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Vážení spoluobčania!

Po tvrdých opatreniach spôsobených nebezpeč-
ným vírusom Covid-19 sa celé Slovensko zafar-

bilo zelenou farbou a máme dovolené „čiastočne sa 
nadýchnuť a uvoľniť sa“. Napriek zákazom sa život 
nezastavil a celý kolektív zamestnancov obecného 
úradu, ako aj poslanci obecného zastupiteľstva 
intenzívne pracovali. Výsledkom toho je množstvo 
pripravených, podaných a už schválených projek-
tov, ktoré čakajú na svoju realizáciu. Ich príprava až 
po realizáciu trvá z dôvodu administratívnej náročnosti často aj 2 roky. 

Pri každom projekte je prvoradou úlohou mať vysporiadané vlastnícke vzťa-
hy k pozemkom, na ktorých sa má projekt realizovať. Pri súčasnej vlastníc-
kej rozdrobenosti pozemkov to býva často najťažšia časť prípravy projek-
tu. Dôležité je tiež, aby bol projekt v súlade s územným plánom (ÚP) obce.

V týchto novinách sa dozviete viac informácií o projektoch, ktoré sú takmer pred 
realizáciou. Okrem toho obec pripravuje lokalitu pre ďalšiu individuálnu byto-
vú výstavbu v smere okolo štátnej cesty do obce Rudlov. Keďže usporiadanie 
pozemkov v danej lokalite (podľa ÚP je to lokalita L6) je veľmi komplikované, 
obec spustila proces jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ). Po ich skonče-
ní bude jednoduchšie začať s výstavbou rodinných domov aj v tejto časti obce. 

Okrem týchto projektov sa pred realizáciou nachádza projekt výstavby obec-
ného kompostoviska a obec má spracovaný aj projekt na výstavbu novej ma-
terskej školy. Momentálne finišuje príprava projektov na výstavbu ďalších 
nájomných bytov. Dúfajme len, že sa epidemiologická situácia nezhorší 
a nebudú prijaté ďalšie opatrenia, ktoré by spomalili chod našej ekonomiky.

V závere Vám chcem odporučiť, keďže som sám covidové ochore-
nie prekonal, aby ste sa dali proti tomuto vírusu zaočkovať, lebo len 
zvýšením kolektívnej imunity máme väčšiu šancu s tou chorobou 
úspešne bojovať. Prajem Vám pekný letný čas a hlavne veľa zdravia.

                                                                                              Ing. Jozef Berta 
                                                                                                starosta obce
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PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY

V areáli Základnej školy Soľ, ktorú navštevuje takmer 500 žiakov, sa nachádza dlhoročne nevyužívané športové 
ihrisko v zlom technickom stave. Tak, ako v každej dobe, aj v súčasnosti, v dobe rozvoja informačných a telekomuni-
kačných technológií je šport prostriedkom rozvoja osobnosti a upevňovania zdravia detí, mládeže a dospelých. Pohy-
bové aktivity takmer všetkého druhu majú priaznivý účinok aj na telesne postihnutých ľudí, majú vplyv na budovanie 
ich sebavedomia a medziľudských vzťahov, sú prostriedkom ich pravidelnej sociálnej interakcie.

Rozvoj športu je pre obec prioritou a ako zriaďovateľ základnej školy chce dostatočne zabezpečiť dostupnosť telový-
chovy a športových aktivít priamo v základnej škole, aby mladá generácia, vrátane telesne postihnutých, bola v dob-
rej zdravotnej a fyzickej kondícii. Časom zabudnutý športový areál chce zrevitalizovať tak, aby na novovzniknutom 
športovisku bolo možné prevádzkovať športové aktivity, ako napríklad atletika, volejbal, minifutbal, basketbal, tenis, 
skok do diaľky a taktiež bezbariérový workout pre telesne postihnutých občanov.

Po vyhlásení výzvy Fondom na podporu športu v závere roku 2020, obec promptne reagovala a v marci 2021 po-
dala žiadosť o poskytnutie príspevku vo výške 106 554 EUR. V prípade úspešnosti schválenia finančného príspevku 
by obec zrealizovala výstavbu štyroch stavebných objektov – atletickej dráhy, multifunkčného ihriska, tenisového 
kurtu a bezbariérového workoutového ihriska.

Zrevitalizovaním športového ihriska obec umožní žiakom základnej školy a širokej verejnosti, ktorá má záujem 
športovať, pestovať si zdravý životný štýl, organizovať športové podujatia na okresnej, resp. regionálnej úrovni, 
vytvoriť kvalitné podmienky pre rozvoj športových aktivít a rast športovej výkonnosti aj pre doposiaľ neobjavených 
talentovaných športovcov. 

Podaný projekt je v procese posudzovania a hodnotenia, preto držme palce, aby bol úspešný a všetci sme z neho 
v budúcnosti mali prospech.

(ocú)

Revitalizácia športoviska v obci Soľ

SCHVÁLENÉ PROJEKTY

Obec Soľ v najbližších mesiacoch začne s realizáciou      
najrozsiahlejšieho projektu s názvom: „Podpora dobudo-
vania základnej technickej infraštruktúry v obci Soľ“. 
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) bola 
podaná 16. 09. 2019, schválená 19. 11. 2020 a účinnosť 
Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku nastala      
31. 12. 2020. 

Poskytovateľom financií je Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľské-
ho orgánu pre operačný program Ľudské zdroje. Projekt 
je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho 
rozvoja, prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach 
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 
(MRK). Poskytovateľ poskytol obci nenávratný finančný 
príspevok vo výške 558 640,55 EUR a obec bude projekt 
spolufinancovať vo výške 5 %, čo predstavuje 29 402,13 
EUR.

Predmetný projekt rieši rekonštrukciu miestnych komu-

nikácií a starých chodníkov, výstavbu nových chodníkov, 
lávok, dažďovej kanalizácie a verejného osvetlenia a tiež 
rozšírenie cestnej siete. Hlavným cieľom projektu je za-
bezpečenie rastu počtu rómskych domácností s prístupom 
k zlepšeným podmienkam bývania a zlepšenie dostupnos-
ti služieb pre obyvateľov MRK v rómskom osídlení obce 
Soľ. 

Priamo v lokalite MRK budú realizované stavebné objek-
ty SO 01 (rekonštrukcia cestnej komunikácie a výstavba 
nového chodníka), SO 02 (rekonštrukcia cestnej komu-
nikácie a rekonštrukcia chodníka), SO 03 (rekonštrukcia 
cestnej komunikácie a rekonštrukcia chodníka) a SO 04 
(rekonštrukcia cestnej komunikácie). Novopostaveným 
chodníkom (SO 01) s využitím Lávky č. 1 a SO 05 (no-
vým chodníkom) budú môcť občania MRK neprerušo-
vane prejsť jedným smerom k základnej škole a druhým 
smerom priamo k zastávke SAD, pošte či obecnému úra-
du. Rekonštruovanou cestou (SO 01) sa občania dostanú 
na už existujúci úsek cesty do centra obce a odtiaľ budú 
môcť využiť SO 06 (nový chodník) a Lávku č. 2 (pri 

PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
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COOP JEDNOTE), ktorými sa dostanú k zdravotnému 
stredisku (pozri mapa). 

V lokalite L3 určenej na výstavbu rodinných domov sa 
zároveň uskutoční rozšírenie pozemnej komunikácie,            
t. j. vybuduje sa úplne nová cestná komunikácia vrátane       
dažďovej kanalizácie a verejného 
osvetlenia, čím sa výrazne podporí 
technická vybavenosť obce. 

Dúfame, že novovytvorené  pod-
mienky na bezpečný a plynulý 
presun občanov v obci zlepšia 
a zatraktívnia podmienky býva-
nia dosiahnuté prostredníctvom 
vybudovania, resp. dobudovania 
a zrekonštruovania pozemných 
komunikácií v našej obci.

Výstavbe vyššie uvedených sta-
vebných objektov v novej lokalite 
L3 bude predchádzať realizácia vý-
stavby a rozšírenia miestneho vo-
dovodu a kanalizačnej siete a vy-
budovanie kanalizačných prípojok. 
Viac o týchto projektoch sa dočí-

tate v článkoch „Rozšírenie kanalizačnej siete v lokalite 
L3“ a ,,Podpora prístupu k pitnej vode v obci Soľ – vý-
stavba a rozšírenie miestneho vodovodu – Lokalita L3“. 

(ocú)

Rozšírenie kanalizačnej siete v lokalite L3
Zdravie občanov je najväčšia hodnota a zdroj bohatstva spoločnosti, ktoré treba chrániť, udržiavať a rozvíjať. Tento 
trvalo udržateľný rast kvality života sa odvíja aj od dostatočne vybudovanej infraštruktúry v oblasti vodného hospo-
dárstva – od vybudovania vodovodných a kanalizačných sietí, ktorých základnou úlohou je zabezpečenie ochrany 
vodných zdrojov, pitnej vody, základných potrieb obyvateľstva, ochrany životného prostredia, ako aj ochrany pred 
prírodnými živlami.

Novovzniknutá lokalita L3 je pokračovaním súčasnej rómskej lokality obce Soľ a podľa schváleného Územného plánu 
obce Soľ je určená na individuálnu bytovú výstavbu a výstavbu bytov nižšieho štandardu. V tejto lokalite sa  už výstav-
ba rodinných domov reálne začala. Vzniká tu oblasť, v ktorej nezabezpečením odkanalizovania splaškových vôd môže 
dôjsť k zdravotným problémom, ako aj k znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd. 

Obec z uvedených dôvodov podala žiadosť o regionálny príspevok vo výške 40 000 EUR v októbri 2020 v rámci       
„Výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku Akčného plá-
nu rozvoja okresu Vranov nad Topľou“. 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako poskytovateľ regionálneho 
príspevku, projekt podporilo a zmluvu na rozšírenie kanalizačnej siete pre napojenie rozostavaných rodinných domov 
v rómskej osade a plánovanej výstavbe na existujúcu verejnú kanalizáciu podpísalo v decembri 2020.

Stavba, rozšírenie kanalizačnej siete v celkovej dĺžke 210,5 m a vybudovanie kanalizačných prípojok, sa bude                    
realizovať v katastrálnom území Soľ na parcelách vo vlastníctve obce Soľ, ktoré obec majetkovo-právne vysporiadala 
v roku 2019. Kanalizačné prípojky budú ukončené na hranici pozemkov rozostavaných rodinných domov a na hranici 
pozemkov, kde je plánovaná výstavba rodinných domov. Dňa 15. júna 2021 bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi 
vybratému na základe verejného obstarávania s termínom ukončenia stavby do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

Realizácia projektu prispeje k zníženiu záťaže životného prostredia, k zvýšeniu kvality života obyvateľov a k zlepšeniu 
medziľudských vzťahov.

                     (ocú)

Plánované dobudovanie základnej technickej infraštruktúry
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DETSKÉ IHRISKO V OBCI SOĽ 
„Projekt podporený z rozpočtu PSK“

Obec vo februári tohto roku podala žiadosť v rámci Výzvy MIKROPROGRAM PSK o poskytnutie dotácie z vlastných 
príjmov PSK pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 v platnom znení s názvom „Detské ihrisko v obci Soľ“. Pro-
ces schvaľovania bol ukončený dňa 31. mája 2021 uznesením zastupiteľstva PSK č. 708/2021 a žiadosť bola podporená 
sumou 4 000 EUR.

