RVC) v Michalovciach.

Vyrovnávanie terénu pri detskom ihrisku, dovoz zeminy, 
čistenie priekopy pri bytovke technikou vojenských lesov.

Účasť na školení o hospodárení s majetkom obce.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva s výkonným riadi-
teľom firmy Lekos, prejednanie žiadosti občanov.

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce na obdobie 2014-2020, Programu rozvoja 
bývania a Stratégie SR pre integráciu Rómov.

Pracovné stretnutie v sále OÚ Jovsa organizované Štátnou 
ochranou prírody SR – S CHKO Vihorlat v rámci projektu 
„Rozvoj ochrany prírody a chránených území v sloven-
ských Karpatoch”.

Účať starostky obce na 26. sneme ZMOS v bratislavskej 
Inchebe, na ktorom sa volil nový predseda ZMOS. Snem 
sa uskutočnil za účasti najvyšších ústavných činiteľov     
– prezidenta SR A. Kisku, predsedu NR SR P. Pellegri-
ního, predsedu vlády SR R. Fica, podpredsedov vlády, 
ministrov, poslancov parlamentu... 

Spolupráca obce a poslancov Ladislava Andrejcu, Milana 
Trembuľáka, p. Kamila Gazuliča a ochotnej mládeži na ús-
pešnej organizácií XXXI. Podvihorlatského maratónu.

Otvorenie a realizácia X. ročníka športovej olympiády 
žiakov II. stupňa ZŠ.

Kontrola regionálneho úradu verejného zdravotníctva      
a následná rekonštrukcia priestorov OÚ, svojpomocná 
úprava a  maľovanie interiéru.

Odstránenie poruchy na verejnom osvetlení výmenou 
spínacích hodín v rozvodnej skrini oproti kaplnke.

Začiatočné práce k výstavbe dreveného altánku projektu  
– Aby Vihorlat ostal Vihorlatom.

Pracovné stretnutie s vedením základnej a materskej školy.

Začatie spojeného územného a stavebného konania k vy-
daniu stavebného povolenia na stavbu rodinného domu   
J. Bachledu na pozemku parc. č. 958 (vedľa p. Gejgušovej).

Odstraňovanie poruchy na verejnom osvetlení spôsobenej 
vplyvom silného vetra a zastaralého  stavu rozvodnej skrine.

APRÍL

MÁJ

JOVSANSKÉ NOVINY
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ĎAKUJEME

Spozorom Valentínskeho plesu: Vojenské lesy a ma-
jetky Kamenica nad Cirochou, Ing. Ladislav Halapy, 
Tlačiareň – Adrián Buraľ-Jovsa, Kvety – Anna Rako-
ciová-Jovsa, Erko – Marián Rychvalský-Jovsa, Mary 
Kay – MVDr. Katarína Cupriková-Jovsa, Milan 
Cuprik-Jovsa, Adela Stariatová-Jovsa, Pizza Kasíno     
-Jovsa, Cukráreň Tina Michalovce, Strana SIEŤ, PD 
Poruba p./Vihorlatom, Bar&Cafe Esprit Michalovce,          
Fura s. r. o. Rozhanovce, Edison SK s.r.o. Vranov      
nad Topľou, Papier Lechman s.r.o. Michalovce, 
Svadobný salón Sarah Michalovce, Palacinkáreň       
La Creperie Michalovce.

Riaditeľovi CHKO Vihorlat Ing. Ladislavovi Rovňákovi 
za účasť a spoluprácu v projekte Aby Vihorlat ostal 
Vihorlatom.

Riaditeľovi odštepného závodu Vojenských lesov a ma-
jetkov SR v Kamenici nad Cirochou Ing. Antonovi 
Bodnárovi a správcovi Lesnej správy Jovsa Ing. Mare-
kovi Hojdanovi za sprostredkovanie zeminy, techniky  
a prác spojených s vyrovnávaním a úpravou terénu     
pri detskom ihrisku a pri bytovke.

Poslancom Milanovi Trembuľákovi a Jaroslavovi Dem-
kovi, ktorí v spolupráci s členmi obecnej komisie, a to 
Milanom Cuprikom, Rastislavom Čornejom a Kami-
lom Gazuličom svojpomocne opravili výtlk na úseku  
od hlavnej cesty smerom ku škole.

Ing. Ladislavovi Halapyovi, p. Gabrielovi Klacikovi,      
p. Mariánovi Zuščákovi, p. Pavlovi Vatahovi, p. Miro-
slavovi Kočanovi, p. Kamilovi Gazuličovi, p. Ladislavovi 
Buralovi za poskytnutie bezplatných služieb obci.

