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 Nezávisle od testovania bolo potrebné zvládať množ-
stvo úloh, povinností a pracovných stretnutí. Kvôli me-
niacej sa legislatíve, zúčastňovali sme sa mnohých školení  
a seminárov nevyhnutných k rozšíreniu a aktualizácii 
potrebných poznatkov. S cieľom získať nenávratné fi-
nančné príspevky a ušetriť finančný rozpočet obce, 
zapojili sme sa do niekoľkých výziev, dúfajúc v úspeš-
nosť našich projektových zámerov.
 Mnohí z Vás, milí spoluobčania, ocenili naše gesto 
vďačnosti a spolupatričnosti – rozdávanie vitamínových 
balíkov s túžbou prispieť k ochrane toho najdôležitej-
šieho a najcennejšieho – Vášho zdravia.
 Pri príležitosti Dňa učiteľov sme poďakovali všet-
kým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom 
za množstvo vynaloženého úsilia pri výchove a vzdelá-
vaní našich ratolestí v týchto sťažených podmienkach,    
a popriali im, aby ich aj naďalej sprevádzal životný 
optimizmus, kreativita a empatia, aby i naďalej šírili poz-
nanie, rozvíjali tvorivosť, pomáhali k celkovému rastu    
a rozvoju osobností im zverených. 
 Uvoľnenie opatrení nám dovolilo slávnostne uvítať 
do života obce naše deti narodené v minulom roku a tiež 
oceniť žiakov miestnej základnej školy, ktorí v školskom 
roku 2020/2021 získali svojou usilovnosťou a pravidel-
nou prípravou na vyučovanie výborné výchovno-vzde-
lávacie výsledky.
 S prichádzajúcim časom dovoleniek a oddychu do-
voľte mi popriať Vám, milí spoluobčania, Vaším rodinám 
i blízkym, pokojné a inšpirujúce dni plné spokojnosti, 
optimizmu, neopakovateľných chvíľ a hrejivých zá-
žitkov.

 začiatok tohto roka bol i tentokrát hektickým. Hneď    
v prvých dňoch bolo potrebné uzavrieť vyhodnocujúcu 
fázu projektu Kamerový systém v obci Jovsa a zároveň 
vyvinúť úsilie pri zriaďovaní mobilného odberového 
miesta v našej obci, flexibilne riešiť zabezpečenie perso-
nálu, podanie žiadosti na Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva, žiadosti na Úrad pre dohľad nad zdra-
votnou starostlivosťou o pridelenie kódu, zabezpečiť 
ochranné pomôcky a dezinfekciu, ako aj odvoz biolo-
gického odpadu, a to nielen so zámerom splniť si povin-
nosť, ale so zámerom byť ústretoví voči našim občanom, 
nevystaviť ich zbytočným stresom a vyčkávaniu v ne-
priaznivom počasí v dlhých radoch. Keď sme realizovali 
prvé testovanie naším odberovým tímom v rámci celo-
slovenského skríningu Zachráňme spolu životy, ne-
mysleli sme, že víkendové testovanie sa stane súčasťou 
nášho života a že bude potrebné podľa COVID AUTO-
MATU zabezpečovať ho tak často. Opäť sme vychádzali 
v ústrety občanom, ktorí potvrdenie z testovania potre-
bovali do svojich zamestnaní. 
 V našej obci sme v tomto roku zrealizovali  16 testo-
vaní s nasledovnými výsledkami:

Mgr. Ľubica Čornejová, 
starostka obce
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MATRIKA

 Tvorí ju kniha narodení, kniha manželstiev a kniha 
úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie pre každú 
obec, kniha manželstiev sa vedie ako spoločná pre všetky 
spádové obce. Spádové obce nášho matričného úradu: 
Jovsa, Kusín a Poruba pod Vihorlatom. O výpis z matriky 
môže požiadať osoba, ktorej sa zápis týka, alebo člen jej 
rodiny, ktorým je manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci   
a ich deti. V prípade preukázania záujmu aj iná blízka 
osoba.

 Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fy-
zických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo 
alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štát-
nych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, 
uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Matrika 
je verejná listina.