Každé detské ihrisko predstavuje atraktívne podmien-
ky pre využívanie voľného času na hry a rozvoj detskej 
pohybovej aktivity. Zároveň voľnočasové zariadenie 
občianskej vybavenosti vytvára vhodný priestor na spo-
ločenský kontakt aj ostatných obyvateľov obce,   najmä 
však detí do 14 rokov, ich rodičov či starých rodičov. 
Je miestom stretnutia a oddychu pre užitočné trávenie 
voľného času a zábavy.

Aktuálne detské ihrisko pozostáva zo 6 hracích prv-
kov, ktoré vzhľadom na počet detí nie sú postačujúce. 
Z podporenej sumy sa preto detské ihrisko vybaví ďal-

Pitná voda, nevyhnutá základná zlož-
ka ľudskej výživy, vyznačujúca sa 
osobitnosťou a vzácnosťou, je pre 
existenciu nenahraditeľná, je nes-     
mierne potrebná a úžitok z nej má  
každá živá bytosť na našej planéte. 

Zmenou Územného plánu obce sa 
lokalita L3 v rómskom osídlení ur-
čila na výstavbu rodinných domov 
a nájomných bytov. Naplánovaná vý-
stavba má prebiehať v troch etapách. 
V rámci prvej etapy je naplánovaná 
výstavba 15 rodinných domov, v rám-
ci druhej etapy 20 nájomných bytov, 
v rámci tretej etapy 29 rodinných do-
mov a 31 nájomných bytov. V roku 
2019, v rámci prvej etapy, došlo zo 
strany obce v uvedenej lokalite k ma-
jetkovo-právnemu vysporiadaniu po-
zemkov, ako jednej z nevyhnutných 
podmienok pre vybudovanie základ-
nej technickej infraštruktúry. 

Obec pre obyvateľov novovzniknutej 
lokality chcela okrem elektrického 
rozšírenia NN siete, kanalizácie a vý-
stavby miestnej komunikácie zabez-

pečiť aj prístup k pitnej vode rozšíre-
ním vodovodnej siete, a to napojením 
sa na existujúci verejný rozvod vodo-
vodu. Tento základný fakt bol podne-
tom k tomu, aby obec podala žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok zo 
zdrojov Európskej únie, na základe 
Výzvy zameranej na podporu prístupu 
k pitnej vode v prostredí marginali-
zovaných rómskych komunít, vyhlá-
senej Ministerstvom vnútra SR zo dňa      
20. 09. 2020.

V novovzniknutej ulici v lokalite L3, 
kde je aktuálne rozostavaných 12 ro-
dinných domov, sa naplánovalo roz-
šírenie vodovodnej siete o rozvodné 
potrubia v dĺžke 219,5 m. Súčasťou 
rozšírenia vodovodnej siete bude 15 
odbočení vedúcich k domovým prípoj-
kám po hranice pozemkov v celkovej 
dĺžke 45 m a 2 odbočenia o celkovej 
dĺžke 20 m k nájomným bytom, 
ktorých výstavba je naplánovaná v 
druhej etape budovania novej lokality 
L3.

Z dôvodu situovania súčasného róm-

skeho osídlenia, ako aj novovznik-
nutej lokality do kopca, súčasťou 
projektu bude aj vybudovanie auto-
matickej tlakovej stanice pre zvýšenie 
tlaku vody v potrubí.

Schválením podanej žiadosti v roku 
2020 a zrealizovaním verejného ob-
starávania na zhotoviteľa stavby obec 
urobila potrebné kroky k zvýšeniu 
kvality života obyvateľov marginali-
zovanej rómskej komunity. Zabezpe-
čila naplnenie základného ľudského 
práva prijatého uznesením OSN o za-
istení dostupnej, zdravotne bezpečnej, 
čistej a cenovo prístupnej pitnej vody 
a sanitácie pre všetkých občanov 
obce. 

Predpokladaný termín ukončenia 
stavby a celého projektu s názvom 
,,Podpora prístupu k pitnej vode 
v obci Soľ – výstavba a rozšírenie 
miestneho vodovodu – Lokalita L3“, 
na ktorý obec získala nenávratný fi-
nančný príspevok vo výške 74 598,34 
EUR, je vo februári 2022.

(ocú)

Podpora prístupu k pitnej vode v obci Soľ –  
výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu – Lokalita L3“

Detské ihrisko vedľa zdravotného strediska
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ším hracím prvkov – trojmetrovou 
„pyramídou“. Dieťa v exteriéro-
vom prostredí získava základné 
poznatky o okolitom svete a široká 
škála herných príležitostí vytvára 
základné podmienky pre zdravý 
psychický, fyzický a sociálny vý-
vin. 

Detské ihrisko je zákonite aj mies-
tom všestrannej sociálnej komuni-
kácie, ktorá preklenuje generačné 
rozdielnosti, preto veríme, že roz-
hodnutie vybaviť toto miesto la-
vičkami  bude prijaté so všeobec-
nou spokojnosťou. 

(ocú)

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

ZBERNÝ DVOR V OBCI SOĽ
Odpad existuje odkedy existuje život a každý 
prírodný odpad má svojho odberateľa a spotre-
biteľa. Spotrebiteľská spoločnosť vytvára veľa 
nových produktov a odpad vzniknutý v dôsled-
ku ľudskej činnosti začína v posledných rokoch 
predstavovať výrazný problém. Počas krátkeho 
obdobia sa znečistenie planéty Zem a množstvo 
odpadu rýchlo zvýšilo.

Ľudia, na rozdiel od prírody, vytvárajú také 
druhy odpadu, s ktorými si príroda sama nevie 
poradiť. Odpady však nie sú len zdrojom zne-
čisťovania životného prostredia, ale môžu 
byť aj cenným zdrojom druhotných surovín. 
Efektívne využívanie odpadov a ich správne 
zneškodňovanie často ovplyvňuje ekonomiku 
obce a spokojnosť občanov. Zavedenie a rea-
lizácia separovaného zberu ovplyvnila spôsob 
myslenia ľudí, mnohí začali premýšľať nad vplyvom odpadov na životné prostredie a ešte viac začali správne triediť. 

Obec občanom v tejto snahe vychádza maximálne v ústrety a od 1. augusta 2021 otvorí prevádzku „Zberný dvor v obci 
Soľ“, ktorá je výsledkom úspešného zrealizovania projektu s názvom „Dobudovanie systému nakladania s komunál-
nym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Soľ“. 

V auguste 2018 sa zapojením do Výzvy zameranej na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a od-
vozu komunálneho odpadu začal proces, ktorého cieľom bolo v obci Soľ vybudovať zberný dvor. Po podaní žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok nasledovalo jej posudzovanie, dopĺňanie a napokon aj schválenie a dňa 23. novembra 
2018 podpísaná Zmluva o NFP nadobudla účinnosť, čím sa začala etapa implementácie projektu, začalo sa verejné 
obstarávanie, výstavba zberného dvora a nákup potrebného vybavenia. 

Úspešným výsledkom ukončeného projektu je pripravená prevádzka zberného dvora, kde môžu občania s trvalým alebo 

Detské ihrisko bude doplnené o nové prvky
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prechodným pobytom v obci Soľ bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu (papier a lepen-
ka, sklo, obaly z kovu, šatstvo, textílie, jedlé oleje, tuky, kovy, drobný stavebný odpad, objemný odpad) s výnimkou 
drobného stavebného odpadu, za ktorý sa platí poplatok (množstvo nad 1m3). 

Občania, ktorí majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, sa prihlásia u pracovníka zodpo-
vedného za prevádzku zberného dvora počas určeného prevádzkového času a pri odovzdaní odpadu pokračujú podľa 
nasledujúcich pokynov:

1. Na zbernom dvore sa riadia pokynmi zodpovedného pracovníka zberného dvora (ZD).

2. Na vyzvanie sa preukážu vlastným preukazom totožnosti.

3. Oznámia druh a množstvo privážaného odpadu a dovezený odpad umožnia zodpovednému pracovníkovi prehliad-
nuť.

4. Odvážia a do evidencie zapíšu potrebné identifikačné údaje o množstve a druhu dovezeného odpadu.

5. Po areáli ZD sa pohybujú iba v sprievode zodpoved-
ného pracovníka ZD.

6. Dovezený a vytriedený odpad uložia pôvodcovia od-
padu (občania obce Soľ) samostatne na základe pokynov 
pracovníka ZD na ním určené miesto. 

7. Zdržiavajú sa v priestore zberného dvora len na ne-
vyhnutný čas, ktorý je potrebný na evidenciu a vyloženie 
odpadu.

Všetky ostatné potrebné informácie o odovzdaní odpadu na 
zbernom dvore sú uvedené v Prevádzkovom poriadku obce 
Soľ, ktorý je zverejnený na stránke obce www.obecsol.sk 
na lište vľavo hore. 

(ocú)Kontajnery určené na separovaný zber

76. výročie oslobodenia obce
Dňa 18. januára 2021 sme si s úctou a vďakou pripomenuli 76. výro-
čie oslobodenia našej obce. Slovami ani nie je možné opísať to množ-
stvo ľudských tragédií či utrpenia, ktoré sa postupom času stáva čo-
raz vzdialenejšie, hlavne pre našu mladšiu generáciu. Za to, aby sme 
dnes mohli vyrastať v slobodnej krajine, museli zomrieť milióny ľudí.  
Z viacerých písomných záznamov o priamom oslobodení obce Soľ, 
najpresnejší a zároveň svojou ľudsky vypovedajúcou hodnotou je 
záznam v „Historii domus fary Soľanskej“. Je to priame svedec-
tvo človeka – kňaza, ktorý tento deň, ako aj všetky predchádzajúce, 
v Soli prežil. „V noci z 18. na 19. januára o 3 hodine prešlo po-
sledné auto nemecké cez Soľ a vyhodili za sebou most pri mly-
ne. 19. januára 1945 ráno bolo úplne ticho. Ľudia – muži, po-
vychádzali z úkrytov a tešili sa, že zostali doma na žive. Keď sa 
zjavili prvé ruské vojenské hliadky, zvony vyzváňali, ľudia sa zbiehali“.

Aj napriek pretrvávajúcej pandémii COVID-19 sme si pietnym aktom 
kladenia venca k pamätnej tabuli pripomenuli oslobodenie našej obce.

(ocú) Pietny akt kladenia venca k pamätníku
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Respirátory pre občanov nad 60 rokov
Ochrana zdravia nie je nikomu, najmä v čase koronakrízy, 
ľahostajná. Už viac ako rok bojujeme s pandémiou. V si-
tuácii, keď do hry vstupovali ďalšie mutácie no-
vého koronavírusu, obecný úrad v rámci ochrany 
zdravia občanov daroval respirátory rizikovej 
skupine seniorov nad 60 rokov s trvalým pobytom 
v obci. Každému seniorovi boli určené dva kusy. 
Respirátor FFP2 poskytuje účinnejšiu ochranu 
ako obyčajné rúško. Distribúcia respirátorov typu 
FFP2 so stredne vysokým stupňom ochrany sa 
uskutočnila 2. februára 2021. Roznášali ich za-
mestnanci obecného úradu do poštových schránok 
obyvateľov.

