
Benkovské noviny strana  1

34
Dátum:  December 2019         Číslo: 34    Ročník: 22

34
Z obsahu vyberáme
• Nastavme si vianočné očakávania
• Správa starostky o rozvoji obce

• Obecná štatistika
• Lásku bez kríža nenájdeš...
• Inklúzia, integrácia
• Vzácna kniha

Očakávania máme všetci. Očakávania každodenné – 
ako by malo chutiť jedlo; že to a ono vybavím, zariadim, 
urobím; že si večer pozriem film; že sa umúdri počasie; že 
pochvália, čo som napiekla... Očakávania strednodobé – 
že dcéra úspešne dokončí vysokú školu; že investícia sa mi 
vráti do piatich rokov; že s tými a onými ľuďmi radostne 
oslávim  životné jubileum... Očakávania dlhodobé – že sa v 
zdraví dožijem staroby; že ma moje deti prežijú; že nakoniec 
sa nastolí spravodlivosť a sused bude pykať za krivdu, čo 
spáchal.... Áno, očakávania môžu byť aj negatívne. 

Ale hlavne: máme toľko rôznorodých očakávaní, že sa 
ani nedajú vymenovať! Dokonca, často si naše vlastné 
očakávania neuvedomujeme. Sú v nás ukryté. Z času na 
čas sú zjavnejšie, hlavne keď sa nenaplnia a my zostaneme 
sklamaní alebo smutní či nahnevaní. Z týchto našich reakcií 
sa dá vypozorovať, že človek niečo silno očakával...

Čo sa týka očakávaní, zvykne sa objavovať dvojaký 
problém. 

Po prvé, keď máme nerealistické očakávania: napr. vždy a 
všetkým ľuďom sa budem páčiť; beriem len jednotky, dvojka 
by bola osobná katastrofa; ešte raz si požičiam, budem mať 
šťastie na výherných automatoch a splatím všetky dlhy... 

Po druhé, keď sme príliš naviazaní na svoje očakávania. 
Tento problém je omnoho závažnejší než prvý. A všetkých 
nás trápi. Vysvetlím to: Naše očakávania sa často nenaplnia. 
Taký je život. Nedokážeme to zmeniť. Veď život nejde podľa 
toho, ako my zapískame. No ak niečo až veľmi silno chceme, 
keď sme príliš naviazaní na svoje očakávania, rýchlo a často 
budeme rozladení, sklamaní, nešťastní... lebo život nejde 
podľa našich predstáv. 

Preto si musíme pestovať vnútornú slobodu. Chceme/
očakávame to i ono, ale, ako sa hovorí, „nedržíme sa toho 
ako kliešť“. Ak to vyjde, potešíme sa, ak sa to nepodarí, 
nebudeme sklamaní. 

Vianoce sú obdobím, resp. udalosťou, ktorú si zvykneme 
spájať s najrôznejšími očakávaniami. Pokoj, darčeky, rodina 
pospolu, pohoda, dobré jedlo a mnoho iného. Treba si 
všímať, či a nakoľko sme vyrušení, keď sa niektoré z našich 
tradičných vianočných očakávaní nenaplní. Ak nám to alebo 

ono nevyjde a my sme zrazu rozladení a na jazyk sa nám 
tlačia slová „mám pokazené Vianoce“, treba spozornieť. 
Lebo to znamená, že hodnotu Vianoc spájame s tou vecou, 
ktorá „nevyšla“ alebo „sa pokazila“. Inak povedané: z toho, 
čo nás dokáže rozladiť, sa dá vyčítať, čo je pre nás hodnota. 

Sú takí, čo Vianoce slávia v jednoduchosti – nanovo v sebe 
prežívajú radosť z toho, že Boh sa stal človekom, že Svetlo 
prišlo na svet a neodišlo. Pre týchto ľudí je Ježiš trvalým 
Svetlom. Nemajú špeciálne očakávania. Tešia sa, že realita 
je krajšia ako naše najvznešenejšie očakávania.  BOH SA 
Z LÁSKY KU MNE ZNÍŽIL – toto poznanie dokáže človeku 
presvetliť všetky pozemské nenaplnené očakávania Vianoc 
(nevydarila sa kapustnica; zase mám nočnú zmenu; ochorel 
som a musím ležať v posteli; „sviatkujem“ bez detí; pokazil 
sa kotol....). 

   Tento prístup má veľkú výhodu (a nielen počas Vianoc), 
lebo nás chráni pred sklamaním, rozladenosťou, smútkom, 
hnevom... 

   Ak sa niečo pokazí, nebojme sa, nerobme paniku. 
Podstate Vianoc to neublíži. Pokaziť sa môžu len detaily, 
podstata je neotrasiteľná. A povedzme si úprimne: Niekedy 
je dobré, že sa detaily pokazia. Tak sa aspoň ukáže, nakoľko 
na nich lipneme a kde je prameň našej radosti. 

 Dušan Škurla

Nastavme si vianočné očakávania
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Rok 2020 bol veľmi bolestne poznačený pandémiou 
COVID – 19. Odzrkadlilo sa to vo všetkých oblastiach 
hospodárstva: poklesol HDP, znížili sa výnosy z dane 
príjmov, zdravotníctvo je na kolenách, mnohí stratili prácu, 
firmy kolabujú, študenti a žiaci prichádzajú o možnosť 
intenzívne sa vzdelávať, ľudia majú menej peňazí. Obci 
Benkovce boli krátené dane o viac ako 11 000 €. Procesy, 
ktoré predtým trvali mesiac, teraz trvajú 3-4 krát dlhšie. No 
aj napriek tomu máme aj dobré správy. Podarilo sa nám 
konečne zrealizovať verejné obstarávanie na dodávateľa 
stavebných prác na stavbu „Zmena účelu užívania stavby zo 
skladu na požiarnu zbrojnicu v Benkovciach“. Celkový náklad 
podľa projektovaného rozpočtu s DPH bol 96 351,92 €, z 
toho vlastné práce predstavovali sumu 34 007,92 €, firemné 
práce 62 344,01 €. V procese verejného obstarávania 
sme vysúťažili 57 853,92 € a už teraz vieme povedať, že 
vlastné práce nepresiahnu sumu 17 000 €. So stavebnými 
prácami sa začalo koncom septembra a do konca roka 
predpokladáme ukončiť výmenu strechy, výmenu okien a 
dverí a elektroinštalácie. Vlastné stavebné práce sú takmer 
ukončené vďaka dvom našim šikovným zamestnancom J. 
Kužmovi a P. Hromému, technickému dozoru, ktorý vykonáva 
môj zástupca M. Baník a dobrovoľným hasičom, dokonca 
máme urobené ešte aj práce naviac, ktoré v projekte síce 
nie sú, ale perspektívne budú veľmi prospešné. 

Vo februári sme dostali rozhodnutie z MV SR o schválení 
dotácie na výstavbu 8 bytovej jednotky na Ondavskej ulici 
vo výške 397 638,84 €. Pripravili sme verejné obstarávanie 
na dodávateľa stavebných prác, ktoré odišlo na prvú ex – 
ante kontrolu na sprostredkovateľský orgán. Kontrola trvala 
4 mesiace a obec mala za 10 dní doplniť požiadavky SO na 4 
strany, čo aj urobila.  Uvádzam to len kvôli tomu, aby ste mali 
predstavu ako veci fungujú. Plánovali sme začať stavbu teraz 
v jeseni, ale kvôli Covidu začneme až na budúci rok. Teraz v 
novembri nám prišlo rozhodnutie o schválení nenávratného 
finančného príspevku na projekt „Miestna komunikácia 
Benkovce (Ondavská ulica) takisto z MV SR vo výške 160 
304,23 €. Pri obidvoch projektoch je potrebná 5% spoluúčasť 
obce. Cez Miestnu akčnú skupinu pod hradom Čičva sme 
požiadali o NFP na modernizáciu čakárni SAD vo výške cca 
24 000 € a z Akčného plánu najmenej rozvinutých okresov 
sme žiadali dotáciu na opravu Domu nádeje vo výške cca 
11 000 €. Z Environmentálneho fondu sme dostali dotáciu 
na spätnú úpravu miestnych chodníkov po dobudovaní 
kanalizácie od detského ihriska po kaplnku sedembolestnej 
Panny Márie vo výške 136 842,01 €. Chodníky nám slúžia 
už od leta, upravili sme aj zelené pásy medzi chodníkom a 
cestou, vysiali sme trávu a povyplievali burinu.

V júni sa nám podarilo v spolupráci so  Slovenským 
vodohospodárskym podnikom vyčistiť potok na Ondavskej 
ulici od druhého mosta po nájomné byty. SVP nám sľúbil, že 
vyčistí celý potok od mosta pri štátnej ceste až po ČOV, ale 
prišli im do toho povodne na iných územiach okresu i kraja, 

Správa starostky o rozvoji a hospodárení obce
preto čistenie nedotiahli do konca. Verím však, že budú v 
čistení pokračovať na budúci rok. 

Cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad 
Topľou sme v roku 2020 realizovali niekoľko projektov: Pracuj 
v školskej kuchyni, Zosúladenie rodinného a pracovného 
života, Praxou k zamestnaniu II., Cesta na trh práce III., 
v septembri a decembri sme naštartovali nové projekty 
Chránená dielňa a Pracuj, zmeň svoj život. Niektoré z týchto 
projektov začali ešte v roku 2019 a pokračovali v roku 2020, 
niektoré zasa začali aj skončili v tomto roku. Doba projektov 
je rôzna od 6 do 12 mesiacov. Celkovo sme na tieto projekty 
dostali takmer 42 000 €.

Počas roku 2020 sa nám podarilo  splatiť úvery, pôžičky 
a iné dlhy vo výške 47 144,54 € - pre Štátny fond rozvoja 
bývania, ČSOB, S. Čečko, Prima banka, Sociálna poisťovňa, 
VšZP – ZŠ s MŠ.  Pomaly sa zbavujeme aj dlhov ZŠ s MŠ z 
rokov 2012 -2014, ale toto je beh na dlhé trate, ak nechceme 
zastaviť rozvoj v obci, musíme hospodáriť rozumne, po 
gazdovsky. Z uvedenej sumy splatených dlhov predstavuje 
dlh za školu sumu 12 796,62 €. Výpadok podielových daní 
sme nahradili bezúročnou pôžičkou z MF SR, ktorú budeme 
splácať za presne daných podmienok o 4 roky. Iný úver sme 
v roku 2020 nečerpali.

16.03.2020 začali platiť opatrenia na zamedzenie šírenia 
vírusu Covid -19 aj na Slovensku. Museli sme zatvoriť MŠ a 
zamestnanci ostali doma na 80%. Na tomto mieste by som 
chcela vyzdvihnúť postoj pani riaditeľky MŠ J. Chrenkovej, 
ktorá spolu s pani A. Mihalenkovou a p. J. Turčíkovou urobili 
v areáli škôlky kus práce, keď okrem iného ručne vyčistili  
oplotenie od krovín a buriny po celom obvode vpredu aj v 
zadnej časti záhrady. Ich mzdy počas covidových opatrení 
nám štát preplatil a z toho sme uhradili ich dlhy na SP a VšZP.

Na podnet niektorých občanov, predovšetkým seniorov sa 
obecné zastupiteľstvo rozhodlo prehodnotiť systém kopania 
hrobov, zabezpečenie služieb spojených s pochovaním 
zosnulého a správu cintorína v našej obci. Starostka spolu so 
zamestnancami obce pripravili pre širokú verejnosť anketu, ktorá 
bola po pripomienkovaní poslancov distribuovaná do každej 
domácnosti. Vyhodnotením bolo zistené: z doručených 130 
dotazníkov sa vrátilo 116 vyplnených, z toho 71,6% súhlasilo so 
zriadením pozície správcu cintorína, ktorý by riadil prevádzku 
cintorína a služby spojené s pochovaním, čím by sa zrušil 
doterajší spôsob výkopu hrobu podľa čísla domov a náklady 
súvisiace s prípravou hrobového miesta by hradil organizátor 
pohrebu – pozostalý. Správcu cintorína bude platiť obec. Na 
základe týchto výsledkov obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že 
bude rešpektovať vôľu väčšiny a zmení spôsob „kopania hrobov“, 
ale až po dotiahnutí starého systému po posledné súpisné číslo 
137, čo sa stalo práve v tomto mesiaci posledným pochovaním 
nebohého pána L. Čalfu. Pozostalí sa už nebudú musieť 
zaoberať organizáciou prípravy hrobu, ale na druhej strane im 
stúpnu náklady na pohreb o výdavky za prípravu hrobu, ktoré by 
sa mali pohybovať podľa cenníka uvedeného v prílohe 1 k VZN 
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č.8/2020, zverejnené na webovej stránke obce v sekcii „VZN“. 
Zároveň vyzývame tých, ktorí by mali záujem pracovať ako 
správca cintorína, aby sa prihlásili čo najskôr na obecnom úrade. 
Základné požiadavky sú: komunikatívnosť, empatia, flexibilita, 
uvítali by sme, ak by bol záujemca doma, vždy k dispozícii. 