Mgr. Gabriela Matušková

MATRIČNÝ ÚRAD JOVSA ZABEZPEČUJE 
TÚTO MATRIČNÚ ČINNOSŤ:

• Zápis narodenia dieťaťa.
• Zápis uzavretia manželstva a s tým spojená sobášna 
 agenda.
• Zápis úmrtia a s tým spojená úmrtná agenda.
• Vydáva rodné listy, sobášne listy a úmrtné listy na použi-     
 tie v tuzemsku aj v cudzine – správny poplatok je vo výš- 
 ke 5,00 €.
• Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa.
• Po predložení cudzozemských verejných listín preberá
 žiadosti a pripravuje podklady na zápis narodenia, uza-
 vretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktorí
 sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzi-
 ne do osobitnej matriky MV SR v Bratislave.
• Nazeranie  do  matriky  a  výpisy  z  matriky  len  osobám
 a  úradom  uvedeným  v  zákone  o  matrikách  –  správny
  poplatok  vo  vý ške  2  €  za  každý  zväzok. 
• Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov.
• Vedie zbierku listín (tvoria ju listiny, ktoré slúžia ako
 podklad na zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu
 v matrike) a odovzdáva ju Okresnému úradu Micha-
  lovce.
• Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode
 manželstva.
• Organizovanie občianskych obradov.
• Plní  oznamovaciu  povinnosť  o  údajoch  zapísaných
 v matrike voči štátnym orgánom, obciam a iným usta-
 novizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpi-
 soch.
• Štatistické hlásenie.

 Od 1. 10. 2015 sa menil zákon o matrikách a je možné 
si matričný doklad /rodný, sobášny i úmrtný list/ vyz-
dvihnúť na hociktorej matrike, bez ohľadu miesta, kde 
matričná udalosť nastala. Teda ak sa občan narodil napr.   
v Michalovciach nemusí cestovať do Michaloviec, ale 
rodný list mu je možné vydať napr. aj v Jovse a naopak. 
Zápis matričnej udalosti zostáva tak ako to bolo doteraz. 
Teda prvý rodný list a príslušné doklady po narodení die-
ťaťa, alebo úmrtný list pri úmrtí sa musí vybaviť v mieste 

narodenia alebo úmrtia. Uvedený doplnok sa týka len 
ďalších výpisov, t. j. ak je už zápis v matrike i v infor-
mačnom systéme vytvorený a odrevidovaný príslušnou 
matrikou. Matričné doklady /staršieho dáta/ sa nemusia 
vydať na počkanie, a to v tom prípade ak nie sú uvedené   
v informačnom systéme alebo nie sú príslušnou matrikou 
odrevidované. Príslušná matrika to dorieši a pošle avízo, 
že matričný doklad je možné vydať inou matrikou.

ĎALEJ MATRIČNÝ ÚRAD V JOVSE VYKONÁVA:

OSVEDČENIE PODPISU

 Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy 
prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa 
pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje.
 Potrebný je jeden z dokladov:
 – občiansky preukaz
 – cestovný pas
 – povolenie na pobyt cudzinca
 Vybavuje sa na počkanie a poplatok v zmysle zákona 
NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov za osvedčenie podpisu na listine,  
za každý podpis 2,0 €. Správny orgán môže poplatok 
zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, 
urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo 
úradnej miestnosti.

OSVEDČENIE LISTINY

 Osvedčovaním listiny obec Jovsa potvrdzuje, že kópia 
listiny sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo 
s jej osvedčenou kópiou. Osvedčovaním zhody kópie lis-
tiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správ-
nosť ani pravdivosť skutočností uvedených v listine.
 Potrebný je jeden z dokladov:
  – občiansky preukaz
  – cestovný pas
  – povolenie na pobyt cudzinca
 Vybavuje sa na počkanie a poplatok v zmysle zákona 
NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov za osvedčenie fotokópie za každú 
aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,0 €, v českom 
jazyku 3,0 €.




 ,,Deti dokážu urobiť lásku silnejšou, dni kratšie a noci 
dlhšie, peniaze menšie, ale DOMOV ŠŤASTNEJŠÍ.“

 Narodenie malého die-
ťatka, nového člena, pred-
stavuje najkrajšie okamihy 
v živote jeho rodičov, 
súrodencov, jeho rodiny, 
no je aj významnou uda-
losťou obce, ktorej sa stáva 
súčasťou.
 Veľká rodina ,,Jovsanov“ 
sa v roku 2020 rozšírila      

o piatich malých členov. 
Posledný májový deň sa 
preto, v našej obci, udiala 
milá a významná udalosť  
– Uvítanie detí, našich naj-
mladších občanov, do ži-
vota. Pre starostku obce 
bolo cťou, v obradnej sieni 
obecného úradu, slávnostne

Pokračovanie na s. 3
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Mgr. Michaela 
Podhorová

privítať Melániu Čuchra-
novú, Alexeja Ľušyna, 
Petra Kureja, Zaru Roz-
honovú a Lauru Semja-
novú, spolu s ich rodičmi.