Menším obecným službám za aktívny prístup k práci.  

BIBLICKÁ  OLYMPIÁDA  
2014/2015

V tomto školskom roku sa 
uskutočnil štrnásty ročník 
Biblickej olympiády, do kto-
rej sa zapojila aj naša škola.     
V dekanátnom (okresnom) 
kole v Zalužiciach, ktoré sa 
konalo 11. marca 2015, zí-
skalo naše družstvo krásne     
1. miesto a radosť v podobe 
postupu do diecézneho (kraj-

ského) kola v Košiciach. 
Družstvo tvorili žiačky           
– Andrea Kurejová, Miro-
slava Jaščurová a Alžbeta 
Halagovcová (VIII.A), ktoré 
pod vedením p. uč. Mgr. E. 
Šimkovej, potvrdili svoju kva-
litnú prípravu a opäť v Ko-
šiciach na diecéznom kole 
získali nádherné prvé miesto. 

Víťazstvo zabezpečilo škole 
postup do celoslovenského 
kola.

Pri tejto radostnej uda-
losti na našu školu dňa 23. 
apríla zavítal aj samotný 
eparchiálny biskup M. 
Chautur. Stretnutie s vlady-
kom bolo veľmi príjemné, 
prebiehala beseda , na ktorej 
žiaci kládli množstvo otázok 
za prítomnosti regionálnej 
televízie. Nasledovala pre-
hliadka školy, chutný obed, 
športové zápolenie a pria-
teľské rozhovory. Celodenný 
program bol zakončený         
v miestnom chráme večer-
nou sv. liturgiou, kde biskup 
vyjadril všetkým poďako-
vanie a prisľúbil ďalšiu 
návštevu. 

Mladší žiaci: Lívia Tva-
růžková, Ján Kalafaktor 
(IV.A) a Juliana Topoľanová 
(III.A), pod vedením p. uč. 
M g r.  R .  T v a r ů ž k o v e j              
v Biblickej súťaži získali 
krásne 3. miesto.

Našim súťažiacim gratu-
lujeme a zároveň ďakujeme 
všetkým za úspešné repre-
zentovanie školy a eparchie. 
Všetci súťažiaci preukázali 
svoje vedomosti a patrí im 
naša hlboká úcta. Venovali 
svoj voľný čas štúdiu Svätého 
písma, ktoré im navždy 
ostane v pamäti, ako aj 
nezabudnuteľné zážitky,     
na ktoré určite budú ešte dlho 
spomínať. 

Tešíme sa opäť na ďalší 
ročník Biblickej olympiády.

Mgr. Erika Šimková

Pod týmto názvom sa realizovala obecná brigáda,         
na ktorej účastníci svojou prácou a spolupatričnosťou 
dokázali, ako im záleží na prostredí, v ktorom žijeme.

Urobil sa veľký kus práce pri vyrezávaní a odvoze 
náletových drevín, ktorou sa vylepšil celkový vzhľad obce.
VŠETKÝM VÁM PATRÍ VEĽKÉ POĎAKOVANIE.

Zvlášť ďakujeme tým, ktorí ochotne poskytli k prácam  
vlastnú techniku a pohonné hmoty, a to zástupcovi starostky 
Tomášovi Štofovi, poslancovi Jarovi Demkovi,  Gabrielovi 
Klacikovi, bratom Modrákovým, Ladislavovi Mihalečkovi, 
Paľovi Andrejcovi, Rasťovi Čornejovi, Michalovi Miňovi.

Za chutný guľáš, ktorý po práci každému dobre padol, 
ďakujeme Jánovi Čornejovi, Jánovi Maščeníkovi, Milke 
Jašcurovej a Ľudmile Ladičovej. 

                                     Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.  

SKRÁŠ LIME SPOLOČ NE JOVSU

JOVSANSKÉ NOVINY



5

S RADOSŤOU SME UVÍTALI

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Denisa Rusinová – 16. február 2015

Karin Vozárová –  10. február 2015

Spracovala: Anna Kolesárová

BLAHOŽELÁME
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Slávka Boberová 

Helena Golmincová

Michal Hreha

Anna Kurejová

Juraj Serbák

Ľubica Šeptáková

Ján Deščička

Anna Halapiová

Anna Pehaničová

Ladislav Prievalský

Mária Sovšaková

Mária Hubcejová

Mária Berdáková
2. február 2015

VERNOSŤ SI SĽÚBILI

Vojtech Harakaľ – Katarína Demeterová

13. mája 2015

JOVSANSKÉ NOVINY

Ján Šogan
15. február 2015

Mária Andrejcová
9. apríl 2015

Peter Kereštan (Závadka 43)
25. apríl 2015

GUĽÁŠMAJSTER

8. mája sa 13 družstiev zúčastnilo súťaže Guľášmajster, 
ktorú organizovalo MsO SRZ Michalovce na Vinnom jazere. 
Naše družstvo, v zostave Juraj Gazulič, Kamil Gazulič a Ján 
Maščeník, úspešne reprezentovali našu obec a získali 3. miesto. 
Gratulujeme a držíme prsty v ďalšom ročníku súťaže.