Boľavým miestom každej obce, teda aj našej, je nakladanie 
s odpadmi. Zákon o odpadom sa mení každý rok a povinnosti 
producentov odpadu sa neustále rozširujú. Cieľom je 
znížiť množstvo akéhokoľvek odpadu a zvýšiť separáciu, 
čím všetci prispejeme k zníženiu znečisťovania životného 
prostredia našej planéty. Dnes žijeme pre spotrebu a tom 
by sme mali viac rozmýšľať, čo kupujeme, či nám to vôbec 
treba a viesť k tomu aj naše deti už od najmenšieho malička, 
pretože dopadneme zle. Ani nie my, ale naše detné deti. Nie 
je to katastrofický scenár, ale krutá realita.  Od 01.01.2021 
je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie 
triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu (79/2015). Táto povinnosť sa nevzťahuje na tú časť 
obce, ktorá preukáže, že 100% domácností kompostuje 
vlastný odpad (460/2019). Ak by sme mali záujem o vývoz 
kuchynského odpadu z domácností spoločnosťou Fúra 
vyšlo by nás to na 4,40 € mesačne na jednu domácnosť, 
k tomu ešte jednorazová investícia do vedierka na zber 
BRKO – 6,0 € okrem toho čo platíme doteraz za odpad na 
osobu a mesiac. Poviete si:“Kto to kedy videl, aby sa na 
dedine zbieral kuchynský odpad? Veď my vidiečania vieme 
všetko organické zužitkovať!“ No bohužiaľ zákon platí pre 
všetkých a sťažovať sa môžeme u zákonodarcov. Preto naši 
poslanci rozhodli, že si uplatníme vyššie uvedenú výnimku a 
zabezpečíme 100% kompostovania, to znamená, že každá 
domácnosť je povinná predložiť prehlásenie, že kompostuje. 
Za tým účelom vás navštívia do konca roka poslanci, ktorí 
vám vysvetlia problematiku podrobnejšie. Okrem toho obec 
robila prieskum vývozu separovaného odpadu a tuhého 
komunálneho odpadu od januára do novembra tohto roku a 
vyhodnotila tento prieskum jednotlivo pre každú domácnosť. 
Aj túto informáciu vám odovzdajú poslanci. Domácnosti, 
ktoré najviac separujú a zároveň produkujú najmenej 
komunálneho odpadu budú odmenené praktickými darčekmi 

v roku 2021. Približne 20 domácností vôbec neseparuje 
odpad, čo je v dnešnej dobe nemysliteľné a práve tieto 
domácnosti by vedeli vylepšiť % vytriedenia. Od 01.01.2021 
sa mení aj pojem tuhý komunálny odpad za zmesový odpad. 
Od roku 2015 sa počet vyvezených kuka nádob na jeden 
vývoz zvýšil z 57 na 65 v roku 2017 a   na 75 v roku 2020. 
Svedčí to o dvoch faktoch, že občania dávajú do nádob 
viac odpadu a nevyvážajú ho na čierne skládky do lesa, na 
parkoviská, k Ondave, čo je veľmi potešujúce, ale na druhej 
strane málo separujú, teda tam ešte máme veľké rezervy. 
Obec Benkovce mala úroveň vytriedenia odpadov v roku 
2018 43,15%, v roku 2019 už len 39,80%. Do budúcna by 
sme sa mali priblížiť k úrovni vytriedenia okolo 60%. Čím 
nižšie % vytriedenia budeme mať, tým viac budeme platiť 
za odpad. V našom okolí čo sa týka poplatkov za odpad 
sme najlacnejší, pretože poplatok na osobu a rok je u nás 
6,80 € (za 4 vývozy  na osobu a rok), zatiaľ čo v susedných 
obciach je to okolo 10 € a viac na osobu a rok. Obec zvažuje 
umiestnenie fotopascí resp. kamier na parkovisko v Inovci, 
pretože smetisko, ktoré si tam neporiadni a nezodpovední 
ľudia urobili je nepeknou vizitkou nás všetkých. 

Na základe nariadenia Ministerstva pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka v pôsobnosti OÚ Vranov nad Topľou, pozemkový 
a lesný odbor ako príslušného organu štátnej správy sa dňom 
1. novembra 2020 začal proces pozemkových úprav podľa 
ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o PÚ k nehnuteľnostiam v k. ú. 
Benkovce. Rozhodnutie je zverejnené na webovej stránke obce 
na úradnej tabuli a na elektronickej úradnej tabuli na ústrednom 
portáli verejnej správy. V súčasnosti prebieha určenie obvodu 
pozemkových úprav, preto môžete v našom extraviláne stretnúť 
cudzích ľudí – geodetov, ktorí vymedzujú hranice obvodu PÚ. 
Používajú aj drony. O ďalších postupoch budete informovaní 
miestnym rozhlasom a prostredníctvom webovej stránky obce. 

Na záver mi dovoľte úprimné prianie  z listu sv. Pavla: 
ustavične sa radujte, bez prestania sa modlite, pri všetkom 
vzdávajte vďaky. Čo je dobré, toho sa držte. Chráňte sa zla v 
akejkoľvek podobe. Požehnané a radostné vianočné sviatky 
v tejto mimoriadnej dobe v rodinnom kruhu Vám prajeIng. 

Viera Pavlišková, Starostka obce
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Sobáše:
ROK 2019
- Jana Jačová, 09.11.2019, Benkovce 147/21 (Gažová),
- Pavol Demeter, 26.12.2019, Benkovce 148/23,
- Kristína Demeterová, 26.12.2019, Benkovce 148/23 (Goroľová).
ROK 2020
- Radovan Olšav, 25.01.2020, Benkovce 30,
- Silvia Vrablíková, 26.09.2020, Benkovce 1 (Nábožná),
- Gabriela Labašková,  26.09.2020, Benkovce 137 (Kizlingová),
- Maroš Púchy, 09.10.2020, Benkovce 29,
- Aneta Bogárová, 24.10.2020, Benkovce 108/8 (Feriová),
- Marián Feri, 24.10.2020, Benkovce 108/8,
- Jitka Feriová, 24.10.2020, Benkovce 108/8 (Grulová),
- Lukáš Hromý, 21.11.2020, Benkovce 148/25.
                                                                      Blahoželáme!

Naši jubilanti:
ROK 2020
„50“
-Ján Pop, nar. 12.04.1970, Benkovce 24,
-Ján Hurný, nar. 02.05.1970, Benkovce 135,
-Marcela Goffová, nar. 18.08.1970, Benkovce 80,
-Martin Rozsa, nar. 07.10.1970, Benkovce 129,
-Peter Butala, nar. 28.10.1970, Benkovce 2.
„60“
-Marta Baníková, nar. 06.04.1960, Benkovce 35,
-Emília Ivanková, nar. 06.07.1960, Benkovce 86,
-Darina Čikotová, nar. 07.07.1960, Benkovce 27.
„70“
-Michal Bubnár, nar. 13.01.1950, Benkovce 43,
-Anna Čečková, nar. 13.03.1950, Benkovce 44,
-Oľga Nazadová, nar. 19.11.1950, Benkovce 120.
„80“
-Helena Dreiszigová, nar. 14.09.1940, Benkovce 82,
-Zuzana Dudášová, nar. 28.11.1940, Benkovce 85,
-Jozef Olšav, nar. 03.12.1940, Benkovce 93.
„90“
-Štefan Baran, nar. 09.05.1930, Benkovce 122,
-Mária Teliščáková, nar. 29.12.1930, Benkovce 138.

Najstaršia občianka obce Benkovce
-Paulína Fuňáková, nar. 05.02.1924, Benkovce 98.
                                                                      Blahoželáme!

Mgr. Ľubica Sabolová

Obecná štatistika
Počet obyvateľov obce k 31.12.2019                      549
          - z toho:  ženy                                            290
                  muži                                              259
Počet obyvateľov obce k 7.12.2020                     562
 - z toho: ženy                                             300
                muži                                               262

Narodili sa:
ROK 2019
- Hans Knebort, nar. 27.02.2019, Benkovce 27,
- Šimon Nábožný, nar. 11.10.2019, Benkovce 1,
- Pavol Demeter, nar. 12.11.2019, Benkovce 148/23,
- Peter Olšav, nar. 10.12.2019, Benkovce 47. 
ROK 2020
- Nina Veichpartová, nar. 03.01.2020, Benkovce 115,
- Zuzana Popová, nar. 12.03.2020, Benkovce 17,
- Emma Bogárová, nar. 07.05.2020, Benkovce 108,
- Elena Hladká, nar. 12.06.2020, Benkovce 62,
- Adrián Demeter, nar. 26.07.2020, Benkovce 148/23,
- Eliška Oľšavová, na.r 27.08.2020, Benkovce 128,
- Jasmína Jačová, nar. 02.09.2020, Benkovce 147/21,
- Laura Jačová, nar. 02.09.2020, Benkovce 147/21,
- Juraj Šiket, nar. 13.10.2020, Benkovce 39.
                                                                 Gratulujeme!

Navždy sme sa rozlúčili:
ROK 2019  
-Mária Lukačinová, Benkovce 10, zomrela 26.12.2019.
ROK 2020
- Marta Butalová, Benkovce 134, zomrela 24.01.2020,
- Margita Olachová, Benkovce 20, zomrela 27.01.2020,
- Anna Goffová, Benkovce 80, zomrela 14.04.2020,
- Anna Telepunová, Benkovce 46, zomrela 23.11.2020,
- Ladislav Čalfa, Benkovce 87, zomrel 06.12.2020.  
 
                                                                Česť ich pamiatke!

Obecná štatistika

Veľká radosť rastie v nás,
Vianoce už prišli zas.
Vonku vločky padajú,
zastaviť  sa nedajú.
Vonku zvony odbíjajú,
päť hodín nám oznamujú.
Na večeru už je čas,
napapáme sa už zas.
Pod stromčekom darčeky,
vonku zvonia zvončeky.
Veselé Vianoce všetkým Vám,
nech nik nie je v ten deň sám.

Liana Berdáková

December je mesiac krásny, všetci 
ľudia sú zas šťastní.
Vonku nám sneží, už je tu mráz, 
na príchod Ježiška čakáme zas.

December
Anjelik z nebíčka oznamuje nám,
že sa narodí Kristus Pán.
Leží on na slame, tichučko spí, 
všetci mu prajeme sladučké sny.

Zuzka Šiketová

Vianoce
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Vonku sniežik poletuje,
krajina sa zabieľuje,
tichom všetko zasadá,
nie je to len náhoda.

Zima vládne v plnej kráse,
v detskej duši radosť zase.
Vonku krik a jašenie,
keď príde prvé sneženie.

Dnu už všetko rozvoniava,
medovníky pečie mama.
My jej stále pomáhame,
a z pekáča ujedáme.

A keď príde čas zázračný,
večerou nás rozžiari.
Detská radosť nastáva,
Ježiško darčeky rozdáva.

Karolínka Čečková

13. september 2020 bol v živote 
veriacich, ale aj celej obce Benkovce 
duchovne najvýznamnejšou 
udalosťou. V predvečer sviatku 
Povýšenia svätého kríža bol na našej 
Verehovke slávnostne požehnaný 7 
metrový kríž s korpusom. Pripomeňme 
si túto slávnosť prostredníctvom 
príhovoru duchovného otca Dušana.

Vážení duchovní otcovia, 
veľkodušní podporovatelia, 
návštevníci z okolitých dedín, členovia 
našej farnosti, lokálpatrioti, benkovskí 
rodáci, i vy, milí Benkovčania,

Čím to je? Človek dospeje do 
stavu, že chce postaviť kríž. Robil už 

kde-čo. Vyštuduje. Postaví dom. Založí si rodinu. Zarobí peniaze. 
Precestuje krajiny. Pomáha ľuďom. Rozvinie nejakú zručnosť. 
Získa životné skúsenosti. A pomedzi to všetko v človeku dozrieva 
túžba postaviť kríž. Kresťanský kríž. Čím to je?

Motívy môžu byť rôzne: Vďačnosť za uzdravenie, či vyslyšané 
modlitby. Odprosenie. Náhrada za vlastné hriechy. Akt viery. 
Mimoriadna skúsenosť s Božou láskou alebo milosrdenstvom. U 
každého, kto sa zapojil do postavenia tohto kríža, by sme našli 
osobitné pohnútky. A možno to človek ani nevie presne opísať, ale 
silno pociťuje túto túžbu – postaviť kríž. 

Súhrne sa dá povedať: Niečo sme s Ježišom zažili a to nás 
vedie či tiahne... A asi sme veľa zažili aj bez Ježiša.... a zistili sme, 
že to nebolo ono.

V každom prípade platí, že dozrel čas. My sme dozreli. Nielen 
my šiesti iniciátori – Julo, Ľubo, Milan, Fero, Kamil, Dušan. Akosi 
dozrela naša komunita, okolnosti, podmienky. Nestačí len kvalitné 
semiačko. Teba aj dobrú pôdu.

Dnes si uvedomujeme vzácne zladenie nás šiestich – sme totiž 
z celkom iného cesta. V kútiku duše sme niesli túžbu postaviť kríž 
na tomto mieste, ale až v zjednotení sme boli schopní urobiť krok 
k realizácii. Naozaj, v jednote je sila. No zďaleka nepostačovala 
jednota šiestich. Sedem je číslo plnosti. Sedmičkou ste vy - 
komunita Benkovčanov a štedrí darcovia „zvonku“. 

