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JOVŒANSKI NOVIÒKI

Podielové dane v mesiaci máj klesli až o 40 %. Naš�astie, 
sme ako každý rok i minulý, hospodárili zodpovedne ako 
správni gazdovia – s prebytkom hospodárenia, a tak sme 
mohli v rozbehnutých projektoch pokraèova�. Zreali-
zovali sme, s finanènou podporou Ministerstva vnútra 
SR, projekt výstavby kamerového systému v obci zame-
raný na prevenciu kriminality, ochranu verejného po-
riadku a bezpeènosti obèanov. Momentálne prebieha 
vyhodnocujúca fáza k projektu „Detské ihrisko Jovsa       
– priestor k aktívnemu využívaniu vo¾ného èasu” a prí-
prava zmluvy na KSK k projektu výstavby vodovodných 
vetiev.

Táto doba, viac ako inokedy, preveruje naše cha-
raktery. Viac ako inokedy vidíme tých, ktorí z pohodlia 
domova viac kritizujú a presne vedia, èo by bolo potrebné 
urobi� a zároveò vidíme aj tých, ktorí nielen rozprávajú, 
ale aj konajú a pomáhajú.

Aj keï sa situácia vyvíja pozitívne, stále nie je jedno-
duchá a vyžaduje spolupatriènos�, ¾udskú solidaritu        
a vzájomné pochopenie. Nech toto obdobie prežijeme 
všetci v zdraví a vyjdeme z boja posilnení a lepší.

aj keï búrka prehrmela, stále sa nachádzame v �ažkom 
období pandémie, kedy hrozba nového koronavírusu 
COVID-19 dramaticky zasiahla celý svet. Vládou SR 
bola od 12. marca 2020 vyhlásená mimoriadna situácia 
na celom území SR, s prijatím nevyhnutných opatrení   
na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej uda-
losti ohrozenia verejného zdravia a 15. marca bol schvá-
lený návrh na vyhlásenie núdzového stavu, ktorý bol 
viackrát rozšírený a ukonèený uplynutím 13. júna. To 
všetko si od každého z nás vyžadovalo a stále vyžaduje 
urèitú dávku zodpovednosti, trpezlivosti i sebazáporu. 
Prehodnocujeme samotné hodnoty života, meníme poh¾ad 
na svet, v ktorom chceme ži� zdravo a plnohodnotne.

Ako každá obec, aj my sme priebežne prijímali 
rozhodnutia a opatrenia Vlády SR, Ústredného krízového 
štábu, Úradu verejného zdravotníctva, Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu a dávali sme ich do po-
zornosti miestnym rozhlasom, zverejòovaním na web. 
stránke obce v kombinácii s letákmi pre seniorov a róm-
skych spoluobèanov. V krátkom èase, po vyhlásení 
pandémie, sme zabezpeèovali materiál a oslovili ¾udí, 
ktorí by nielenže vedeli, ale aj chceli obci nezištne 
pomôc�. Aj touto cestou vyslovujem úprimnú vïaku 
našim dobrovo¾níèkam, ktoré nám podali pomocnú ruku 
a ochotne šili ochranné rúška v èase, keï boli na trhu 
málo dostupné. Ochranné rúška sme rozdali obèanom 
nad 55 rokov a sociálne znevýhodneným. Zaujímali sme 
sa o obèanov, ktorí v obci nemajú príbuzných, poskytli 
sme pomocnú ruku tím, ktorí sa ocitli v povinnej domácej 
karanténe. Èastejšie a s dôrazom sme miestnym rozhla-
som apelovali na dodržiavanie aktuálnych hygienicko-    
-epidemiologických opatrení – nosenie rúšok, èasté umý-
vanie rúk, na elimináciu osobného kontaktu – a to všetko 
v záujme ochrany zdravia všetkých obèanov obce. Keïže 
si niektorí obèania vysvet¾ovali opatrenia po svojom, 
dochádzalo pri ich dodržiavaní aj k menším nedoro-
zumeniam, ktoré sme riešili v spolupráci s policajným 
zborom.

S vyhlásením mimoriadnej situácie bola aj v našej 
obci zatvorená materská a základná škola. K otvoreniu 
prevádzky sme sa rozhodli na základe rozhodnutia a od-
porúèaní ministra školstva, a tak od 1. júna, za prísnych 
hygienických a ochranných opatrení, sa mohli žiaci 1.    
až 5. roèníka vráti� do školských lavíc. Urobilo tak 25 
žiakov základnej školy a 14 detí materskej školy.

Mimoriadna situácia a negatívny dopad pandémie    
na ekonomickú situáciu sa odzrkadlil aj v príjmoch obce. 