Výroč ná č lenská schôdza SZŤ P
7. marca sa uskutočnila v sále OcÚ výročná členská 

schôdza SZŤP za účasti starostky obce Jovsa a starostov 
susedných obcí p. Vladislava Jusa, p. Juraja Krišku           
a predsedkyni okresného SZŤP p. Evy Lechmanovej.

Jubilujúci členovia boli aj tohto roku ocenení vecnou 
cenou. K príjemnej atmosfére prispeli ľudovými 
piesňami VEŠELI JOVŠANE s hudobným doprovodom 
p. Ladislava Burala.
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OÚ Jovsa a komisia pre šport a ochranu verejného 
poriadku uskutočnili 14. marca v sále OÚ  stolnotenisový 
turnaj o putovný pohár starostky obce. Súťažilo sa v troch 
kategóriách, a to nasledovne:

ŠPORT NÁS SPÁJA

ORT   ŠPORT   ŠPORT   ŠPORT   ŠPORT   ŠP Pred uskutočnením turnaja prebiehali celý týždeň na šty-
roch stoloch rozohrávky, ktorých sa s radosťou zúčastňovali 
deti, mládež, ale aj tí skôr narodení. Aj keď víťazmi nemohli 
byť všetci, spokojnosť z príjemne strávených chvíľ a športo-
vých zážitkov bola naozaj u každého.

Veľké poďakovanie patrí organizátorom – predsedovi 
komisie pre šport a ochranu verejného poriadku poslancovi 
Ing. Ladislavovi Andrejcovi, poslancovi Milanovi Trembu-
ľákovi a členovi komisie Kamilovi Gazuličovi ako aj všetkým 
účastníkom.kategóriu tvorili deti a mládež do 15 rokov

kategóriu mládež od 15 do 18 rokov

kategóriu tvorili dospelí

  I.

II.

      III.       

I. kategória

II. kategória

III. kategória

1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

Pavol Čuchran
Ján Kalafaktor
Timotej Čornej

Ondrej Maščeník
Adela Stariatová
Ivan Gomba

Rudolf Stariat
Ján Kalafaktor
Marián Ždiňák

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA 
ŽIAKOV ZŠ

Za spolupráce riaditeľky ZŠ, starostky obce Jovsa a kole-
ktívu školy sa podarilo vytvoriť v krásnom prírodnom 
exteriéry školy pekné dopoludnie pre 36 žiakov z deviatich 
základných škôl v doprovode pedagógov.

Žiaci súťažili v disciplínach jednotlivcov kategórie 
chlapci a dievčatá – šplh na tyči, jazda na kolieskových 
korčuliach, streľba a v disciplínach družstiev – štafeta s fú-
rikom, šípky, prenášanie vody v špeciálnom náradí.

Tí najlepší boli odmenení diplomom, medailou a hod-
notnými vecnými cenami. Na prázdno neobišiel žiaden 
športovec. Tí menej úspešní v každej disciplíne boli ocenení 
cenou štatutára SŚÚ, starostky obce Jovsa a riaditeľky 
základnej školy.

Základnú školu Jovsa reprezentovali žiaci: Denis Harakaľ 
IX.A, Ivan Trembuľák IX.A, Stella Zumerová VI.A a Katarína 
Kurejová V.A . 
Prvenstvo v súťažiach jednotlivcov získali:

I.miesto: šplh – Denis Harakaľ s časom 0:4:69
II.miesto: šplh – Ivan Trebuľák s časom 0:5:63 

I. miesto: streľba zo vzduchovky – Stella Zumerová – 42 bodov

III. miesto: jazda na korčuliach – Katarína Kurejová s časom 
0.28:98

Súťažiaci vyjadrili veľkú spokojnosť a potvrdili účasť     
a záujem na XI. ročníku olympiády žiakov II. stupňa 
základných škôl.      

    PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. 
                                                                                  PaedDr. Eva Matuchová

                                                                                  odborní zamestnanci SŠÚ Vinné
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