Dnes, takmer presne po roku od ohlásenia zámeru, sa 
stretávame pri dokončenom diele. Chceli by sme menovite 
vyzdvihnúť a vyjadriť vďačnosť tým, čo významne premieňali 
prvotnú myšlienku v skutočnosť:

Pasienkovému spoločenstvu Benkovce (schválilo realizáciu 
zámeru na parcele v ich spoločnom užívaní), 

Lesnému spoločenstvu Benkovce (drevnú hmotu, úprava 
terénu, výkop a betonáž pätky v celkovej hodnote 1900€), 

p. Dušanovi Molekovi (zabezpečil priblíženie a odvoz drevnej 
hmoty na pílu), 

Firme Eko FBB (dovoz trámov do Benkoviec a dovoz kríža na 
Verehovku), 

Firme Ohybáreň Strážske (darovala materiál a vyrobila armatúru 
pätky), 

bohuznámemu majstrovi (vyrobil a zváral pätku)
p. Adamovi Bosákovi za vizualizáciu pätky kríža, 
Lesnému spoločenstvu Kladzany (darovalo pieskovcové 

kamene, ktoré dotvárajú scénu Golgoty), 
p. Jánovi Alžovi (za opakovanú pomoc pri prevoze a ukladaní 

kameňov), 
p. Ladislavovi Bľachovi (projektová dokumentácia),  
bohuznámemu darcovi (úhrada nákladov na žulovú tabuľu s 

nápisom v hodnote 400€)  
bohuznámym sponzorom (za finančnú hotovosť 1060€),  
Veľká vďaka patrí tiež:
- katolíckej komunite v Benkovciach (pri opakovaných nedeľných 

zbierkach darovali 3741 €)
- ochotným Benkovčanom, ktorí pridali ruku k dielu formou 

rôznych odborných i pomocných prác ako aj vývozom rôznorodého 
materiálu či techniky

Veľmi si ceníme vynikajúcu spoluprácu s o. Jurajom, s naším 
obecným úradom i s PD Kvakovce!

Napokon ďakujeme za slová povzbudenia, ocenenia a vďaky, 

ktoré majú moc vzpružiť malomyseľného.
Hodnota diela, okolo ktorého sme sa teraz zhromaždili je 10 

500€. So zarátaním ceny ľudskej práce sa hodnota diela môže blížiť 
k 20-tisícom eur. Duchovná hodnota sa nedá vyčísliť, ale je isté, že 
s plynutím času bude narastať. Postavením tohto kríža si navzájom 
dávame dar. Vytvárame nový bod na rozľahlej Verehovke. Bod, 
ku ktorému sa možno športovo prejsť i duchovne putovať. Miesto 
oddychu i meditácie. 

V harmónii prírody nachádzame stopy Božej múdrosti. V 
Kristovom kríži nachádzame plnosť Božej lásky k človeku. „Boh tak 
miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, 
kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16) Naše kríže robia 
život biednym. Kristov kríž robí náš život krásnym. 

Vieme, Ježiš od nás nežiada, aby sme stavali kríže. Ježiš radšej 
chce, aby sme kríže niesli: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie 

sám seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje.“ Nech tento 
kríž,  postavený na pamiatku Božej lásky k človeku, nám pomôže 
ochotnejšie niesť naše každodenné kríže. Tak nás povzbudzuje List 
Hebrejom: „Bežme v závode s očami upretými na Ježiša.“ 

Tajomstvo Kristovho kríža do hĺbky premeditoval sv. Ján Pavol II. 
a v jednej vete ho ponúkol ako univerzálny životný recept: „Lásku 
bez kríža nenájdeš. Kríž bez lásky neunesieš.“. Tento pápež našej 
generácie sa narodil v roku 1920. Kamennou doskou s jeho slovami 
si pripomíname 100 rokov od jeho narodenia.

Ďakujeme Bohu, že v tomto roku môžeme – vďaka dnešnej 
slávnosti – intenzívnejším spôsobom precítiť sviatok Povýšenia 
svätého Kríža. Dnes Ježišovi nanovo zverujeme seba samých, našu 
biedu a hriechy, našu budúcnosť, náš život a smrť i náš skromný 
úmysel vybudovať k tomuto krížu zastavenia krížovej cesty. 

Teraz, skôr ako pristúpime k posväteniu kríža, úvodným spevom 
sprevádzajme jeho odhalenie!                            d. o. Dušan

Lásku bez kríža nenájdeš, kríž bez lásky neunesieš

Dávid Cichý

Zima ...
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V zimných mesiacoch sa mladšia a stredná generácia stre-
távala pri športe v sále kultúrneho domu, a to pri hraní stolné-
ho tenisu. Tieto príjemné medzigeneračné športové stretnutia 
odštartoval Trojkráľový stolnotenisový turnaj, ktorý sa konal v 
Benkovciach 5.januára v sále kultúrneho domu, a to pod zášti-
tou Dobrovoľného hasičského zboru obce Benkovce.

Nultý ročník tohto turnaja sa podujali zorganizovať naši ha-
siči v zložení Martin Kocka, Ján Kužma a Matúš Hladký. Turnaj 
bol rozdelený do troch kategórií, a to Muži, Ženy a Žiaci. Kate-
góriu Žiakov tvorili Sebastián Kocka, Alexander Štoka, Damián 
Záhorodník a Maximilián Čečko. Na 3. mieste skončil Maximili-
án Čečko, 2. miesto si vybojoval Alexander Štoka a na 1. mies-
te sa umiestnil Damián Záhorodník.

Kategóriu Ženy tvorilo 5 súťažiacich, a to: Viera Pavlišková 
st., Erika Kužmová, Antónia Záhorodníková, Ľubica Vovolková 
a Ivana Mičková. Tretie miesto obsadila Ľubka Vovolková, na 
2. mieste skončila Tonka Záhorodníková a 1. miesto si vybojo-
vala najmladšia súťažiaca Erika Kužmová.

  V kategórii Muži sa zúčastnilo 24 súťažiacich, ktorí ná-
sledne hrali v šiestich skupinách. Zo skupín postúpili prví dva-
ja súťažiaci: Maroš Púchy, Jozef Lancoš ml., František Božík 
ml., Roman Olšav, Slavomír Čečko, Martin Pavliško ml., Mar-
tin Pavliško st., Jozef Mičko, Štefan Kalafa, Šimon Bajus, Dani-
el Niko a Peter Babinský ml. Do semifinále sa prebojovali: Ma-
roš Púchy, František Božík ml., Slavomír Čečko, Martin Pavliš-
ko st., Štefan Kalafa a Daniel Niko. Vo finálovej skupine sa na-
koniec stretli: František Božík ml., Martin Pavliško st. a Štefan 
Kalafa. Po vyrovnaných bojoch na 3. mieste skončil Františk 

Pri príležitosti výročia založenia MOMS v Benkovciach, v 
obci nachádzajúcej sa neďaleko vodnej nádrže Domaša, dňa 
20.  septembra 2020 obec v spolupráci s miestnym odborom 
Matice slovenskej v Benkovciach, zorganizovali významné po-
dujatie spojené aj so slávnostným odhalením dvojkríža, umiest-
neným v centre obce Benkovce. Tohto roku prešiel tento sym-
bol Slovenska výraznou renováciou. Občania obce ho postavi-
li už v roku 1993 na počesť vzniku SR. Podujatie odštartova-
la hymna SR, po ktorej nasledovala kultúrna vložka, kde vy-
stúpila FS Konopianka dlhoročne pôsobiaca pri MO MS Žalo-
bín. Prítomným sa prihovorila starostka obce Viera Pavlišková. 
Podujatie podporil aj samotný predseda Matice slovenskej Ma-
rián Gešper, ktorý vo svojom príhovore porozprával o dejinách 
a symbolike dvojkríža. Slovo na záver dostal rodák z obce du-
chovný otec Dušan, rozobral symboliku dvojkríža od čias, od 
kedy sa objavil na našom území  až dodnes. Po príhovoroch 
predseda Matice slovenskej spolu s  predsedom MOMS Ondre-
jom Hudíkom a starostkou obce Vierou Pavliškovou slávnostne 
odhalili  zrenovovaný dvojkríž. Následne duchovný otec Juraj z 

Božík ml., na 2. mieste na umiestnil Štefan Kalafa a víťazom sa 
stal Martin Pavliško st.

Ďakujeme sponzorom, a to obci Benkovce, Anne Kužmovej 
- Nákladná cestná doprava a Matúšovi Šiketovi, vďaka ktorým 
sa mohol turnaj uskutočniť. Veľké poďakovanie patrí vám, milí 
Benkovčania, ktorí ste svojou účasťou podporili tento vydarený 
turnaj. Bol to nultý ročník a súťažilo spolu 33 súťažiacich, dva-
ja hostia k nám prišli až z Hermanoviec nad Topľou. Nielen sú-
ťažiaci, ale aj ich rodinní príslušníci či priatelia, ktorí povzbud-
zovali a dotvárali tak príjemnú atmosféru turnaja si zaslúžia po-
ďakovanie. Veríme, že sme úspešne odštartovali tradíciu Troj-
kráľového stolnotenisového turnaja, tešíme sa na vás všetkých 
v novom roku 2021!                                            Matúš Hladký

0. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja v Benkovciach

rím. kat. farnosti posvätil  kríž. Prítomných potešila ešte svojou 
druhou časťou vystúpenia folklórna spevácka skupina Konopi-
anka, tá sa venuje prevažne piesňam z Horného Zemplína. O 
občerstvenie pre prítomných sa postarala obec Benkovce. Aj tu 
vidno nadšenie a prácu matičiarov a nadšencov, ktorí sa aj ta-
kouto činnosťou snažia uchovávať dedičstvo našich predkov a 
uchovávať naše tradície. Tak ako to býva tradične na matičných 
podujatiach, aj toto bolo ukončené hymnickou piesňou „Kto za 
pravdu horí“.                                      Autor: Miroslav Gešper

Výročie založenia MO MS 
Benkovce – obnova dvojkríža
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Ani tento rok, v čase pandémie, sme nezaháľali a robili sme všet-
ko, čo bolo v našich silách, aby naša obec bola čistejšia, krajšia, 
útulnejšia. Jedna slovenská múdrosť  hovorí: „Co to robic kedz še 
chce, ale horši, kedz še nechce“.  Aj nám sa niekedy chcelo, inoke-
dy menej, ale výsledky hovoria za všetko.     

Čo všetko sme v tomto roku urobili, opravili, dokončili, začali ro-
biť  a udržiavali v poriadku, v skratke opíšem.  

V parku pri kostole  - Revitalizácia centrálnej zóny obce -  sa  do-
končili gabióny, položila dlažba a vo všetkých  gabiónoch sa vymu-
rovali lavičky na sedenie, na ktorých žiaľ,  ešte nie je sedacia časť, 
nakoľko sa stále rozhodujeme z akého materiálu by mala byť, aby 
vydržala viac rokov. Pozdĺž novej  cesty na uličke, okolo parku, sa 
zabetónovali obrubníky,  upravil sa terén a zaviezol drobným maka-
damom. Zrezali sa okrasné stromy, ktorých kmene slúžia ako   sto-
jany na kvety.   Obnovil sa matičný dvojkríž, očistil, natrel farbou, po 
bokoch sa dali solárne svetlá a upevnila pamätná tabuľa s matič-
ným znakom pri príležitosti výročia vzniku MOMS (Miestny odbor 
Matice Slovenskej). V celom parku sa upravil terén. 

Na cintoríne, hneď pri vstupe do areálu sa zdemontovala stará 
vývesná tabuľa a osadila  nová, hliníková. Pod tabuľou sa položila 
zámková dlažba. Dlažba sa položila aj okolo studne. Kontajner, kto-
rý je na cintoríne sa vyváža len raz v roku pred sviatkom Všetkých 
svätých, ale viackrát v roku pracovníčky triedia odpad z kontajnera 
(plast, sklo, biologický odpad, vence), ktorý sa potom postupne vy-
váža pri triedenom zbere, znižujeme tak množstvo zmesného odpa-
du. Nanovo sa natreli lavičky pri dome nádeje.

Nový náter dostali lavičky aj drevené časti hojdačiek na detskom 
ihrisku. Nová hliníková vývesná tabuľa sa osadila aj pred kostolom.  

Po kanalizácií na dolnom a hornom konci obce sa urobili nové 
chodníky, ktoré sa  zapieskovali a vyzametali. Upravil sa celý te-
rén okolo chodníkov, na trávnaté plochy sa doviezla hlina, ktorá 
sa urovnala, zasiala sa tráva, a na druhú stranu  chodníka sa do-
viezol  makadam.  Uvedená práca sa dá povedať jednou vetou, 
ale skutočná práca nám trvala niekoľko týždňov. Nový chodník  sa 
urobil aj na uličke okolo kostola pri dome p. Bajusa č. 36.

Na Ondavskej ulici (ulička k Rómom) sa potiahol nový asfaltový 
koberec po druhý most. Po celej dĺžke cesty z jednej a druhej strany 
sa upravil celý terén.   Doviezol  najprv hrubší a na vrch tenší maka-
dam. Všetko sa ručne rozvážalo.  

Keď pôjdeme po Ondavskej ulici až k Ondave a zabočíme doľa-
va, smerom na sever cca 200 m - Čičaky, naši hasiči si  postavi-
li drevený altán, v krásnom prostredí okolo rieky, ktorý  má slúžiť na 
oddych nie len pre hasičov, ale aj pre všetkých občanov. Naši pra-
covníci pri tomto diele urobili tiež  kus práce, či už natieračské práce, 
pokrývačské práce (použil sa starý plech z MŠ), pod altán sa polo-
žili betónové kocky (z cintorína a potôčika okolo detského ihriska) a 
z jednej strany sa obil  doskami. 

V športovom areáli s futbalovým ihriskom sa vyčistil celý priestor 
pod ihličnanmi, ktorý bol zarastený divo rastúcimi krovmi a trávou. 
Všetko sa ručne vykosilo, vykopalo, vyčistilo a popálilo. Na teniso-
vom ihrisku sa pravidelne každý rok skopáva, vyplieva a postrekuje  
tráva.  To isté sa robí aj pod tribúnou.