Mgr. ¼ubica Èornejová, 
starostka obce

SPOLU TO ZVLÁDNEMESPOLU TO ZVLÁDNEME
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SLÁVNOSTNÉ UVÍTANIE DETÍ DO �IVOTA OBCE

Udalos�, ktorá sa pod¾a 
zápisov do pamätnej knihy 
obce desa�roèia spä� v obci 
tradovala (posledný zápis 
v r. 1989), a potom sa akosi  
zo života obce vytratila. 
Možno na prvý poh¾ad nie 
je pre obec až tak dôležitá, 
ale opak je pravdou. Veï 
nie sú to len prázdne slová, 
že deti sú naša budúcnos�. 
Sú našou rados�ou, signá-
lom rastu, želiezkom v re-
�azi, ktoré ju robí silnou      
a nezlomnou. Je hrdos�ou 
každej obce a každého sta-
rostu, aby sa v tej „jeho” 
dedinke rodilo èo najviac 
detí a všetci spolu vytvá-
rali krajšiu budúcnos�. 
Niektorí si rolu rodièa 
vyskúšali, iní sa stále uèia. 

Aktivita obecného úradu, ktorá sa po dlhšej dobe oprášila a dòa 24. januára sme v obradnej sieni obce 
privítali a slávnostne uviedli do radov našich obèanov osem detí narodených v roku 2019. 

Túto rolu sa snažíme bra� 
èo najzodpovednejšie a naj-
lepšie ako vieme. Veï    
pre die�a je nenahradite¾-
ným pocitom rodièovská 
láska, nezabudnute¾né zá-
žitky s blízkymi. Budeme 

– redakèná rada –

radi, ak sa k týmto krás-
nym zážitkom a pocitom 
pridá aj puto k rodnej obci, 
vz�ah k domovu, milé spo-
mienky k miestam, kde sme 
od útleho detstva vyras-
tali, z kadia¾ pochádzame,  

a kde sa môžeme vždy 
vráti�.

V závere starostka obce 
všetkým prítomným sr-
deène poïakovala, že svo-
jou úèas�ou potvrdili svoj 
kladný vz�ah k našej Jovse 
a zaželala de�om a rodi-
èom splnenie všetkých 
túžob a prianí, aby sa ich 
výchova  stretávala vždy   
s úspechom, aby sa v kaž-
dom rodinnom kruhu žilo 
š�astne a z našich detí sme 
mali všetci, ako rodièia, 
starí rodièia, blízki, tak aj 
komunita obce, vždy len 
rados�.

VALENTÍNSKY PLES 
OBCE JOVSA

Významnou udalos�ou, výrazne prispievajúcou k roz-
voju spoloèenského života našej obce, je každoroène 
konaný obecný ples, ktorý si našiel priazeò u mnohých 
¾udí. Na základe tejto priazne a záujmu zúèastòova�       
sa ho, sme tento rok mohli zorganizova� už jeho 6. roèník. 
Keïže sa konal 15. februára, niesol sa v duchu zami-
lovaných sàdc, èervených ruží a svieèok, pod názvom 
,,Valentínsky ples obce Jovsa”.
     Do sály obecného úradu sa vïaka obci Jovsa a štedrým 
sponzorom prišlo zabavi� 120 hostí, niektorí po prvýkrát, 
iní na základe dobrých skúseností z predchádzajúcich 
roèníkov. Celým veèerom sprevádzala hostí moderá-
torka, Mgr. Erika Šimková.

V úvode sa prítomným prihovorila starostka obce, 
Mgr. ¼ubica Èornejová, ako každoroène otvorila ples 
slávnostným prípitkom a úvodným tancom spolu s man-
želom, kontrolórkou obce, Mgr. Annou Kosánovou a svo-
jim zástupcom, Tomášom Štofom.

Pozvanie prijali a svojou prítomnos�ou nás poctili 
hostia – riadite¾ Vojenských lesov a majetkov SR, o. z. 
Kamenica nad Cirochou, Ing. Anton Bodnár a správca 
Lesnej správy v Jovse, Ing. Marek Hojdan, spolu s man-
želkami. Zárukou chutného jedla a skvelej taneènej zá-
bavy boli cateringová spoloènos� Rýchla Rota zo Seèo-
viec a známa hudobná skupina Pyramída.
    Ples v Jovse je známy vynikajúcou atmosférou a skve-
lým kultúrnym programom, èo sa potvrdilo aj tento rok. 

Po viacerých taneèných kolách a príjemne strávenom 
èase s priate¾mi pri kávièke a koláèiku prišlo na rad si-
lovo-akrobatické vystúpenie trojice mladých ¾udí – Joga-
batic, ktorá plesajúcich zaujala prevedením zložitých 
akrobatických prvkov a cvikov s váhou vlastného tela. 
Zlatým klincom veèera bolo taneèné vystúpenie mladých 
Jovsanov pod vedením starostky obce, ktorí ochotne 
venovali svoj vo¾ný èas, aby prekvapili a zabavili prí-
tomných, èo sa im bezpochýb podarilo.