Keďže sa situácia nezlepšovala, počet pozitívnych 
na COVID-19 neustále stúpal, opätovne sme daro-
vali seniorom nad 60 rokov ďalšie dva kusy respi-
rátorov, aby sa pri návšteve lekára, potravín alebo 
aj pri vzájomnom stretnutí mohli účinne chrániť. 
Táto distribúcia sa uskutočnila 2. marca 2021.

Túto našu aktivitu si všimol redaktor Vranov-

ských noviniek Imrich Makó, ktorý o nás informoval svo-
jich čitateľov na stránke www.vranovske.sk, že sme ako 
prvá obec v okrese darovali respirátory našim seniorom.

(ocú) 

Výstava rúšok v Hornozemplínskej knižnici
Ochranné rúška, rúška ... donedávna mnohí z nás o ich existencii ani len 
netušili. Samozrejmosťou boli v nemocniciach, v ambulanciách. Bežný 
človek ich k životu vôbec nepotreboval. Všetko sa zmenilo dňa 6. marca 
2020, kedy sa na Slovensku objavil prvý prípad ochorenia COVID-19 
u muža z Bratislavského kraja. Následne od 24. marca 2020 bola po-

vinnosť rúško nosiť 
do práce, do ob-
chodu, do školy... 
všade mimo domo-
va. Stali sa akýmsi 
symbolom korona-
vírusu na Sloven-
sku i v celom svete. 
„ROK PO“... ale-
bo aké rúška nosíme. To bol názov výstavy rúšok v Hornozem-
plínskej knižnici vo Vranove n. T., ktorá bola od 15. apríla do 30. 
júna 2021 sprístupnená verejnosti. Knihovníčky od vypuknutia 
pandémie zhromažďovali rúška rôzneho typu. Rúška od inštitúcií, 
dizajnérov, zákazkových krajčírstiev, detské i po domácky uši-
té. V začiatkoch pandémie väčšina Slovákov nosila textilné rúš-
ka, ktoré opakovane prali a vyvárali, iné sa totiž nedali zohnať.           
Jednorazové boli v lekárňach a na internetových stránkach vypreda-
né. Pracovníčky knižnice zhromaždili vyše 160 ochranných rúšok.  
Rúška do tejto výstavy venovali aj Prešovský samosprávny kraj, Ľu-
bovniansky hrad, Ondrej Kandráč a mnohí iní. Sme veľmi radi, že 
súčasťou tejto výstavy bolo aj „naše rúško“ – rúško s erbom našej obce.   
Ostáva nám iba dúfať, že tento nechcený doplnok budeme 
môcť odložiť čo najskôr a život sa vráti do normálnych koľají.

(ocú)

Respirátory pre seniorov

Rúško s obecným erbom na výstave v knižnici
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Prílet bociana
„Kde poctivých ľudí jesto, tam nájdeš  

i bocianie hniezdo“

 
Nie je snáď známejší a obľúbenejší vtáčí druh ako bocian 
biely. Pozná ho každý, deti aj dospelí. Hniezdi v našom oko-
lí na strechách, komínoch, stĺpoch elektrického vedenia, ale 
aj na stromoch. Spája sa s ním množstvo ľudových príslo-
ví a porekadiel, ktoré však všeobecne pripisujú výskytu                                                      
bociana prínos šťastia, nového života a blahobytu. Mnohí s 
radosťou vítajú klepotanie zobákmi na hniezdach po jarnom 
návrate z Afriky. Ani v našej obci to nie je inak. Aj v tomto 
roku sme príchod bocianieho samca netrpezlivo vyzerali. 
Prvý prílet bociana bieleho do našej obce sme v tomto roku za-
znamenali 17. marca 2021. Oproti minulému roku sa omeškal           
o 6 dní. Obsadil hniezdo oproti základnej škole, ktoré je vybudo-
vané na podložke stĺpu. Na internetovej stránke www.bociany.
sk si môžete prezrieť, kde všade sa v našej obci nachádzajú bocia-
nie hniezda. Taktiež je tam možné vkladať údaje o ich obsadenosti      
a o počte mláďat, resp. o existencii alebo zániku bocianích hniezd. 

(ocú)

SVIATKY VEĽKEJ NOCI U NÁS V OBCI
Veľkej noci predchádza týždeň, ktorý má u nás prívlas-
tok svätý, veľký alebo pašiový. Každý deň má svoj názov 
a oddávna ho sprevádzali na slovenskom vidieku rôzne tra-
dície, hry, obyčaje, ale aj folklór. Sviatky začínajú Kvetnou 
nedeľou, nasleduje Modrý pondelok, Žltý utorok, Popol-
cová streda, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, 
Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok. Ku každému 
z týchto dní sa viaže nejaká tradícia. Toto obdobie je spo-
jené aj so šibačkou, oblievačkou či maľovaním kraslíc.

Aj v našej obci sme si spríjemnili veľkonočné sviatky výzdo-
bou. Centrum obce zdobila veľkonočná kraslica. Bola odetá do 
červenej farby a vymaľovaná ľudovým motívom. Veľkonoč-
ný košík bol dozdobený zlatým dažďom a vyplnený približne 
metrovými kraslicami – symbolom jari, znovuzrodenia, Veľ-
kej noci. Výzdobu starodávneho voza zrealizovali pracovníci 
obecného úradu. Voz bol vystlaný senom a brezovým drevom. 
Zdobili ho tri oblúky, ktoré uplietli žiaci zo ZŠ v Soli. Na voze 
nechýbali ani veľkonočné korbáče ako symbol veľkonočnej 
šibačky a zdobili ho aj pestrofarebné vajíčka so stužkami, jarné 
kvety – narcisy, zlatý dážď a iné dekorácie. Vo večerných ho-
dinách bola veľkonočná výzdoba osvetlená LED svietidlami. 
Veríme, že aj takýmto spôsobom sme spríjemni-
li atmosféru v našej obci počas najstaršieho a najvý-
znamnejšieho kresťanského sviatku – Veľkej noci. 

(ocú)

Bocian v hniezde oproti základnej škole

Veľkonočná výzdoba pri studniarovi
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„Maľuj srdcom alebo Máj – mesiac lásky“... tak znel 
názov výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil obecný úrad. 
Súťaž trvala v termíne od 21. mája do 31. mája 2021 a 
zapojiť sa so svojimi výtvarnými prácami mohli deti vo 
veku 2 – 10 rokov. Použitá mohla byť akákoľvek výtvar-
ná technika. Práce detí boli rozdelené do troch kategórií, 
a to deti vo veku 2 – 4 roky, deti vo veku 5 – 7 rokov 
a deti vo veku 8 – 10 rokov. Sme veľmi radi, že sa do 
súťaže zapojilo 12 detí a zastúpená bola každá kategória.  

Porota sa stretla 4. júna 2021 v zasadačke obecného úradu, 
aby vyhodnotila výtvarné práce a určila poradie v jednotli-
vých kategóriách. Predsedníčkou poroty bola Renáta Mi-
kulová a jej ďalšími členmi Mgr. Katarína Mihalčinová a 
Ing. Jozef. Berta.  Nebolo vôbec jednoduché vybrať tú naj-
lepšiu prácu, pretože každá práca bola jedinečná. Po dlhom 
rozhodovaní sa porota nakoniec dohodla nasledovne:

Kategória 2 – 4 roky: 
1. miesto Ela PĽUTOVÁ, 2 roky 
2. miesto Peter UJČEK, 4 roky

Kategória 5 – 7 rokov 
1. miesto Zuzana FEDORKOVÁ, 6 rokov 
                Matej KULMAN, 6 rokov 
2. miesto Kristína FEDORKOVÁ, 7 rokov 
3. miesto Oliver SLOBODNÍK, 5 rokov 
                Alexandra RYBOVIČOVÁ, 6 rokov 
                Simon PĽUTA, 7 rokov

Kategória 8 – 10 rokov 
1. miesto Vanessa KRIŠTOVÁ, 9 rokov 
2. miesto Lenka UJČEKOVÁ, 8 rokov 
3. miesto Zuzana RYBOVIČOVÁ, 8 rokov 
                Zoja ZUBKOVÁ, 9 rokov 

Dňa 9. júna 2021 sa v zasadačke obecného úradu usku-
točnilo odovzdávanie cien výhercom. Deťom ich odo-

vzdal starosta obce Ing. Jozef Berta, ktorý im poďa-
koval za zapojenie sa do súťaže. Sme veľmi radi, že aj 
v takejto uponáhľanej dobe si deti našli čas a prostred-
níctvom maľby vyjadrili, čo je im srdcu blízke. Veríme, 
že v ďalších súťažiach už bude oveľa viac záujemcov, 
ktorí naberú odvahu prezentovať sa. Výtvarné práce boli 
2 týždne od vyhodnotenia súťaže vystavené na obec-
nom úrade. Výhercom srdečne GRATULUJEME!!!

(ocú)

Súťaž v maľovaní

Výhercovia súťaže v maľovaní

Slávnostné odovzdávanie cien výhercom
Vyhodnotenie súťaže v maľovaní
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Stavanie mája
S príchodom mesiaca máj, mesiaca lásky, prichádza 
k nám aj dávny zvyk stavania májov, ktorý je sym-
bolom príchodu jari, znovu sa obnovujúcej príro-
dy a lásky. Stavanie májov v predvečer prvomájovej 
noci nesie v sebe odkaz, ktorý je hodný si pripomenúť.  
Aj v našej obci má stavanie májového stromu dlhoročnú 
tradíciu. Ako minulý rok, tak aj tento sa zapíše do histórie. 
Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 je stále ob-
medzená voľnosť pohybu a stretávanie sa ľudí v skupinách 
na verejných priestranstvách, a preto „stavanie mája“, 
ktoré sa uskutočnilo dňa 30. apríla 2021, bolo bez kultúr-
neho programu. Náš, stužkami ozdobený, májový strom 
pracovníci obecného úradu bezpečne umiestnili v centre 
našej obce, a tak nám pripomínal májové zvyky a tradície. 

(ocú)

Deň matiek
„Boh nemohol byť všade, 

a preto stvoril matky.“ 
     
                    Rudyard Kipling

Slovo mama znamená v živote člo-
veka veľmi veľa. Je len jedna, práve 
ta výnimočná osoba, ktorá pri nás 
stojí v krásnych i ťažkých chvíľach. 
Mama je nám priateľka, bútľavá 
vŕba, ochranárka symbolizujúca ná-
dej, pomoc, energiu, útočisko, do-
mov a v neposlednom rade LÁSKU.  
Každoročne sme si Deň matiek pri-
pomínali veľkou slávnosťou v kul-
túrnom dome. Deti z materskej školy 
si pripravili kultúrny program, ktorý 
bol uvitý z básní a piesní. Takýmto 
spôsobom potešili každú mamič-
ku. Už tretí rok nemôžeme oslavo-
vať Deň matiek tak, ako sme boli 
zvyknutí – spoločným stretnutím. 
Z dôvodu pretrvávajúcej pandé-
mie sa nemohli uskutočňovať žiad-
ne hromadné podujatia. Aj napriek 
prísnym opatreniam sme nechceli 
porušiť tradíciu osláv tohto krás-
neho dňa a aj tohto roku sme pri-
pravili reláciu v obecnom rozhlase.  
Mamičkám sa prihovoril starosta 
obce, deti z materskej školy ich potešili 
piesňou a básňou a v závere všetkým 
mamám zaspievala Nella Krištová. 