Dokončenie zo s. 2



Milí seniori,
 pred rokom sme bilancovali ročnú činnosť novozalo-
ženej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Jovse 
a hneď nato sme viac ako rok zostali uzatvorení bez kon-
taktu a stretávania sa. Náš plán na rok 2020 sme nemohli 
kvôli pandémii naplniť, a tak sa teraz začíname po uvoľ-
není  opatrení  rozbiehať nanovo.
 V marci sme zakúpili po 2 ks respirátorov a rozdali 
svojim členom. Počas pravidelného pretestovania obča-
nov našej obce sa členky výboru starali o zdravotníkov na-
pečenými dobrotami a striedavo im nosili koláče ku káve. 
 Začiatkom júna sme rozbehli akciu chodenia s palič-
kami nazvanú tiež Nordinc Walking. Tohto zdravého 
severského chodenia sa zúčastňuje zatiaľ 12 členov, ktorí 
pod vedením inštruktora boli zaučení do tejto zdraviu 
prospešnej činnosti. Veríme, že ďalší sa k nám postupne  
pridajú, a to každú stredu o 16,30 od hlavnej brány  
Lesnej správy Jovsa.
 Plány sú veľké, ak nám pandémia dovolí, v júli je    
pred nami hodnotiaca členská schôdza, na ktorú vás aj 
touto cestou srdečne pozývame. V septembri chceme 
obnoviť rehabilitačné masáže pri dodržiavaní všetkých 
pandemických opatrení, zorganizovať a uskutočniť 
jednodňový zájazd do Bardejovských kúpeľov, zúčastniť 
sa okresných súťaží vo varení guľášu a športových hier.   

 Tak ako minulý rok aj teraz sme obdržali 4 ks poukazov 
do kúpeľov Vyšné Ružbachy a 2 ks do Sliača na mesiac 
október 2021, ktoré boli odovzdané našim členom.
 Ďakujeme členom výboru za pomoc pri organizovaní 
akcii, všetkým našim členom za podporu, dôveru a účasť 
na akciách.
 Pevne veríme, že pliaga Covid-19 čoskoro pominie, 
život nás všetkých sa vráti do normálnych koľají a my sa 
budeme môcť naďalej stretávať a tešiť sa zo spoločne 
strávených chvíľ .

Výbor ZO JDS v Jovse

 Kvôli pandemickej si-
tuácii nebolo možné túto 
slávnosť usporiadať spo-
ločne, tak ako v minulom 
roku, preto mladé rodinky 
prichádzali v priebehu dňa 
individuálne. Rodičia 
novonarodených detí si  
po slávnostnom príhovore 

prevzali, od starostky obce, 
pamätný list malého obča-
na a podpísali sa do pamät-
nej knihy obce. Na znak 
úcty a vďaky boli obdarení 
sladkou dobrotou a darče-
kovou poukážkou. Našich 
najmenších sme rozvese-
lili malým plyšovým med-
vedíkom a dekou s veno-
vaním obce, aby nikdy ne-
zabudli, kde sú ich korene.
     Detičkám prajeme veľa 
šťastia na ich životnej 
ceste, nech rastú v zdraví   
a v spokojnosti, obklopení 
Božou milosťou a láskou 
svojich najbližších, a nech 
sú veľkým prínosom svo-
jej rodnej obce.
     Veríme, že v budúcom 
roku sa v obradnej sieni 
stretneme spoločne so všet-
kými rodičmi ešte väč-
šieho počtu najmenších 
Jovsanov, a túto milú uda-
losť prežijeme s láskou      
a nadšením znova.



JANUÁR

FEBRUÁR

Montáž kovaného zábradlia k blokovým schodom 
obecnej studničky.

Svojpomocné betónovanie prepadu na miestnej komu-
nikácii.

Výmena dverí v priestoroch OÚ zrealizovaná z dôvodu 
potreby výmeny dverí v 8 bytovej jednotke a v budove 
OFK.

Montáž a demontáž vianočnej výzdoby. 

Oprava svietidiel verejného osvetlenia.

Príprava dokumentácie a podanie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok k projektu úprava verejného 
priestranstva „Pri starom mlyne“ v Programe rozvoja 
vidieka cez výzvu MAS Zemplín pod Vihorlatom v ob-
lasti zlepšenia vzhľadu obcí.

Konanie spojené s obhliadkou ohľadom výrubu drevín 
na parcele C-KN č.899 v k.ú Jovsa.