Ïakujeme organizátorom plesu, úèinkujúcim, dobro-
vo¾níkom, sponzorom bohatej tomboly, a v neposlednom 
rade manželom Chmeliarovým, ktorí krásne a nezabud-
nute¾né momenty tohto veèera zveènili prostredníctvom 
zaujímavých fotografií a videonahrávky.

Veríme, že spoloèenský život obce takto obohatíme      
a spolu sa zabavíme aj budúci rok.

Mgr. Michaela Podhorová
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OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

SEPARUJME A PLA�ME MENEJ
Tak ako vo väèšine miest a obcí na Slovensku, tak aj    

u nás došlo od januára 2020, prijatím VZN obce è. 3/2019, 
k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad a drobné sta-
vebné odpady. Tento poplatok v sebe zahàòa náklady 
súvisiace so zberom, uskladnením a likvidáciou odpadov. 
Nárast poplatku za komunálny odpad spôsobila no-
vela zákona o odpadoch, ktorou sa zvýšil poplatok    
za uloženie odpadov na skládke. Dôvodom je aj medzi-
roèné zvyšovanie nákladov na zber a odvoz komunál-
neho odpadu. Aj napriek tomu bol poplatok za komunálny 
odpad v našej obci naposledy upravovaný v roku 2012.

Ak odpad putuje na skládku, platíme za jeho uloženie 
environmentálnemu fondu. Výška poplatku za každú 
tonu uloženého odpadu závisí od úrovne vytriedenia od-
padu (separovania) na území danej obce v predchádza-
júcom kalendárnom roku. Množstvo odpadu na urèenie 
poplatku za uloženie na skládku odpadov sa zis�uje jeho 
vážením na skládke. Platí, že èím viac odpadu vytrie-
dime, tým bude tento poplatok nižší.

V našej obci sme v roku 2018 vyseparovali 10,57% 
odpadu, v súèasnosti miera vytriedenia dosahuje 12,86%. 
Táto informácia je zverejnená na webovom sídle a na úrad-
nej tabuli každej obce. Výška sadzieb za uloženie zme-
sového komunálneho odpadu a objemného odpadu   
je stanovená Nariadením vlády è. 330/2018 Z. z. (viï 
tabu¾ka).

Vzh¾adom na doterajšiu mieru triedenia v obci Jovsa sa  
v roku 2019 zvýšili náklady oproti predchádzajúcemu roku, 
z 5 € za tonu odpadu na 12 €/t a v roku 2020 náklady vzrástli 
na 24 €/t. Pri nedostatoènom separovaní a zachovaní úrovne 
vytriedenia sa tak dá poèíta� s ïalším zdražovaním, na-
ko¾ko sa v roku 2021 tento poplatok navýši na 30 €/t.

Obec pristúpila k zvýšeniu poplatku za komunálny 
odpad a drobné stavebné odpady kvôli rozdielu medzi 
príjmami za odvoz komunálneho odpadu a reálnymi 
výdavkami obce zaò. 

Pod¾a zákona, producenti odpadov (obèania a podni-
katelia) majú znáša� všetky náklady súvisiace s nakla-
daním odpadu na území obce. V opaènom prípade obec 
porušuje zákon o rozpoètových pravidlách. Z uvedeného 
dôvodu obec nesmie dopláca� zo svojho rozpoètu za vý-
voz a nakladanie s odpadom, výšku poplatku musí nasta-
vi� tak, aby zodpovedala nákladom, ktoré s komunálnym 
odpadom má.

Dôležité je uvedomi� si, že platíme len za vývoz komu-
nálneho odpadu, financovanie triedeného zberu vybraných 
zložiek KO (skla, papiera, plastov, kovov a nápojových 
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kartónov) zabezpeèuje v plnej miere organizácia zodpo-
vednosti výrobcov, v našej obci spoloènos� Natur-pack, 
s. r. o. Preto platí, že narastaniu poplatku za komunálny 
odpad sa vyhneme len vtedy, ak zodpovedne pristú-
pime k jeho triedeniu. Odpad separujeme do farebne 
odlíšených vriec, ktoré naša obec poskytuje obèanom 
zväèša na zaèiatku kalendárneho roka.

Všetky opatrenia, èi už nový odpadový zákon alebo 
zvýšenie poplatkov za odpad nás majú motivova�       
k intenzívnejšiemu triedeniu odpadu. Slovensko totiž 
musí do roku 2035 splni� recyklaèné ciele Európskej 
únie. Recyklácia by sa tak mala zvýši� na 55 až 60 percent 
všetkého vyprodukovaného odpadu.