(ocú)

ROZKVITNUTÁ OBEC
Väčšina miest a obcí sa v letnom období odeje do pestrej kvetinovej vý-
zdoby. Výnimkou nie je ani naša obec, kvety skrášľujú a spríjemňujú 
život občanom. Našu obec si bez kvetín nevieme predstaviť, preto-
že centrum obce každoročne hýri farbami. Zdobia ho nielen ťaha-
vé sufrínie, ale aj muškáty a begónie. O tom, že tohtoročná kvetino-
vá nádielka je skutočne pestrá, svedčia kvetinové záhony nielen pred 
domom služieb, ale aj na námestí pre katolíckym kostolom či pri mater-
skej škôlke. Pútavo pôsobí záhon pri studniarovi a taktiež starodávny voz.  
Už pri vstupe do našej obce majú prichádzajúci možnosť potešiť sa pohľa-
dom na vyvýšené kvetináče, v ktorých sú vysadené surfínie rôznych farieb. 
Na námestí pútavo pôsobia pyramídy s muškátmi. Na to, aby kvety rástli 
je potrebná neustála starostlivosť, prihnojovanie a pravidelná zálievka. 

(ocú)

Stavanie mája

Kvetinová výzdoba v našej obci je neprehliadnuteľná
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Sčítanie ľudu sa na našom území vy-
konávalo pravdepodobne už v stre-
doveku a možno ho teda opráv-
nene považovať za najstarší druh 
štatistiky. Údaje získané zo sčítania 
sú nenahraditeľným prameňom úda-
jov o obyvateľstve na danom úze-
mí a o jeho vývoji v danom období.  
Prvé sčítanie samostatného Slovenska 
sa konalo v roku 2001 a v plnom rozsa-
hu ho zabezpečil Štatistický úrad Slo-
venskej republiky, ktorý všetky ďalšie 
sčítania od tohto roku vykonáva. Na 
Slovensku sa sčítavanie koná každých 
10 rokov. V sčítaní obyvateľov, do-
mov a bytov v roku 2011 si po prvý raz 
v histórii mohli obyvatelia vybrať, či 
sčítacie formuláre vyplnia v listinnej 
podobe, alebo v elektronickej forme.  
Sčítanie obyvateľov, domov a by-
tov (SODB) v roku 2021 bolo prvé 

elektronické sčítanie obyvateľstva 
na Slovensku a bolo rozdelené 
na dve etapy – sčítanie domov 
a bytov a sčítanie obyvateľov. Vy-
konávali ho poverené osoby – kon-
taktná osoba a asistenti sčítania. 
Sčítanie domov a bytov sa uskutočni-
lo v termíne od 01. 06. 2020 do 12. 02. 
2021 a v obci bolo sčítaných celkovo 
526 domov a bytov. Do sčítania 
boli zahrnuté aj neskolaudované 
obývané domy a čierne stavby. Údaje 
o domoch a bytoch sme čerpali 
z vlastných databáz, ako sú naprí-
klad stavebné dokumentácie, kolau-
dačné rozhodnutia, evidencie bu-
dov, ale aj priamo od obyvateľov.  
Sčítanie obyvateľov sa uskutočni-
lo od 15. 02. 2021 do 31. 03. 2021. 
V tomto termíne sa mali sčítať 
všetci obyvatelia, a to vyplnením 

elektronického formulára za seba aj 
za deti. Obyvatelia sa mohli sčítať 
prostredníctvom webovej stránky 
www.scitanie.sk alebo cez mobilnú 
aplikáciu SODB 2021. Asistované 
sčítanie za uskutočnilo v termíne od 
03. 05. 2021 do 13. 06. 2021 a bolo 
určené pre obyvateľov digitálne 
vylúčených (bez internetu, seniorov, 
osamelých seniorov, obyvateľov 
marginalizovaných rómskych 
komunít). Pri sčítaní bol nápomocný 
vyškolený mobilný alebo stacionár-
ny asistent. V našej obci sa celkovo 
sčítalo 2 588 obyvateľov, t. j. 97 %. 
Aj touto cestou sa chceme poďakovať 
občanom za ústretovosť a spoluprá-
cu pri sčítaní. Najbližšie sčítanie  nás 
čaká o 10 rokov, teda v roku 2031.

(ocú) 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE 
NA COVID-19

Keď sa starý rok 2020 striedal s novým rokom 2021, všet-
ci sme si želali a dúfali, že bude lepší. Pandémia korona-
vírusu, ktorá v mar-
ci 2020 zasiahla do 
našich životov, neu-
tíchala. Nekonali sa 
žiadne kultúrne ani 
športové podujatia, 
povinnosť „nosiť 
rúško“ sa zmenila 
na povinnosť „no-
siť respirátor“. 
Vláda Slovenskej 
republiky neustále 
monitorovala si-
tuáciu, vydávala 
nariadenia, ktoré 
sme boli povinní 
dodržiavať. Jedným 
z takýchto naria-
dení bola aj povin-
nosť preukazovať 
sa negatívnym tes-
tom na COVID-19. 

 Aj z tohto dôvodu sme v našej obci zabezpečovali skrínin-
gové testovanie obyvateľov. Začiatkom roka bolo zabez-

pečené testovanie obyvateľov v dňoch 23. – 24. januára 
2021, kedy bolo otestovaných 1 321 obyvateľov, z toho 
boli 4 pozitívni. Od 6. februára 2021 sa v našej obci tes-
tovalo každý víkend až do 1. mája 2021. Zdravotníci, ad-
ministratívni pracovníci a hasiči 13 sobôt zabezpečovali 
plynulý priebeh testovania pre všetkých tých, ktorí o tes-

tovanie prejavili 
záujem. Celkovom 
bolo otestovaných 
12 691 občanov    
nielen z našej, ale 
aj z okolitých obcí, 
z toho bolo spolu 
115 pozitívnych. 
Testovacím mies-
tom bol areál zá-
kladnej školy, kde 
boli vytvorené dve 
odberné miesta.

Združenie miest 
a obcí Slovenska po-
skytlo samosprávam 
bezplatný rezervač-
ný systém na testo-
vanie obyvateľov 
od slovenskej firmy 
Bookio. Tento sys-

tém umožňoval rovnomerné rozloženie záujemcov o testo-
vanie počas testovacích hodín. Každý občan si sám vybral 
vhodný voľný termín a čas, čím sa vyhol čakaniu v radoch. 

Odberný tím testoval aj počas veľkonočných sviatkov
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Záujemcovia obdržali v potvrdzujúcich e-mailoch a sms 
správach všetky potrebné informácie ohľadom testovania. 
O tento systém objednávania bol v našej obci veľký záujem.

Naše úprimné poďakovanie patrí zdravotníkom, zamest-
nancom obce, dobrovoľníkom  a dobrovoľným hasičom. 
Aj napriek riziku z nakazenia pracovali v záujme ochrany 
zdravia našich spoluoobčanov. Dobrovoľní hasiči pravidel-
nou dezinfekciou odberných miest eliminovali možné rizi-
ko nákazy. Poďakovanie patrí aj firme DVP Security, ktorá 
nám každý víkend sprístupnila „LIVE STREAM“ kamero-
vý záznam, a tým prispela k plynulému priebehu testovania.  

(ocú)

REPREZENTUJÚ NAŠU OBEC ...

Lila Mikčová a jej štúdium 
v Škótsku

Výber a odchod na vysokoškolské štúdium do zahra-
ničia je veľmi ťažkým rozhodnutím pre mnohých štu-
dentov. Prežiť niekoľko rokov v cudzej krajine s inými 
zvykmi, úplne sám bez rodiny a kamarátov, sa môže zdať stre-
sujúce, no takýto pobyt obohatí každého študenta o nenahra-
diteľné skúsenosti. Naša občianka takéto štúdium absolvovala 
a rozhovor s ňou bol uverejnený na stránke www.feminity.sk.

Lila Mikčová má 23 rokov a vyštudovala na University of Aberdeen 
v Škótsku odbor Business Management. Nikdy nebola na 100 % 
rozhodnutá študovať v zahraničí, ale povedala si, že to skúsi. Ang-
lický jazyk ovládala, pretože v detstve žila v Írsku. Hlavným bene-
fitom, okrem získania titulu, ktorý platí medzinárodne, bolo aj zdo-
konalenie sa v jazyku, privyrobenie si či skúsenosť žiť v inej krajine. 

Vzhľadom na to, že na slovenskej vysokej škole nikdy ne-
študovala, porovnať tieto dve krajiny, čo sa týka štúdia, je 
nemožné. Avšak z rozprávania so svojimi známymi môže 
konštatovať, že štúdium bolo efektívnejšie a nebolo neprime-
rateľne stresujúce. Počet predmetov bol oveľa menší, a tak 
aj počet hodín strávených v škole bol nižší. Profesori k štu-
dentom vždy pristupovali  s rešpektom a úctou a dôležitou 
súčasťou vzdelávacieho procesu bolo kritické myslenie. 

Kvôli pretrvávajúcej pandémii strávila posledný semester on-
line výučbou. Rozhodnutie, čo po skončení školy ešte neuro-
bila. Na jednej strane je túžba byť s rodinou, kamarátmi, byť 
doma – na Slovensku. Na strane druhej je tu život v zahra-
ničí, ktorý je od života na Slovensku úplne odlišný a na kto-
rý si už zvykla. Ale tak to už v živote chodí, správne rozhod-
nutie si vyžaduje čas, pretože všetko má svoje plusy aj mínusy.

Zdroj: www.feminity.sk, súkromný archív Lily Mikčovej

(ocú)

Miestom testovania bola základná škola

Lila Mikčová
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Opatrovateľka „so srdcom“   
Emília Kmecová sa za prácou do Rakúska vybrala pred 17 rokmi. Svoju prácu robí naplno a dáva do nej celé 
svoje srdce. Za túto svoju činnosť a obetu si vyslúžila jedno z troch ocenení spomedzi 3 300 nominovaných. 

Dôvod, prečo sa vybrala pracovať za hranice je všet-
kým dobre známy – potreba práce a zabezpečenie rodi-
ny. Na východnom Slovensku je práce veľmi málo, a teda 
neostávalo jej nič iné. Zo   začiatku po nemecky nevedela 
takmer nič. Začiatky boli veľmi ťažké, avšak mala šťas-
tie na milých ľudí. Pri učení jazyka jej pomáhala komu-
nikácia s pacientmi, sledovanie televízie a čítanie novín. 