Zúčtovanie projektu Kamerový systém v obci Jovsa.

Proces zriaďovania mobilného odberového miesta v obci 
Jovsa – bolo potrebné: získať povolenie RÚVZ na pre-
vádzkovanie MOM, vypracovať prevádzkový poria-
dok odberového miesta, splniť materiálno-technické 
zabezpečenie MOM, splniť personálne požiadavky, 
zabezpečiť ochranné pomôcky, požiadať ÚDZS o pri-
delenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,  
hlásiť počet vykonaných antigénových testov, spotrebu 
a skladový stav, počet pozitívnych cez aplikáciu    
ÚVZ SR s názvom IS COVID, zabezpečiť hlásenie 
cez aplikáciu NCZI, priebeh testovania hlásiť okres-
nému úradu, odboru krízového riadenia, zabezpečiť 
likvidáciu biologického odpadu a poistenie zodpoved-
nosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s posky-
tovaním zdravotnej starostlivosti. 

Celoslovenské skríningové testovanie obyvateľov      
na Covid-19 „Zachráňme spolu životy“ uskutočnené   
v dňoch 22. – 23. januára, príprava, realizácia. Ďa-
kovný list prednostky okresného úradu za prácu vyko-
nanú v súvislosti s organizáciou, zabezpečením a reali-
záciou testovania, za výborné a vynikajúco zvládnuté 
zabezpečenie všetkých požadovaných úloh. 

V spolupráci s príslušníkmi PZ kontrola dodržiavania 
protiepidemiologických opatrení v rómskej komunite, 
predstavenie terénneho asistenta a výzva na nedoplatky 
nájmu. 

Pracovné stretnutie s Mgr. Janou Becovou, regionálnou 
koordinátorkou Košice – NP COVID MRK Úradu 
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a spus-
tenie projektu Terénneho asistenta COVID 19 v našej 
obci.

Pracovné stretnutie s Ing. Kopasekom z Okresného úradu 
v Michalovciach, odboru životného prostredia.
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UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU
Spracovanie účtovnej závierky za IV. kvartál 2020.

Účasť ekonómky obce na videoseminári Daň z príj-
mov fyzickej osoby najmä zo závislej činnosti za rok 
2020 a aktuálne zmeny od 1. 1. 2021, resp. s inou účin-
nosťou.

Žiadosť obce adresovaná OÚ Michalovce, odboru sta-
rostlivosti o ŽP, o výrub krovitého porastu v okolí        
8 bytovej obecnej jednotky-parc. C-KN č.1156/2, 
1159/2 v k.ú. Jovsa, v správe SPF. Zároveň vyžiadanie 
stanoviska od správcu pozemkov k plánovanému 
výrubu.

Konanie spojené s obhliadkou ohľadom výrubu drevín 
na parcele C-KN č. 493/3 v k.ú Jovsa.

Odovzdanie kroniky obce s písomným záznamom      
za minulý rok.

Rozhodnutie zriaďovateľa o obnovení školského vy-
učovania a prevádzok v základnej a materskej škole      
s účinnosťou od 8. februára 2021 za presne stanove-
ných podmienok.

Zasadnutie krízového štábu obce Jovsa k príkazu pred-
nostky Okresného úradu Michalovce zo dňa 6. 2. 2021 
na zabezpečenie opatrení na ochranu verejného zdra-
via obyvateľstva a vykonania záchranných prác.

Príprava, priebeh a vykonanie sčítania domov a bytov.

Spracovanie individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 
2020.

Spracovanie formuláru vzájomných vzťahov súhrn-
ného celku k 31. 12. 2020.

Spracovanie finančných výkazov k 31. 12. 2020.

Žiadosť obce, na podnet občana, adresovaná Sloven-
skému vodohospodárskemu podniku vo veci zabezpe-
čenia výrubu, resp. orezu brehového porastu a úpravy 
brehov vodného toku Jovsiansky potok, pretekajúceho 
cez pozemok KN registra C/ 1001 v k ú. Jovsa a následné 
riešenie zosuvu brehu pri dome so súpis. č. 178. 
Údržbu predmetného úseku zaradí správca toku SVP, 
š. p. OZ Košice, Správa povodia Laborca Michalovce 
do Plánu opráv a údržby v najbližšom plánovacom 
období, po ukončení delimitácie.

Žiadosť o súčinnosť pri riešení problému nedostatku 
vody v obci, adresovaná podpredsedníčke vlády Slo-
venskej republiky a ministerke investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR, ministrovi životného pros-
tredia Slovenskej republiky, predsedovi KSK, opätovne 
generálnemu riaditeľovi VVS, a. s. a prednostke OÚ 
Michalovce.