– redakèná rada –

Ohlásenie stavebnému úradu postaèí pri drobných stav-
bách, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré 
nemôžu podstatne ovplyvni� životné prostredie, a to sú:

2
• Prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m  
a výšku 5 m (kôlne, práèovne, letné kuchyne, prístrešky, za-
riadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného 
zvieratstva, èakárne a stavby športových zariadení a pod.).

Podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 
2

25 m  a håbku 3 m (napr. žumpy pivnice).
Za drobné stavby sa považujú aj stavby organizácií na les-

nej pôde slúžiace na zabezpeèovanie lesnej výroby a po¾ov-
2

níctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m  a výška    
5 m, oplotenie, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete      
a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb 
na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, nástupné 
ostrovèeky hromadnej dopravy a pod.

Obec Jovsa – stavebný úrad, pod¾a predložených dokladov  k 
ohláseniu oznámi, že proti uskutoèneniu drobnej stavby nemá 
námietky, alebo urèí, že ohlásenú drobnú stavbu možno usku-
toèni� len na základe stavebného povolenia.
Potrebné doklady:

ohlásenie drobnej stavby (tlaèivo ohlásenie drobnej stavby 
zverejnené na web. stránke obce),

jednoduchý situaèný výkres pod¾a pozemkovej mapy ka-
tastra nehnute¾ností s vyznaèením umiestnenia stavby na po-
zemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami 
a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,

doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo     
k pozemku,

ak sa majú pri uskutoèòovaní stavby použi� susedné nehnu-
te¾nosti, vyjadrenia vlastníka tejto nehnute¾nosti (napr. stavba 
oplotenia...),

ak ide o stavby uskutoèòované svojpomocou, vyhlásenie kva-
lifikovanej osoby, že bude zabezpeèova� uskutoènenie stavby,

jednoduchý technický opis stavby,
rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia, resp. súhlasy, posú-

denia orgánov štátnej správy.
Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti.
Poplatky: pod¾a zákona è. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch a Sadzobníka správnych poplatkov a to:
10 € fyzická osoba
30 € právnická osoba
80 € stavba elektronickej komunikaènej siete

•  

•

•

•

•

•

•

•
•

   Miroslav Volovár
odborný zamestnanec Stavebného úradu Vinné
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Montáž kovanej kupoly na obecnú studnièku.

Realizácia Stolnotenisového turnaja o putovný pohár 
starostky obce.

Kolaudaèné konanie spojené s miestnym zis�ovaním 
rodinného domu rod. Bajuszovej.

Pracovné stretnutie starostky obce so zástupcami róm-
skej komunity.

Spracovanie roènej úètovnej závierky za rok 2019 a for-
mulárov vzájomných vz�ahov.

Prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie k vo¾bám 
do NR SR.

Úèas� starostky obce na pracovnom stretnutí starostov 
Spoloèného školského úradu vo Vinnom.

Uvítanie detí do života obce narodených v roku 2019.

Úèas� na slávnostnom zasadnutí obecných zastupi-
te¾stiev okolitých obcí organizovanom Obecným 
úradom Poruba pod Vihorlatom.

Úèas� starostky obce na konaní o vydanie stavebného 
povolenia a miestnom šetrení oh¾adom prevádzkovej 
budovy v lesnej škôlke Myslina.

Úèas� starostky obce na školení MAS Zemplín pod Vi-
horlatom oh¾adom predkladania žiadostí o poskytnutí 
NFP.

Odchyt psov pri obecnej osembytovej jednotke.

Prijímanie opatrení a usmernení Vlády SR, Ústredného 
krízového štábu SR, Ministerstva školstva SR, Úradu 
verejného zdravotníctva SR oh¾adom šírenia korona-
vírusu COVID-19.

Odstraòovanie nelegálnych skládok.

Údržba a úprava verejných priestranstiev, orez náleto-
vých drevín.

Prieskum trhu na realizáciu kamerového systému.

Výkopové práce na futbalovom ihrisku a pred ma-
terskou školou.

Spracovanie roèného výkazu o dani z nehnute¾ností.

Podujatie NA ¼ADE pre priaznivcov korèu¾ovania      
a ¾adového hokeja.
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UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

Kolaudaèné konanie spojené s miestnym zis�ovaním  
rodinného domu Mgr. Patrika Ciklaminyho.

Úèas� starostky obce na seminári Skúsenosti s uplatòo-
vaním novely zákona è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme       
„pre obce a školy”.

Úèas� pracovníèky OÚ na seminári Povinné zverej-
òovanie v elektronickej podobe – webové sídlo a CUET 
(centrálna úradná elektronická tabu¾a) 
na www.slovensko.sk.

