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Advent je časom očakávania a prípravy na 
narodenie Pána. Prvú časť prípravy Cirkev zameriava 
na takzvaný eschatologický advent, teda druhý 
slávny Pánov príchod na konci vekov. Druhá časť 
prípravy je zameraná na takzvaný historický 
advent, keď si pripomíname stáročné očakávanie    a  
prípravu prvého príchodu prisľúbeného Mesiáša a 
bezprostredné udalosti, ktoré sa diali pred narodením 
Pána. Táto príprava bola vykonávaná v Izraelskom 
ľude Písmom, obradmi, obetami, symbolmi Starého 
Zákona, ako súčasti Božieho projektu na záchranu 
ľudstva. Proroctvá o jeho príchode mali umožniť 
rozpoznať čas a miesto ich naplnenia.

Naplnenie proroctiev kresťania stotožnili s 
vierou, že Boh sa stal konkrétnym človekom Ježišom 
Nazaretským, ktorý sa zjavil v podobe zraniteľnej a  
nakoniec ukrižovanej lásky.     Sv. Peter svoju prvú reč 
po zoslaní Ducha Svätého zakončil slovami: „Nech 
teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, 
ktorého ste vy ukrižovali Boh urobil aj Pánom aj 
Mesiášom.“ (Sk 2,36) Náboženské elity Židov, hoci 
poznali proroctvá o Mesiášovi, ľahostajne prehliadli 
znamenia jeho príchodu a skutkov. Väčšina Židov 
Ježiša neprijala, v čom je podľa sv. Pavla skryté hlboké 
tajomstvo súvisiace s pohanmi a Božím kráľovstvom.

Zavŕšenie Božieho kráľovstva Ježišovým druhým 
slávnym príchodom (parúziou) však v každej chvíli 
dejín závisí aj od uznania Ježiša plným počtom Židov 
ako potomkov Izraela. Lebo oni odpovedali na Božie 
zjavenia v Starom zákone, z nich sú praotcovia, 
proroci a z nich podľa tela pochádza Ježiš. Preto 
Židia aj kresťania spejeme k podobnému cieľu. U 
Židov je to zamerané na budúcnosť, na pokračujúce 
očakávanie príchodu Mesiáša, u nás kresťanov je 
to eschatologické očakávanie slávneho druhého 

príchodu Ježiša, očakávanie ktoré sprevádza dráma 
jeho neuznania celým Izraelom. Prvý Pánov príchod v 
pokore a v skrytosti sa spája s utrpením Božieho Syna 
a  jeho druhý príchod sa viac vyznačuje utrpením 
ľudstva až do zavŕšenia dejín.

Ježiš je zavŕšením nielen ľudských dejín, ale aj 
nášho osobného životného adventu. Celý náš život 
má byť prípravou na stretnutie s Ježišom v hodine 
našej smrti. Preto nestrácajme zo zreteľa základný 
cieľ našej životnej púte, svoju spásu a spásu svojich 
drahých. Načúvajme výzvam Cirkvi na múdry životný 
postoj, na bdelosť a pripravenosť na stretnutie s 
Pánom. K prirodzenému životu kresťana patrí i 
nadprirodzený život, k prirodzeným hodnotám i 
hodnoty nadprirodzené, k telesným aj duchovné. Aj to 
je úloha adventu, aby sme sa učili žiť vyvážene, podľa 
Božej vôle, ktorú poznávame cez očisťovanie srdca, 
ktoré je miestom nášho rozhodovania, kde si volíme 
hodnoty života, alebo smrti.

Výzva proroka Izaiáša „Pripravte cestu Pánovi!“ sa 
začala plniť v pôsobení Jána Krstiteľa. V tom, čo učil 
a dokázal je zmysel adventu pre naše životy. Spôsob, 
akým pripravoval cestu Pánovi je oslovujúci. Zvolil 
cestu pokánia, ktorú hlásal aj žil. Pripomínal ľuďom, 
čo majú robiť aby sa uzdravili, a tak uzdravovali aj 
prostredie, v ktorom žili. Nestačí iba lamentovať a 

Advent
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upozorňovať na šíriace sa zlo medzi ľuďmi. Podľa 
jeho príkladu je potrebné naň vplývať uzdravujúco 
svedectvom a obetou vlastného života.

Cirkev nás nabáda chápať, že advent má byť cestou 
pokánia, aby nás plnšie prenikala Božia láska zjavená 
v Ježišovi ako najväčšom poklade darovanom ľuďom 
a chránili sa pred hriechom, najväčším nešťastím 
človeka a ľudských dejín. Musíme počítať s realitou 
našej porušenej ľudskej prirodzenosti a  náklonnosťou 
k hriechom, ktoré tradícia nazýva  žiadostivosť očí, 
žiadostivosť tela a pýcha života. Úsilie bojovať proti 
„starému človeku“ v nás, spočíva najmä v očisťovaní 
srdca a praktizovaní miernosti. Najúčinnejším 
prostriedkom je častá a aktívna účasť na sv. omšiach. 

Očisťované srdce nám umožňuje vidieť všetko „Božími 
očami“, s radosťou a vďačnosťou prijímať dobrodenia, 
s pokorou a trpezlivosťou znášať ľudí s nevľúdnym a 
neústupčivým srdcom a prijímať i obetovať aj ťažšie 
chvíle života.

Podľa sv. Augustína „čistí srdcom“ sú tí, čo veria 
články Vyznania viery, aby veriac podriadili sa Bohu, 
podriadení počestne žili, počestne žijúc očisťovali si 
srdce a s očisteným srdcom chápali, čo veria. Uverme a 
zoberme vážne aj výzvu, ktorú pre všetkých kresťanov 
vyslovil staroveký teológ Origenes: „Čo ti prospeje, že 
Ježiš Kristus prišiel na svet, keď sa nenarodí v tvojom 
srdci?!“     

d.o. Juraj

Už druhý rok bojujeme s korona vírusom, máme tu 3. vlnu 
pandémie, ľudia sú vystrašení, nahnevaní, obmedzovaní, roz-
delení. Vláda a odborné konzílium prijímajú opatrenia z dňa na 
deň, resp. z hodiny na hodinu a my všetci musíme tieto usmer-
nenia a zákony rešpektovať, či sa nám to páči alebo nie, aby 
sme zabránili úplnému rozvratu našej krajiny a spoločnosti. Na 
pleciach nás všetkých je obrovská zodpovednosť, buďme pre-
to rozumní a správajme sa tak, aby sme ochránili seba, svojich 
blízkych aj ostatných, ktorých denno denne stretávame. Zaoč-
kovanosť v našej obci prvou dávkou je 47,70 % a  42,91% dru-
hou dávkou. Oproti priemeru v Prešovskom kraji sme na tom 
lepšie o takmer 4 %. Aj v porovnaní s okolitými obcami okrem 
Kvakoviec sme v zaočkovanosti lepší, čo svedčí o vysokej 
úrovni našej uvedomelosti a zodpovednosti. Aj napriek tomu 
musím konštatovať, že z 9 úmrtí v roku 2021 boli 4 covidové. 

Život sa však nezastavil, ide ďalej, práce a povinností pre 
samosprávy je ešte viac. V tomto roku sa nám podarilo dokon-
čiť hasičskú zbrojnicu a v auguste bola úspešne skolaudovaná. 
Postupne ju budeme zariaďovať potrebným vybavením. Stav-
ba je komplet odizolovaná , zateplená  s vonkajšou omietkou 
a fasádou. V januári 2022 plánujeme ešte domurovať priečky 
medzi opornými stĺpmi vo vnútri budovy, aby sme zabezpeči-
li vyhovujúcu teplotu pre garážovanie hasičského auta. Počas 
roka 2022 plánujeme vodovodnú prípojku a hygienické zaria-
denia, aby sa budova dala zmysluplne využívať členmi DHZ. 
Chátrajúci sklad – bývalá garáž sa vynovil, čím sa stavba zhod-
notila za viac ako 100 000 €. Naši hasiči tu odpracovali takmer 

150 brigádnických hodín (hodnota práce okolo 1.200€), za čo 
im patrí obrovská vďaka. Okrem toho sú nápomocní pri kaž-
dej aktivite obce, či už na ČOV, keď sa menili aeračné elemen-
ty na denitrifikácii alebo pri orezávaní stromov v škole, na cin-
toríne, pri stavaní mája, športovom dni, pri Mikulášovi, pri prí-
prave stromčeka. Bez nich si život v obci ani nevieme predsta-
viť.  predtým teraz   

Máme ukončené verejné obstarávanie aj s ex – ante a ex 
– post kontrolou na MV SR pre výstavbu 8 bytovej jednotky 
na prestupné bývanie a výstavbu miestnej komunikácie na On-
davskej ulici. Začiatok prác je naplánovaný na jarné mesiace s 
predpokladaným ukončením do 31.12.2022.

V súčasnej dobe prebieha na ČOV Benkovce – Slovenská 
Kajňa malá rekonštrukcia budovy ČOV – oprava podláh, prie-
čok a dverných otvorov, z dôvodu, že došlo k sadaniu časti 
stavby a narušeniu celistvosti muriva priečok, čím bolo ohro-
zené elektronické riadenie procesu čistenia, prerušenie čistia-
ceho procesu a následne hrozila ekologická havária. Aby sme 
zlepšili čistiaci proces, vymenili sme aeračné elementy na de-
nitrifikácii, v jari plánujeme vymeniť tieto elementy aj v aktivač-
nej nádrži spolu s mamutovým čerpadlom. Meníme aj dúcha-
dlo za výkonnejšie, aby sme zabezpečili dostatok vzduchu v 
aktivačnej nádrži. Celá rekonštrukcia by mala stáť cca 14.000 
€. Firmou Presta s.r.o. bola vypracovaná projektová dokumen-
tácia na intenzifikáciu – modernizáciu technologického proce-
su našej ČOV, aby sme mohli požiadať Environmentálny fond o 
dotáciu vo výške cca 230.000 €. K tomu však potrebujeme vo-

Správa starostky o rozvoji a hospodárení obce
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domie, že v zmysle zákona a riešenia problematiky znečisťo-
vania verejných priestranstiev ten, kto vedie psa a neodstráni 
bezprostredne výkaly, ktorými pes zničil verejné priestranstvo, 
sa dopustí priestupku a môže mu byť uložená pokuta, v zmysle 
§ 7 ods. 2 písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov, a to až do výšky 65 eur. Dr-
žitelia psov sú povinní vodiť psa na vôdzke a odstrániť psie vý-
kaly z verejných priestranstiev. V zmysle uvedeného VZN je zá-
kaz voľného pohybu psov na verejných priestranstvách a tak-
tiež zákaz vstupu so psom na vymedzené miesta. Na základe 
rozhodnutia poslancov OZ bude v najbližších dňoch vykonaný 
odchyt voľne sa pohybujúcich psov špecializovanou spoločnos-
ťou a náklady na tento odchyt budú prenesené na majiteľa psa.