Zapojenie sa do výzvy Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR o finančné prostriedky na zlep-
šenie vybavenia školskej jedálne v základnej škole      
a následne schválený finančný príspevok 5 000 eur    
na konvektomat.

Účasť pracovníčky obce na webinári e-Government    
v praxi obce.
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MÁJ

Testovanie v obci zriadenom MOM. 

Asistované sčítanie obyvateľov obce.

Riešenie havarijného stavu prasknutého vodovodného 
potrubia v materskej škole.

Príprava a zaslanie žiadosti o NFP k Zmenám a do-
plnkom územného plánu obce č.2, následné schválenie 
dotácie Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Príprava a podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho 
príspevku na obnovu turisticky zaujímavého objektu  
– prírodnej studničky v obci, revitalizáciu prameňa      
a zatraktívnenie pobytového miesta.

Zabezpečenie pohrebu spoluobčana z MRK.

Distribúcia po 2 ks respirátorov spoluobčanom nad 60 
rokov.

Testovanie v obci zriadenom mobilnom odberovom 
mieste ( MOM ).

Pokračovanie na s. 6

MAREC

APRÍL

Výrub krovia a náletových drevín, údržba a revitali-
zácia verejných priestranstiev.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Frézovanie krovitého porastu za obecným úradom.

Testovanie v obci zriadenom MOM.

Poďakovanie pedagogickým a nepedagogickým za-
mestnancom základnej a materskej školy pri príleži-
tosti Dňa učiteľov.

Výrub miestnych daní a poplatkov.

Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí s pred-
sedom Košického samosprávneho kraja, Rastislavom 
Trnkom, ohľadom podpisu Zmluvy o spolupráci pri re-
alizácii Zemplínskej cyklomagistrály medzi Košic-
kým samosprávnym krajom a obcami Hnojné, Jovsa, 
Kaluža, Klokočov, Kusín, Lúčky, Vinné a Zalužice. 

Odchyt túlavých psov zazmluvnenou spoločnosťou.

Testovanie v obci zriadenom MOM. 

On-line školenie zamestnancov obecného úradu ohľa-
dom asistovaného sčítania obyvateľov obce.

Konanie spojené s obhliadkou ohľadom výrubu drevín 
na parcelách C-KN č. 379 a C-KN č. 263  v k.ú Jovsa.

Spracovanie účtovnej závierky za I. kvartál 2021.

Rozhodnutie zriaďovateľa o obnovení školského vyučo-
vania na 2. stupni Základnej školy v Jovse v súlade        
s rozhodnutím ministra školstva SR zo dňa 12. 4. 2021  
a v súlade s priaznivou regionálnou epidemiologickou  
situáciou, v ktorom rozhodol o obnovení prezenčnej 
formy vzdelávania s účinnosťou od 19. 4. 2021 pre žia-
kov končiacich ročníkov (ôsmy a deviaty) 2. stupňa ZŠ  
a s účinnosťou od 26. 4. 2021 pre ostatné ročníky 
žiakov 2. stupňa ZŠ v súlade s podmienkami pre okres 
Michalovce v rámci COVID AUTOMAT-u.

Štátny stavebný dohľad ohľadom nepovolenej výstav-
by rodinného domu.

Pracovné stretnutie starostky obce so zástupcami spo-
ločnosti VVS, a. s.

Spracovanie účtovných finančných výkazov za I. kvar-
tál 2021.

Pracovné stretnutie starostky obce s prednostkou 
Okresného úradu Michalovce ohľadom riešenia mimo-
riadnej situácie nedostatku vody a aktuálneho stano-
viska spol. VVS, a. s.

Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity v dôsledku 
zvýšenej zrážkovej činnosti a zvýšenia vodnej hladiny  
Jovsianskeho potoka. Obhliadka stavu Jovsianskeho 
potoka zástupcom SVP, š. p. OZ Košice, Správy povo-
dia Laborca Michalovce.

Zveľadenie verejného priestranstva na strednej auto-
busovej zastávke.

Príprava VZN o ochrannom pásme pohrebiska na území 
obce Jovsa a Prevádzkového poriadku pohrebiska.

Spracovanie záverečného účtu obce Jovsa za rok 2020.

Vypracovanie výročnej správy obce za rok 2020.

Slávnostné uvítanie detí do života obce narodených      
v roku 2020.