Už 17 rokov svoj život delí medzi dve domácnosti – na Sloven-
sku a v Rakúsku. Sedem rokov žije v Linzi a stará sa o pacientku 
menom Ingrid. Nie je to ľahký pacient, keďže má viacero dia-
gnóz. Starostlivosť jej zabezpečuje nepretržite 24 hodín denne 
počas dvoch týždňov. Má problémy s prehĺtaním a neľahká je aj 
skutočnosť, že nehovorí, a teda nevie povedať, čo ju bolí. Doro-
zumievajú sa iba pohľadmi. Pred tromi rokmi bola veľmi chorá, 
dostala zápal pľúc a v nemocnici jej nedávali veľké šance na 
prežitie.  V nemocnici ju navštívil aj kňaz s posledným pomaza-
ním. Ingrid sa však nevzdávala a podarilo sa jej vyliečiť. V tom 
čase si však druhá opatrovateľka, s ktorou sa pani Emília strieda, 
zlomila roku. Neostávalo jej nič iné, ako ostať počas celej doby 
pri pacientke, kým sa druhej opatrovateľke ruka nezahojí. Tri 
mesiace bez prestávky sa starala o svoju pacientku, ktorá nejed-
la a dva 
mesiace 
bola iba 
na in-
fúziách. 

V e ľ m i 
nápomocná je aj Ingridina dcéra, ktorá je ochotná pre matku uro-
biť aj nemožné. Práve ona navrhla pani Emíliu Kmecovú do súťa-
že „Zdravotné sestry so srdcom“. Veľmi si váži jej profesionalitu 
a fakt, že bola ochotná obetovať svoju rodinu a čas s ňou, aby po-
čas choroby ostala s Ingrid v nemocnici, pretože bola na ňu veľmi 
fixovaná.  Za rok 2020 bolo v nominácii 630 príbehov. Emília bola 
spolu s dvoma ďalšími ženami tými, ktoré si toto morálne ocenenie 
odniesli. V jej prípade šlo o kategóriu „24-hodinová starostlivosť“. 

Najťažšie na tejto práci je odlúčenie od rodiny. Štandardne 
majú turnusy dĺžku dva týždne a má to svoje opodstatnenie. 
Ak je prípad ľahší, dá sa to zvládnuť, avšak v prípade Ingrid, 
ktorá má viacero diagnóz, je to fyzicky aj psychicky náročné.

Pani Emília, ako ona sama hovorí, je vitálny človek. Zdravo sa stra-
vuje, nepotrebuje tabletky a choroby ju obchádzajú. Fyzicky sa cíti 
na tridsať. 20 – 25 kilometrové prechádzky nie sú pre ňu nezvyčaj-
né. Práca, ktorú vykonáva, je veľmi náročná a nemôže ju vykoná-
vať každý. Sme veľmi radi, že túto je prácu si všimli za hranicami 
a ocenili ju srdcom. Lebo práve srdce vkladá do svojich skutkov. 

Zdroj: Prešovské noviny, súkromný archív Emílie Kmecovej

(ocú)

Emília Kmecová - opatrovateľka so srdcom

Ingrid je jej pacientkou už 7 rokov
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Keď sa končil rok 2020, všetci sme do 
nového roka vstupovali s nádejou lep-
šej a krajšej budúcnosti. Žiaľ,      ni-
kto z nás vtedy netušil, že najhoršie 
mesiace sú ešte len pre nami. V tých-
to dňoch môžeme konštatovať, že 
situácia je konečne o niečo lepšia, 
avšak ani zďaleka sme ešte nevyhrali. 
Buďme preto opatrní a ostražití aj 
naďalej. 

Začiatok kalendárneho roka bol o to 
ťažší, že sa nám blížil koniec prvého 
polroka. Hodnotiť žiakov po takých 
namáhavých mesiacoch nebolo jed-
noduché ani pre tých najskúsenejších 
pedagógov. Žiaci sa totiž naďalej 
vzdelávali dištančnou formou. Si-
tuácia sa pomaly začala meniť v ap-
ríli, kedy sa na Slovensku začalo 
s postupným otváraním škôl napriek 
tomu, že výskyt denných pozitívnych 
prípadov bol stále vysoký. V uto-
rok 13. apríla tak bolo obnovené 
prezenčné vyučovanie pre žiakov                      
1. stupňa a žiakov špeciálnych 
tried, samozrejme za dodržiavania 
prísnych epidemiologických opatrení. 
Na základe odporúčaní, ktoré vydalo 
Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu a tiež Štátny pedagogic-
ký ústav, bol návrat žiakov do školy 
spojený s adaptačným procesom. 
Cieľom adaptačného obdobia bolo 
poskytnúť žiakom a pedagógom pod-
mienky pre postupný návrat k bežné-
mu prezenčnému vyučovaniu, mini-
malizovať stresové situácie a vytvoriť 
bezpečné prostredie. V rámci postup-
ného otvárania škôl,  19. apríla. 2021, 
prešli na prezenčnú formu vyučovania 
aj  žiaci 8. a 9. ročníkov základných 
škôl. Nebolo tomu inak ani v našej 
škole. Plánovaný návrat do škôl žia-
kov všetkých ročníkov bol 26. apríl, 
avšak pri pravidelnom antigénovom 
testovaní v našej obci bol zistený 
zvýšený výskyt ochorenia Covid-19. 
Na základe usmernenia Regionálne-
ho úradu verejného zdravotníctva vo 
Vranove nad Topľou a po konzultácii 
so zriaďovateľom školy bolo z toho 
dôvodu opätovne prerušené prezenč-
né vzdelávania žiakov 2. stupňa (8. 

a 9. ročník). Žiaci  2. stupňa sa tak 
od pondelka 26. 04. 2021  vzdelá-
vali dištančnou formou. Prezenčné 
vyučovanie bolo obnovené 3. mája 
pre všetkých žiakov 2. stupňa. To, 
že situácia je stále vrtkavá, svedčí aj 
fakt, že takmer presne o mesiac sme 
na základe usmernenia Regionálne-
ho úradu verejného zdravotníctva vo 
Vranove nad Topľou       a po kon-
zultácii so zriaďovateľom boli opäť 
nútení prerušiť prezenčné vzdeláva-
nie žiakov  2. stupňa, a to z dôvodu 
zvýšeného výskytu ochorenia Co-
vid-19 u žiakov. Žiaci sa od 4. júna 
vzdelávali znovu dištančne, a to 14 
nasledujúcich dní. 

Napriek tejto nie veľmi priaznivej 
pandemickej situácii sme sa snažili 
realizovať niektoré aktivity a činnosti 
naďalej, aj keď s istými obmedzenia-
mi. Zvlášť nás teší, že aj počas tejto 
neľahkej doby sa nám podarilo získať 
pekné ocenenia v mnohých súťažiach.

ÚSPECHY

Ešte v závere roka 2020 sa naše 
žiačky, Alexandra Bužová zo 7. 
A a Martina Goroľová zo 6. A, zú-
častnili na recitačnej súťaži „Rómo-
via recitujú“ v Košiciach, ktorú 

organizuje občianske združenie 
„Paľikerav“. Vzhľadom na situáciu sa 
prvé kolá tejto súťaže uskutočnili for-
mou videonahrávok, na ktorých každý 
účastník zarecitoval spamäti vybranú 
poéziu alebo prózu. Úspešnou účast-
níčkou sa stala Alexandra Bužová, 
ktorá sa umiestnila na 2. mieste. 

Do online priestoru sa prenieslo aj 
okresné kolo Olympiády v anglickom 
jazyku. Víťazkou školského kola sa 
stala žiačka Tamara Nadzamová 
z 9. A, ktorá našu školu reprezentova-
la aj na okresnom kole, kde získala 5. 
miesto, pričom musíme skonštatovať, 
že od pomyselného pódiového umie-
stnenia ju delil necelý bod. Okresné 
kolo olympiády sa uskutočnilo 13. ja-
nuára 2021.

Žiačka Sandra Onderová z 9. A sa 
zapojila do literárnej súťaže Daj fotke 
príbeh, ktorá prebiehala od 18. de-
cembra 2020 do 18. februára 2021 a 
zapojiť sa do nej mohli žiaci 8. a 9. 
ročníkov základných škôl a študenti 
stredných škôl z celého Prešovského 
kraja. Jej cieľom bolo k vzniknutým 
fotografiám Jána Štovku vytvoriť 
príbeh, esej či básnické dielo v sta-
novenom rozsahu a podnietiť tak 
mládež vyjadriť svoj názor k téme 

Odovzdávanie cien v súťaži „Daj fotke príbeh“
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zdravotníckeho povolania. V každej z 
kategórií sa okrem prvých troch miest 
na základe súčtu bodov udelilo aj 
päť čestných uznaní. Čestné uznanie 
získala aj naša žiačka. Jej príspevok 
bol ocenený ako 5. najkrajší v Pre-
šovskom kraji. Nájdete ho v letnom 
čísle nášho elektronického časopisu 
Solianka. Slávnostné odovzdávanie 
cien, na ktorom sme sa zúčastnili, sa 
konalo 23. júna na Úrade PSK v Pre-
šove. Na odovzdávaní prebehol aj krst 
publikácie víťazných príbehov i osob-
né stretnutie ocenených s predsedom 
PSK Milanom Majerským, pod zášti-
tou ktorého sa súťaž organizovala. 

Dňa 8. apríla 2021 sa uskutočnilo ce-
loslovenské kolo súťaže v prednese 
rómskej poézie a prózy s názvom - 
Amari romaňi čhib/Naša rómčina. 
Vyhlasovateľom súťaže  bolo Kul-
túrne združenie občanov rómskej ná-
rodnosti Košického kraja, n. o. a jej 
organizátorom Súkromná pedagogic-
ká a sociálna akadémia v Košiciach. 
Súťaž sa tiež uskutočnila dištančnou 
formou. Našu školu reprezentovala 
Martina Goroľová zo 6. A. V ka-
tegórii žiakov 2. stupňa v prednese 
rómskej poézie získala 2. miesto.

Mestský dom kultúry vo Vranove nad 
Topľou v marci vyhlásil súťaž o naj-
krajšiu báseň (resp. text piesne) na 
tému „Naše mesto“. Zúčastniť sa 
na nej mohli žiaci 6. – 9. ročníkov 
základných škôl z nášho okresu. Do 
tejto súťaže sa zapojila aj Maria-
na Bužová z 8. A so svojou básňou 
(textom) Uličkami mestom. Medzi 6 
ocenenými žiakmi z nášho okresu, 
ktorých texty budú zhudobnené, je aj 
naša Mariana. Na zhudobnení textov 
v týchto dňoch pracuje známy slo-
venský spevák Martin Husovský zo 
skupiny Komajota. Autori ocenených 
básní dostanú voľnú vstupenku na 
najbližší koncert skupiny Komajota, 
ktorý by sa mal uskutočniť vo Vrano-
ve nad Topľou koncom augusta. Jej 
báseň/text piesne je tiež zverejnený v 
našom časopise Solianka...

Čas pandémie zmenil charakter aj 
našej každoročnej školskej súťaže 
Hviezdoslavov Kubín pre žiakov     

2. stupňa. Táto súťaž sa tohto roku 
konala, ako inak, v online podobe. 
Recitátori zaznamenávali svoje re-
citačné schopnosti na videozáznam, 
ktorý si vytvorili doma. Vyhodnote-
nie videonahrávok sa uskutočnilo 29. 
marca 2021 prostredníctvom apliká-
cie Zoom. Hodnotiaca porota, vyuču-
júce slovenského jazyka a literatúry, 
si vypočula prednes všetkých ukážok 
a určila víťazov. Vzhľadom na mi-
moriadnu situáciu ocenení boli všet-
ci 12 súťažiaci. Všetci dostali knižnú 
odmenu a žiačka Alexandra Bužová 
nás reprezentovala na okresnom kole.