V auguste tohto roku sa začalo s realizáciou projektu Zmena úče-

Dovoľte mi niekoľkými myšlienkami zhodnotiť činnosť našej 
Urbárskej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Benkovce (ďa-
lej US) v roku 2020. Tento mimoriadny rok, v ktorom pandémia 
korona vírusu prenikla do celej spoločnosti a priniesla neistotu, 
strach a nejasnú budúcnosť, bol veľmi náročný. To všetko ovplyv-
nilo a naďalej ovplyvňuje dianie v našej US. Mali sme naplánova-
né Valné zhromaždenie (ďalej VZ) v apríli a ďalšie VZ v októbri, ale 
ani jedno sa neuskutočnilo z dôvodu spomínanej pandémie. Tým-
to neboli splnené podmienky pre výplatu podielov zo zisku pre čle-
nov US za rok 2019, ktoré musia byť schválené na VZ. Je samo-
zrejmé, že len čo to situácia dovolí, zvoláme VZ a podiely za rok 
2019 budú vyplatené. 

Rozhodujúcu časť príjmu našej US tvorí príjem z nájmu nehnu-
teľnosti PD Kvakovce. Pre rok 2020 však vznikol problém pri úhra-

de príjmu, kde PD Kvakovce uhradilo len niečo vyše 60% hodnoty 
nájmu. Je to v rozpore s dohodnutou výškou nájmu v zmysle plat-
nej Nájomnej zmluvy. Ani po opätovnom jednaní s predsedom PD 
Kvakovce nedošlo k úhrade plnej výšky nájmu, čo bude predme-
tom jednania na najbližšom VZ, kde len členovia US majú právo 
na VZ odsúhlasiť zmenu, prípadne novú Nájomnú zmluvu. 

V priebehu roku 2020 sa výbor stretol 5x pri dodržaní pod-
mienok pandemickej situácie, prejednal spomínané skutočnos-
ti vrátane podmienok členov US v oblasti údržby pasienkov po 
štiepkovaní, kosenia pasienkov a nepovoleného výrubu nie-
koľkých stromov. 

Týmto by som sa chcel poďakovať členom výboru US za ich 
prácu. Toľko v stručnosti zo života US. Do nového roku Vám 
prajem predovšetkým pevné zdravie, pokoj, pohodu v kruhu 
svojich najbližších a veľa osobných úspechov pri prekonáva-
ní životných situácií. 

Ing. Uhrin Jozef, Predseda US

Vážení spoluobčania.

lu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu, a to veľkým upra-
tovaním  novej garáže, z ktorej sa všetko muselo najprv vyuprato-
vať, vyniesť, odložiť, či už traktorik, protipovodňový vozík, požiarnic-
ké auto, adventný veniec, štiepkovač, stoly, dlažba, staré železo, kto-
ré sa odviezlo do šrotu, drevené palety  a rôzny iný materiál a náradie, 
aby garáž ostala prázdna a mohlo sa začať s prácami. 3.októbra  sa 
začalo s betónovaním základov a toho času je podlaha v novej gará-
ži už  2x celá zabetónovaná, medzi betónmi sú kari siete a  izolácia,  
je  vymurovaná školiaca miestnosť, šatne mužov a žien, kanalizácia 
je predpripravená, staré okná a dvere sa zamurovali a vybili sa nové. 
Na pôvodnej  západnej stene sa musel celý múr osekať pre nezrov-
nalosti  a nanovo domurovať. Hlavný vstup do garáže sa rozšíril a vy-
bili sa ďalšie dva otvory – vstupy po pravej a ľavej strane.    

Ďalej spomeniem betónovanie okolo prečerpávačky  za záhra-
dou  domu č. 125, kde sa stále upcháva šachta. Zhotovili sme tam 
prístrešok pre obsluhu v prípade nepriaznivého počasia. V priebehu 
roka viackrát čistíme jarok okolo Božíka a jarok na Ondavskej ulici  
od nánosov hliny, divo rastúcej trávy a odpadkov. V zimných mesia-
coch sa vymaľovala sála a chodby  KD. Každoročne na Deň zeme, 
čistíme brehy Ondavy, kde nedisciplinovaní ľudia z našej obce vy-
vážajú domový odpad. V tomto čase za začína opravovať kancelá-
ria terénnej sociálnej pracovníčky, ktorá sa nachádza v budove ZŠ 
– budú sa robiť nové stierky, zníži sa strop, položí  nová podlaha, 
pod ktorú musí isť nový poter. Pomedzi všetky tie práce, ktoré som 
spomenula, robíme bežné práce, ktoré sa robia aj doma podľa roč-
ného obdobia, či už kopeme, kosíme, hrabeme, zametáme, upratu-
jeme, čistíme a v tomto roku aj dezinfikujeme.    

Roboty máme neúrekom,  ale co to robic kedz še chce.
Ivanková  Emília

Robiť tReba aj počas pandémie
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dovoľte mi, oboznámiť Vás s činnosťami, ktoré sme vykonali 
v roku 2020. Naše LS obhospodáruje 750 216 m2 lesa, z toho v 
katastrálnom území našej obce na liste vlastníctva č. 37 vo výmere 
620 404 m2, LV 400 vo výmere 81 902 m2. V katastrálnom území 
obce Vyšný Kazimír na LV 135 vo výmere 47 910 m2.

Spoločenstvo je k tomuto roku tvorené zo 122 vlastníkov. Z 
toho 18 podielov práve na liste vlastníctva 135 Vyšný Kazimír je 
doteraz nevysporiadaných. Upozorňujeme vlastníkov ktorých sa 
to týka, aby si dali veci do poriadku vo vlastnom záujme, pretože 
prichádzajú tak o časť vlastníctva a finančné prostriedky, ktoré 
LS odvádza SPF. LS v súčasnej dobe vedie presnú evidenciu 
vlastníkov, ktorú pre nás zabezpečuje firma Profi evidencia s.r.o. 
Podhradie, na základe uzatvorenej zmluvy. Dňa 28.3.2020 bolo 
zvolané Valné zhromaždenie, ktoré sa neuskutočnilo nakoľko 
bol vyhlásený núdzový stav kvôli pandémii COVID 19 vyhlásený 
Vládou SR.

Výbor LS na svojom zasadnutí koncom novembra 2020 na 
základe dodatku zákona č. 97/2020 §32b schválil ročnú účtovnú 
závierku za rok 2019 za prítomnosti členov dozornej rady. Keďže 
nebolo možné zvolať riadne Valné zhromaždenie, správu o 
hospodárení za rok 2019 a vyplatenie dividend za rok 2019 bude 
možné po uvoľnení opatrení na najbližšom Valnom zhromaždení. 
Rozdelenie zisku môže byť odsúhlasené len na tomto najvyššom 
orgáne spoločenstva podľa platného zákona 97/2013.

V tomto roku 2020 sa v našom lesnom poraste ťažba 
neuskutočnila. Spracovala sa len kalamita /náhodná ťažba/. 
Odpredali sme kalamitnú drevnú hmotu v množstve 64,07 m3 
v hodnote 1 642,70.-EUR. Drevná hmota bola odpredaná firme 
Drevovýroba Vranov nad Topľou. Približovanie a manipuláciu si 
hradil odberateľ. Merania a zatrieďovania do tried sa zúčastnil 
Výbor LS, predseda dozornej rady a hospodár. Do LS sme zakúpili 
10t štiepačku v hodnote 662,- EUR, ktorú chceme zapožičiavať 
členom spoločenstva na uľahčenie práce pri štiepaní palivového 
dreva. Doteraz zakúpené náradie píly a štiepačku spravuje 
predseda LS.

LS v tomto roku pomohlo dobrej veci, prispelo k postaveniu 
kríža na Verehovke, ktorého vysvätenia sa zúčastnila takmer celá 
obec aj cezpoľní.

Darovali a spracovali sme drevnú hmotu, dubovú drevinu z 
našich lesov, hradili sme betonáž hlavnej pätky pod kríž. Hodnota 
príspevku LS sa dá vyčísliť na cca 2 000,-EUR. 

V bezprostrednej blízkosti kríža chceme postaviť drevený 
altánok s výrobným výhľadom a možnosťou oddychu pre 
všetkých veriacich turistov aj Benkovčanom  žijúcich ďaleko od 
Benkoviec, ktorí sa prídu pozrieť do rodnej obce. Na určenom 
mieste je v súčasnosti urovnaný terén, sú pripravené šalovacie 
dielce. Plánované práce sa nepodarilo uskutočniť v tomto roku pre 
nedostupný terén. Budú vykonané v budúcom roku.

V prípade priaznivej situácie, chce Výbor LS ponúknuť 
pomoc pri oprave miestnej kaplnky a v budúcnosti k postaveniu 
krížovej cesty ku krížu. Samozrejme po schválení Valným 
zhromaždení LS. 

LS a jeho výbor riešil aj niektoré problémy nášho spoločenstva. 
Jedným z nich sú prevody spoločného majetku medzi vlastníkmi 
a tretím osobám. Osobne ma mrzí a určite nie som sám, že sa 
jedná o majetok, ktorý naši predkovia krvopotne nadobudli a 
ktorý sa dostáva do úplne cudzích rúk. Dodatok k zmluve o 
prevode spoločného majetku z roku 2018 bol schválený na 
Valnom zhromaždení. Ako predseda LS spolu s výborom budem 
dbať o prísne dodržiavanie platného zákona, zmluvy o lesnom 
spoločenstve a stanov LS vrátane návrhu na súdne konanie. 

Na základe skúseností z predchádzajúceho obdobia ma 
hnevá, keď sa šíria rôzne pletky a dezinformácie medzi členmi 
ja nečlenmi spoločenstva. Pre všetkých tých, ktorí potrebujú 

informácie týkajúce sa chodu LS chcem povedať, že som 
pripravený a ochotný bez problémov riešiť všetky nejasnosti.

Dovoľte mi poďakovať sa všetkým podielníkom LS, výboru LS, 
dozornej rade a hospodárovi za odvedenú prácu v roku 2020. 
Pri príležitosti Vianoc Vám želám požehnané Vianoce a mnoho 
úspechov, veľa zdravia v tejto ťažkej dobe v roku 2021.

František Baník, predseda LS

Príjmy:
-výnos dane z príjmov                                                          188.836,00
-miestne dane a poplatky
(daň z nehnuteľnosti, popl.za psa, TKO, stočné)                   50.167,64
-príjmy z prenájmu 5b.j. a 9 b.j.,
 správne a ostatné poplatky                                                    24.238,16
-úroky banke                                                                                 13,63
-transféry – HN stravné, AČ DS,§ 54, 
  prenesený výkon štátnej správy                               19.629,95                                           
-transfér – projekty ÚPSVaR                                                 29.810,64
-transfér - MOPS                                                                   14.933,00
-transfér – KC                                                                        28.833,73
-transfér – TSP                                                                       11.223,84
-transfér – PSK                                                                        1.000,00 
-kapitálový príjem (kanalizácia, MŠ)                                  253.314,00  
-zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka                   31.978,28
-príjmy celkom:                                                                  653.978,87           

Výdavky:
-mzdy (26 zamestnancov v roku 2019)                     107.140,44                                                     
-odmeny na dohodu                                                                   3.348,18
-odmeny členov OZ                                                                   4.493,98
-odvody poistného /SP, ZP/                                                     40.529,33
-úroky z úverov                                                                         2.860,80
-poplatky banke                                                                        1.008,69
-príspevky – sponzorské                                                           6.846,96
                          členské poplatky                                                  2.068,40
-cestovné                                                                                     508,68
-telefón, mobily, poštovné, kolky, rozhlas a televízia
  internet                                                                          1.720,68                                            
-reprezentačné a potraviny                                                          483,95
-stravovanie zamestnancov                                                      2.190,93   
-výpočtová technika, materiál, knihy a publikácie,             
školenia, reklama, poistenie                                                     3.665,24 
-voľby                                                                                      2.727,54  
-požiarna ochrana -spracovanie agendy                                   1.846,71            
-miestne komunikácie                                                              4.513,30
-TKO                                                                                        4.739,07  
-ČOV                                                                            26.494,63                                                                                                                        
-rozvoj obce – § 10, § 12 MOS, § 54, § 52a,
 TSP, KC, park, ihrisko, altánok, detské ihrisko          21.345,87                                      
-vodné                                                                             1.287,56                                                                                                 
-elektrická energia, plyn                                                 7.480,61                                                      
-Materská škola, školská jedáleň                                  69.908,19                                                                                       
-osobitný príjemca, HN stravné, príspevok 
  pri narodení dieťaťa                                                             1.949,66
-odmena umelcov, prof.register, GDPR, BOZP, kataster,
  kontrola plyn. kotlov, kontrola komínov, audit, 
 spracovanie projektov, projekt.dokum., znalecké posudky, 
 spoločný OÚ, SŠÚ, CVČ,detské ihrisko-kontrola
 bezpečnosti, tlač BN,  fotenie obce, právne služby,
 pohrebisko....                                                                       12.449,45
-kapitálové výdavky
 miestne komunikácie                                                             5.786,28
 Materská škola                                                                     16.061,52
 kanalizácia                                                                         185.014,74
 park                                                                                        6.737,49
 multifunkčné ihrisko PD                                                        3.872,54
 KD a OcÚ                                                                              1.500,00        
 8 b.j.                                                                                       5.760,00
- splátka úverov a pôžičiek                                                    30.335,11   
-výdavky spolu:                                                                  586.676,53        

                                                                  Mgr. Ľubica Sabolová

Bilancia hospodárenia za rok 2019Vážení členovia lesného
spoločenstva v benkovciach,
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V európskej dimenzii sa už veľa rokov hovorí o inkluzívnom a 
integračnom procese. V zahraničí sa pojem integrácia už niekoľko 
rokov takmer úplne nahrádza pojmom inklúzia. Myšlienkovým 
východiskom inklúzie je skutočnosť, že ľudstvo je integrovanou 
komunitou ľudí rôznych rás, národov, schopností, postihnutí aj 
rozličných pohlaví, náboženských vyznaní a pod. 