Podanie žiadosti zriaďovateľa základnej školy o pos-
kytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu  
a športu SR na inovatívne prístupy priestorových riešení 
a výučby v základných a stredných školách v programe  
MODERNEJŠIA ŠKOLA.
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Dokončenie zo s. 5

UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

– redakčná rada –

JÚN

Stavebné konanie spojené s ústnym pojednávaním 
ohľadom výstavby rodinného domu stavebníka Rado-
slava Hreňka a Aleny Hreňkovej na parc. C-KN č. 554 
a 555 v k.ú Jovsa.

Príprava obecných novín.

Realizácia verejného obstarávania na realizačnú pro-
jektovú dokumentáciu pre projekt: Vybudovanie vodo-
vodu v obci Jovsa so zahrnutím novonavrhovaných 
zmien zo strany VVS, a. s. 

Účasť členov odborovej organizácie SLOVES na pra-
covnom stretnutí.

Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí starostov 
a primátorov Regionálneho združenia miest a obcí 
Zemplín – Michalovský región s poslancom NR SR 
Milošom Svrčekom a štátnym tajomníkom Minister-
stva dopravy a výstavby SR Jaroslavom Kmeťom.

Spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 
2020.

Vypracovanie konsolidovanej výročnej správy za rok 
2020.

Podanie žiadosti v národnom projekte CESTA NA TRH 
PRÁCE 3, ktorý sa realizuje podľa § 54 zákona č. 5/2004 
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov       
na základe oznámenia (výzvy) o možnosti prekladania 
žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na pod-
poru vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o za-
mestnanie.

Montáž detského kolotoča v areáli materskej školy.

Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí členov 
Mikroregiónu Šírava ohľadom aktuálnej otázky evi-
dencie odpadu.

Pracovné stretnutie starostky obce s riaditeľkou zá-
kladnej školy.

Testovanie pre členov OFK a účastníkov futbalového 
zápasu.

Hlasovanie písomnou procedúrou per rollam na zasad-
nutí Valného zhromaždenia MAS Zemplín pod Vihor-
latom a na zasadnutí Valného zhromaždenia spoloč-
nosti VVS, a. s. Košice.

Podanie žiadosti v rámci národného projektu NP – POD-
PORA ZAMESTNANOSTI, ktorý sa realizuje podľa 
§ 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti   
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

Účasť starostky obce na rokovaní Bezpečnostnej rady 
okresu Michalovce. 

Distribúcia letákov ohľadom triedeného zberu odpadu.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí starostov 
východného Slovenska s odborno-konzultačným 
workshopom na témy Nakladanie s majetkom obce, 
Odpadové hospodárstvo obce, povinnosti a pripra-
vované zmeny, Nároky na organizáciu času starostu    
v čase krízy.

Doplnenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
pre projekt Detské ihrisko Jovsa – priestor k aktívnemu 
využitiu voľného času.

Očkovanie obyvateľov nad 16 rokov, proti ochoreniu 
COVID 19, prostredníctvom mobilnej očkovacej jed-
notky KSK.

Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí členov 
Mikroregiónu Šírava ohľadom aktuálnych informácií 
zo zasadnutia Rady RZ MOZ-MR.

Prijatie žiakov s najlepšími výchovno-vzdelávacími 
výsledkami za šk. rok 2020/21 starostkou obce so sláv-
nostným zápisom do Pamätnej knihy obce.

Ján Vataha
         strážca CHKO Vihorlat

 V poslednom období sa 
medzi ľuďmi rozmohlo 
vyhadzovanie rôzneho od-
padu do lesa, alebo do krí-
kov popri cestách. Nie je to 
iné ani v katastri obce Jovsa. 
Pri štátnej ceste v smere  
na obec Poruba pod Vihor-
latom sa nachádza Národ-
ná prírodná rezervácia 
Jovsianska hrabina. Je to 
lokalita s najväčším výsky-
tom bledule jarnej kar-
patskej, ktorá sa vyskytuje 
iba na východnom Slo-
vensku. Aj tam sa vysky-
toval odpad. Správa Chrá-
nenej krajinnej oblasti 
Vihorlat na tejto lokalite 
zbiera odpad už niekoľko 


rokov v spolupráci so žiak-
mi michalovskej základnej 
školy. Tento rok sa takáto 
brigáda nemohla uskutoč-
niť z dôvodu opatrení proti 
korona vírusu. V apríli  
sme sa preto, pracovníci 
CHKO, rozhodli odpad 
vyzbierať v rezervácii 
sami. Spolu sme vyzbie-
rali na úseku popri ceste 
10 vriec odpadu. No toto 
nie je riešenie, mali by sme 
si uvedomiť, že každý má-
me vlastnú zodpovednosť 
za životné prostredie a aj 
to, ako sa k nemu sprá-
vame o nás niečo hovorí.
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S RADOSŤOU SME UVÍTALI