Poradie bolo nasledovné: 
1. miesto – Alexandra Bužová – 7. A,  
Diana Vavreková – 7. A 
2. miesto – Martina Goroľová – 6. A, 
Simona Tancošová – 6. A, Jana Bu-
žová – 7. A 
3. miesto – Terézia Nadzamová – 9. 
A, Michaela Némethová – 8. A, Ma-
riana Bužová – 8. A, Kristína Bužová 
– 6. A, Mária Tancošová – 6. A, Jozef 
Németh – 5. A, Nela Kroková – 5. A

V utorok  13. apríla  2021 sa konalo 
online okresné kolo Pytagoriády v 
kategóriách P3 a P4. V kategórii P3 
súťažilo 24 žiakov. Skvelé 2. miesto 
získala Lenka Ujčeková z 3. A.

Dňa 5. mája 2021 sa v Hornozemplín-
skom osvetovom stredisku vo Vrano-
ve nad Topľou uskutočnilo okresné 
kolo súťaže v prednese poézie a 
prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
2021 pre I. – III. kategóriu. Tohtoroč-
ná súťaž prebehla dištančnou formou. 
Odborná porota hodnotila súťažné 
čísla na základe videonahrávok, ktoré 
zaslali prihlásení súťažiaci do osveto-
vého strediska. V III. kategórii (pred-
nes poézie žiakov 7. – 9. roč.) súťažila 
aj naša žiačka, Alexandra Bužová zo 
7. A, ktorá sa umiestnila na 3. mieste.

Za zmienku stojí aj účasť našich  žia-
kov na výtvarnej súťaži, vyhlásenej 
spoločnosťou Fúra, ktorá sa zameria-
va na komplexné nakladanie s odpa-
dom. Žiačky Nela Kroková (5. roč-
ník) a Alexandra Bužová (4. ročník) 
boli úspešné a ich práce sú uverejnené 
v stolovom kalendári na rok 2021 v 

spomínanej spoločnosti Fúra na rok 
2021. Za úspech boli odmenené vý-
tlačkom kalendára.

AKTIVITY 

Malý princ „zavítal“ aj do Základ-
nej školy v Soli. Cieľom jeho cesty 
bolo zvyšovať kompetencie detí vo 
vzťahu k prírode, k ekológii a ochrane 
prírody. Projekt Ekoplanéta Malé-
ho princa bol vypracovaný PaedDr. 
Evou Klapákovou, učiteľkou Spo-
jenej školy internátnej a jeho cieľom 
bolo pomôcť ozvláštniť vyučovanie 
aktivizujúcimi environmentálnymi 
aktivitami pre deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Spolupráca prebiehala medzi Spoje-
nou školou internátnou vo Vranove 
nad Topľou a triednymi učiteľkami 
špeciálnych tried Mgr. A. Hybalovou 
a Mgr. M. Zubkovou.

Deň venovaný našej Zemi sa každo-
ročne koná 22. apríla. Preto sme ne-
zabudli ani my a spolu so žiakmi si 
pripomenuli, že každý deň môže byť 
dňom Zeme. V rámci vyučovania v 
daný deň žiaci 1. stupňa vypracováva-
li tematické pracovné listy pripravené 
triednymi učiteľkami, na hodinách 
výtvarnej výchovy zhotovovali roz-
ličné podoby planéty Zem a tiež rieši-
li problematiku separovania odpadu v 
interaktívnych kvízoch.

Dňa 12. 5. 2021 sa uskutočnilo testo-
vanie čitateľskej gramotnosti v 4. 
A. Naša škola bola vybraná zo vzorky 
206 škôl. Cieľom štúdie IEA PIRLS 
(Progress in International Reading Li-
teracy Study) je monitorovanie úrov-
ne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. 
ročníka základných škôl. Testovanie 
bolo uskutočnené papierovou formou. 
Pozostávalo z dvoch testov a dotazní-
ka. Dozor nad testovaním zastrešovali 
PaedDr. Z. Vagnerová, Mgr. T. Kme-
cová a Mgr. K. Mihalčinová.

15. máj je vyhlásený za Svetový deň 
atletiky. Aj žiaci prvého stupňa našej 
školy pod vedením učiteliek si tento 
deň pripomenuli v piatok 14. mája 
2021 nielen na hodinách telesnej vý-
chovy. Téma atletiky bola implemen-
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tovaná aj do iných predmetov v rámci 
vyučovacieho procesu.

Deň mlieka sa oslavuje pod záštitou 
Medzinárodnej mliekarskej federá-
cie v tretí májový utorok. V tento 
deň si žiaci špeciálnych tried pripo-
menuli, že mlieko predstavuje jednu                    
z najdôležitejších zložiek našej vý-
živy. Prostredníctvom prezentácie sa 
dozvedeli zaujímavé informácie o vý-
robe mlieka, mliečnych výrobkoch a 
význame mlieka vo výžive. Pre každú 
triedu boli pripravené rôzne aktivity, 
ako napr. pracovné listy, maľovanky, 
ochutnávka mliečnych výrobkov. Ži-
aci 6. D pripravili aj chutné palacinky.

20. mája si pripomínane Svetový deň 
včiel. Cieľom tohto dňa je zvýšiť po-
vedomie verejnosti o význame včiel 
v ekosystéme. A práve v tomto duchu 
sa nieslo vyučovanie žiakov 1. stupňa 
našej školy dňa 21. mája 2021. Žiaci 
so včielkami čítali, počítali, vypraco-
vávali pracovné listy. Svoju šikov-
nosť predviedli i na hodinách výtvar-
nej výchovy, kde pracovali usilovne 
ako včeličky.

Dňa 28. mája 2021 žiaci špeciálnych 
tried našej školy absolvovali zážit-
kové vyučovanie s názvom „Deň s 
dopravou“, ktoré bolo zamerané na 
bezpečné správanie sa chodcov a cyk-
listov v rôznych dopravných situáci-
ách, s ktorými sa môžu stretnúť v kaž-
dodennom živote. Žiaci sa oboznámili 
so základnými dopravnými značkami 

a pravidlami, ktoré sa týkajú chodcov 
a cyklistov na cestách. 

ČINNOSŤ ŠKD

Školský klub detí fungoval 
za dodržiavania prísnych 
epidemiologických opatrení. Počas 
tejto zvláštnej doby sa nám podarilo 
zrealizovať viacero zaujímavých 
aktivít:

Družinári si vyskúšali rolu pestova-
teľov. Vyrobili si domček a pred ním 
záhradku. V záhradke im vyrástla 
vlastnoručne posiata zelená žerucha. 

Prežili týždeň detskej radosti, kedy 
si každý deň spríjemňovali pekným 
zážitkom. Na začiatku týždňa si  po-
chutnali na skvelom čokoládovom 
pudingu. Ďalšie popoludnia trávili 
pri skladaní stavebníc a samotnej hre. 
Zašportovali si na školskom ihrisku. 
Zablúdili sme do krajiny ,,CHROBÁ-
ČIKOVO“. Farebné húseničky 
a bodkované lienky sa vďaka ich 
šikovným rúčkam vydarili.  Krásne 
počasie a vietor vo vlasoch ich lákali 
nasadnúť do kvetinového balóna, kto-
rý si kriedami nakreslili na asfaltovej 
ploche pred našou školou. V závere 
tohto týždňa sa v ŠKD premenili na 
žabky, ktoré skákali, tancovali, zabá-
vali sa. 

V jedno príjemné popoludnie zas 
mohli objavovať neznáme a zaujíma-
vé zo sveta literatúry. V obecnej kniž-
nici nahliadli do kníh plných príbehov, 

f an t áz i e , 
ale aj his-
tórie. Pote-
šilo ich aj 
rozprávko-
vé čítanie 
a hľadanie 
rozprávko-
vých po-
stáv.

V jedno 
júnové po-
p o l u d n i e 
v y r á b a l i 
družinári 
milé po-
z d r a v y 

pre svojich ockov, keďže aj oni mali 
v tomto mesiaci svoj sviatok.

PROJEKTY

„Zlepšenie kľúčových kompetencií 
žiakov Základnej školy, Soľ 53“

Obec Soľ mala schválený projekt 
„Zlepšenie kľúčových kompetencií 
žiakov Základnej školy, Soľ 53“, 
na ktorý získala podporu zo zdrojov 
Európskej únie a národných zdrojov, 
a to prostredníctvom Integrované-
ho regionálneho operačného pro-
gramu. Projekt sa začal realizovať v 
auguste 2020 a ukončený bol v júni 
2021. Hlavným cieľom projektu bolo 
skvalitnenie infraštruktúry primár-
neho vzdelávania prostredníctvom 
modernizácie materiálno-technické-
ho vybavenia odborných učební na 
dosiahnutie primeraných podmienok 
pre rozvoj kľúčových kompetencií 
žiakov. Zároveň má podporiť sebavz-
delávanie žiakov, celoživotné vzdelá-
vanie a celkový rozvoj kompetencií 
žiakov k učeniu sa. Tieto ciele budú 
dosiahnuté prostredníctvom investícií 
do odborných učební a knižnice ZŠ.

Projekt zahŕňal tieto aktivity:

•Obstaranie materiálno-technického 
vybavenia knižnice

•Obstaranie materiálno-technického 
vybavenia odbornej učebne – chémia

•Obstaranie materiálno-technického 
vybavenia odbornej učebne – fyzika

•Obstaranie materiálno-technického 
vybavenia odbornej učebne – poly-
technická učebňa

„Čítame radi 2“

V decembri 2020 pridelilo Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky v rámci rozvo-
jového projektu Čítame radi finanč-
né prostriedky vo výške 348 228 €. 
Vzhľadom na to, že o tento projekt 
bol veľký záujem, v roku 2021 boli 
uvoľnené finančné prostriedky na 
pokračovanie tohto rozvojového pro-
jektu s názvom „Čítame radi 2“ vo 

Výroba darčekov v ŠKD na „Ďeň otcov“
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výške 400 000 €. Ministerstvo vybra-
lo úspešné projekty z tých žiadateľov, 
ktorých projekty neboli v dôsledku 
obmedzených finančných prostried-
kov v decembri 2020 podporené. 
Medzi ne patrila aj naša škola, ktorá 
získala nenávratný príspevok na ná-
kup literatúry vo výške 800 €. 

„Spolu múdrejší“

Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu Slovenskej republiky z 
rozpočtu na rok 2021 vyčlenilo bež-
né finančné prostriedky na rozvojový 
projekt „Spolu múdrejší“.

Cieľom tohto projektu bolo podporiť 
tie školy, ktoré prostredníctvom kva-
litného a dostupného doučovania 
svojich žiakov, ohrozených škol-
ským neúspechom, resp. s nedosta-
točným dištančným vzdelávaním, 
vytvárali podmienky na zlepšovanie 
ich vedomostí a zručností v stano-
venom rozsahu. Medzi podporenými 
školami bola aj ZŠ Soľ. Do projektu 
bolo zapojených 12 kmeňových uči-
teľov, ktorí zastrešovali doučovanie 
zo slovenského jazyka a literatúry, 
matematiky, prírodovedy, vlastivedy, 
fyziky, informatiky, anglického jazy-
ka, ruského jazyka a biológie. V 12 
skupinách pracovalo 60 žiakov. Na 
propagáciu projektu bol vytvorený in-
formačný leták, základné informácie 
boli žiakom a ich rodičom poskytnuté 
aj prostredníctvom obecného rozhla-
su v spádových oblastiach, zverejnené 

tiež boli na informačnej tabuli v obci 
Soľ, na webovej stránke ZŠ Soľ a na 
školskom facebooku. Projekt sa reali-
zoval od apríla do 30. júna 2021.