V našej obci od minulého roku prebiehajú pozemkové úpra-
vy – sceľovanie pozemkov. Pozemkové úpravy sa týkajú len ex-
travilánu obce. Boli určené hranice obvodu pozemkových úprav 
a v súčasnej dobe sa vypracováva mapa hodnôt pozemkov a 
riešenie prístupu ku všetkým pozemkom a honom. Zohľadňu-
jú sa všetky požiadavky fyzických a právnických osôb – vlastní-
kov pozemkov k plánovanej výstavbe a investičným zámerom. 
Odporúčame všetkým vlastníkom a ich dedičom, aby nezane-
dbali svoje vlastnícke práva a v priebehu nasledujúceho roka 
si dali do poriadku vlastnícke vzťahy – dedičské konania, súd-
ne pojednávania ohľadom vlastníctva, pretože máme informá-
ciu, že veľa pozemkov je v správe Slovenského pozemkové-
ho fondu práve z dôvodu, že neprebehli tieto procesy. Predpo-
kladáme, že v roku 2023 sa budú prejednávať požiadavky jed-
notlivých vlastníkov. Je ustanovené Združenie účastníkov PPÚ 
Benkovce, ktoré má svoje predstavenstvo, a to bude riadiť ďal-
ší proces PPÚ.

Vianočný čas je pre každého obdobím hojnosti. Už počas 
vianočných príprav ľudia nakupujú množstvo tovaru na peče-
nie koláčov, darčeky balia do ďalšieho obalu alebo tašky a pl-
nia prekvapeniami. A na konci dňa zostane obrovské množstvo 
odpadu. Skúsme tieto Vianoce nebaliť darčeky alebo použiť to, 
čo máme doma, vyrobiť si vlastný obal. Skúsme navariť me-
nej, tak akurát a nevyhadzovať kuchynský odpad do kuka ná-
doby – budeme mať menej odpadu. Skúsme viac triediť, bude-
me mať čas. Možno to vyžaduje viac sebazaprenia i aktivity. V 
priloženej tabuľke uvádzame prehľad o produkcii komunálneho 
odpadu v našej obci.

doprávne povolenie z OÚ Vranov nad Topľou, odbor starostli-
vosti o životné prostredie, o ktoré sme už požiadali.

Naša obec má tiež vypracovanú PD pre územné rozhodnu-
tie pre stavbu: Cyklotrasa Vranov nad Topľou – RO Domaša v 
k.ú. Benkovce. Teraz žiadame úrady o stanoviská  a vyjadrenia 
k tejto stavbe. Cyklochodník by mal spojiť naše okresné mesto 
s rekreačnou oblasťou Dobrá. Časť trasy povedie cez les okolo 
Ondavy, časť okolo štátnej cesty prvej triedy I/15 a časť okolo 
volejbalového ihriska, poza záhrady z východnej strany.

 Situácia z PD:
V roku 2021 sa nám podarilo splatiť úvery, pôžičky a iné dlhy 

vo výške 43. 706,38 € . Úvery z minulých rokov predstavujú 
sumu 35. 662,38 € ( KD a nájomné byty), zostáva ešte spla-
tiť  40. 764,07 €. Nový úver na cestu za kostolom a na po-
dlahy v MŠ  bol zaplatený v roku 2021 vo výške 8. 044 €, zostá-
va ešte splatiť  25. 413,9 €. Čo je veľmi potešujúce za posled-
né dva roky sme splatili dlhy za školu ešte z rokov 2012 – 2014 
voči  VšZP a Sociálnej poisťovni vo výške takmer  28. 000 €. 
Nové úvery sme v roku 2021 nečerpali. Dovybavili sme obecný 
úrad potrebnou počítačovou technikou, údržbárskym náradím  
a technikou, dokúpili sme vianočné ozdoby, vymenili sme inte-
riérové zariadenie v kancelárii starostky, dokúpili sme chladnič-
ku do kuchyne, v MŠ sa tiež dokúpil chýbajúci nábytok a vyme-
nili sa vstupné dvere do dennej miestnosti.

Po dlhodobom zvažovaní problematiky spojenej so znečis-
ťovaním verejných priestranstiev psími exkrementami a voľ-
ným pohybom psov, prikročilo vedenie obce a poslanci obec-
ného zastupiteľstva k riešeniu daného problému prijateľnému 
pre všetky zainteresované strany. Uzniesli sa na VZN č.6, ktoré 
je zverejnené na webe obce a presne definuje povinnosti drži-
teľov psov. Majitelia psov by si mali v prvom rade uvedomiť, že 
ich pes sám po sebe upratať nevie a v rámci svojej zodpoved-
nosti sú povinní urobiť to za neho. Odstraňovať po svojom pso-
vi výkaly je zákonnou povinnosťou majiteľa psa a vzhľadom k 
tomu, že podľa zákona o odpadoch platného na území SR sú 
psie exkrementy zaradené medzi ostatný bežný odpad, je mož-
né ho vysypať v akomkoľvek sáčku do akejkoľvek smetnej ná-
doby na komunálny odpad, samozrejme, s výnimkou nádob ur-
čených na separovaný odpad. Rovnako je potrebné brať na ve-

Rok 2018 2019 2020
Vyseparovaný odpad 18 931 kg 18 631 kg 22 340 kg
Zmesný odpad 21 980 kg 24 180 kg 24 170 kg
Ostatný odpad 3 030 kg 4 000 kg 4 050 kg
Odpad spolu 43 941 kg 46 811 kg 50 560 kg
Skládkovaný odpad 50,00 % 51,65 % 47,80 %
Úroveň vytriedenia 43,15 % 39,80 % 44,19 %
Priemer na občana 80,00 kg 84,00 kg 89,50 kg
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Rok obmedzení
Opäť je za nami rok,  rok pandémie, rok obmedzení a to nie 

len čo sa týka nás ľudí, ale aj obmedzení služieb, financií, a  v 
neposlednom rade aj projektov cez ÚPSVaR, prostredníctvom  
ktorých  máme zamestnaných ľudí na obci. Projekty, cez ktoré 
sme mali zamestnaných ľudí skončili a nové projekty nebežia. 
Toho času máme zamestnaných dvoch ľudí na pracovnú 
zmluvu a jedného na menších obecných službách, ktorý je 
práceneschopný   už dlhší čas. No aj napriek malému počtu 
zamestnaných sme toho dokázali  pomerne dosť. 

Hneď  na začiatku  začnem s veľkou rekonštrukciou - 
Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu 
– a nemožné sa stalo možným. Pri prvom pomyslení, že aj 
v Benkovciach by sme mohli mať požiarnu zbrojnicu, že zo 
skladu náradia, kde sa dlhé roky  skladoval rôzny použitý 

materiál, či už plech zo strechy MŠ, či staré cestné obrubníky, 
staré železné rozhlasové stĺpy, staré lampy z osvetlenia, staré 
pletivo,  telefóne búdky, klietky Exoty Benkovce, vozíky, fúriky, 
adventný veniec, štiepkovač, miešačka, protipovodňový vozík, 
požiarnické auto a  rôzne  náradie, dosky a materiál,   a keď sme 
si predstavili, čo to bude za robota, všetko niekde premiestniť 
aby nezavádzalo, odviesť do zberu, upratať, aby sklad ostal 
prázdny,  zdalo sa nám, že to nezvládneme. Ale ako sa hovorí, 
oči sa boja ale ruky všetko urobia.  Obnášalo  to veľmi veľa 
roboty,  nervov, voľného času, ale výsledok stojí zato.  Dnes je 
bývalý sklad na nepoznanie. Z vonku nová fasáda sivej farby, 
nové dvere, strecha, okná, a krásny nadpis s erbom DHZ . Vo 
vnútri skladu sa vymurovali nové priečky, ktoré rozdelili sklad na 
garáž pre požiarnické auto IVECO a prívesný  protipovodňový 
vozík a na školiacu miestnosť pre hasičov, šatne pre hasičov  
a sociálne zariadenie. Vo vnútri steny   vybielene na bielo, 
krásna podlaha, potiahnutá nová elektrika, voda, odpady, 

Produkcia odpadu nám pomaly a isto stúpa,  síce stúpa 
nám aj množstvo vyseparovaného odpadu, čo je dobré, 
priaznivý výsledok je tiež, že množstvo odpadu, ktorý ide na 
skládku nám v roku 2020 klesol. V tomto trende by sme mali 
pokračovať, ale mali by sme znížiť produkciu odpadu celkovo, 
aj zmesového – predtým TKO a samozrejme produkcia na 
jedného občana by nám mala klesať. Ak sa porovnáme s 
celoslovenským priemerom, tak na Slovensku vyprodukuje 
jeden človek 446 kg komunálneho odpadu za rok, na 
skládky ide 48 %. V Prešovskom kraji vyprodukuje človek v 
priemere o dve tretiny menej odpadu ako v Trnavskom kraji. 
Z celkového množstva komunálneho odpadu tvoril zmesový 
odpad až 47 %. U nás je to viac. Čím sa ľudia majú lepšie, 
tým viac odpadu produkujú. Zamyslime sa nad tým koľko 
odpadu tvoríme a zbytočne. Je jasné , že sme hlboko pod 
celoslovenský priemer, ale skúsme byť ešte lepší. 

V závere mi dovoľte srdečne sa poďakovať za celoročnú 

usilovnú prácu poslancom obecného zastupiteľstva, 
zamestnancom obce a materskej školy, vám všetkým za to 
, že tu žijete a ste k sebe dobrí, pomáhate si a nezabúdate 
na najvyššie ľudské hodnoty - život, zdravie a vieru. Zvlášť 
chcem poďakovať dobrovoľným hasičom za ich pomoc a 
ochotu. Moje poďakovanie patrí aj rodine Jánu Barnu s.č. 
61, ktorá nezištne darovala vianočný stromček pre všetkým 
občanov obce Benkovce. Aj napriek ťažkostiam, ktoré sa 
vyskytli pri jeho zrezaní, naši hasiči z neho urobili krásny 
vianočný strom.  Naše spoločné  poďakovanie si zaslúžia 
aj poslanci PSK PhDr. Jozef Baran a MUDr. Marek Fedor, 
ktorí nám pomáhajú pri získavaní dotácií z PSK, riaditeľ 
ÚPSVR Vranov n.T. Ing. Ľubomír Mražik a riaditeľka 
odboru sociálnych vecí ÚPSVR VT Ing. Jolana Ščerbová za 
dobrovoľnú zbierku pre Henrietu Holubovú. Požehnané a 
pokojné sviatky!