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

Andrea Macanová – marec
Dominika Ochraňová – máj

Stela Harakaľová – máj

Mgr. Gabriela Matušková

BLAHOŽELÁME

70

60

Anna Sojková
Pavol Orlej

Anna Hudáková
Eugen Lechman

Alexander Klanica

Žanna Rusinová
Ľubomíra Modráková

Michal Miňo
Miroslav Podhora

Ľudmila Maščeníková
Eva Demeterová

VERNOSŤ SI SĽÚBILI

Mgr. Mariana Ždiňáková
Ivan Hrabovský

ĎAKUJEME

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Roman Kandra – február

Anna Tomčová – marec

Ing. Ján Tomko – marec

Miroslav Balický – apríl

Michal Durkaj – máj

– redakčná rada –

• Bc. Monike Berdákovej za ochotu zastúpenia zdravot-
   ného personálu v odberovom tíme, pri zriaďovaní mo-
   bilného odberového miesta v obci a ústretovosť pri rea-
   lizácii jednotlivých testovaní,

• kronikárke  obce,  Mgr.  Miriam  Roguľovej,  za  úsilie 
   pri zaznamenávaní sledu jednotlivých udalostí v roku 
   2020,

• Lesnej správe v Jovse za závoz výtlkov kameninou,

• Vladimírovi Mišľanovi za ústretovosť a čas pri údržbe 
   areálu materskej školy, 

• Mariánovi Zuščákovi a Zdenovi Minďárovi za ústreto-
   vosť pri úprave verejného priestranstva, 

• Lenke Andrejcovej, Milene Gazuličovej, Márii Soroči-
   novej, Gabriele Maťašovej a Ľudovi Žeňuchovi za slad-
   ké potešenie venované členom mobilného odberového 
   tímu,

• Mgr. Emílii Megelovej za nezištnú korekciu príspevkov 
   do obecných novín.

Pred ich životnými skúsenosťami a múdrosťou, 
pred ich vierou a trpezlivosťou 
prijať každú bolesť i utrpenie 

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

porozumenie v rodine 
i medzi spoluobčanmi.

Anna Viráková
Denis Harakaľ

ZELENÁ ŠKOLA
 Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, 
ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools         
a od roku 2004 pomáha aj slovenským školám reali-
zovať environmentálnu výchovu prepojenú s prak-
tickými krokmi.
 Naša škola sa od šk. roku 2018/2019 zapojila do me-
dzinárodného programu ZELENÁ ŠKOLA a po-
stupne plní všetkých sedem krokov k Zelenej škole.    
Po ich splnení škola získa medzinárodný certifikát       
a vlajku Zelenej školy.
 Aktuálne pracujeme v téme: Zeleň a ochrana prí-
rody, ktorá je nám veľmi blízka nakoľko sa naša škola 
nachádza v bezprostrednej blízkosti CHKO Vihorlat.
 Čo sa nám doposiaľ podarilo urobiť? Vybudovali sme 
kompostovisko, vysadili nové ovocné stromy a kríky, 
obnovili sme kvetinové záhony, skrášlili sme si triedy 
novými izbovými rastlinami, vyrobili sme a rozvešali 
nové vtáčie búdky a starali sme sa v zime o vtáčiky. Za-
pojili sme sa do zberu lesných plodov pre zver a zreali-
zovali sme pro-environmentálnu výučbu. 
 Žiaci tak stále majú možnosť uvedomovať si vplyv 
človeka na životné prostredie a v rámci svojich mož-
ností ho meniť k lepšiemu.

Mgr. Antónia Magurová, koordinátor Zelenej školy
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 V duchu týchto slov sa aj v našej farnosti dňa 19. a 20. 
júna 2021 uskutočnilo slávnostné prijatie sviatostí Zmie-
renia a Eucharistie. K sviatostiam pristúpilo 13 detí .
 Slávnosti predchádzala dôkladná príprava, ktorá sa 
začala už v septembri minulého roka. Počas nej deti 
spoznávali život Pána Ježiša aj jeho učenie, ale hlavne si 
budovali k nemu vzťah. Na záver prípravy bola neod-
mysliteľná „písomka“, ktorú „opravovali“ rodičia, aby 
zhodnotili ako sa venovali svojim deťom. 