Zlepšenie vybavenia šk. jedální 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky vyčle-

nilo z roz-
počtu na 
rok 2021 
bežné a 
kapitálové 
f i nančné 
p r o s t -
riedky vo 
výške 2 
mil. eur na 
zlepšenie 
vybavenia 
školských 
jedální v 
z á k l a d -
ných a 
stredných 
školách.

Z vyčlenených finančných prost-
riedkov bolo možné podporiť 417 
školských jedální v maximálnej 
výške 5 000 eur/jedáleň. Medzi pod-
porenými jedálňami je aj tá naša. Od 
nového školského roka do nej pribud-
ne nový elektrický varný kotol. Ná-
kup vybavenia je potrebné realizovať 
najneskôr do 30. 08. 2021. 

„Modernejšia škola“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky vyčle-
nilo na rok 2021 finančné prostriedky 
na inovatívne prístupy priestorových 
riešení a výučby v základných a stred-
ných školách.

Cieľom tohto projektu je inovovať 
prístupy k výučbe a implementovať 
ich do praxe a zároveň vytvoriť prí-
jemné prostredie pre žiakov vybudo-
vaním oddychových zón v triedach    
a na chodbách. Na túto oblasť by sme 
sa zamerali aj my, a to konkrétne na 
oddychové zóny na chodbách, v trie-
dach, polepy na schodoch či stenách. 
Momentálne čakáme na vyhodnotenie 
žiadostí, keďže vzhľadom na vysoký 
počet žiadostí sa termín vyhodnotenia 
posunul na neskôr.

Po tomto náročnom a inom školskom 
roku musíme konštatovať, že napriek 
mnohým ťažkostiam, s ktorými sme 
museli zápasiť, ho končíme s ná-
dejou. S nádejou, že každá prekážka 
je darom, ktorý nás má niečo naučiť. 
Pretože strach o zajtrajšok z nás robí 
väzňov, nádej nám však dáva krídla...

Prežime všetci krásne leto plné ešte 
krajších spomienok naň!

PaedDr. Pavol Hybala 
riaditeľ školy

Vybavenie odbornej učebne chémie

Vybavenie odbornej učebne „dielňa“
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ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY
„Dúfajme, že tento rok bude lepší ako ten minulý!“ Tieto slová vyslovil na začiatku nového roka hádam každý. 
Ale nezačal sa najlepšie... Opatrenia, ktoré sme museli dodržiavať, ovplyvnili aj prevádzku našej materskej školy. 
Od 7. januára 2021 bola v prevádzke iba jedna trieda, a to pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre. 
Ochorenie Covid-19 zasiahlo aj našich zamestnancov. Z tohto dôvodu bola na základe odporúčania RÚVZ vo Vra-
nove nad Topľou a rozhodnutia zriaďovateľa prevádzka našej materskej školy od 10. februára do 26. februára 2021 
prerušená. Situácia v našej obci bola vážna a nezlepšovala sa. Preto sa od 8. marca 2021 prevádzka obnovila opäť 
len v jednej triede pre deti zamestnaných rodičov. To zvláštne pochmúrne obdobie trvalo až do 12. apríla 2021. V ten 
deň mohli do MŠ nastúpiť už všetky deti a budova aj dvor opäť ožili. Aj keď s určitými obmedzeniami, ale predsa.

Blížil sa Deň matiek. Po iné roky sme už v tomto čase nacvičovali program na vystúpenie v kultúrnom dome. Bolo nám 
ľúto, že mamičky opäť neuvidia svoje deti v nacvičenom programe a tie krásne básne a piesne o láske matky k dieťaťu 
zostanú len napísané na papieri. Hútali sme, rozmýšľali, spievali a tancovali a podarilo sa! Pripravili sme videonahrávku 
nielen s vystúpením detí pre mamičky, ale fotografiami detí sme rodičom priblížili aj bežný priebeh dňa detí v MŠ. 
Veríme, že sa to rodičom páčilo a že to aspoň trošku vynahradilo živé vystúpenie, aj keď len takto sprostredkovane.  

Čas rýchlo plynul a na dvere zaklopal pre 
deti najkrajší mesiac v roku. Hneď v prvý 
júnový deň sme s deťmi oslavovali ich sviatok. 
V zábavných súťažiach si zmerali sily nielen 
deti, ale aj pani učiteľky. Desiaty júnový deň 
k nám do MŠ zavítali kamaráti z rozprávky 
Labkova patrola. Pre nás dospelých, ktorí 
sme vyrastali s Maťkom a Kubkom, vlkom 
a zajacom, či Mackom Uškom, je to nezná-
my pojem. Ale vy, ktorí ešte máte malé deti 
alebo vnúčatá, možno viete, že je to mo-
mentálne najznámejšia rozprávka pre deti. 
A radosť detí bola obrovská, keď si mohli 
s týmito kamarátmi zatancovať a zabávať sa. 

V posledných júnových dňoch sme sa lúčili 
s našimi predškolákmi, ktorí v septembri za-
sadnú do prváckych lavíc. Odchádza od nás 
28 kamarátov, ktorých sme mali radi a ktorým 
želáme veľa úspechov pri plnení povinností 
v základnej škole. Na rozlúčkovej slávnosti 

spoznali USMIEVANKU, kamarátku všetkých veselých detí, ktorá im svojím programom spestrila jeden z posledných dní 
v materskej škole. Okrem detí opúšťa mater-
skú školu a rady zamestnancov aj pani Emília 
Stojová, ktorá pracovala ako vedúca školskej 
jedálne viac ako 40 rokov. Za všetky deti, pre 
ktoré zabezpečovala chutnú stravu po celé tie 
roky, za všetkých rodičov, ktorým bola vždy 
nápomocná a hlavne za všetky kolegyne, pre 
ktoré mala vždy milý úsmev a pochopenie, 
jej ďakujeme a do ďalších rokov želáme 
hlavne zdravie, optimizmus a veľa radosti 
pri chvíľach strávených v rodinnom kruhu. 
Vám všetkým želám v mene celého kolektí-
vu MŠ Soľ pekné leto, veľa zážitkov a oddy-
chu a deťom veselé a zaujímavé prázdniny.

                                                                                             
Renáta Mikulová 

 riaditeľka MŠ Soľ Rozlúčka s predškolákmi

Medzinárodný deň detí v materskej škole
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Obecná knižnica v Soli získala v roku 2020 finančnú dotáciu 
2 000 eur z Fondu na podporu umenia v projekte „Nájdi 
si svoju knihu“. Zo získaných prostriedkov bolo v januári 
2021 zakúpených 225 nových kníh, z toho 102 kníh belet-
rie pre dospelých, 39 kníh náučnej literatúry pre dospelých, 
67 kníh pre deti a mládež a 17 kníh náučnej literatúry tiež 
pre túto cieľovú skupinu. Ďalšie zaujímavé knihy kniž-
nica získala darom od dvoch čitateliek, za čo ďakujeme. 

V mesiacoch marec a apríl prebiehala v knižnici výmena 
knižničného nábytku. Knižnica získala 15 nových regálov 
na knihy, 1 menšiu skrinku, 20 stolov, 20 stoličiek pre či-
tateľov a jednu pre knihovníka. Vyradením starších rôz-
norodých skriniek knižnica získala modernejší kompaktný 
vzhľad a podarilo sa vytvoriť vzdušný priestor pre čita-
teľov a návštevníkov knižnice nielen na čítanie, ale aj rôz-
ne iné aktivity. Knižnica získala aj nové technické vyba-
venie – 6 počítačov, dataprojektor, plátno, tlačiareň. Celá 
modernizácia bola uskutočnená v rámci projektu „Zlepše-
nie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Soľ“, 
a to s podporou Integrovaného regionálneho operačného 
programu, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka Slovenskej republiky a Európskej únie. Nové vy-
bavenie bude k dispozícii čitateľom a bude sa využívať 
na rôzne účely, napr. besedy, prednášky a iné podujatia. 

Dňa 22. apríla 2021 sa v Hornozemplínskej knižnici vo 
Vranove nad Topľou uskutočnil webinár s názvom BIBLIB 
v obecných knižniciach s hosťom Mgr. Pavlom Špánim, 
školiteľom a konzultantom firmy SVOP, ktorá vytvorila 
KIS DAWINCI, KIS BIBLIB a webový portál na vyhľadá-
vanie kníh INFOGATE. Jednou z prvých knižníc vranov-
ského regiónu, ktorá pracuje s KIS BIBLIB od januára 
2020 je Obecná knižnica Soľ. Svoje skúsenosti po ročnom 
používaní tohto systému prezentovala vedúca knižnice Z. 
Kubačková. Na prezentácii sa osobne zúčastnili zástupco-
via knižníc z týchto miest a obcí: Hanušovce nad Topľou, 

Soľ, Rudlov, Majerovce, Dlhé Klčovo a online Nižný 
Hrušov. Knižničný systém BIBLIB umožňuje čitateľom 
Obecnej knižnice Soľ nahliadnuť do jej online katalógu 
a podľa autora alebo názvy knihy zistiť, či je požadovaný 
titul k dispozícii v knižnici, a to na stránke www.infoga-
te.sk/kniznica/OKSOL. O aktivitách Obecnej knižnice 
v Soli informovali aj Vranovské noviny. Článok nájdete 
na webovej stránke www.vranovske.sk v kategórii kultúra.

Na mnohé zaujímavé tituly chce knižnica upozorniť aj 
prostredníctvom preskleným vitrín, ktoré boli v spolu-
práci s obecným úradom umiestnené v priestoroch dvoch 
obchodných prevádzkach. Aj takýmto netradičným spô-
sobom chceme poskytnúť širokej verejnosti základné 
údaje o knižnici a informovať o jej činnosti. Vo vitrína-
ch sú vystavené vybrané tituly z ponuky     najnovších 
zakúpených kníh s cieľom motivovať obyvateľov k ná-
všteve knižnice a vzbudiť záujem o ponúkané knihy. Vy-
stavené knihy budú priebežne obmieňané za iné tituly 
beletrie, náučnej literatúry či literatúry pre deti a mládež. 
V budúcnosti budú vitríny využité aj na prezentáciu 
jednotlivých spisovateľov pri príležitosti ich jubilea 
alebo na propagáciu dôležitej udalosti v knižnom svete. 
Veríme, že pohľad na zaujímavé knihy vás inšpiruje k 

Webinár BIBLIB v knižnici vo Vranove n. T.

Výmena knižničného nábytku

Nové technické vybavenie knižnice
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ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA  JDS V SOLI

návšteve knižnice, kde si toho môžete vybrať oveľa viac. 
Ďakujeme za poskytnutý priestor prevádzkam COOP Jed-
nota Vranov nad Topľou a p. Frajkorovi – Fresh potraviny. 