 Ing. Viera Pavlišková, starostka obce
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nóóó,  všetko ako nové.  Pri všetkých týchto prácach, hlavne 
pri tých ťažších, náročnejších, bola viackrát zorganizovaná 
brigáda, kde pomáhali dobrovoľní hasiči.  Výsledkom všetkej 
tejto námahy -  POŽIARNA ZBROJNICA obce Benkovce. 

Záhradný domček na náradie, ktorý obec zakúpila, aby 
bolo kde odkladať rôzne náradie, materiál a pod., bolo treba 
tiež  poskladať, dosky dvakrát natrieť fermežou, vybetónovať 
základy, podlahu a prikryť strechu.  Všetko chce svoj čas, 
ale pomaly sme to dali. Domček je postavený za budovou 
obecného úradu a spĺňa svoj účel. Pričinili sa o to pán Peter 
Čikot a Lukáš Ščerbanovský.

Ďalší kus práce sa urobil na ČOV - čističke odpadových 
vôd. Opravila - vybetónovala sa  podlaha do technickej 
miestnosti, chodby a WC-ka, podmuroval a opravil prasknutý 
múr, vyčistil  upchatý kanál. Nakoľko sa začalo s opravou 
prevzdušňovacieho systému biologickej časti denitrifikácie a 
nitrifikácie ČOV Benkovce, bolo potrebné vyčistiť pravú nádrž 
od kalu a to bola veľmi špinavá robota. 

Keď spomeniem les medzi Benkovcami a Sedliskami, každý 
už vie o čom chcem písať -  odpad náš každodenný. Komunálny 
odpad, elektroodpad, nábytok, oblečenie, kovové obaly či už 
z potravín, alebo drogérie, plienky znečistené exkrementami, 
no všetko možné by tam človek našiel. Občania, ktorým 
nezáleží na životnom prostredí, či už chatári, kamionisti, „ale 
aj Benkovčania“, pre ktorých je zber separovaného odpadu 
v obci zdarma, vyvážajú odpad na parkovisko, ktoré potom 
tiež naši občania, naši pracovníci musia pozberať. Vyzbieralo 
sa neuveriteľné množstvo odpadu, ktoré sa dávalo do vriec 
(150 vriec)  a stále na druhý deň po zbere Slovenská správa 
ciest ich zlikvidovala.  Aj napriek tomu, že sme ľudí upozornili 
výstražnými tabuľami, hneď o dva dni po zbere bolo parkovisko 
plné smeti. No čo k tomu povedať,  len sami sebe dávame 
robotu, a čas ktorý strávime zberom odpadu, by sme mohli 

zmysluplnejšie využiť. Veď čistota a poriadok v našej obci a v 
okolí sa týka každého z nás.  

Približne pred mesiacom   sa začalo  s čistením melioračného 
kanála za záhradami od Poľcového jarku smerom ku firme 
Alufe. Celý potok je zarastený divo rastúcimi kríkmi, miestami 
kry dorastajú do stromov. Je potrebné, aby potok bol vyčistený 
pre prípad prívalových dažďov, aby sa voda z koryta nevyliala 
pre obmedzený prietok.  

Spomeniem ešte okrasné ihličnaté stromčeky, ktoré 
obec zakúpila v počte 40 kusov, aby zútulnila našu obec. 
Stromčeky sme vysadili v zadnej časti cintorína,  za 5 bytovou 
jednotkou a niekoľko sa posadilo k Obecnému úradu. Kúpili 
sa tri kameninové  popolníky, dva sa dali do parku a jeden 
k Obecnému úradu  a  dve kameninové lavičky, ktoré sa 
osadili ku vstupu  na úrad. Zakúpila sa bubnová kosačka, s 
ktorou dokážeme pokosiť aj väčšie priestory ako napríklad 
futbalové ihrisko, takže už nemusíme zabezpečovať stroje 
na kosenie. 

Na obci je robota stále, ako sa hovorí: bez prestávky, a to  
či už na cintoríne, v parku,  na detskom ihrisku, futbalovom 
ihrisku, v areáli ZŠ s MŠ, na Močiarkach, na ČOV, na úrade.  

Stále treba niečo opraviť, vymeniť, preložiť, vyčistiť a to 
nehovorím o bežných prácach, ktoré robíme každý deň.  

Tento rok bol ťažký a výzvy z ÚPSVaR boli vyhlásené v malom 
počte, z čoho vyplýva, že aj naša obec nemohla zamestnať 
viac nezamestnaných občanov. Ale aj napriek malému počtu 
zamestnaných sme dokázali udržať čistotu a poriadok v obci.

V záujme ochrany zdravia, aby sme zabránili šíreniu 
ochorenia COVID – 19   aj my sa snažíme dodržiavať 
epidemiologické opatrenia  aby sme v zdraví vstúpili do roku 
2022, a touto cestou Vám prajem,  aby nový rok  bol lepší a 
hlavne zdravší ako tento.   

Ivanková Emília
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S potešením si prečítam publikácie o našom regióne, 
zvlášť o našom miniregióne, o našich Benkovciach i obciach 
susediacich s nimi. Prežil som v styku s nimi, s ich ľuďmi 
desiatky rokov ako učiteľ detí, ako turista, ako priateľ. 
Potešilo ma všetko, čo som sa o našich obciach, o ich 
dejinách a živote ľudí dozvedel. Vážim si autorov, ktorí tieto 
veci zachytili vo svojich knižkách, a tak ich zachovali pre 
budúce generácie. 

Najväčšou a najvyspelejšou obcou v našom údolí Ondavy 
bola Dobrá nad Ondavou. Mala svojich obyvateľov a tí ju mali 
radi. Dnes jej niet. Zaliala ju Domaša. Čím ďalej, tým menej 
je tých, čo v Dobrej žili, čo si na ňu pamätajú. Ťažko sa im z 
nej odchádzalo. Na svoju rodnú obec sa nezabúda. Platí to aj 
pre Dobrančanov a ich potomkov, i keď ich obec už neexistuje. 
Nedá sa už do nej zájsť, poprechádzať sa po jej uliciach, po 
chotári, postretať kamarátov, susedov, spolužiakov. Spomienky 
však ostávajú. A je dobre, keď sa nájde niekto, kto ich zachytí. 

Tejto krásnej úlohy sa ujala dobranská rodáčka Mgr. Mária 
Fečkovičová – Lukáčová a pripravila na vydanie tri neveľké 
knihy: Dobrá nad Ondavou Spomienky a vízie /2018/, Dobranský 
bubeník /2019/ a Dobrá milovaná Spomienky rodákov /2021/. 
Prečo tak urobila, to vysvetlia dve jej myšlienky – venovanie a 
vyznanie, ktoré si môžeme prečítať na prvej strane prvej knihy. 
Odcitujme si ich: „Venujem svojej rodine, všetkým rodákom 
a tým, ktorých s obcou Dobrá nad Ondavou niečo pekného 
spája“. A: „Týmto vyznaním, vo forme malého dielka skladám 
poklonu nádherne prežitým rokom v Dobrej nad Ondavou“. A 
ešte k tomu pridajme z príhovoru autorky nasledovné: „Aby 
sme ešte zachytili, ako sa vtedy žilo, pracovalo. ... Nakoniec, 
aby sme po sebe zanechali silnú stopu, keď už nebude mať kto 
o obci priamo hovoriť“. 

Z obce sa najťažšie odchádzalo starším a starým ľuďom, 
ktorí väčšinu svojho života v nej prežili, ktorí tu mali svoje domy, 
tu hospodárili, tu mali vytvorené rodinné a priateľské väzby. 
Dlho verili, že sa ešte do Dobrej vrátia. Čas je však milosrdný, 
vie bolesti zahojiť. Ďalšie generácie Dobrančanov, ktorí už 
vyrástli a žijú inde /i v našich Benkovciach/, sa na obec svojich 
predkov pozerajú inak, ako tí, čo jej rozkvet a zánik prežili. „Oni 
sa už pod dojmom spomienok na Dobrú nerozplačú. My áno“, 
dodíva autorka. 

Čo je obsahom kníh, to sa dozvieme pri ich čítaní. Sú to 
najmä spomienky autorky a iných Dobrančanov. Takmer všetko 
bolo iné ako dnes, akési jednoduchšie, myslí si autorka. Žilo sa 
napríklad bez elektriny, bez televízie, mobilov, počítačov, bez 
áut, bez rozsiahlej obchodnej siete. Ale ľudia boli spokojní, v 
rodinách bolo i 5-7 detí, tie sa všeličo učili od rodičov, vedeli v 
rodine pomáhať, zahrať sa na ulici. Žilo sa vtedy ináč ako dnes, 
skromne, proste, jednoducho, pokojne, čestne. Ľudia fyzicky 

Macko a jeho kamaráti sa tešia na _______(ak doplníš chýbajú-
ce, dozvieš sa).
1. U nás doma máme na stole nový adventný ______
2. Kto je náš _____ strážny?
3. Hlavné jedlo na Vianoce z kapusty. __________
4. Ako druhý sviatok po Vianociach nasleduje ____ rok.
5. Na Vianoce pred jedlom mávame _______ s medom. 
6. Z našej strechy trčia dlhé, zamrznuté _______.
7. Kde sa narodil Ježiš Kristus? V ________.

(Kristína Fecenková, Sára Butalová)

ťažšie pracovali, ale vedeli sa tešiť z obyčajných vecí. Ak sa ku 
rozoberaným knihám pani Fečkovičovej dostanete, milí čitatelia, 
práve pre tieto myšlienky autorky by bolo dobré si ich prečítať. 
Je tam aj plno iných krásnych myšlienok. Veľmi cennou časťou 
kníh sú prílohy vzácnych historických fotografií, ktoré sa takto 
sprístupnil mnohým ľuďom. Vydanie kníh o Dobrej malo pekný 
ohlas, lebo zachytili a zachovali pominuteľné. 