Cieľom inklúzie v materskej škole nie je odstrániť rozdiely 
medzi deťmi, ale umožniť, aby deti s rozmanitými schopnosťami a 
možnosťami tvorili spoločnú komunitu na základe ich práv a akceptácie 
individuality celou komunitou. Inkluzívna MŠ vytvára priestor na 
realizovanie princípov spravodlivých výchovno-vzdelávacích 
príležitostí. Je ústretová pre všetky deti, rešpektuje odlišnosti (etnické, 
jazykové, náboženské, fyzické a iné), ktoré sú vnímané ako zdroj 
inšpirácie pre kvalitnejšie vzdelávanie a výchovu všetkých. Každé 
dieťa má unikátnu charakteristiku, záujmy, schopnosti a vzdelávacie 
potreby. Princíp inklúzie znamená včlenenie, zahrnutie, začlenenie, 
teda nejde len o jednoduché zaradenie. Pri inkluzívnej výchove 
a vzdelávaní sa v materských školách vytvára také prostredie, 
ktoré víta a oceňuje odlišnosť, dáva si za úlohu vytvoriť v triede 
spoločenstvo, ktoré sa zaujíma a prejavuje starostlivosť o všetky deti 
a je otvorené všetkým. Ide pritom nielen o inklúziu detí so zdravotným 
postihnutím, ale aj o inklúziu detí  vyrastajúcich v inom sociálnom a 
kultúrnom prostredí, nadaných detí, aj detí z výchovne nedostatočne 
podnetného prostredia.

V inkluzívnej triede môžu deti získať širší pohľad na svet, pochopiť 

InklúzIa, IntegrácIa

Dňa 22.02.2020, v priestoroch sály kultúrneho domu, posled-
nú fašiangovú sobotu, sa v našej obci  uskutočnil 3. ples Benkovča-
nov, na ktorom sa zišlo 40 párov nielen Benkovčanov, ale aj párov z 
okolitých obcí. Už ako to býva zvykom, ples bol otvorený  starostkou  
obce, ktorá   privítala všetkých prítomných,  popriala im príjemný ve-
čer plný smiechu, tanca,  zábavy a hneď nato spolu s manželom od-
štartovala prvé tanečné kolo. Do tanca nám hrala hudobná skupina 
APLLAUS a o chutné jedlo sa postaral Catering Ľubenka. Nechýba-
la ani bohatá  tombola, cez prestávky rôzne súťaže a dekorovanie na-
jlepších tanečníkov večera, ktorí museli zatancovať čardáš v gumo-
vých čižmách. Tohto roku sa nimi stali manželia Berdákovi  súp. č. 7.                                                                                                                                               
   Príjemná atmosféra, skvelá hudba a zábava až do ranných hodín boli 
svedectvom, že sa tento ples, v poradí 3., skutočne vydaril. A čo na zá-
ver? Verte, neverte, zorganizovať takýto ples vôbec nie je jednoduché 
a vyhovieť všetkým sa tiež ned.                                                                                                                                            

Chcela by som povedať, že už teraz sa tešíme na 4. ples Benkov-
čanov, ale nepredbiehajme, lebo situácia je taká,  aká je,  ale verím, že 
v roku 2022 sa opäť stretneme na Benkovskom plese a vynahradíme 
si zábavu  za dva roky.                        Ivanková Emília 

V našej obci sa od júna 2019 realizuje projekt Miestne občianske 
poriadkové služby v obci Benkovce. Obec  naň získala nenávratný 
finančný príspevok, vďaka ktorému mohla vytvoriť  4 pracovné miesta - 
dvojčlenné hliadky z členov rómskej komunity.

Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby poskytujú svoje 
služby vo viacerých oblastiach. Ide napríklad o ochranu detí a mládeže 
pred negatívnymi javmi, ochranu verejného poriadku a majetku, ochranu 
životného prostredia či prevenciu konfliktu medzi menšinou a väčšinou. 
Zamestnanci MOPS zabezpečujú dohľad nad udržiavaním verejného 
poriadku v našej obci vo všeobecnosti. Činnosť MOPS výrazne 
napomáha k eliminácii protispoločenských konaní a zároveň prispieva 
k úrovni životného prostredia v našej obci, predovšetkým v lokalitách s 
obyvateľmi MRK. Členovia MOPS zároveň vytvárajú pozitívne vzorce 
správania v marginalizovaných komunitách.

 Okrem zabezpečovania všeobecného poriadku a bezpečnosti je 
činnosť MOPS zameraná na problematiku nelegálnych skládok odpadu 
a nakladania s odpadmi. Veľmi dôležitou funkciou miestnej občianskej 
poriadkovej služby je  kontrola presunu detí do školy a zo školy, 
resp. sprevádzať ich. MOPS spolupracuje predovšetkým s miestnou 
samosprávou a obyvateľmi MRK.

MOPS sa svojou  hliadkovou činnosťou od marca 2020 prioritne 
zameriavajú na kontrolu dodržiavania vydaných ochranných opatrení 
na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19. Hliadky sa zameriavali 
na kontrolu dodržiavania zákazu organizovať a usporadúvať hromadné 
podujatia spoločenskej či inej povahy, kontrolovali dodržiavanie 
povinnosti nosenia ochranných pomôcok ako sú ochranné rúška na 
verejne prístupných miestach a vykonávali tiež kontrolu uzatvorenia 
športových areálov v obci. Pomáhali aj v predajniach potravín reguláciou 

miestne občianske poriadkové 
služby v našej obci

3. ples Benkovčanov      

počtu zákazníkov podľa výmery na 1 zákazníka 10 – 15 m2.
Prostredníctvom MOPS sa v prostredí rómskych komunít vykonávala 

osveta ako prevencia šírenia nákazy, monitoring osôb vracajúcich 
sa zo zahraničia, predovšetkým z krajín, kde sa vírusové ochorenie 
vyskytuje vo vysokých číslach, sociálne poradenstvo, sieťovanie 
pomoci a iné aktivity v zmysle zadefinovaných opatrení. V spolupráci s 
PZ SR členovia MOPS zabezpečovali aj hladký priebeh celoplošného 
testovania na ochorenie Covid 19. 

Mgr. Jana Stanovčáková, koordinátor MOPS

a prijať rozdiely, podieľať sa na výchove a vzdelávaní druhých a 
zároveň získať vďaka darom a nadaniu ostatných, prispievať k 
napĺňaniu fyzických, sociálnych a citových potrieb ostatných, úplne 
zmeniť diskriminujúce správanie a cítenie.

V materskej škole Benkovce je v šk. roku 2020/2021 zaradených 
33 detí od 2 – 6 rokov: 18 detí z Benkoviec, 14 detí z Malej Domaše, 
1 dieťa  z Kvakoviec.

Prevádzku v MŠ zabezpečujú dve učiteľky na 100%-ný úväzok, 
jedna na 60%-ný úväzok a jeden asistent. Ich úlohou je zabezpečiť 
plynulý a ničím nerušený chod MŠ, vytvoriť bezpečné prostredie, kde 
sú všetci prítomní a kde sa všestranne rozvíja detská osobnosť.            

Jana Chrenková, riaditeľka MŠ

od 02.01.2021 do 31.12.2021
návrh

26.02.2021 (piatok) – 17.00
30.04.2021  (piatok) – 18.00
25.06.2021 (piatok) – 19.00
24.09.2021 (piatok) – 18.00
14.12.2021 (utorok) – 18.00

Tento návrh harmonogramu 
zasadnutí OZ budú poslanci 
schvaľovať

účasť poslancov na zasadnutiach Oz Benkovce Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Benkovciach
Zo zasadnutí OZ je  verejnosť 
v čase núdzového stavu 
a pandémie COVID-u 19 
vylúčená, zasadnutia sa 
konajú v budove OcÚ v 
obecnej knižnici
Pozvánka je zverejňovaná 
na úradnej tabuli na www.
obecbenkovce.sk
Pri  zmene termínu budú 
poslanci včas informovaní 
e-mailom 
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V súčasnosti sa o starých ľuďoch veľa rozpráva. Môžeme pove-
dať, že konečne sa o našich starkých začala zaujímať aj široká ve-
rejnosť. Je smutné, že musela prísť pandémia, aby sa starší obča-
nia našej krajiny stali hlavným bodom diskusie. V našej obci žije vi-
acero starších ľudí a pri písaní kroniky sú práve oni zdrojom poznat-
kov o našej minulosti.

Prostredníctvom rozhovorov s týmito ľuďmi sa dozvedáme sku-
točnosti, ktoré nám pomáhajú pochopiť prítomnosť. V Benkovciach 
medzi najstarších obyvateľov patria  Pavlína Fuňáková, Mária Teliš-
čáková a Štefan Baran. Osobne sme sa s nimi nemohli porozprá-
vať, ale ich príbuzní nám poskytli cenné informácie z ich životov, o 
ktoré sa s vami chceme podeliť.

Pani Pavlína Fuňáková sa narodila 5.11.1924, pred 96-timi rok-
mi v roľníckej rodine Michala Zmudu v Jasenovciach. Je najstaršou 
zo štyroch súrodencov. V súčasnosti ešte žije jej najmladšia 80-roč-
ná sestra v ČR. S manželom, už nebohým Jánom sa zoznámila po-
čas evakuácie v Benkovciach v 2. svetovej vojne. Počas vojny bola 
nápomocná partizánom. Podľa jej rozprávania išla s kamarátkou k 
partizánskemu oddielu a cestu im skrížil nemecký vojak na koni. Za-
stavil ich s namiereným samopalom. V mysli im prebehlo, že už je 
s nimi koniec. Spomenula si na Pána Boha. V tom sa spoza kopca 
vynorili partizáni a vojak zutekal. Túto traumu si dlho niesla so se-
bou. Povedala nám: „Kto verí v Pána Boha, toho Boh neopustí.“ A 
držala sa toho celý život. 

Pani Fuňáková bola v živote skromná, tichá a pracovitá. Už ako 
6-ročná sa starala o mladších súrodencov. Spomínala ako o 5. hod. 
ráno musela napásť kravy, husi, a tak ísť do školy. V škole bola naj-
lepšou žiačkou. Mala talent na kreslenie a nemenej zručná bola aj v 
ručných prácach. Po večeroch pri petrolejke vyšívala chlapom biele 
košele a nohavice. Čo si zo zárobku ušetrila, minula na niečo pek-
né na seba, aby si urobila radosť. Keď sa vydala, starala sa o celé 
gazdovstvo a o tri deti. Ako 41-ročná porodila dvojčatá. Manžel pra-
coval vo VSŽ v Košiciach. Potom príležitostne pracovala pri sezón-
nych prácach v rastlinnej výrobe na JRD Benkovce. Ako 54-ročná 
odišla na starobný dôchodok. Aj po odchode do dôchodku ešte 10 
rokov pracovala ako pomocná kuchárka v MŠ.

S vekom sa zhoršoval jej zdravotný stav. Po 80-tke začala výraz-
ne zabúdať a diagnóza znela: pokročilá starecká demencia. Pod-
statné zhoršenie je spôsobil pásový opar, keď musela ležať 5 týžd-
ňov na infekčnom oddelení v Michalovciach. V nemocnici spadla z 
postele a zlomila si nohu. Odvtedy je na vozíku. Po ukončení lieč-
by, vzhľadom na jej zdravotný stav bola daná do Domova soc. Sta-
rostlivosti vo Vranove nad Topľou. Žije tam už päť a pol roka. Opat-
rovateľky si ju obľúbili pre jej typický humor. Keď sa objavili vo dve-
rách izby, kričala: „Dajce mi jejsc a pic!“ „Ja vás šickych ľúbim!“ Ka-
marátkam v Klube seniorov vyspevovala ľudové a cirkevné piesne. 
Aj keď jej pani starostka V. Pavlišková prišla zablahoželať k jej 90-ti-
nám, tak jej zaspievala „A okolo valala“ a „Hore maliňákom“ 

„Hore maliňakom,
dolu maliňakom.
Čom ši me dzivče
nazvalo pijakom.“
„Šak ja ci neprepil
kone ani voly, co ši
zaslúžila pri svojej maceri.“
Jej dcéra Marta povedala, že keď ju bola navštíviť v septemb-

ri tohto roku, tak tichučko jej povedala: „Ľúbim vás.“ „Aj my Teba, 
mamička.“ Jej citát bol: „Celý život mi ubehol ako jeden krátky film.“

Pani Mária Teliščáková sa narodila 29.12.1930 v Benkovciach, v 
dome  ako bývajú  Olšavoví ( Jožko Kačmar).  Pochádzala z troch 
súrodencov. Spomínala, že nemala ešte ani 15 rokov a už chodila 
opravovať domy, bolo to po vojne. Benkov-
ce boli vypálené, išla tadiaľ fronta a po voj-
ne česká firma stavala firmecké domy.  Cho-
dila ako pomocná robotníčka, nemali penia-
ze, bola najstaršia zo súrodencov, tak chodi-
la robiť. Jej dcéra spomína: „Ich mamka bola 
v tom čase už po 4. pôrode chorá, nevláda-
la už toľko robiť, tak chodila pomáhať. Vydala 
sa do domu ako bývajú Janočkoví.  Keď sme 
sa v 80-tych rokoch zbudovali, lebo tu bol len 
sad, tak keď sme postavili dom, prišli potom 

tu ku nám.“  Neskôr pracovala celý život na družstve. Mala dve deti, 
dievčatá. Teraz je už ležiacou pacientkou a starajú sa o ňu doma. 