Úèas� starostky obce na vzdelávacom seminári Su-
sedské spory, s�ažnosti a petície a úlohy starostu, 
komisií, kontrolóra a zastupite¾stva v nich.

Úèas� starostky obce na pracovnom stretnutí èlenov 
Mikroregiónu Šírava.

Úèas� starostky obce a ekonómky na školení pred-
sedov, podpredsedov a zapisovate¾ov okrskových vo-
lebných komisií pre vo¾by do NR SR v r. 2020.

Oslovenie o sponzorstvo reprezentaèného plesu obce, 
jeho príprava a realizácia. 

Úèas� starostky obce na vzdelávacom seminári Podá-
vanie majetkových priznaní po novom a odmeòovanie 
volených funkcionárov.

Pracovné stretnutie so zástupkyòou Komunálnej 
pois�ovne.

Úèas� starostky obce na výroènej schôdzi Základnej 
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Jovse.

Druhé zasadnutie okrskovej volebnej komisie k vo¾bám 
do NR SR.

Kolaudaèné konanie spojené s miestnym zis�ovaním 
rodinného domu Matúša Dermeka.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.

Inventarizácia majetku k 31. 12. 2019.

Vo¾by do NR SR.
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Aktualizácia povodòového plánu obce.

Doplnenie chýbajúcich adresných bodov v registri 
adries.

Spracovanie nového registratúrneho poriadku obce, 
ktorý bol schválený Štátnym archívom Michalovce 
pod¾a právnych predpisov.

Operatívne pracovné stretnutie s vedením základnej     
a materskej školy.

Uvedenie v poradí druhého výtlaèku kroniky obce do ži-
vota obce, predstavenie novej kronikárky, Mgr. Miriam 
Rogu¾ovej.

Spracovanie úètovných finanèných výkazov za I. Q. 
2020.

Spracovanie závereèného úètu obce Jovsa za rok 2019.

Vypracovanie výroènej správy obce za rok 2019.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.

Predloženie dokumentácie Košickému samosprávnemu 
kraju k príprave zmluvy o NFP k projektu Vybudovanie 
vodovodu v obci Jovsa, dožiadanie vyjadrenia hlav-
ného kontrolóra obce.

Realizácia kamerového systému, zaškolenie zodpo-
vednej osoby, vypracovanie smernice.

Úèas� poverených osôb na školení elektronického 
sèítania domov a bytov (e-learning) s absolvovaním 
výstupných testov.

Oprava darlingu v budove OcÚ a ponorky v studni     
pri Dome smútku.

Výrub drevín na základe Rozhodnutia Okresného úradu, 
odboru starostlivosti o ŽP na parc. C-KN è. 1073/1 
(oproti rodinnému domu è. 287). 

Konanie spojené s obhliadkou oh¾adom výrubu drevín 
na parcele C-KN è. 383 v k. ú. Jovsa.
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JÚN

Obnovenie školského vyuèovania a prevádzok v základ-
nej a materskej škole, vrátane školského klubu a škol-
skej jedálne s úèinnos�ou od 1. júna 2020 za prísnych 
epidemiologických a bezpeènostných opatrení, zabez-
peèenie ochranných a dezinfekèných prostriedkov.

Pracovné stretnutie so zástupcami spol. CEE Real Estate 
Group, s. r. o. oh¾adom novonavrhovanej výstavby 
Šíravy Park v k. ú. Klokoèov, Kusín.

Príprava obecných novín.

Podanie žiadosti o Wifi 4 EU – bezplatný prístup k in-
ternetu na verejných priestranstvách. 

Údržba stien a hygienická ma¾ba v miestnostiach 
Domu smútku.

Výrub suchých a poškodených stromov. 

Zriadenie kvalifikovanej elektronickej peèate pre obec. 

Údržba miestnych komunikácií.

Úèas� starostky obce na zasadnutí Vodných rád vo Vin-
nom za úèelom prípravy Programu obnovy krajiny       
a riešenia prívalových zrážok, lokálnych záplav, po-
vodòových rizík, extrémnych horúèav a extrémneho 
sucha, za úèelom potreby zavies� integrovaný prístup  
k ochrane prírodných zdrojov v krajine.

Spracovanie konsolidovanej úètovnej závierky za rok 
2019. 

Vypracovanie  konsolidovanej výroènej správy za rok 
2019.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva. 

Spustenie kamerového systému do prevádzky, ozna-
èenie monitorovaných priestorov v obci.

Riešenie škody na obecnom majetku spôsobenej do-
pravnou nehodou na ceste II/582.

Akreditovaný rozbor vôd spol. VVS, a. s. z odberných 
miest MŠ, ZŠ, OcÚ.

Ocenenie žiakov s najlepšími výchovno-vzdelávacími 
výsledkami za šk. rok 2019/20.