Aj benkovskí Dobrančania a ich potomkovia si môžu vďaka 
nim pripomenúť minulosť z obce, z ktorej pochádzajú priamo 
či po predkoch. Publikačný počin autorky Márie Fečkovičovej 
– Lukáčovej o jej rodnej, i keď už neexistujúcej obci, môže 
byť motiváciou pre prípadných autorov z iných obcí. Iste aj z 
Benkoviec, aj tu je ešte hodne pamätníkov toho krásneho a 
milého, čo tu bolo, čo môže odísť do nenávratna. Práve pre toto 
na stránkach Benkovských novín pripomíname milé a vzácne 
knihy o Dobrej. 

M. Michálek

Milé a vzácne spomienky na Dobrú
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Sobáše:
ROK 2021
- Roman Holub, Mgr., 17.04.2021, Benkovce 59,
- Martina Traciková, rod. Butalová, 22.05.2021, Benkovce 136,
- Petra Bužová, rod. Hromá, 26.06.2021, Benkovce, Ondavská 148/25,
- Norbert Butala, 31.07.2021, Benkovce 2,
- Viera Anderková, Ing., rod. Pavlišková, 28.08.2021, Benkovce 150,
- Roman Olšav, 18.09.2021, Benkovce 62,
- Kristína Verbová, rod. Uhrinová, 30.10.2021, Benkovce 103.
                                                                      Blahoželáme!

Naši jubilanti:
ROK 2021
„50“
-Jaroslav Janič, nar. 02.05.1971, Benkovce 132,
-Slavomír Čečko, nar. 11.08.1971, Benkovce 72,
-Peter Babinský, nar. 12.08.1971, Benkovce 6,
-Ladislav Turčík, nar. 02.11.1971, Benkovce 92,
-Jozef Sarik, nar. 06.11.1971, Benkovce 83.
 „60“
-Anton Lancoš, nar. 07.07.1961, Benkovce 68,
-Jarmila Dutkovičová, nar. 24.08.1961, Benkovce 134,
-Darina Feriová, nar. 21.10.1961, Benkovce, Ondavská 109/3,
-Peter Čikot, nar. 24.10.1961, Benkovce 27.
 „70“
-Jozef Kužma, nar. 27.01.1951, Benkovce 95,
-Anna Turčíková, nar. 17.05.1951, Benkovce 92,
-Ružena Feriová, nar. 25.05.1951, Benkovce, Ondavská 108/8,
-Marta Grofiková, nar. 25.06.1951, Benkovce 37,
-Ján Janočko, nar. 06.07.1951, Benkovce 88.
 „80“
-Michal Bujdoš, nar. 28.03.1941, Benkovce 6,
-Pavol Švarný, nar. 06.12.1941, Benkovce 121.
 „90“
-Paulína Kozáková, nar. 25.07.1931, Benkovce 100.

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

                                                        Mgr. Ľubica Sabolová

Obecná štatistika
Počet obyvateľov obce k 31.12.2020                  563
 - z toho:  ženy                                 301
                            muži                                     262
Počet obyvateľov obce k 1.12.2021                     558
 - z toho:  ženy                                           296
                muži                                                 262

Narodili sa:
ROK 2020
- Olívia Lancošová, nar. 23.10.2020, Benkovce 68.
ROK 2021
- Lukáš Hromý, nar. 15.01.2021, Benkovce, Ondavská 148/25,
- Viktória Balogová, nar. 04.03.2021, Benkovce 55,
- Michaela Miklošová, nar. 18.03.2021, Benkovce 54,
- Klára Štoková, nar. 09.04.2021, Benkovce 9,
- Tomáš Janič, nar. 21.05.2021, Benkovce 121,
- Samuel Jenčo, nar. 10.09.2021, Benkovce 16.

                                                                 Gratulujeme!

Navždy sme sa rozlúčili:
ROK 2021
-Helena Kridlová, Benkovce 134, zom. 06.02.2021,
-Vojtech Holub, Benkovce, Ondavská 141/5, zom. 22.02.2021,
-Katarína Bednárová, Benkovce 112, zomrela 08.03.2021,
-Jolana Holubová, Benkovce, Ondavská 141/5, zom. 10.03.2021, 
-Mária Teliščáková, Benkovce 138, zomrela 13.03.2021, 
-Lydia Nábožná, Benkovce 1, zomrela 27.06.2021,
-Helena Daňová, Benkovce, Ondavská 106/10, zom. 06.11.2021,
-Valéria Ignácová, Benkovce, Ondavská 143/9, zom. 16.11.2021,
-Anna Blašková, Benkovce 91, zom. 23.11.2021.

                                                                Česť ich pamiatke!

Mikuláš je dedko starý,
dáva deťom veľké dary.
Každý rok ho čakáme,
čižmičky si čistíme.
Keď on príde k nám,
pesničku mu zaspievam.     
   (Marcel Fecenko)

Vianoce sú len raz v roku,
preto všetci spolu po boku,
zaspievajme si ako na oslave,
veď najkrajšie sviatky roka tu máme. 

Ježiško sa práve v tento čas narodil,
len pre nás.
Ozaj to nie je len náhoda,
lebo on je kráľ najväčšieho národa.     
	 	 	 (Maximilián	Čečko)

Obecná štatistika

Z tvorby mladých benkovčanov
Celý rok sa teším len, 
kedy príde ten deň.
 Celý rok poslúchať sa snažím, 
aby som mamku neurazil. 
Celý rok sa neviem dočkať, 
kedy ten pán ma príde počkať. 
Za poslušnosť, lásku, snahu, 
čistím čižmy, ľavú, pravú. 
Milý ujko Mikuláš, 
veľa darov pre nás máš. 
Hlavne prines pokoj, šťastie 
a sladkosti do sýtosti.      
  (Dávid Cichý)
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Bilancia hospodárenia za rok 2020BILANCIA SENIOROV 
Príjmy:
-výnos dane z príjmov                                                          208.061,00
-miestne dane a poplatky
(daň z nehnuteľnosti, popl.za psa, TKO, stočné)                   61.211,52
-príjmy z prenajatých budov a priestorov,
z predaja výrobkov, správne a ostatné poplatky                    17.472,11
-transféry – HN stravné, osobitný príjemca                            2.173,19                                           
-transfér – projekty ÚPSVaR (§54, §60)                               59.099,61
-transfér MF SR – voľby, SODB, COVID,
udržanie zamestnanosti v MŠ, predškoláci                           16.500,32
-transfér - MOPS                                                                   52.839,85
-transfér – KC                                                                        32.252,68
-transfér – TSP                                                                       10.359,68
-transfér – DHZ                                                                       1.400,00
-transfér – COOP Jednota Slovensko                                      6.000,00
-transfér – Fond na podporu umenia                                       2.000,00          
-kapitálový príjem (kanalizácia)                                          130.000,00 
-zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka                   74.172,27
-príjmy celkom:                                                                  673.542,23               

Výdavky:
-mzdy (30 zamestnancov v roku 2020)                                 142.951,30                                                     
-odmeny na dohodu                                                                   1.112,53
-odmeny členov OZ                                                                   2.466,70
-odvody poistného /SP, ZP/                                                     51.790,04
-úroky z úverov                                                                         2.487,17
-poplatky banke                                                                        1.067,92
-príspevky – sponzorské                                                           5.674,22
                     členské poplatky                                                  1.752,53
-cestovné                                                                                      166,25
-telefón, mobily, poštovné, kolky, rozhlas a televízia
  internet                                                                                    3.232,89                                                 
-reprezentačné a potraviny                                                          634,04
-stravovanie zamestnancov                                                      2.196,80   
-výpočtová technika, materiál, knihy a publikácie,                
školenia, reklama, poistenie                                                     4.725,81
-voľby                                                                                      1.196,65  
-požiarna ochrana -spracovanie agendy                                   9.284,90            
-miestne komunikácie                                                              2.450,50
-TKO                                                                                        4.137,45  
-ČOV                                                                                      27.877,01                                                                                                                        
-rozvoj obce – § 10, § 12 MOS, § 54, § 60,
 TSP, KC, MOPS, park, ihrisko, detské ihrisko                      19.622,31                                      
-vodné                                                                                       1.137,63                                                                                                 
-elektrická energia, plyn                                                           9.785,07                                                     
-Materská škola, školská jedáleň                                           74.650,86                                                                                                                
-osobitný príjemca, HN stravné, príspevok 
  pri narodení dieťaťa                                                                  840,94
-odmena umelcov, GDPR, BOZP, kataster,
  kontrola plyn. kotlov, kontrola komínov, audit, 
 spracovanie projektov, projekt.dokum., analýza vody, 
 spoločný OÚ, SŠÚ, CVČ,detské ihrisko-kontrola
 bezpečnosti, tlač BN,  fotenie obce, právne služby,
 pohrebisko....                                                                        20.981,76
-kapitálové výdavky
  miestne komunikácie                                                                800,00
  kanalizácia                                                                         143.574,10
  park                                                                                           412,30     
  hasičská zbrojnica                                                                23.535,41
  8 b.j. – projektová dokumentácia                                          6.720,00
- splátka úverov a pôžičiek                                                    30.347,92   
-výdavky spolu:                                                                  597.613,01        

                                                                      Mgr. Ľubica Sabolová

Rok 2021 bol  ovplyvnený opatreniami kvôli Covidu a 
teda aj činnosť našej  ZO Jednoty dôchodcov Slovenska. 
Výročnú členskú schôdzu sme preto mali nie začiatkom 
roka, ale až v júni a celkom netradične v prírode na 
Močiarkach. Nechýbal výborný guláš, ktorý navarili 
členovia výboru pod vedením gulášmajstra Alfonza 
Fuňaka. O liek na rozšírenie ciev sa postarala pani 
starostka. 

Ďalšou vydarenou akciou bol výlet na Spišský hrad 
a návšteva Zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi.  
Nebolo veľa prihlásených  seniorov- z Benkoviec 19, 
preto sme pozvali aj seniorov zo ZO JDS Slovenská 
Kajňa. Mali sme veľký autobus od pána Migaľa, takže 
sme dodržali aj bezpečnostné predpisy,  ktoré v tom 
čase - v auguste neboli také prísne.  Prehliadku sme 
absolvovali bez dlhého čakania. Krásne slnečné počasie 
využili mnohí ľudia  a tak, keď sme sa vracali, bol už na 
vstupenky dlhý rad a aj s parkovaním už bol problém.  Po 
spoločnom obede sme zrelaxovali  návštevou Zoologickej 
záhrady v Spišskej Novej Vsi. Mali sme dosť času aj na 
zmrzlinu či pivo, každý podľa chuti. Vstupenky do ZOO 
a na hrad si platil každý sám a cestovné nám uhradila 
Obec Benkovce a týmto by som chcela starostke obce 
a poslancom obecného zastupiteľstva vyjadriť vďaku v 
mene všetkých zúčastnených.