Pán Štefan Baran sa narodil 9.5.1930 v Benkovciach v baraku, 
ktorý stál na mieste nášho obecného úradu. Tento barak im zhorel, 
keď boli Benkovce vypálené, vtedy mal p. Baran okolo 14-15 rokov.  
Jeho mama pochádzala zo Slovenskej Kajne (p. Matová) a jeho 
otec pochádzal zo Šalgovika od Prešova.  „Veľmi ťažko sa im žilo, 
lebo pochádzal zo 4 detí, z toho boli 3 dievčatá. Keď sa narodil rodi-
čom, už boli starší, mama mohla mať 45 a otec okolo 52 rokov. Prvá 
dcéra sa im narodila v Amerike po 1. svetovej vojne, pani Nábožná.“  
Spomína jeho dcéra Vierka. 

Do školy chodil tam, kde teraz bývajú Demeterovci. Farár cho-
dil až z Maťašoviec vyučovať náboženstvo, spolužiakov mal napr. 
Jozefa Popa st. či otca  Jána Kozáka. Pán Baran je vyučený tesár, 
doma má aj výučný list z tohto obdobia. Manželku mal z Tovarné-
ho. Dcéra spomína ďalej: „Otec bol chudobný, neplatil vojnovú ško-
du, robil si domček sám. Keď išiel na vojnu, spravil jednu miestnosť 
pre mamu, a potom sa narodila prvá dcéra, tak aby mali kde bývať. 
Išiel na vojnu na dva roky a keď sa vrátil, keďže bol tesár, tak robil 
si všetko sám. Mali kone, materiál si navozili, sa gazdovalo, tak si 
porobili sami. Potom im aj štát prispel.“ Mal nás tri dcéry. Náš dom 
bol v Benkovciach posledný, až keď sa začala robiť priehrada, prišli 
prisťahovalci, tak potom nižšie od ich domu začali skupovať pozem-
ky a stavať domy. V súčasnosti p. Baran vraví, že to, žeby sa ľudia 
nemohli spolu stretávať, nezažil. Lebo nech bolo, ako bolo, ľudia sa 
vždy stretávali. Už sa nemôže dočkať leta, aby si mohol posedieť v 
altánku na dvore pri dome. 

Na záver si dovolíme citovať novinára Juraja Jordána Dovalu, 
ktorého slová nám akoby šli z duše: „Čím ďalej, tým viac nachád-
zam zaľúbenie v starých ľuďoch. Mladosť je prchkosť. Staroba je 
pokoj, spočívanie a istota. Mladosť súdi. Staroba neodsudzuje. Mla-
dosť kritizuje. Staroba hľadí do podstaty; múdri nekritizujú, vedia. 
Mladosť chce za každú cenu meniť svet. Staroba vie, že okolnos-
ti meníme len ruku v ruke s vyšším vedením, ak sú naše sny čisté.“ 
Našim najstarším obyvateľom prajeme veľa zdravia a lásky od na-
jbližších a ďakujeme príbuzným, a to p. Marte Kravcovej, p. Valérii 
Čaršovej a p. Viere Baranovej za poskytnuté informácie.

Kronikárka obce Benkovce Katarína Hladká

Najstarší obyvatelia Benkoviec



Benkovské noviny strana  11

Vzhľadom na blížiace sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov vám prinášame informáciu o demografickom vývoji 
v obci Benkovce od posledného sčítania v roku 2011

Prostredníctvom národného projektu –Podpora a 
zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II), sa aj v 
našej obci realizuje tento projekt, ktorý spustila Implementačná 
agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky už ako tretí národný projekt zameraný na 
výkon terénnej sociálnej práce so sociálne znevýhodnenými.  
Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. 

Potreba terénnej sociálnej práce sa v poslednom období 
ukazuje ako nevyhnutná pri riešení širokého spektra 
nepriaznivých životných skúseností, situácií a udalostí, ktoré 
na nás dennodenne číhajú, a  ktoré si sociálne slabší nevedia 
vyriešiť svojpomocne.  Hlavným cieľom a náplňou práce 
terénnych sociálnych pracovníkov je napomôcť k lepšiemu 
a kvalitnejšiemu životu, pomoc občanom v núdzi, nájsť 
cestu ako vyriešiť problémy a žiť plnohodnotným životom. 
Celý proces práce s klientom sa realizuje prostredníctvom 
intervencií zameraných na vyriešenie problému, či zlej 
životnej situácie, ale aj začlenení jednotlivca do sociálneho 
života. Najčastejšie poskytovanými sú intervencie v oblasti 
sociálneho zabezpečenia, zamestnanosti, financií, bývania, 
zdravia a vzdelávania. Dôležitým faktorom pri výkone terénnej 
sociálnej práce je nadviazanie dôverného vzťahu s klientom, 
jeho pochopenie, podpora a následná adresná pomoc, ktorá 
je mu poskytovaná priamo v jeho domácom, prirodzenom 
prostredí. Spolupráca medzi klientom a terénnym sociálnym 
pracovníkom (participácia) je pri riešení problémov 

Hoci sa v tomto roku konalo menej akcií a podujatí v našej 
obci, počas uvoľnených opatrení, kedy sa ochorenie COVID-19 
šírilo pomalším tempom ako je tomu teraz,  sme sa zapojili, do 
dovolím si povedať veľmi peknej a nezvyčajnej charitatívnej akcie 
s názvom: ,, Na bajku onkodeťom,“ ktorá je pokračovateľkou 
akcie ,,Na bicykli deťom pre život“. Projekt je organizovaný 
prostredníctvom Občianskeho združenia Spoločnosť detskej 
onkológie Košice a jeho hlavným cieľom a ušľachtilou myšlienkou 
je pomoc onkologicky chorým detským pacientom.

Charitatívnou jazdou na bicykloch sa rozhodli organizátori 
šliapnuť do pedálov a vyzbierať finančné prostriedky, ktorými 
prispejú a zabezpečia rekondičné pobyty pre onkologicky 
choré deti a zároveň podporia aj oddelenia detskej onkológie 
v niektorých nemocniciach. Prechádzajúc východným 
Slovenskom šliapali a zbierali až päť dní. Našou obcou 
prechádzali hneď v prvý deň, 16. júna 2020, kedy sme si pre 
nich v miestnom parku pri kostole pripravili malé občerstvenie 
za dodržania všetkých hygienických opatrení. Projekt sa nám 
podarilo podporiť sumou 156, 00 € za čo ďakujeme všetkým, 

nevyhnutná, učí klienta novým zručnostiam aj vedomostiam, 
aby vedel čeliť svojím problémom aj v budúcnosti. 

V našej obci pracuje terénny sociálny pracovník 
najmä z klientami z miestnej rómskej komunity, seniormi, 
nezamestnanými, matkami s deťmi, zdravotne slabšími, 
zadlženými, ale aj inými jednotlivcami, ktorýí vyhľadajú 
pomoc. Najviac intervencií na uskutočňuje v oblasti 
sociálneho zabezpečenia – systém sociálnej pomoci 
(sociálne dávky, žiadosti v pôsobnosti orgánom štátnej a 
verejnej správy, komunikácia s úradmi a sprostredkovanie 
informácií, poradenstvo, usmernenia a pod.), v oblasti 
zamestnanosti (žiadosti o prijatie do zamestnania, 
vyhľadávanie vhodných pracovných miest, pomoc pri 
spracovaní životopisov), v oblasti financií a hospodárenia 
(pomoc pri splátkach a splátkových kalendároch, pri oddlžení 
klientov, pri exekučných konaniach, osobných bankrotoch, 
poradenstvo pri spotrebných úverových zmluvách, pomoc so 
získaním právneho zastúpenia a pod.) a v oblasti zdravia 
(monitorovanie zdravotného stavu najmä u seniorov a 
zdravotne slabších). Okrem vyššie uvedených činností je 
výkon práce terénneho sociálneho pracovníka aj v našej obci 
zameraný na prevenčnú činnosť, monitorovanie, mapovanie, 
administratívnu činnosť, sieťovanie. 

Všetky uvedené intervencie a aktivity sa uskutočňujú za 
účelom eliminácie nepriaznivých sociálnych javov vyskytujúcich 
sa v našej spoločnosti,  na zvyšovanie životnej úrovne, rovnosti, 
rešpektovaní sa navzájom, dôstojnosti, s využitím verejných 
zdrojov na skvalitnenie života každého z nás. 

Mgr. Michaela Miklošová

ktorí prispeli a podporili tak túto charitatívnu cyklojazdu, kde 
celkovo organizátori vyzbierali čiastku 8 200, 00 €. 

Tu sa ukazuje, že je medzi nami stále dostatok dobrých, 
empatických ľudí so srdcom na správnom mieste, ktorí nemyslia 
iba na seba a uspokojenie vlastných potrieb, ale dokážu pomôcť 
dobrej veci.                                  Mgr. Michaela Miklošová

Na bajku onkodeťom

terénna sociálna práca
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VÝSLEDKY  VOLIEB DO ORGÁNOV 
SAMOSPRÁVY OBCÍ

 V OBCI BENKOVCE, DŇA 10.11.2018

Počet osôb zapísaných v zozname voličov    438

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                   314
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby
do obecného zastupiteľstva         308
Počet zvolených poslancov               7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce                                              313

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov pre voľbu 
starostu obce:
1. Kamil KONEČNÝ, Ing.                                          116
2. Viera PAVLIŠKOVÁ, Ing.                                         197

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov 
na poslancov do obecného zastupiteľstva:
Katarína  HLADKÁ, Mgr.    142
Milan  BANÍK     130
Jozef  DUDÁŠ     125
Marián  OĽŠAV, Mgr.    120
Slavomír  ČEČKO    105
Jozef  UHRIN, Ing.    100
Ondrej  HUDÍK       99
Ján  BARNA       87
Emília  BUTALOVÁ      83
Ján  KUKUŠ       79
Matúš  ŠIKET       77
Matej  OLACH       66
Jozef  LANCOŠ       65
Miroslav  STANOVČÁK, Ing.     60
Martin  KOCKA       59
Ján  KUŽMA       57
Tomáš  MIKLOŠ       45
Jozef  TELEPUN, Ing.        0

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dňa 16. marca 2019 sa uskutočnilo I. kolo hlasovania:
-v zozname voličov bolo zapísaných 432 osôb,
-na hlasovaní sa zúčastnilo 178 osôb,
-počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých 
kandidátov – 178
Platné hlasy odovzdané pre jednotlivých kandidátov:
1. Béla BUGÁR, Ing.                             4
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.      34
3. Martin DAŇO                         1
4. Štefan HARABIN, JUDr.                 41
5. Eduard CHMELÁR, doc.Mgr., PhD.         4
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr.                20
7. Milan KRAJNIAK, Bc.                                   5  
8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD.                 0
9. František MIKLOŠKO, RNDr.                 7
10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing.                            2
11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.                   56
12. Róbert ŠVEC, Mgr.                                         2
13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing.             1
14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD.                         1
15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc.                                0     

Počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný 
a kandidáta, ktorý sa práva kandidovať vzdal:
József MENYHÁRT, PaedDr., PhD.                     0
Robert MISTRÍK, Dr. Ing.                                             2   

Dňa 30.03.2019 sa uskutočnilo II. kolo hlasovania:
-v zozname voličov bolo zapísaných 434 osôb,
-na hlasovaní sa zúčastnilo 155 osôb,
-počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov – 152

Platné hlasy odovzdané pre jednotlivých kandidátov:
1. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.                                        56
2. Maroš  ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.                                96  

Mgr. Ľubica Sabolová
zapisovateľka okrskovej volebnej komisie

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU,
KONANÉ DŇA 25.05.2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                               435
Počet voličov zúčastnených na hlasovaní                                       78
Počet platných odovzdaných hlasov                                               76
Celkovo kandidovalo 31 politických strán, politických hnutí. 
V našej obci získali hlasy iba tieto politické strany, politické 
hnutia:

  1. SMER-sociálna demokracia                                                         21
  2. Kresťanská demokracia – Život a prosperita                                 4
  3. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko                                      5
  5. Slovenská národná strana                                                               3
  6. SME RODINA – Boris Kollár                                                       6
  7. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)            1
  8. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI                           1
14. Kresťanskodemokratické hnutie                                                  11 
16. MOST – HÍD                                                                                 1
17. PRIAMA DEMOKRACIA                                                            1
23. Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR
        -strana práce                                                                                    2
24. EURÓPSKA DEMOKRATISKÁ STRANA                                 1
25. Sloboda a Solidarita                                                                      10
27. NAJ – Nezávislosť a Jednota                                                          1
29. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU
        -občianska demokracia                                                                    8

Mgr. Ľubica Sabolová
zapisovateľka okrskovej volebnej komisie

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY, KONANÉ DŇA 29.02.2020

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                                            425
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania                                              259
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                                        259
Počet platných odovzdaných hlasov                                                           253

Platné hlasy odovzdané pre politickú stranu, politické hnutie 
a koalíciu: 

    1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku                                                  1
   2. DOBRÁ VOĽBA                                                                                       9
   3. Sloboda s Solidarita                                                                                   5
   4. SME RODINA                                                                                        14
   5. Slovenské Hnutie Obrody                                                                          1
   6. ZA ĽUDÍ                                                                                                    1
   7. MÁME TOHO DOSŤ!                                                                               2
   9. Slovenská národná strana                                                                         12
11. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA,
          Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA                                                64
12. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU 
         -občianska demokracia                                                                                1
15. Kresťanskodemokratické hnutie                                                                17  
17. VLASŤ                                                                                                       11
19. SMER – sociálna demokracia                                                                    90
21. HLAS ĽUDU                                                                                               1
22. Magyar Kozosségi Osszefogás – Maďarská komunitná
         spolupatričnosť                                                                                             6
24. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko                                     18