Zasadanie krízového štábu, následné opätovné zdôraz-
nenie verejným rozhlasom povinnosti dodržiavania 
prijatých opatrení a nešírenia medzi obèanmi osobných 
informácií o prípadných nakazených s dôrazom na zá-
kon o ochrane osobných údajov. 

Prijatie pracovno-právnych opatrení poèas prerušenia 
prevádzky MŠ poèas mesiaca máj.

Usmernenie adresované vedeniu základnej školy v rie-
šení pracovnoprávnych vz�ahov poèas prerušenia pre-
vádzky ZŠ poèas mimoriadnej situácie v mesiaci máj 
2020.

Požiadavka starostky obce na gener. riad. VVS, a. s. 
oh¾adom prehodnotenia stanoviska k spolufinanco-
vaniu projektu, prosba o súèinnos� pri riešení kritického 
stavu nedostatku vody.

APRÍL

Spolupráca s Policajným zborom oh¾adom nedodržia-
vania zákazu zhromažïovania sa u neprispôsobivých 
obèanov, opätovné upozornenia PZ a vedenia základnej 
školy.

Osadenie oplotenia pred areál materskej školy a ståpov 
na záchytnú sie� na miestnom futbalovom ihrisku.

– redakèná rada –
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Florbalový turnaj
Dòa 28. 2. 2020 sa naši žiaci 1. a 2. 

roèníka zúèastnili okresného kola 
florbalového turnaja na Základnej 
škole Komenského 12 v Sobran-
ciach. V zastúpení silnej konku-
rencie okolitých škôl vybojovali 
krásne 2. miesto. 

Našim najmenším športovcom 
srdeène blahoželáme a prajeme 
ve¾a ïalších športových 
úspechov.

ŠKOLSKÝ PLES
Trinásteho februára tohto roku dýchala naša škola 

noblesou a atmosférou výnimoènosti. Žiaci sa akoby šib-
nutím èarovného prútika zmenili na krásne dámy a ele-
gantných pánov. Školský ples, už v poradí štrnásty, sa 
niesol tentokrát v znamení „morského vánku”. 

Úvod plesu patril kultúrnemu programu, o ktorý sa 
postarali žiaci 3. a 4. roèníka. Po pirátskom tanci nasle-
doval príhovor pani riadite¾ky PaedDr. Kataríny Kerešta-
novej a následne skvelá zábava, ktorou nás sprevádzal    
p. uè. Pulko. Ako každý rok sa všetci nielen zabávali, ale 
taktiež si aktívne osvojovali a upevòovali základy spolo-
èenského správania a stolovania. Tešíme sa, že pozvanie 
prijali aj niektorí oteckovia, ktorí svojou aktívnou èin-
nos�ou vedú našich žiakov prostredníctvom florbalu        
k športu. Vyvrcholením plesu bola bohatá tombola, ktorá 
potešila mnohých prítomných. Nesmieme zabudnú�     
na žiakov druhého stupòa, ktorí svoje estetické cítenie     
a šikovnos� predviedli pri výzdobe plesovej sály i deko-
rácii stolov. Taktiež sme hrdí na našich deviatakov, 
pretože aj tento rok bravúrne zvládli obsluhu plesajúcich. 

Ïakujeme všetkým, ktorí sa podie¾ali na príprave 
plesu a tešíme sa opä� o rok.

VYUÈOVANIE V OBDOBÍ COVID-19
V súvislosti s respiraèným ochorením vyvolaného 

koronavírusom COVID-19 sme 16. marca 2020 boli 
nútení preruši� vyuèovanie aj na našej základnej škole.

Pod¾a podmienok a mož-
ností sme zabezpeèili 
samoštúdium žiakov pros-
tredníctvom ich elektro-
nickej komunikácie s peda-
gogickými zamestnan-
cami školy. Na základe 
Metodiky hodnotenia 
žiakov základných škôl  
sme vyuèovali dištanènou 
formou a obsah vzdelá-
vania upravili na hlavné 
vzdelávacie oblasti. Vzde-
lávanie prebiehalo pomo-
cou portálu www.bezkrie-
dy.sk, facebooku, on-line 
vyuèovacími hodinami, e-
mailovou a telefonickou 
komunikáciou, alebo v pa-
pierovej, tlaèenej forme 
pre žiakov, ktorí nemali 

prístup k internetovému 
zdroju. Pri plánovaní ob-
sahu vzdelávania v hlav-
ných vzdelávacích oblas-
tiach sme sa sústredili     
na �ažiskové uèivo daného 
roèníka a uèivo, ktoré je 
nevyhnutnou podmienkou 
porozumenia uèiva v nasle-
dujúcom roèníku. Sústre-
dili sme sa na opakovanie, 
upevòovanie a prehlbo-
vanie už prebraného uèiva. 
Touto cestou chceme poïa-
kova� všetkým uèite¾om   
a rodièom, že spoloènými 
silami zvládli toto nároèné 
obdobie a urobili všetko 
pre to, aby boli naše deti 
kvalitne vzdelávané.