Anna Zemanová, predsedníčka ZO JDS Benkovce

Na brehu Ondavy rastie niekoľko starých vŕb, táto je asi 
najstaršia. Má obvod 580 cm a je adeptkou súťaže Strom 
roka  možno na budúci rok.

Stará vŕba pri ondave 
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Blahoželáme jubilantom
Tajomstvom pekného starnutia je tešiť sa z každého 

prežitého dňa v kruhu svojich najbližších a kamarátov, 
tešiť sa z maličkostí, ktoré nás obklopujú a robia nám ra-
dosť. Náš život sa podobá knihe. Múdry človek premýšľa 
pri jej čítaní, pretože vie, že ju môže čítať iba raz. Krásne 
okrúhle jubileá sú malým zastavením pri jej čítaní. 

Tak, ako sa už stalo tradíciou, aj tento rok sme v sále 
nášho kultúrneho domu privítali jubilantov, ktorí sa doži-
li svojich krásnych životných jubileí. Slávnostné posede-
nie sa konalo 14. júna 2021, kde starostka obce privíta-
la zúčastnených milým príhovorom a každého obdarova-
la darčekom na znak úcty a vďaky. Atmosféru spríjemni-
la folklórna skupina Tovarnianka.

Ešte raz chceme zaželať našim jubilantom, aby svo-
ju knihu života aj v budúcnosti vždy čítali s láskou, so 
získanou životnou múdrosťou a rozvahou. Potom všet-
ko, čo do nej vpíšete, zostane v srdciach Vašich najbliž-
ších a budete si môcť povedať, že život stál za to, preto-
že ste ho žili pre ostatných. Do Vašich spomienok sa už 
veľa zmestí. Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk a po-
koj do srdca.

Mgr. Lenka Drobotová

Každý človek má právo na plnohodnotný život, ktorý je 
akýmsi odrazom jeho snaženia a vynaloženej práce. Na to, 
aby sa človek socializoval je potrebné isté úsilie smerujúce 
k dosiahnutiu stanoveného cieľa. V dnešnej spoločnosti sa 
stretávame s ľuďmi odlišnej rasy a kultúry. Za takéto skupi-
ny ľudí označujeme aj rómsku menšinu žijúcu v rôznych ob-
lastiach sveta, ktorá sa už od nepamäti stretáva so sociál-
nym vylúčením. 

Na základe zapojenia sa našej obce do národného pro-
jektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej prá-
ce (NP TSP II), ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európ-
skeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, do-
kážeme cez prácu terénneho sociálneho pracovníka sprí-
stupniť občanom žijúcim v rôznych sociálnych podmienkach 
cestu k zlepšeniu životnej situácie.

Na Slovensku datujeme viacero typov rómskych komu-
nít preferujúcich rozdielnu životnú úroveň. Každá komunita 
v Slovenskej republike je odlišná a každú charakterizujú iné 
znaky, zvyky, dialekt, veková štruktúra, životná úroveň a zá-
važnosť problémov. Osoby žijúce vo vylúčených rómskych 
komunitách sú ovplyvňovaní negatívnymi faktormi, ktoré na 
nich pôsobia. Dobrým a efektívnym spôsobom uplatňovania 
a využívania sociálnych služieb a poradenstva je Terénna 
sociálna práca v obciach so zameraním na vylúčené róm-
ske komunity. Hlavným zámerom je prispieť k dosiahnutiu 
procesu socializácie a integrácie klienta. Terénna sociálna 
práca je charakteristická v rámci poskytovania sociálnych 
služieb a poradenstva osobám ohrozených sociálnym vylú-
čením terénnou formou poskytovania, teda aktívnym vyhľa-
dávaním prijímateľov sociálnych služieb v teréne, čiže pri-
rodzeným prostredí klienta. Terénna sociálna práca je dob-
rým a efektívnym nástrojom ako sa dostať do priameho kon-
taktu s klientom, ktorý sa ocitá v bezvýchodiskovej situácii 
a nie je schopný sám vyhľadať odbornú pomoc. Poskytova-
nie poradenstva prebieha na individuálnej alebo skupinovej 
úrovni priamo v komunite, kde sa sociálny pracovník dostá-
va do kontaktu s marginalizovanými osobami, u ktorých ne-
prebehol proces socializácie a integrácie. Terénny sociálny 
pracovník využíva svoje odborné zručnosti a kompetencie 
na získanie dôvery, aby spolupráca klienta s pracovníkom 
bola efektívna a účinná. 

V našej obci vykonáva dané odborné činnosti jeden te-
rénny sociálny pracovník, ktorý počas celej doby riešenia 
prípadu spolupracuje s klientom. Výkon odborných činnos-
tí je zameraný na viacero oblastí, a to sociálne zabezpeče-
nie, zamestnanosť, zdravie, financie, vzdelanie a sociálno 
- patologické javy. Súčasná doba je postihnutá pandémiou 
ochorenia COVID – 19, preto je priamy kontakt terénneho 
sociálneho pracovníka a klienta obmedzený na nevyhnutný 
čas.  Obe strany teda spoločne vyhľadávajú chodníky ako 
spolu komunikovať a byť si navzájom nápomocní pri riešení 
problému. Napriek tomu sa nám podarilo znížiť nezamest-
nanosť a zároveň zlepšiť finančnú situáciu v rodinách. Vďa-
ka možnosti poskytnutia splátkových kalendárov zo strany 
veriteľov a osobných bankrotov sa nám podarilo znížiť zadl-
ženosť, čo považujeme  za úspešný krok vpred zvládnuť aj 
finančné ťažkosti.

Mgr. Lenka Drobotová

Terénna sociálna práca 

Požehnané	a	pokojné	sviatky!
	Vám	praje	

																Viera	Pavlišková,	starostka	obce
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Z činnosti komunitného centra
Činnosť komunitného centra v Benkovciach pokračovala 

aj v tomto roku a to prostredníctvom národného projektu„ 
Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“, ktorý 
spustila Implementačná agentúra Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny už v septembri 2019. Poslaním 
komunitného centra je vytváranie akéhosi mostu medzi 
majoritou, minoritou, ale aj rôznymi skupinami v obci a 
vytváranie priestoru na spoločné aktivity, dialóg a riešenie 
rôznych sociálnych situácií. Komunitné centrum poskytuje 
komplexné sociálne, odborné a komunitné služby bez 
rezidencie, prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb 
sociálne vylúčených na individuálnej ale i lokálnej 
úrovni. Hľadáme vhodné formy a programy na riešenie 
sociálnych problémov a integrácie, odstraňovanie 
priepasti, nedostatkov medzi majoritou a minoritou, 
vedieme ľudí k vzájomnej tolerancii. KC podporuje aj 
vzdelávanie a spolupracuje s rôznymi organizáciami. Aj v 
tomto roku bola činnosť nášho KC poznačená v dôsledku 
prísnych opatrení a pandémie Covid-19. No podarilo sa 
nám zorganizovať niekoľko skupinových aktivít, na ktoré 
budeme dlho spomínať. Spomeniem aspoň pár z nich. V 
júni sme oslávili s našimi najmenšími Medzinárodný deň 

detí. V septembri sme uvítali našich nových Benkovčanov. 
V októbri sme si našich seniorov uctili milým darčekom. V 
decembri nás svojou návštevou potešili Mikuláš, čert aj 
anjelik. Organizovali sme aj preventívne aktivity, z ktorých 
najobľúbenejšími sú stretnutia s deťmi a učiteľkami 
z MŠ, kde deti vedieme hravou formou ku vzťahu ku 
knihám, tiež stretnutia so seniormi. Organizovali sme 
aj rôzne voľno-časové a záujmové aktivity.  Najväčšej 
obľube sa tešia výtvarný krúžok, pretože deti veľmi 
radi maľujú, krúžok šikovných rúk v rámci ktorého sme 
vytvárali rôzne dekorácie, tiež krúžok Malí kuchári, 
kde si spoločne pripravujeme rôzne maškrty, či Krúžok 
všeobecného vzdelávania, kde našim deťom zvyšujeme 
úroveň informovanosti. Počas celého roka sme 
poskytovali sociálne poradenstvo  zamerané prevažne na 
problémové rodiny, ich zadlženosť, možnosti zamestnať 
sa, vyhľadávaniu voľných pracovných miest, sociálnemu 
poradenstvu ohľadom splátkového predaja, sociálnemu 
poradenstvu v oblasti soc. zabezpečenia, vysvetľovaniu 
upomienok,tiež riešenie a vypisovanie rôznych tlačív k 
príspevkom v oblasti sociálneho zabezpečenia klientov. 
Pomáhali sme s príspevkami na kompenzáciu, konzultovali 

Prichádza obdobie, kedy sa príroda oddáva zimnému 
spánku a naberá sily na ďalšiu etapu života. My, ľudia, 
to môžeme pozorovať na holých konároch stromov, 
ktoré musia znášať ťarchu čerstvo napadnutého snehu, 
snehovo-bielych kamarátov v každej predzáhradke, či 
nemíňajúcej sa zime, ktorá sa nám zarýva do špiku kosti a 
vetra lezúceho cez každú škáru.

Všetky tieto príjemné či nepríjemné obrazy posledného 
ročného obdobia nám pripomínajú, že prichádza ten 
najočakávanejší čas v celom roku, a tým sú Vianoce. 
Vianočné sviatky pre mnohých, vrátane mňa, vytvárajú 
najmagickejšie spomienky v našich životoch. Po 
celoročnom zhone za niečím, čo si možno ani my sami 
neuvedomujeme nastanú chvíle, kedy myslíme len na 
svojich blízkych, ktorým sa snažíme vyčariť úsmev na 
tvári. Či už sú to deti, rodičia alebo starí rodičia. V takomto 
duchu sme donedávna prežívali každé Vianoce. 