Mgr. Ľubica Sabolová
zapisovateľka okrskovej volebnej komisie                        
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Ochorenie COVID-19 je závažná akútna respiračná infekcia 
vyvolaná novým ľudským koronavírusom. Medzi ľuďmi cirkuluje 
niekoľko druhov koronavírusov, avšak tieto vírusy môžu rýchlo 
mutovať, čo vedie k vzniku nových typov. Jedným z týchto prípadov 
bolo  objavenie sa SARS-CoV-1 v roku 2002 a MERS-CoV-2 v roku 
2012. V roku 2019  sa objavil nový typ koronavírusu (SARS-CoV-2), 
ktorý vyvolal vznik vážneho ochorenia pomenovaného COVID-19.  
Epidémia vypukla v meste Wuhan, v provincii Hubei v Číne a rozšírila 
sa do mnohých ďalších krajín a spôsobila tak globálnu pandémiu. 
Ako možný zdroj nákazy bol identifikovaný miestny trh so zvieratami 
a morskými plodmi. Genetická informácia vírusu COVID-19 je na 
96 % identická s genetickou informáciou koronavírusov netopierov, 
ktoré sa považujú za pôvodný zdroj infekcie. Hlavný nosič nákazy je 
ako symptomatický, tak aj symptómy nevykazujúci človek, ktorý je 
infikovaný vírusom, od neho sa infekcia šíri kvapôčkovým prenosom 
a priamym kontaktom na ďalších ľudí. Na to, aby sa vírus zachytil 
na ľudskej bunke potrebuje špeciálny proteín (ACE2 receptor), ktorý 
sa najviac vyskytuje v pľúcach, črevách, obličkách, srdci a krvných 
cievach. Preto medzi hlavné klinické prejavy infekcie COVID-19 
patria respiračné a gastrointestinálne ťažkosti. U infikovaných ľudí 
sa môže vírus prejavovať rozdielne, a to od príznakov mierneho 
prechladnutia až po závažnú bronchitídu, zápal pľúc, závažný 
syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS), multiorgánové zlyhanie 
až smrť. Na diagnostiku ochorenia sa využíva PCR metóda, ktorá 
je najspoľahlivejšou diagnostickou metódou, avšak na spracovanie 
vzorky sa vyžaduje laboratórium.  Na získanie orientačného výsledku, 
najmä v teréne a bez zázemia laboratórií, je možné použiť aj rôzne typy 
tzv. rýchlotestov (protilátkové, antigénové). Ľahký priebeh ochorenia 
sa lieči v domácom prostredí  symptomatickou liečbou, ale pacient, 
ktorý má ťažký priebeh infekcie vyžaduje hospitalizáciu v nemocnici.

Infekcia COVID-19 u detí
Čo sa týka detských pacientov, ochorenie má väčšinou ľahký 

priebeh. Podľa dostupných údajov je ťažký priebeh infekcie 
COVID-19 u detí veľmi zriedkavý. Na druhej strane deti, práve pre 
často bezpríznakový priebeh ochorenia, môžu zohrávať dôležitú 
úlohu v šírení ochorenia v populácii.  Klinické príznaky COVID-19 u 

detí sú podobné ako u dospelých, ale častejšie sa pozorujú mierne 
formy a medzi deťmi sú častí asymptomatickí nosiči. Infekcia sa 
obyčajne prejavuje ľahkou infekciou horných dýchacích ciest, 
horúčkou, únavou, ale aj hnačkou, bolesťami brucha, nevoľnosťou 
a vracaním. Nedávno bolo u detí so závažným priebehom infekcie 
vyžadujúcej intenzívnu starostlivosť opísané pediatrické inflamačné 
multisystémové ochorenie (PIMS). U týchto pacientov sa preukázala 
súčasná alebo predchádzajúca infekcia COVID-19. Výskyt ochorenia 
bol zaznamenaný aj na Detskej klinike v Bratislave a Košiciach.

Testovanie v našej obci
Počas novembra prebiehalo v našej obci celoplošné testovanie 

pomocou antigénových rýchlotestov. Súčasťou odberového tímu bol 
vyškolený zdravotnícky personál, ktorý pozostával z lekára, troch 
zdravotných sestier, policajt a profesionálny vojak. Samotný ster sa 
vykonával z nosohltana so získaním výsledku do 30 minút. Tento typ 
testov je založený na stanovení bielkoviny, ktorá sa nachádza v obale 
vírusu. Sú citlivé v čase, keď je množstvo vírusu v sliznici nosa a hrdla 
najvyššia.

 V prvom kole bolo otestovaných 392 ľudí, z toho bolo 37 detí nad 
10 rokov a 47 dôchodcov nad 65 rokov. Počet pozitívne testovaných 
boli štyria, avšak len 1 človek pochádzal z našej obce. V druhom kole 
bolo testovaných 365 ľudí, detí nad 10 rokov sa zúčastnilo 36 a 50 
seniorov nad 65 rokov, počet pozitívnych stúpol na číslo 5, z toho len 
1 človek nepochádzal z obce Benkovce. Keďže v druhom kole bolo 
1,37 % pozitívne testovaných,  konalo sa 3. kolo testovania, ktorého 
za zúčastnilo 117 ľudí, z toho bolo 59 cudzích a 58 ľudí pochádzalo z 
našej obce. Testovania sa zúčastnili 2 deti, 15 dôchodcov a pozitívne 
testovaní boli dvaja, ktorí však nepochádzali z Benkoviec. Testovanie 
malo bezproblémový priebeh a nieslo sa v príjemnej atmosfére. 

Vakcinácia
V súčasnosti je vo vývoji niekoľko vakcín proti ochoreniu COVID-19, 

ktoré by malo zabezpečiť účinnú prevenciu. Očkovanie bude na 
dobrovoľnej báze a bez doplatku pacienta, prvé vakcíny by mali byť 
na trhu už začiatkom nového roka. Vývoj vakcín prebieha v niekoľkých 
fázach, každá z nich má svoje zákonitosti, ktoré musia byť dodržané. 
Vakcíny môžu byť schválené a používané iba vtedy, ak sú dostatočne 
kvalitné, bezpečné a účinné a vyhovujú 
všetkým požiadavkám Európskej liekovej 
komisie. Práve vývoj očkovacej látky, 
ktorá by ochránila ľudský organizmus 
pred rozvojom ochorenia, sa považuje 
za kľúčové riešenie zvládnutia dnešnej 
situácie. Do sprístupnenia očkovacej látky 
netreba zabúdať na základné hygienické 
opatrenia, ktoré zahŕňajú nosenie rúšok, 
umývanie a dezinfekcia rúk a dodržiavanie 
odstupov.             MUDr. Simona Hurná

Uplynulý rok sa niesol aj v znamení mnohých nešťastí. 
Nebolo pomaly dňa, aby sa v správach neobjavila informácia, 
že niekomu zhorel dom, vybuchol panelák, či storočná voda 
zatopila celé ulice. Ľuďom, ktorí sa ocitnú v núdzi je potrebné 
pomáhať. Aj naša obec podala pomocnú ruku. Využili sme 
na tento účel aj výťažok z tomboly z plesov, ktoré sa u nás 
organizovali. Už asi 3 roky pravidelne prispievame cez 
nadáciu Pierott malému Markovi, ktorí trpí hemiparézou. O 
jeho príbehu sa dozviete na stránke www.pierott.com. Prispeli 

sme aj na verejnú zbierku, ktorú zrealizovali obce Kolíňany a 
Jelenec pre rodiny dotknuté dopravnou nehodou, počas ktorej 
zahynulo 12 ľudí vo veku 15 až 70 rokov.  6. December 2019 
bol tragickým pre 47 rodín z Prešova, ktorým výbuch plynu v 
ich paneláku zobral strechu nad hlavou. Pre týchto ľudí sme 
v našej obci vyzbierali 780 € spolu so zbierkou v kostole. 
Prispeli sme tak k celkovej sume celoslovenskej zbierky vo 
výške 5,1 milióna €. To je neuveriteľné ako sa vedia ľudia 
spojiť! Zapojili sme sa aj do pomoci pre onkologicky choré deti 
„Na bajku onkodeťom“. Spolu sme na uvedené charitatívne 
účely  darovali 1.160 €. Milí Benkovčania, patrí Vám obrovské 
ĎAKUJEM.                                                                  vp

Charita v Benkovciach
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hasičskými hadicami, aby sa voda dostala čo najďalej do lesa, v prí-
pade potreby zahasenia požiaru vodou.

Na požiadanie občana obce Benkovce pána Patrika Barnu, bola 
členmi DHZO Benkovce, prideleným hasičským autom IVECO, vy-
ťahaná voda zo studne pri novostavbe, za účelom používania vody 
pre domácnosť. Činnosť členov DHZO Benkovce pokračovala po-

čas dvoch brigád pri výstavbe Hasičskej zbrojnice v obci Benkov-
ce. Pri prvej brigáde došlo k vykopaniu základov a o týždeň bolo vy-
konané ich zabetónovanie. Brigád sa zúčastnili Matúš Hladký, Mar-
tin Pavliško, Branislav Gaduš, Marián Oľšav ml., Ján Kužma, Peter 
Hromý, Matej Stropkovský, Ján Lukačín, Vladimír Macík, Norbert 
Butala, Martin Kocka, Jozef Štoka, Peter Demko, Miroslav Maľár, 
Matej Oláh a Milan Baník.

V decembri naši hasiči pripravili vianočný stromček a osadili ho v 
obecnom parku. Podobne, ako aj minulý rok, dňa 6.12.2020 členo-
via DHZO Benkovce zabezpečili MIKULÁŠA pre deti obce Benkov-
ce. Darčeky zabezpečila obec a pomocou konského záprahu pána 
Stropkovského, Čert (Ján Kužma), Anjel (Viera Pavlišková ml.) a 
Mikuláš (Branislav Gaduš) navštívili deti, ktoré ich čakali pri svo-
jich domoch.

Ďakujeme všetkým členom DHZO Benkovce, ktorí sa počas 
roka aktívne zapájali do činností a prispeli tak k rozvoju Dobrovoľ-
ného hasičského zboru obce Benkovce.                   Matúš Hladký

Členovia DHZO pracovali v jarných mesiacoch na sprístupnení 
cesty k rieke Ondava, v časti Čičaky a na vyčistení tohto priestoru, 
aby sa tam mohli dostať  hasičským autom a protipovodňovým vo-
zíkom k vodnému toku Ondavy. Po viacerých brigádach tam vznikla 
spoločensko - rekreačná zóna, ktorá je určená pre širokú verejnosť. 
Naši hasiči súčasne pracovali na rôznych nepredvídaných úlohách, 
ktoré priniesla situácia, a to na vyčistení studní u obyvateľov obce 
pani Margity Ragančíkovej, p. Jozefa Klapáka a ďalšieho suseda p. 
Haliganovej nižšie od rod.domu p. Klapáka. Vyčistili sa studne, vy-
ťahali z nich vodu, a to z dôvodu častého dažďa. Súčasne dochád-
zalo k zatopeniu kotolní v rodinných domoch. Vyťahanie vody zo 
studní bolo vykonávané čerpadlom z protipovodňového vozíka po-
čas dvoch dní v poobedňajších a dopoludňajších hodinách. Akcie 
sa zúčastnili členovia DHZO Benkovce: Marián Oľšav ml., Martin 
Pavliško st., Ján Kužma a Peter Hromý. 

Ďalšie vyťahanie vody zo studne bolo vykonané u člena DHZO 
Benkovce Vladimíra Zreľáka, pri jeho novostavbe rodinného domu, 
za účelom vyčistenia vody v studni po jej vykopaní, aby sa voda 
mohla používať na pitie. 

Počas mesiaca marec sa naši členovia, a to Viera Pavlišková 
ml., Katarína Hladká, Roman Olšav, Martin Pavliško ml., Ján Kuž-
ma a Branislav Gaduš,  zúčastnili dvojdňového školenia v dedin-
ke Babie.  V mesiaci máj sa členovia DHZO Benkovce zúčastnili v 
meste Prešov prevzatia hasičského vozidla IVECO pre obec Ben-
kovce, ktoré bolo odovzdané ministrom vnútra Romanom Mikul-
com. Hasičské vozidlo bolo privezené do garáže obce Benkovce. 
V súvislosti s pridelením tohto vozidla IVECO bolo vykonané škole-
nie členov DHZO Benkovce členmi profesionálov hasičského zboru 
v Holčíkovciach za účelom používania auta, jeho obsluhy pri hasení 
na hasičskej stanici Holčíkovciach jedenkrát a druhýkrát na futbalo-
vom ihrisku v obci Benkovce.

Okresnou organizáciou dobrovoľného hasičského zboru Vranov 
nad Topľou, a to pánom tajomníkom Šopiakom, bola v mesiaci au-
gust 2020 vykonaná okresná hasičská akcia v obci Ruďľov s pride-
leným hasičským autom obce Benkovce. Bol to celodenný nácvik, 
ktorý súvisel s použitím týchto hasičských vozidiel pri požiari hlbo-
ko v lese. Všetky takéto vozidlá IVECO z nášho okresu sa pospájali 

aktivity dHZo v roku 2020

Dňa 16.09.2020 sme sa stretli na veľmi milej akcii pod názvom 
„Uvítanie detí do života“. Do obce za rok pribudlo 11 detičiek – Zuzka, 
Ninka, Emmka, Eliška, Amálka, Elenka, Adrián, Paľko, Hans, Tobias 
a Šimon. Po úvodných slovách odbornej pracovníčky komunitného 
centra Bc. Anny Poškrobovej sa detičkám a ich rodičom prihovorila 
starostka obce Ing. Viera Pavlišková. Následne prebehol tradičný obrad. 
Detičky boli symbolicky položené do kolísky, rodičia sa podpísali do 
pamätnej knihy. Všetci dostali do daru pamätný list a balíček plný milých 
prekvapení. Mamičky sme symbolicky potešili, ako každý rok, ružou. 
Okrem toho obec poskytuje pri narodení dieťaťa sumu 100 €, ak má 
dieťa a aspoň jeden z rodičov trvalý pobyt v obci Benkovce. Veríme, že 
v ďalšom roku sa stretneme opäť a spoločne oslávime príchod nových 
malých Benkovčanov.                                         Bc. Anna Poškrobová

Uvítanie detí do života
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Rok 2020 sa začiatkom roka zdal byť ako každý iný. V 
zimných mesiacoch január a február, keď seniori nemajú 
veľa možnosti rozptýlenia, sa nám o zábavu postarali 
pracovníčky komunitného centra. Stretávali sme sa tam 
v stredu popoludní. Ponúkli nám kávu alebo čaj a my sme 
si rozprávali o všetkom možnom, vymieňali si skúsenosti z 
pestovania zeleniny či ovocia. 