 V sobotu 19. júna deti pristúpili k sviatosti Zmierenia 
(1. sv. spovedi), aby si očistili svoje dušičky a možno 
prvýkrát zakúsili tú tichú radosť z odpustenia svojich vín. 
Svoje hriechy, napísané na papierikoch potom spoločne 
spálili, aby tak na vlastné oči videli, ako plameň ohňa 
pohlcuje to, čo ich trápilo.
 V nedeľu o 10.00 hod. v slávnostnom sprievode vstú-
pili do farského chrámu, sprevádzaní svojimi rodičmi, 
krstnými rodičmi a najbližšími príbuznými. Sv. liturgia sa 
začala privítaním duchovného otca a úvodnými básnič-
kami. Pred „Vyznaním viery“ deti so zapálenými svieč-
kami (Kristus – svetlo sveta) si obnovili krstné sľuby, aby 
takto verejne deklarovali zrieknutie sa „Zlého“ a zjedno-
tenie sa s Kristom. Pri samotnom sv. prijímaní sa na tvá-
rach detí dalo čítať, že majú radosť z toho ako sa Pán Ježiš 
dotkol ich srdiečok. Po záverečnom požehnaní o. Michal 
odovzdal deťom pamätný list a malý darček, ktorý im 
bude pripomínať tento veľký deň. 
 Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli     
k slávnostnému a dôstojnému priebehu tejto slávnosti. Kiež 
by táto slávnosť bola aj duchovnou obnovou pre všetkých 
prítomných a príležitosťou zhodnotiť svoj duchovný život  
a vzťah k Eucharistickému Ježišovi.

SLÁVNOSŤ  PRVÉHO  PRIJATIA  SVIATOSTI  ZMIERENIA  A  NAJSVÄTEJŠEJ  EUCHARISTIE

Mgr. Michal Šandor
  správca farnosti

 Hra nás sprevádza po ce-
lý náš život, napĺňa det-
stvo, mladosť aj dospelosť. 
Podporuje aktivitu, tvori-
vosť a fantáziu.
 Aj keď to bol rok plný 
obmedzení, my s našimi de-
tičkami sme absolvovali,  
v našej materskej škole, 
veľa rôznych hrových 
aktivít, pri ktorých nado-
búdali pozitívne podnety,  
a tak si vytvárali vzťahy 
nielen k sebe samým, ale aj 
ku svojim rovesníkom a do-
spelým. Všetky hrové akti-
vity smerovali k dosiahnu-
tiu výchovno-vzdelávacej 
činnosti.
 V Deň Zeme sa deti 
materskej školy zapojili  
do zberu odpadkov v okolí 
MŠ. Aj toto stačí, aby sa 

zamysleli ako aj oni môžu 
prispieť k ochrane život-
ného prostredia.
 Deň detí sme si sprí-
jemnili pohybovými akti-
vitami na školskom dvore, 
na ktorom nám pribudli 
nové herné prvky, hojdač-
ky a vysnívaný kolotoč.
 Zapojili sme sa do pre-
ventívneho projektu MV 
SR „Póla radí deťom“, 

„Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, 
lebo takým patrí Božie kráľovstvo“ (Lk 18,16).

„O hraní sa často hovorí tak, ako keby bolo odpočinkom od vážneho učenia. 
No pre deti je hranie vážne učenie. Hranie je naozaj prácou detstva.“                                                                                       
                                                                                                                      (Fred Rogers)ktorého úlohou je naučiť 

deti bezpečne sa správať   
v rizikových situáciách, 
pripravovať ich k zodpo-
vednosti za svoje zdravie  
a svoje veci. Je to podané 
hravou formou prostredníc-
tvom pracovných listov.
 V júni sme pripravili aj 
tradičnú „Rozlúčku s pred-
školákmi“. V septembri sa 
stanú prváčikmi tieto deti: 

Olívia Byrová, Marko 
Gejguš, Vladko Mišľan, 
Barborka Rybnická, De-
niska Rusinová a Tomáško 
Ždiňak. Prajeme im veľa 
úspechov. 
 Toto všetko by sme ne-
mohli realizovať bez pomo-
ci zriaďovateľa, poslancov 
obecného úradu, ochotných 
rodičov, starých rodičov, 
pracovníkov verejnopros-
pešných prác v obci. 
 Za celý tento náročný 
školský rok patrí vďaka aj 
tete kuchárke Miroslave 
Maťašovej a pani učiteľke 
Nikole Jacikovej.
 Ďakujeme.  

Marcela Jakubová
riaditeľka MŠ
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