Ochorenie COVID-19 však otočilo celý svet hore 
nohami, bohužiaľ, vrátane Vianoc. Už minulý rok to nebolo 
úplne také, ako sme očakávali. Každý mal strach o svoje 
zdravie, ale aj o zdravie svojich blízkych. Práve teraz sa 
možno v každom z vás vynára otázka: ,,Budeme tohtoročné 
sviatky prežívať v inom duchu ako minulý rok?“, na čo však 
odpoveď zatiaľ nepozná nikto. Podľa mňa veľa ľudí to vidí 
optimistickejšie, aj keď situácia sa mení zo dňa na deň. 
Zaočkovanosť rastie, sú opatrenia, ktoré bránia šíreniu 
infekcie, no aj napriek tomu môže byť problém v tom, že 
ľudia si budú chcieť spraviť „normálne Vianoce“, a to by 

Budú Vianoce ovplyvnené COVIDOM-19?

spôsobilo katastrofálne následky. Následky, ktoré budeme 
cítiť a zachraňovať ešte veľmi dlhú dobu. Práve preto si 
myslím, že by bolo najlepšie zvážiť či to naozaj stojí zato. 
Dokonca v dnešnej dobre máme veľké šťastie, že aj keď 
sme doma, tak sa môžeme vidieť a porozprávať aj s ľuďmi 
na opačnom konci sveta. Týmto spôsobom ochránime 
seba a budeme zodpovední voči ostatným. Nakoniec, veď 
Vianoce sú krásne samé o sebe a naši najbližší nám úplne 
postačia k tomu, aby sme si ich plnohodnotne užili. 

Erika Kužmová, študentka gymnázia
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sme osobné bankroty.Zameriavali sme sa aj na sociálne 
poradenstvo v oblasti zdravia a starostlivosti o domácnosť. 
Asistovali sme pri overovaní podpisov, pri vyčíslovaní 
dlhov voči obci, pripravovali sme splnomocnenia. Venovali 
sme sa aj oblasti pomoci pri uplatňovaní práv a právom 
chránených záujmov.Hlavne pomoci s kopírovaním, 
tlačou študijných materiálov, tlačou rôznych dokumentov. 
Naďalej sme spolupracovali s obecným úradom, tiež s 
pracovníkmi ÚPSVaRa pracovníkmi Sociálnej poisťovne, 
sprostredkovávali sme telefonické hovory s príslušnými 
úradmi, pomáhali s e-mailovou komunikáciou, asistovali 
sme pri vypĺňaní rôznych tlačív. V spolupráci so základnou 
školou v Slovenskej Kajni sme žiakom, ktorí boli doma, tlačili 
a sprostredkovávali pracovné listy.Neustále sme sledovali 
aj vývoj situácie v súvislosti s pandémiou, venovali sme 
sa informovanosti občanov, pomáhali sme s registráciou 
na očkovanie proti tomuto ochoreniu a tiež s nákupmi 
potravín pre ľudí v karanténe.  V tomto roku sa kolektív 
pracovníkov KC rozrástol o novú posilu. Mgr. Dominika 
Kicáková nastúpila na pozíciu komunitného pracovníka.                                                                                                                  
Aj napriek nepriaznivej situácii sa nevzdávame. Veríme, 
že sa situácia čoskoro zlepší a my sa budeme aj v Novom 
roku stretávať v hojnom počte. V mene celého kolektívu 
KC Vám želám hlavne veľa zdravia a božieho požehnania. 

Mgr. Anna Poškrobová

Posledný rok je pre všetkých 
nás, aj celú spoločnosť náročný. 
Svet je postihnutý pandémiou,  
ktorú niektorí ľudia zvládajú horšie, 
iní lepšie a slovo solidarita sa v 
našom slovníku opakuje zrazu 
oveľa častejšie.

Mesiace február a marec 2021 budú navždy čiernym písmom 
zapísané aj v živote 22-ročnej študentky z obce Benkovce, 
ktorá následkom COVIDU-19 prišla o najdôležitejšie osoby vo 
svojom živote – starých rodičov. Tí sa o Henrietu starali od 
útleho detstva,  kedy ju jej matka opustila a medzičasom aj 
zomrela. Starí rodičia sa snažili z Henriety vychovať slušné 
dievča a neustále jej zdôrazňovali nutnosť vzdelania, aby sa 
raz dokázala postarať sama o seba. V súčasnej dobe je Janka 
študentkou vysokej školy a jej jediným príjmom je sirotský 
dôchodok. 

Zamestnanci ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou sa zapojili do 
dobrovoľnej zbierky, aby  aspoň čiastočne zmiernili nepriaznivú 
životnú situáciu, v ktorej sa mladá žena ocitla. Z vyzbieranej 
sumy 800 Eur  bolo Henriete zakúpené palivové drevo na zimu 
a zvyšnú sumu odovzdal riaditeľ ÚPSVaR vo Vranove nad 
Topľou Ing. Ľubomír Mrážik starostke  obce Benkovce, kde 
mladá žena žije.  Finančné prostriedky budú účelovo viazané 
na pokrytie ďalších  nákladov spojených s bývaním. 

Zamestnanci boli pri zbierke motivovaní aj týmto citátom: 
„Dobročinní ľudia sa podobajú kvitnúcim stromom, z ktorých 

včely stále zbierajú med, ale ktorým preto ovocie nikdy nechýba“.
Mgr. Jolana Sčerbová

riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVaR Vranov nad Topľou

henikin príbeh
Pomoc zamestnancov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

vo vranove nad topľou študentke, ktorej covId-19 zmenil celý život.
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Vakcinácia a vakcína patria v súčasnej dobre medzi 
najfrekventovanejšie slová. Pôvod týchto slov súvisí  
s históriou očkovania. Prvé očkovanie v pravom slova 
zmysle zaviedol anglický lekár Edward Jenner v roku 
1796 proti pravým kiahňam (variole). Práve vďaka 
očkovaniu patrí toto závažné ochorenie medzi jediné 
infekčné ochorenie, ktoré sa podarilo eradikovať, čo 
znamená, že vírus pravých kiahní už neohrozuje ľudí, 
ale je uchovaný v dvoch laboratóriách v USA a Moskve.  
Od roku 1980 sa toto ochorenie nevyskytuje, čo viedlo 
k záchrane mnohých životov. Preto očkovanie niektorí 
nazývajú aj „zázrak medicíny“.

V súčasnej dobe celý svet ohrozuje pandémia 
ochorenia COVID-19 vyvolaná novým koronavírusom 
označeným ako SARS-CoV2, ktorá v priebehu 
predchádzajúcich mesiacov zásadným spôsobom 
zaťažila všetky zdravotné systémy. V súčasnosti sa 
nádeje upriamujú na vakcíny proti COVID-19, ktoré 
by mohli zásadným spôsobom vyriešiť neustále 
narastajúci počet infikovaných ľudí. Aktuálne sú v EÚ 
schválené 4 vakcíny a vo svete je schválených 14 
vakcín. Všetky doteraz schválené vakcíny sú neživé 
vakcíny. Ako prvá bola na Slovensku použitá vakcína 
Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech, ktorá je 

na báze nukleových kyselín (mRNA). Do tejto skupiny 
zaraďujeme aj vakcínu Spikevax od spoločnosti 
Moderna. Ďalšou skupinou sú vektorové vakcíny, 
ktoré na svoj prenos do bunky využívajú nosič, u 
vakcíny od spoločnosti AtraZeneca je to inaktivovaný 
adenovírus, do tejto skupiny patrí aj jednodávková 
vakcína Janssen. 

V súčasnosti sa vo vakcinačných centrách očkuje 
3. dávkou vakcíny proti COVID-19 u zaočkovanej 
populácie. Na základe usmernení Ministerstva 
zdravotníctva SR sa aktuálne ako tretia dávka podáva 
vakcína Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BionTech 
ľuďom, ktorí absolvovali dve dávky očkovania vakcínami 
od spoločnosti Pfizer/BioNTech, AstraZeneca alebo 
Sputnik V.  Vakcína Spikevax od spoločnosti Moderna 
sa podáva ľuďom, ktorí absolvovali dve dávky vakcínami 
od tejto spoločnosti. Posilňujúca tretia dávka sa môže 
podať kompletne zaočkovanej osobe vo veku od 18 
rokov najskôr o 3 mesiace po podaní poslednej dávky 
základnej dvojdávkovej očkovacej schémy. Aj osobám, 
ktoré okrem absolvovania základnej vakcinačnej 
schémy následne prekonali COVID-19, je možné 
podať posilňujúcu dávku tiež po 3 mesiacoch od 
prekonania ochorenia COVID-19. Posilňujúcu booster 
dávku  kompletne zaočkovanej osobe  jednodávkovou 
vakcínou je možné podať už po 2 mesiacoch. U 
imonokompromitovaných osôb sa tretia dávka podáva 
skôr, a to najskôr o 4 týždne po podaní druhej dávky.  
Tretia dávka dokázateľne zvyšuje účinnosť ochrany voči 
Delta variantu, viacero laboratórnych výskumov taktiež 
potvrdilo navýšenie počtu protilátok aj proti variantu 
Omikron. 

Príchod vakcín proti COVID-19 patrí medzi 
najočakávanejšie udalosti tohto obdobia. Princíp ich 
účinku nadväzuje na desaťročia vývoja a výskumu 
v oblasti vakcinológie. Vakcíny proti COVID-19 sú v 
mnohých veciach jedinečné, ich rýchly vývoj by však 
nemal viesť k nedôvere a odmietaniu. Odpor voči 
vakcínam je spojený s nedostatkom relevantných 
informácií.  Ich použitie u miliónov ľudí jasne potvrdilo ich 
účinnosť aj bezpečnosť. Aj na základe predchádzajúcich 
mesiacov je evidentné, že iná možnosť ukončenia 
pandémie v dohľade nie je.

Očkovanie COVID-19

Pediatrický zápalový multisystémový syndróm 
(PIMS) je nové ochorenie, ku ktorému dochádza 
u detí niekoľko týždňov po prekonaní ochorenia 
COVID-19. Medzi hlavné príznaky ochorenia 
patrí výsev na koži, zápal očí, horúčka, bolesti 
brucha, zvracanie, hnačky, červené a popraskané 
pery, únava, opuchnuté ruky a nohy. Ak má dieťa 
podobné príznaky a prekonalo infekciu COVID-19 

Pediatrický zápalový multisystémový syndróm (PIMS)
je potrebné navštíviť lekára a v prípade potvrdenia 
ochorenia je nevyhnutná okamžitá hospitalizácia. V 
nemocnici sa rozšíri diagnostický proces a aplikuje 
sa nevyhnutá liečba. Jedným z dôležitých vyšetrení 
je okrem špecifických krvných testov aj kardiologické 
vyšetrenie, za účelom vylúčenia postihnutia srdca, 
ktoré vidíme u detí s PIMSom často. 