PaedDr. Katarína Kereštanová, riadite¾ka školy

ZO ŽIVOTA 
MATERSKEJ ŠKOLY

Školský rok nám ubehol 
ako voda a my sme ho       
v materskej škole strávili 
najlepšie ako sme mohli. 
Zo všetkých naplánova-
ných spoloèných aktivít sa 
naše deti zabavili na karne-
vale spolu so svojimi ro-
dièmi a súrodencami. Žia¾, 
ïalší priebeh školského 
roka nikto z nás neèakal. 
Daná situácia nám neumož-
nila pokraèova� v ostatných 
spoloèných aktivitách. Ale 
aj èas strávený v tomto 
období, mimo materskej 

školy, sme boli v kontakte 
pomocou sociálnych sietí, 
za èo sa chceme poïako-
va� všetkým rodièom, ktorí 
s nami spolupracovali.  

Školské brány sa nám 
opä� otvorili práve vo svia-
tok detí, èo bol asi najkrajší 
darèek, aký sme si mohli 
pria�. Opä� sme sa stretli 

všetci zdraví a š�astní, ale aj 
iní. Zrazu sme si uvedomili, 
že nie všetko je pre nás 
samozrejmos�ou, dokonca 
ani ranné vstávanie za po-
vinnos�ami, avšak spoloè-
nými silami zvládneme aj 
tie �ažšie chvíle. 

Do školských lavíc v sep-
tembri zasadnú piati naši 
kamaráti. Sú to: Laurinka 
Èižmárová, Šimonko Lobo, 
Frederik Saloò, Pe�ka Sta-
riatová a Sabínka Šeptáková. 

Prajeme im ve¾a úspe-
chov.

Deti sú neskutoène úžas-
né a poviem to jednoducho 
„dobili nám baterky”.

ÏAKUJEME.

Marcela Jakubová, riad. MŠFoto: Lucia Havrilová
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S RADOS�OU SME UVÍTALI

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

Laura Semjanová – január
Melánia Èuchranová – február

Peter Kurej – február
Alexej ¼ušyn – apríl

Mgr. Gabriela Matušková

BLAHOŽELÁME

70

60

90

Andrej Džupina
Jaroslava Kališová
Ladislav Mihaleèko
Mária Moškanièová

Ing. Milan Marcinèák
Milan Kurej

Anna Hreòková
Kvetoslava Berdáková

Dušan Trembu¾ák
Božena Lechmanová

Verona Pavlovièová

VERNOS� SI S¼ÚBILI

Monika Pajtášová
Aleksij ¼ušyn

Michaela Geciová
Matúš Èuchran

Margita Muchová
Marek Demeter

Pred ich životnými skúsenos�ami a múdros�ou, 
pred ich vierou a trpezlivos�ou 
prija� každú boles� i utrpenie 

skladáme svoju úctu a všetkým jubilantom 
želáme dobré zdravie, Božie požehnanie, 

porozumenie v rodine 
i medzi spoluobèanmi.

ÏAKUJEME
štedrým sponzorom Valentínskeho plesu obce, v tomto 

roku nimi boli: Obec Jovsa, starostka obce Jovsa, sta-
rosta obce Poruba pod Vihorlatom, Vojenské lesy a ma-
jetky Kamenica nad Cirochou, FRICUP Stav s. r. o. – Jovsa, 
Tlaèiareò Adrián Bura¾ – Jovsa, HALWOOD s. r. o. – Ing. 
Ladislav Halapy – Kusín, FK TJ ŠM JOVSA, AVON       
– Patrícia Modráková – Jovsa, ROVKUR– Ing. Monika 
Rovòáková – Jovsa, Miloš Andrejco ml. – Jovsa, Pavol 
Andrejco – Jovsa, Gabriela Ma�ašová – Kusín, STREÒO 
– geodetické práce spol. s. r. o. – Vyšná Rybnica, MARS  
– Marián Jakub – Kusín, Milan Halajèík – Bežovce, 
Martin Gorej – Porostov, Požièovòa vodných bicyklov    
– Laco Ondrík, požiarny technik – Vladimír Miš¾an      
– Jovsa, FARMASI – Mgr. Emília Megelová – Hatalov, 
Kvetinárstvo HANIK – Michalovce, Vináreò KOŠTO-
VOÈKA – M. Popik – Michalovce, Po¾ovnícke združenie 
VIHORLAT Jovsa, K-studio s .r. o. Michalovce, SEM-TAB 
Michalovce, Farbea Michalovce, LEPAL Technik s. r. o. 
Michalovce, UHAL Trade s. r. o. Michalovce, DECENT 
SC s. r. o. Michalovce, KARLO s. r. o. Michalovce, EDI-
SON SK s. r. o. Vranov nad Top¾ou, Papier Lechman s. r. o. 
Michalovce, FÚRA s. r. o. Rozhanovce, StaMi-a s. r. o. 
Michalovce, ARCUS – Ing. ¼. Vasi¾ – Michalovce, PD 
Poruba pod Vihorlatom, Pekáreò ILaS, LEKOS s. r. o. 
Sobrance, Mäso – údeniny Pozdišovce, Ranè Klokoèina 
– Zemplínska šírava, Èerpacia stanica MIHALOV – Ka-
luža.