Na výročnej členskej schôdzi sme si v pláne činnosti 
schválili niekoľko pekných výletov aj opekačky na Močiarkach. 
Stalo sa však, čo nikto nečakal a prečo si rok 2020 budeme 
všetci pamätať. Po celom svete sa začal šíriť vírus Covid 
19 a nevyhol sa ani Slovensku vrátane Benkoviec. Vláda 
prijala opatrenia na zamedzenie šírenia nemoci, medzi nimi 
aj zákaz zhromažďovania. Z uvedeného dôvodu sme museli 
zrušiť všetky naplánované akcie.

V lete sa situácia trocha zlepšila a ten krátky čas využili 
dievčatá z „Komuniťáku“spolu s pani starostkou a pripravili 
pre nás seniorov posedenie v prírode - na Močiarkach. 
Nechýbali ani pečené klobásky a nápoje podľa chutí. Mali 
sme príležitosť diskutovať s pani starostkou o tom, čo nás 
trápi, čo by nás potešilo a čo by bolo dobré v našej malebnej 
dedinke ešte vylepšiť. Nálada bola výborná ako vždy a na 
záver sme si aj zaspievali.

Tohto roku sme mali obmedzené možnosti našich 
aktivít. Verme, že budúci rok si to vynahradíme a v zdraví 
sa stretneme. Všetkým prajem šťastné a veselé Vianoce v 
kruhu blízkych.    

Anna Zemanová, predsedníčka JDS ZO Benkovce

Do Obecnej knižnice v našich Benkovciach pribudla zaujíma-
vá kniha. Je zaujímavá nielen obsahom, ale aj vzťahom k našej 
obci. Ide o publikáciu Milan Rastislav Štefánik – Muž Slnka. Je to 
zborník referátov z odbornej konferencie o M. R. Štefánikovi, ktorá 
sa konala v Piešťanoch pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti 
nášho národného velikána v rámci Roka MRŠ. Organizátormi po-
dujatia boli Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Spoloč-
nosť M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom. Na konferencii od-
znelo 11 referátov, ktoré sa zaoberali rôznymi aspektami osobnos-
ti Štefánika. Zostavovateľkou zborníka je p. Mgr. Mária Gallová. 

V čom spočíva vzťah knihy s našimi Benkovcami? Ešte v ča-
soch svojho gymnaziálneho štúdia mi Lucia Kravcová, ktorá má 
po mame Marte, rodenej Fuňakovej, benkovský pôvod, nakres-
lila vydarenú podobizeň Milana Rastislava Štefánika. Ide o obraz 
formátu A3 nakreslený ceruzou. Ja som kópiu tohto portrétu po-
slal pred pár rokmi v súvislosti s nejakým príspevkom do redak-
cie časopisu Bradlo. Aké bolo moje prekvapenie, keď sa mi po 
čase ozvala šéfredaktorka tohto časopisu pani Mgr. Mária Gallo-
vá, aby som jej zaobstaral kontakt na Luciu. Chcela od nej autor-
ský súhlas na uverejnenie kresby v spomínanom zborníku. Od ro-
dičov Lucie som sa dozvedel, že je už promovaná lekárka, vydatá 
a býva v Nemecku. Kontakt s ňou zabezpečil brat Ing. Peter Kra-
vec. Všetko sa vyriešilo a pekná kresba je vytlačená na prednej i 
zadnej predsádke zborníka Muž Slnka. 

Od organizátorov konferencie som dostal jeden exemplár knihy 
pre Luciu ako autorku, jeden pre mňa ako sprostredkovateľa, tre-
tí exemplár som odovzdal do Obecnej knižnice v Benkovciach a 
štvrtý do Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Tam 
preto, lebo táto knižnica sústreďuje všetky publikácie so vzťahom 
k nášmu regiónu. Ešte dodám, že Luciina kresba bola použitá aj v 
peknom zaujímavom poznámkovom bloku pre účastníkov konfe-
rencie, ktorý som však doteraz nezískal. 

Teda takýto je zaujímavý príbeh kresby nášho národného ve-
likána, podľa ankety Slovenskej televízie aj najväčšieho Slováka, 
Milana Rastislava Štefánika, ktorú nakreslila  MUDr. Lucia Ivanko 
Kravcová, po mame Benkovčanka. Myslím, že  nás to môže tešiť. 
Obrázok kresby Vám prikladáme.                            M. Michálek 

Po desiatich rokoch tu máme opäť sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov, ktoré je však už elektronické. Pre obyvateľov 
je jednoduchšie, rýchlejšie, komplexnejšie. Dôležitý dátum, 
ku ktorému majú byť údaje platné je polnoc zo štvrtka 31. 
decembra 2020 na piatok 1. január 2021. Sčítanie domov a 
bytov prebieha od 1. júna 2020 do 12.februára 2021 a sčítanie 
vykonávajú prostredníctvom elektronického systému obcou 
poverené osoby. Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v termíne 
od 15. februára do 31. marca 2021, pričom sa každý obyvateľ 
sčíta elektronicky a sám (za deti sčítanie vykonávajú ich 
zákonní zástupcovia). Ak by ste sa však nevedeli, alebo nemali 
možnosť sčítať  sami, pomoc poskytnú kontaktné miesta a 
pracovníci, ktorí budú vyškolení tak, aby vám vedeli pomôcť. 
Obrátiť sa môžete aj na pracovníkov obecného úradu.

Mgr. Michaela Miklošová

Zo života jds v benkovciach Vzácna kniha 
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V Slovenskej republike začali oficiálne vznikať prvé komunitné 
centrá (ďalej KC) v roku 2003 v rámci projektu „Podpora založenia 
komunitných centier v Slovenskej republike“. Finančnú podporu mali 
z fondov EÚ prostredníctvom programu Phare. Cieľom tohto projektu 
bolo založenie 10 komunitných centier vo vybraných lokalitách, 
ktoré mali slúžiť ako pomoc pri integrácii prevažne segregovaných či 
separovaných miestnych komunít. Jeho trvanie bolo niekoľko mesiacov.

V súčasnosti je na Slovensku zriadených niekoľko desiatok 
KC. Ich prevádzku zabezpečujú organizácie tretieho sektora, 
neziskového sektora, či cirkevné organizácie. KC prevádzkujú aj 
niektoré miestne samosprávy, ktoré skutočne majú reálny záujem 
o poskytnutie komplexnej služby jednotlivcovi, rodine ako aj celej 
miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju 
vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či 
vlastnú sebarealizáciu. 

Naša obec nie je výnimkou. Obec Benkovce je zriaďovateľom 
komunitného centra od roku 2015. KC v Benkovciach sa zameriava 
na aktuálne potreby a problémy miestnych obyvateľov. Ide napríklad 
o podporu zmysluplného trávenia voľného času, prezentovanie 
svojej kultúry, zvykov, tradícií, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu 
práce, prevenciu nežiaducich patologických javov, podporu počas 
vzdelávania, pričom všetky služby a podpora KC vedie k integrácii 
a svojbytnosti občanov. 

Komunitné centrum poskytuje pre miestnych obyvateľov tiež 
služby sociálneho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právom 
chránených záujmov, výchovu a vzdelávanie, podporu zamestnanosti, 
komunitnú prácu i odborné poradenstvo. 

Cieľovou skupinou nášho KC sú všetci obyvatelia obce: deti 
predškolského veku, deti počas plnenia povinnej školskej dochádzky, 
mládež a dospelí, tiež seniori. 

Tento rok bola činnosť KC poznačená v dôsledku prísnych opatrení 
a pandémie Covid-19. Napriek tomu sa nám podarilo zorganizovať 
pár komunitných aktivít, na ktoré sa vždy všetci tešíme. V januári sme 

absolvovali 29. ročník zimného 
výstupu na Inovec, vo februári 
sme sa zabavili s našimi 
najmenšími na Karnevale, v 
júni sme opekačkou v škôlke 
oslávili Medzinárodný deň 
detí  a v júli sme sa stretli na 
„Močarkoch“ so seniormi. V 
septembri sme uvítali deti do 
života, v októbri sme si milým 
darčekom uctili našich starších 
občanov. V decembri nás 
potešili návštevou Mikuláš, čert 
a anjelik, ktorí nielen deťom, ale 
aj nám dospelým vyčarili úsmev 
na tvári. 

Pravidelne sme organizovali 
preventívne aktivity. Stretávali 

sme sa s mamičkami a venovali sa rôznym témam, zameraným hlavne 
na zdravie a výchovu ich ratolestí. So seniormi sme si spríjemňovali čas 
pri krížovkách, tiež spomínaním na časy minulé. 

Organizovali sa rôzne záujmové a voľnočasové aktivity. 
Najobľúbenejšími boli doučovanie a čitateľský krúžok, vďaka ktorým 
sa nám podarilo zlepšiť učebné výsledky žiakov ZŠ, tiež športový a 
výtvarný krúžok. V rámci krúžku Malí kuchári sme spoločne s deťmi 
pripravovali rôzne sladkosti. Úroveň informovanosti a zručnosti našich 
detí sme zvýšili vďaka krúžku všeobecného vzdelávania a krúžku 
šikovných ručičiek. 

Pravidelne sa poskytovalo sociálne poradenstvo, zamerané 
prevažne na problémové rodiny, na zadlženosť, splátkové kalendáre, 
možnosti zamestnať sa, podpore klienta k zodpovednému prístupu 
k svojmu zdraviu. Venovali sme sa aj oblasti pomoci pri uplatňovaní 
práv a právom chránených záujmov. Naďalej spolupracujeme aj s 
obecným úradom. 

Počas celého roka sme sledovali aktuálnu situáciu, nariadenia 
krízového štábu a ministerstiev, regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva a iných subjektov vrátane informačných kanálov. 
Mapovali sme situáciu a následne sa aktívne zapájali do informovanosti 
občanov prostredníctvom webovej stránky obce, miestneho rozhlasu, 
pripravovali sme letáky, ktoré sme následne distribuovali do všetkých 
domácností, roznášali sme aj rúška. Zabezpečovali sme všetko 
potrebné pre dodržiavanie pandemických opatrení i celoplošného 
testovania. Nezabudli sme ani na našich najstarších a občanov v 
karanténe, ktorým sme robili pravidelne nákupy potravín. 

Pokračovali sme v spolupráci s obecnou MŠ, tiež ZŠ v Slovenskej 
Kajni, nakoľko deti 2 st. ZŠ prechádzali opakovane na dištančnú 
formu výučby. Zabezpečovali sme zber a rozvoz domácich úloh pre 
deti, ktoré nemajú doma vytvorené podmienky na to, aby sa mohli 
vzdelávať on-line. 

Aktuálna situácia je veľmi vážna, ale my sa nevzdávame a vieme, 
že spoločne ju zvládneme. Veríme, že v Novom roku sa stretneme na 
akciách organizovaných našim KC v hojnom počte, všetci zdraví a dobre 
naladení a zažijeme krásne spoločné chvíle.   Bc. Anna Poškrobová

Vrch Inovec s nadmorskou výškou 320 m je najvyšším kopcom v 
okolí Benkoviec. Preto sa stal cieľom nášho každoročného zimného 
výstupu.  V rámci okresu Vranov nad Topľou patrí medzi prvé výstupy 
v novom roku a je tak trocha skúškou našej zdatnosti po vianočných 
sviatkoch a Silvestri, kedy sme si dopriali  viac jedla ako je zdravé. 

Priaznivci turistiky si ani tohto roku nedali ujsť príležitosť zúčastniť 
sa už 29. ročníka výstupu na Inovec, ktorý sa konal 4. januára 2020. 
Zišlo sa nás vyše 70 a to aj vďaka priaznivému počasiu a krásnej, 
snehom pokrytej krajine. Prišli všetky vekové kategórie, aj rodiny s 
deťmi. Okrem Benkovčanov  sa akcie zúčastnili turisti z KST Opál 
Vranov n.T., KST Krokus Hanušovce, chatári z Domaše-Dobrej a ďalší 
nadšenci zimných vychádzok do prírody. 

Z Inovca naša trasa viedla na hrad Čičva, kde nás už tradične 
čakalo občerstvenie - horúci čaj, pečené klobásy a makové, orechové 
aj tvarohové záviny. Naše poďakovanie patrí  starostke Benkoviec  
Ing. Pavliškovej  ako aj všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní tejto 
peknej akcie.

Tešili sme sa na ďalší, už jubilejný 30. ročník Výstupu na Inovec, 
ktorý sa mal konať v januári 2021. Kvôli pandemickej situácii 

spôsobenej corona vírusom sa žiaľ konať nebude.
Verím, že si to vynahradíme o rok.                      Anna Zemanová

29. ročník Zimného výstupu na inovec

Komunitné centrum