MUDr. Simona Hurná 
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Od  otvorenia brán našej materskej školy po prázdninách 
ubehli  už 4 mesiace.  Čas tak rýchlo plynie a my by sme Vás 
touto cestou chceli pozdraviť a povedať Vám, čo máme nové. 
Aj napriek nepriaznivej Covid situácií sa snažíme naplno pra-
covať a  zmysluplne tráviť  spoločný čas v materskej škole. Sú 
to chvíle plné zážitkov, zábavy a smiechu s kamarátmi.  Snaží-
me sa vytvárať príjemné prostredie dôvery, prijatia a akceptá-
cie každého dieťaťa.

Vo vyučovacom procese uplatňujeme  nové metódy a vyu-
žívame rôzne vymoženosti techniky: hovoriace perá,  hmatové 
pexesá, Montessori pomôcky.

Vo výučbe anglického jazyka nám pomáha naša kamarátka 
Monkey. Je to opička,  s ktorou sa zábavnou formou prostred-
níctvom spevu i tanca učíme základné slovíčka v cudzom ja-
zyku. 

Spoločne sme sa zapojili do rôznych projektov: 
 Adoptuj si kravičku - o kravičku  sa staráme a plníme rôz-

ne tematické úlohy.
 Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? -   krabičku 

sme oblepili detskými kresbami, naplnili dobrotami a odovzdali 
domovu dôchodcov. Touto aktivitou sme si pripomenuli, že ne-
smieme zabúdať na našich starkých rodičov.
 Vďaka projektu “Triedim, triediš, triedime“ uplatňuje-

me poznatky o premetoch, materiáloch, triedení, recyklácii a 
ochrane prírody.
 Relatívnou novinkou je komunikácia s rodičmi prostred-

níctvom našej uzavretej facebookovej skupiny: Materská ško-
la Benkovce. Zverejňujeme tam aktuálne oznamy, informácie i 
fotky z aktivít. Hoci nám momentálna situácia nedovoľuje stre-
távať sa, nahrávame krátke videá.

Koniec minulého školského roka s nami strávila pani uči-
teľka Anna Baníková, ktorá, žiaľ, odišla do dôchodku. V mene 
nás, kolegýň/kolegov, rodičov a hlavne detí, by sme sa Vám 
chceli za všetku Vašu lásku a starostlivosť poďakovať. Opa-
tere detí ste venovali celý svoj život. Naučili ste nás toho veľa. 
Za to Vám budeme navždy vďační. Prajeme Vám pokojný čas 
na dôchodku. 

Do nášho pedagogického kolektívu sme privítali novú pani 
učiteľku Alenu Čečkovú.

Výchova dieťaťa v zdravom prostredí je pre nás životným 
poslaním. Sme pripravené vypočuť si ponosy. Zaväzovať šnúr-
ky. Riešiť problémy. Ofúknuť každú boliestku starším, ale aj no-
vým, možno ustráchaným ratolestiam. Poteší nás dobrý nápad 
či úsmev. Mesiace školského roka rýchlo plynú. My sa v našej 
útulnej škole bezstarostne  hráme a spoznávame veľa nového. 

Všetkým našim deťom prajeme prežité pekné chvíle v MŠ 
Benkovce, veľa zábavy, nových poznatkov a spoľahlivých ka-
marátov.

Mgr. Monika Nábožná 

čo je u nás v mŠ nové?

Jednou z aktivít, do ktorých sa Komunitné centrum v tom-
to roku zapojilo, je zbieranie plastových vrchnáčikov pre Ľub-
ka z Tovarného. Ľubko je chlapec po detskej mozgovej obrne a 
vrchnáčiky mu pomôžu pri zabezpečení bicykla pre handicapo-
vaných, pomocou ktorého bude posilňovať svalové partie dol-
ných a horných končatín. Doteraz  sa nám podarilo nazbierať 
štyri vrecia, začo Vám ďakujeme. Zbierka naďalej pokračuje.  
Vrchnáčiky môžete priniesť do predajne Coop Jednota, alebo 
na obecný úrad do Komunitného centra. Nazbierané vrchnáči-
ky odovzdáme priamo Ľubkovej rodine.  

Mgr. Dominika Kicáková 

Vrchnáčiky pre Ľubka
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Pandémia ochorenia COVID-19 na Slovensku je 
súčasťou celosvetovej pandémie infekčného ochorenia 
COVID-19, ktoré spôsobuje vírus SARS-CoV-2. Prvý 
prípad bol na Slovensku potvrdený        6. marca 2020 u 
52-ročného muža z Bratislavského kraja. Od 12.3.2020 
bola na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia. 
Núdzový stav začal platiť od 16.3.2020 a trval do 
14.6.2020.  Vládou Igora Matoviča bol znovu vyhlásený 
núdzový stav 1. októbra 2020, ktorý mal trvať iba 45 
dní do 14.11.2020. Bol však vládou predlžovaný až do 
14.5.2021. 

23. októbra 2020 sa konal prvý deň pilotného 
testovania Oravy a okresu Bardejov. Dňa 24.10.2020 
začal na celom území Slovenska platiť zákaz 
vychádzania s výnimkou cestovania do práce, na 
testovanie a zabezpečenie nevyhnutných potrieb či 
pobytu v prírode v okrese bydliska. Zákaz vychádzania 
platil do 1.11.2020. Dňa 28.10.2020 bol predĺžený zákaz 
vychádzania do 8.11.2020.

Prvý deň celoplošného testovania sa konal 31. 
októbra 2020, počas ktorého bolo otestovaných 2 581 
113 ľudí, z ktorých bolo 25 850 pozitívnych. Druhý deň 
celoplošného testovania bol 1. novembra 2020, počas 
ktorého sa prišlo otestovať 1 044 219 ľudí, z ktorých 
bolo 12 509 pozitívnych.

Do celoplošného testovania sa zapojila aj naša obec. 
Dňa 26.10.2020 bol RÚVZ schválený Prevádzkový 
poriadok pre odberové miesta v súvislosti s celoplošným 
testovaním populácie SR anitgénovými testami na 
COVID-19. Tento prevádzkový poriadok mal zabezpečiť 
plynulé a bezpečné celoplošné testovanie v rámci 
celonárodnej akcie „Spoločná zodpovednosť“. 1. 
etapa testovania bola v našej obci v dňoch 31.10.-
1.11.2020. Do testovania sa zapojilo 360 spoluobčanov, 
z ktorých boli 4 pozitívni. V dňoch 7.11. – 8.11.2020 
sa konala druhá etapa testovania, ktorej sa zúčastnilo 
365 občanov, z ktorých bolo 5 pozitívnych. Počas 
tretieho kola testovania v dňoch 21.11. – 22.11.2020 

testovanie obyvateľov 
na prítomnosť ochorenia covId-19

sa testovania zúčastnilo 117 občanov, z ktorých boli 
2 pozitívni. Veliteľom celoplošného testovania v obci 
Benkovce bol npor. Vladimír Zreľák, policajný dohľad – 
por. Ján Fuňák, des. Marián Polakovič, prap. Bc. Peter 
Mihaľov, prap. Mgr. Ján Bajus, zdravotníci – MUDr. 
Simona Hurná, Mgr. Katarína Bajusová, Bc. Martina 
Hudíková, p. Jolana Vojtanovská, Bc. Ivana Sejnová, 
administratívni pracovníci – Ing. Viera Pavlišková, 
Mgr. Ľubica Sabolová, Mgr. Jana Stanovčáková, Mgr. 
Miroslav Gešper. Pomáhali aj naši zamestnanci MOPS 
– p. Peter Hromý, p. Lenka Gažová, p. Anna Daňová, 
veliteľ DHZ – p. Martin Pavliško a predseda DHZ Mgr. 
Matúš Hladký

Dňa 18. januára 2021 naša obec požiadala RÚVZ 
o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného 
odberového miesta na vykonávanie testovania osôb 
na zisťovanie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 
a ochorenia COVID-19, prostredníctvom antigénových 
testov, v priestoroch „Budovy Obecného úradu a 
KD Benkovce“.  Rozhodnutie prevádzkovať mobilné 
odberové miesto sme získali 20. januára 2021.  Celkovo 
sme pripravili 14 testovacích dní (23.1.2021, 7.2.2021, 
14.2.2021, 21.2.2021, 28.2.2021, 7.3.2021, 14.3.2021, 
21.3.2021, 28.3.2021, 3.4.2021, 11.4.2021, 18.4.2021, 
25.4.2021, 2.5.2021). Okrem testovacieho tímu sa na 
príprave testovacích dní podieľali aj naši zamestnanci, 
ktorí pripravovali priestory v sále KD, ale aj pred vstupom 
(vonkajšie označenia, dezinfekcia, prístrešok...). Za 
uvedené obdobie bolo celkovo otestovaných 2 643 
občanov. Členmi testovacích tímov boli: MUDr. Simona 
Hurná, Mgr. Katarína Bajusová, Bc. Martina Hudíková, 
Mgr. Ľubica Sabolová, Ing. Viera Pavlišková, p. Martin 
Pavliško, sl. Kamila Konečná, Mgr. Jana Stanovčáková, 
p. Emília Ivanková. 

Týmto by som chcela poďakovať všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli k bezproblémovému 
priebehu testovania v našej obci.           

Mgr. Ľubica Sabolová
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Urbárska spoločnosť
Vážení občania,
dovoľte mi v tomto krátkom príspevku zhodnotiť činnosť 

našej Urbárskej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo 
Benkovce (ďalej len US) v roku 2021. 

Celková výmera US je 106,80 ha a spoločnosť tvorí 102 
vlastníkov k 28.05.2021.

Rok 2021 bol rokom pandémie COVIDU, ktorý ovplyv-
ňuje aj naďalej všetky oblasti spoločenského života každé-
ho z nás. Aj napriek tomu sa nám podarilo uskutočniť Valné 
zhromaždenie spoločnosti dňa 21.08.2021 v našom KD. Po 
prejednaní a následnom schválení základných dokumentov 
spoločnosti na rok 2021 bola schválená ročná účtovná zá-
vierka spoločnosti a návrh na rozdelenie zisku. Počas po-
merne rozsiahlej diskusie bola prejednaná situácia ohľadom 
prenájmu 93 ha pôdy spoločnosťou PD Kvakovce. PD Kva-
kovce bola uhradená len hodnota nájmu vo výške 2945.- 
Eur, namiesto 4650.- Eur, čo je v rozpore s nájomnou zmlu-
vou zo dňa 1.01.2015. Aj keď s Ing. Babjakom predsedom 

PD Kvakovce bolo viacero stretnutí na túto tému, k obno-
veniu pôvodnej úhrady nedošlo ani pre tento rok 2021. Vý-
boru US bola predložená nová zmluva – návrh na prená-
jom 58,903 ha oproti 93 ha a samozrejme za spomínaných 
2945.- Eur. VZ s týmto návrhom nesúhlasilo. VZ schváli-
lo uzavretie zmluvy s p. Gruľom na prenájom vyštiepkova-
nej plochy.