Ïakujeme za ochotné šitie rúšok pre obèanov: Agáte 
Jacikovej, Margite Šafinovej, Anete Chmeliarovej a Da-
niele Miš¾anovej.

za spoluprácu pri realizácii plesu: za-
mestnancom obecného úradu, Patrícii Modrákovej a ria-
dite¾ke MŠ, Marcele Jakubovej.

za nezištné práce pre obec pri usádzaní 
oplotenia pri MŠ a záchytnej siete na miestnom futba-
lovom ihrisku: Rastislavovi Èornejovi, Slavkovi Rusi-
novi, Milanovi Èorejovi, Rudolfovi Stariatovi, Mariánovi 
Zušèákovi, Pavlovi Èuchranovi.

za dobrovo¾nícku èinnos� v redakènej rade   
–  Mgr. Emílii Megelovej. 

kronikárke obce, Marcele Birèákovej,    
za úsilie a dlhoroènú prácu pri vedení kroniky obce,    
za uchovanie písomných záznamov pre budúce generácie. 

za výrub pod¾a rozhodnutia okresného 
úradu – Tomášovi Štofovi.

za nezištnú opravu èerpadla pri Dome 
smútku Jánovi Andrejcovi.

za výrub suchých a ohrozujúcich drevín:
Michalovi Modrákovi ml., ¼ubošovi Modrákovi a Ing. 
Františkovi Halapymu.

Lesnej správe Jovsa za valcovanie frézova-
ného asfaltu pri rómskej bytovke.

Ïakujeme 

Ïakujeme 

Ïakujeme 

Ïakujeme 

Ïakujeme 

Ïakujeme 
 – 

Ïakujeme      

Ïakujeme 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Rudolf Šafin – január
Štefan Andrejco – február

Juraj Semko – február
Helena Birèáková – marec
Zuzana Ochraòová – máj

– redakèná rada –
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Turnaj zaèal registráciou hráèov a úvodným prího-
vorom starostky obce, ktorá všetkých úèastníkov srdeène 
privítala a popriala sú�ažiacim ve¾a zdaru pri hre v duchu 
fair-play, fyzickej a duševnej pohody a príjemné, športom 
a priate¾skou atmosférou naladené, popoludnie.

Organizaèné pokyny predniesli vedúci turnaja, ktorými 
boli pre I. a II. kategóriu Ing. Ladislav Andrejco a pre III. 
kategóriu Miroslav Èerveòák. 

Sústredene a zodpovedne sa sú�ažilo. Po ukonèení  
hier vylosovaných dvojíc, prišlo oèakávané vyhodnotenie 
kategórie. Finálové zápolenie potvrdilo známe príslovie 
„Tréning robí šampióna” a ví�azstvo i tentokrát obhájil  
p. Michal Rejta. Po predchádzajúcich ví�azstvách IV. a V. 
roèníka turnaja sa stal majite¾om ví�azného pohára         

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ 
O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTKY OBCE

     Ako tradiène aj v tomto roku obec organizovala VI. roèník Stolnotenisového turnaja 
o putovný pohár starostky obce, ktorý sa uskutoènil 4. januára v sále obecného úradu.

a do jeho zbierky tak pribudla ïalšia, veríme, že hod-
notná trofej. 

V mene obce a vedúcich turnaja vyslovujeme ve¾ké 
poïakovanie všetkým úèastníkom s vierou, že o rok sa 
stretneme opä� v rovnako hojnom poète, v dobrom zdraví 
a príjemnej atmosfére.

Ví�azom VI. roèníka Stolnotenisového turnaja o pu-
tovný pohár starostky obce srdeène gratulujeme.

I. kategória:    
1. Rastislav Ihnát

2. Branislav Momchev
3. Kevin Hrstka

II. kategória:   
1. Pavol Èuchran

2. Ján Kalafaktor ml.
3. Timotej Èornej

III. kategória: 
1. Michal Rejta

2. Rudolf Stariat
3. Marián Ždiòák

– redakèná rada –