V poslednom období riešime v spolupráci so starostkou 
obce a predsedom LS Benkovce problematiku stavby altán-
ku na pozemku US. Situácia sa skomplikovala v súvislosti 
so žiadosťou o vydanie rozhodnutia na túto stavbu zo stra-
ny Pozemkového a lesného odboru OU Vranov nad Topľou.

Dúfam, že sa situácia upokojí a rozhodnutie na túto stav-
bu bude vydané.

V závere roka by som sa chcel poďakovať členom  výbo-
ru US a vedeniu obce za spoluprácu a Vám všetkým spolu-
občanom popriať pokojné Vianoce, pevné zdravie, šťastie a 
osobnú pohodu v roku 2022.

Ing. Jozef Uhrín
predseda US Benkovce

terénna opatrovateľská služba
Odchod do dôchodku prináša stratu aktívnych kontaktov 

a zmenu spoločenského postavenia. Dôchodcovia v Ben-
kovciach sa najčastejšie venujú prácam v záhrade a zveľa-
ďovaniu okolia svojich príbytkov. No roky utekajú, prichádza 
jeseň života a s ňou aj mnohé neduhy, choroby a zdravot-
né problémy. Aj v našej obci máme seniorov, ktorí z času na 
čas potrebujú pomoc.

Na základe prieskumu bola v našej obci dňa 1.5.2021 
zriadená Terénna opatrovateľská služba (TOS), ktorá sa re-
alizuje vďaka projektu z Európskeho sociálneho fondu a Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja, pričom poskytovate-
ľom je Obec Benkovce. Zamestnaná je zatiaľ jedna opatro-
vateľka, pani Katarína Olšavová, ktorá navštevuje klientov v 
domácom prostredí a poskytuje im opatrovateľskú službu. 
Čo zahŕňa táto služba? Keďže naši klienti sú aktívni a mo-
bilní, sú im poskytované bežné úkony ako starostlivosť o do-
mácnosť, napr. práce spojené s udržiavaním domácnosti či 
pomoc pri príprave a varení obeda. Tiež tam patrí donáška 
obeda, sprievod na lekárske vyšetrenie, donáška nákupov 
či pomoc pri činnostiach, na ktoré už klient sám nestačí. 
Každý klient je iný, jednému vyhovuje to, druhému zase úpl-
ne niečo iné, a preto je pri rozhodovaní zapojený aj samotný 
klient. A ako to vidím ja? Mala by som byť spoľahlivá, dôve-
ryhodná, empatická a usilovná. Dôležité je, aby som vedela 
komunikovať s klientom a dodávala mu sebadôveru. Veľmi 
rada sa s našimi seniormi rozprávam a počúvam ich životné 
príbehy, ktoré boli doposiaľ pre mňa neznáme. V čase, keď 
nám vyčíňa pandémia, ľudia sú často hodiny až dni sami vo 
svojich domoch a táto naša služba ich určite poteší. 

RTVS v spolupráci s Implementačnou agentúrou pripra-
vila krátku reportáž o našej práci. Dňa 19.11.2021 vo večer-
nom vysielaní o 21:36 hod., krátko pred večerným Rádio-
žurnálom, bola odvysielaná reportáž s pani Ragančíkovou, 
so starostkou obce a so mnou, môžete si ju nájsť v archíve. 
Krátka reportáž bola odvysielaná aj na STV3, ďalšie časti sa 
budú vysielať v mesiaci január.

Názor našich senioriek na TOS si môžete prečítať v na-

sledujúcom rozhovore:
1. Ako ste spokojné s TOS?
Klientka č.1: „Ja som veľmi spokojná a ďakujem pani sta-

rostke, že takú službu v obci zriadila.“
Klientka č.2: „Už som dávnejšie o tom hovorila, že by 

bolo dobre, keby niečo také v Benkovciach fungovalo a už 
funguje, tak je veľmi dobre.“

Klientka č.3: „Na mojej strane som spokojná.“
2. Boli by ste rady, keby sa pokračovalo aj v novom roku 

v tomto projekte?
Klientka č.1: „Hej, bola by som rada, už som si zvykla, že 

pravidelne chodíš.“
Klientka č.2: „Samozrejme, už by to bolo dobre, keby to 

tak fungovalo.“
Klientka č.3: „Áno, hoci si vystačím ešte sama, tak as-

poň sa porozprávame, zasmejeme a zaspomíname na sta-
ré časy.“

3. Ako vnímate fakt, že ste do svojej domácnosti dovoli-
li vstúpiť inej osobe?

Predsa je to Vaša osobná zóna...
Klientka č.1: „Zo začiatku to bolo trocha nesmelé, ale 

keďže opatrovateľka je z našej obce, tak sme sa rýchlo spo-
znali a vytvoril sa medzi nami vzťah.“

Klientka č.2: „Od začiatku som jej dôverovala, vôbec som 
z toho nemala zlý pocit, bola som rada, že to funguje.“

Klientka č.3: „Keďže sa poznáme už roky, tak nebol žiad-
ny problém, obojstranne sme si rozumeli.“

Každý jeden z nás má svoj príbeh a aj moji klienti ich 
majú a niečo si už odžili. Tak ako všetci naši starkí aj oni sú 
svedkami minulosti, zárukou súčasnosti, sú našou silou a 
múdrosťou a my budeme dedičmi ich skúsenosti. A preto si 
zaslúžia našu opateru. 

Kto by mal záujem o TOS, informácie Vám môžem po-
skytnúť ja alebo  pracovníčky OcÚ a  starostka obce. 
Všetkým, ktorí sa podieľali na zrealizovaní tohto projektu 
patri veľké ĎAKUJEM.

Katarína Olšavová
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2. ročník nohejbalového turnaja v našej obci
Aj napriek nepríjemnej „covidovej“ dobe sa športovým 

nadšencom Benkoviec za pomoci obecného úradu a pani 
starostky Ing. Viery Pavliškovej podarilo zorganizovať už 2. 
ročník nohejbalového turnaja. Turnaj sa konal na antukovom 
ihrisku dňa 24. júla 2021 so začiatkom o 13.00 hod. za účasti 
šiestich mužstiev:

1. Starci
2. Orkla
3. Pavliškovci
4. FC Bajusovci
5. FK Roma ondavská
6. Pokemóni
Po úvodnom nastavení pravidiel, rozlosovaní mužstiev a 

ich zapísaní do hracieho plánu, sa hralo systémom každý s 
každým na dva víťazné sety. Hlavným rozhodcom bol Laco 
Rozsa. 

Bolo zjavné, že šport a hlavne nohejbal má v obci početné 
zastúpenie, ale hlavne „kvalitu“ a napredovanie jednotlivých 
hráčov, ktorí sa pravidelne stretávali a trénovali. 

Tak, ako to býva v každom športe, tak aj tu sme mali víťazov 
i porazených. Takže na 3. mieste sa umiestnilo družstvo 
Starci s kapitánom Jožom Štokom, na 2. mieste skončili FC 
Bajusovci s kapitánom Šimonom Bajusom, no a víťazom sa 
stalo družstvo ORKLA (Vitana) s kapitánom Slavom Čečkom.

Po vzornej spolupráci s obecným úradom a pani starostkou 
boli rozdané spomienkové poháre pre zvyšné tímy a 
vyhodnotené aj individuálne ocenenia:

- najstarším hráčom sa stal Štefan Kalafa;
- ako najlepší hráč bol ocenený  Róbert Mihalenko;

- najaktívnejšieho hráča si vybojoval Peter Hromy.
Počas celej akcie bolo zabezpečené občerstvenie v podobe 

výčapu, ktorý sponzorovala firma HEINEKEN a Obecný úrad 
Benkovce a ďalšie poďakovanie patrí aj hlavnému guláš-
majstrovi Alfonzovi Fuňakovi za excelentný guláš. Veľká 
vďaka patrí aj DHZ Benkovce, ktorého členovia zabezpečovali 
a podieľali sa na vytvorení kvalitných hracích podmienok, 
nakoľko bolo celkom teplo, no s hasičskou technikou, ktorú 
obec má, to hravo zvládli.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli k úspešnému zvládnutiu tejto obľúbenej športovej akcie. 

Verím, že rok 2022 nám už prinesie väčšiu voľnosť a 
takýchto akcií budeme môcť organizovať oveľa viac. 

Slavomír Čečko, poslanec OZ Benkovce

Spoločnosť Heineken Slovensko, a.s. má v Benkovciach 
svoje skoro „stále“ miesto, pretože už štvrtý rok sponzoru-
je futbalový turnaj pre mladých aj pre aktívne staršie roční-
ky. Za overenej spolupráce s obcou sa podarilo 7.augusta 
2021  v športovom areáli v Benkovciach usporiadať zaují-
mavú aktivitu – futbal prepletený s atrakciami pre deti a za-
pojením hasičskej techniky. Do turnaja sa zapojilo päť druž-
stiev- z Heinekenu, z Benkoviec, Slovenskej Kajne, Malej 
Domaše a 1 zmiešané družstvo. Zvíťazili prekvapivo out-
sideri - nováčikovia z predchádzajúceho ročníka Pavliš-

kovci aj vďaka výborné-
mu brankárovi Róberto-
vi Šurínovi a samozrej-
me vynikajúcej technike 
a kondícii všetkých hrá-
čov.  Mužstvo Heineke-
nu Toti červení skonči-
li ako druhí. Tretí skonči-
li Benkovce Jr., na štvr-
tom mieste boli Malodo-
mašančania a piati boli 
Kajňančania. Keďže sa 
z pandenických dôvodov  
nemohla konať akcia 
oslavy Dňa detí, pripra-
vili sme pre deti množ-

heineken v benkovciach
stvo aktivít. Deti sa mohli vyšantiť na nafukovacej šmykľav-
ke, skákacom hrade, maľovaní na tvár, povoziť sa na hasič-
skom aute - DHZ Benkovce. Nechýbala cukrová vata, po-
pcorn, párky, ľadová triešť, stánky s hračkami a sladkos-
ťami. Pre všetkých prítomných bolo pripravené občerstve-
nie - guľáš, pivo, kofola. Prvý krát sme na obecnej akcii mali 
stánok s langošmi a trdelníkmi, ktoré mali veľký úspech. 

Mgr. Dominika Kicáková