Vo štvrtok 10. júna 2021 Obecnú knižnicu v Soli navštívila 
skupina detí zo školského klubu Základnej školy v Soli pod 

vedením pani vychovávateľky Ingrid Lendackej. Vedúca 
knižnice deti privítala, interaktívnou formou previedla po 
celej knižnici a predstavila deťom rôzne druhy kníh, ktoré 
sa v knižnici nachádzajú. Deti počúvali nielen o detských 
knihách vhodných pre ich vek, ale zaujala ich aj literatúra 

pre dospelých a náučná literatúra rôzneho tematic-
kého zamerania. Spolu hľadali najväčšiu a najťažšiu 
knihu, ktorá sa nachádza v knižnici. Deti sa zabavili 
pri hľadaní správnych názvov rozprávok a zopako-
vali si ich obsah. Spoločne si prečítali rozprávku      
o Snežienke. Na záver boli deti oboznámené s tým, 
ako sa môžu stať čitateľmi knižnice. Niektoré z nich 
už mali svoj čitateľský preukaz, a tak si so záujmom 
požičali ďalšie knihy. Do knižnice prichádzajú aj  
žiaci ZŠ, ktorí trávia voľný čas spoločným čítaním. 

Najnovšie informácie o knižnici, aktuali-
ty či zaujímavé články o jubilujúcich spi-
sovateľoch a mnohé iné nájdete na face-
bookovej stránke Obecnej knižnice v Soli. 

ThDr. Zuzana Kubačková 
vedúca Obecnej knižnice v Soli

V roku 2020 sa realitou nášho života stal fakt, že sme 
museli rešpektovať utlmenie našich záujmových ak-
tivít aj bežného života z dôvodu prísnych obmedzení 
súvisiacich s pandémiou COVID-19. Po uvoľnení 
opatrení sme usporiadali spoločné posedenie členov 
pri guľáši v Zámutove. Na stretnutí sa zúčastnilo viac 
ako 50 členov. K zdarnému priebehu akcie prispelo aj 
krásne slnečné počasie. Kým jedna skupina varila guľáš, 
ďalší členovia sa kochali v prírode zámutovského lesa. 

Ostáva nám iba dúfať, že náš život sa 
čo najskôr vráti do normálnych koľají. 

Dušan Berta, 
predseda ZO JDS v Soli

KOMUNITNÉ CENTRUM
Komunitné centrum v obci Soľ aj v čase pandémie pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú.

Pracovníčky komunitného centra aj naďalej rozdávali ochranné rúška, ktoré šili s dobrovoľníčka-
mi. V mesiacoch január a február bola vyhlásená zbierka látok pre komunitné centrum, z ktorých sa rúš-
ka šili.  Do šitia boli zapojené štyri ženy z rómskej komunity, ktoré ušili viac ako 1 000 ochranných rú-
šok a tieto následne rozdali do jednotlivých rodín. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili.

Pracovníčky komunitného centra počas pandémie poukazovali na dôležitosť dodržiava-
nia bezpečnostných opatrení, dodržiavania karantény. Posilňovať imunitný systém je potreb-
né nielen počas choroby, ale aj keď je človek zdravý. V rámci preventívnych rozhovorov  rozda-
li približne 30 balení vitamínu C, ktoré darovala miestna lekáreň Dr. Max, za čo im patrí naše poďakovanie. 

Jednou z dôležitých činností komunitného centra je osveta o očkovaní proti COVID-19. Tieto rozhovory a pre-
ventívne aktivity sa realizujú aj v spolupráci s asistentkou z projektu Podpora zdravia, pani Annou Šestákovou.

Deti zo školského klubu pred knižnicou
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Denne prichádzajú do komunitného centra dospelí, ktorí v ňom nachádzajú pomoc týkajúcu sa nielen sociálneho pora-
denstva, ale aj pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Mesačne je to približne okolo 150 ľudí. Ko-
munitné centrum pomáha dospelým pri hľadaní zamestnania a tiež ich motivuje k doplneniu stredoškolského vzdelania.

Po ukončení školského vyučovania prichádzali do komunitného centra deti s ich školskými úlohami a tie si ná-
sledne v bezpečnostných odstupoch vypracovali. Pracovníčky sa u detí zameriavajú hlavne na učivo, ktoré po-
trebujú upevniť. Okrem tejto prípravy na školské vyučovanie a preventívnych aktivít, v komunitnom cen-
tre už opäť realizujeme záujmovú činnosť, počas ktorej sa deti učia mnohým novým veciam zaujímavou formou. 

Mgr. Ivana Blecharžová 
odborná pracovníčka – garantka KC

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
Projekt terénnej sociálnej práce je v obci Soľ  realizovaný 
v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje a nadväzuje 
na predchádzajúci NP TSP. Cieľom terénnej sociálnej prá-
ce je pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej 
situácii a nevedia si sami pomôcť, poradiť.

Počas nepriaznivej epidemiologickej situácie v mesiacoch 
marec – apríl 2021 terénni sociálni pracovníci poskytova-
li pomoc a podporu jednotlivcom a rodinám na základe 
identifikovaných potrieb v lokalite. Aktívne sa podieľali 
na osvete a prevencii šírenia vírusu SARS-COV 2.   

V spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a obec-

ným úradom  sme poskytovali pomoc v teréne rodinám, 
ktoré mali nariadenú povinnú karanténu z dôvodu výsky-
tu ochorenia COVID-19. Denne sme zabezpečovali lieky, 
vitamíny, zdravotné pomôcky a taktiež konzultácie s le-
kármi ohľadom zhoršujúceho sa zdravotného stavu. Počas 
celého obdobia trvania karantény v obecnej nájomnej by-
tovke sa poskytovala rodinám adresná pomoc a podpora 
aj v spolupráci  s ostatnými zložkami (MOPS – miestna 
občianska poriadková služba, PZ SR). 

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity 
spustil informačnú kampaň s názvom „Pridaj sa k nám, 
poď sa očkovať!“. Jej zámerom je podporiť verejný 
záujem a celospoločenské úsilie v boji proti pandémii 
COVID-19, a to podnietením záujmu obyvateľov mar-
ginalizovaných rómskych komunít (MRK) o očkovanie.  
V súvislosti s plánom regionálnych samosprávnych kra-
jov očkovať na lokálnej úrovni sme absolvovali školenie 
a diskusiu na tému „Význam očkovania pre obyvateľov 
MRK voči ochoreniu COVID–19“, aby sme boli dosta-
točne informovaní a pripravení na komunikáciu s klientmi 
a vedeli im poskytnúť relevantné informácie.

V prípade potreby poskytnutia sociálnej pomoci nás mô-
žete kontaktovať osobne, na tel. čísle 0918 638 758 alebo 
e-mailom na tspsol@centrum.sk. 

     kolektív TSP 

Komunitné centrum pomáha pri hľadaní zamestnania

Pomoc obyvateľom počas karantény v nájomnej bytovke
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Celý svet vstupoval do roku 2021 poznače-
ný tieňom svetovej pandémie. Nebezpeč-
né ochorenie sa dotklo aj našich        naj-
bližších a občanov v našej obci. Vláda 
Slovenskej republiky neustále prijímala 
a prehodnocovala opatrenia spojené so zni-
žovaním rizika ochorenia na COVID-19.

Pre členov DHZ to znamenalo, že sa začalo 
pravidelné testovanie obyvateľov, pri ktorom 
sme my, dobrovoľní hasiči obce, podali po-
mocnú ruku. Považovali sme za povinnosť 
priložiť ruku k dielu pri ochrane občanov.

Naša činnosť pri samotnom testovaní spo-
čívala primárne v dezinfekcii priestorov zá-
kladnej školy, kde sa uskutočnilo testovanie, 
osvetlení vonkajších priestorov a usmerňova-
ní prichádzajúcich občanov. Táto povinnosť 
nás zamestnávala počas niekoľkých víkendov. 
Služba občanom bola pomerne časovo nároč-
ná. Aj z tohto dôvodu patrí veľké poďakovanie za súdrž-
nosť a obetavosť všetkým členom dobrovoľného hasičské-
ho zboru, ktorí dali na ten čas nabok svoje rodinné životy 
a pomáhali pri zabezpečovaní plynulého chodu testovania.

Starosta obce ocenil prácu členov DHZ v Soli, okrem iného, 
aj prostredníctvom finančných prostriedkov. Vzhľadom na 
to, v akej ťažkej dobe žijeme, považujeme za cenné a veľmi 
silné gesto, ktoré prišlo od našich členov. Po vzájomnej do-
hode sme sa všetkých finančných prostriedkov vzdali, aby 
sme ich investovali do kúpy prvozásahového vozidla Mit-
subishi L200, ktoré sme zaradili do nášho vozového parku.

Našu organizáciu sa snažíme ďalej rozvíjať a zveľa-
ďovať. Naším veľkým úsilím bolo získať vyradený 
majetok od Prezídia Hasičského a záchranného zboru 
Slovenskej republiky. Podarilo sa nám to v podobe 
daru od Hasičskej stanice HaZz v Bratislave, ktorá nám 
bezodplatným prevodom darovala vozidlo LIAZ 151 
RN8012 – ramenový nakladač. Vozidlo sme zaradili do 
užívania v tom najlepšom čase, pretože bolo obdobie 
orezávania stromov. Za pomoci tohto vozidla boli roz-
miestnené veľkokapacitné kontajnery slúžiace všetkým 
občanom na zhromažďovanie orezaných konárov. Tým-
to spôsobom sme zabezpečili dodržiavanie zákazu vy-
paľovania a s tým súvisiace prípadné škody na majetku.

Na znížení škôd na majetku sme sa 
podieľali aj pri likvidácii požiaru pre-
dajne Extratech na Čemernianskej 
ulici vo Vranove n. T. Počas testo-
vania na COVID-19 bola krajským 
operačným strediskom naša jednotka 
vyslaná k požiaru budovy s predaj-
ňou záhradnej techniky. Členovia za 
pomoci dýchacej techniky vykonáva-
li potrebné práce pri likvidácii poži-
aru. Poďakovanie nám prišlo aj od 
Okresného riaditeľstva HaZz vo Vra-
nove n. T. za vynikajúcu súčinnosť.  
Z vyššie uvedených dôvodov pat-
rí moje veľké poďakovanie členom 
aj podporovateľom hasičstva, ktorí 
sa podieľajú na rozvíjaní Dobrovoľ-
ného hasičského zboru v obci Soľ. 

Ján Šopiak 
predseda DHZ Soľ

Likvidácia požiaru predajne Extratech v Čemernom

Darované vozidlo LIAZ 151 RN8012 - ramenový nakladač
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FUTBALOVÝ KLUB SOĽ
Epidemiologická situácia výrazne 
poznamenala už druhú sezónu, kto-
rá sa ani teraz nedohrala kompletná. 
Keď sa po dvanástich kolách súťaže 
prerušila jesenná časť, náš tím bol 
po odohratých dvanástich zápasoch,                   
s vyrovnanou bilanciou – 4 víťazstva, 
4 remízy, 4 prehry a so skóre 13:13 na 
priebežnom 10. mieste (so 16 bodmi). 
Bodový zisk predznamenával pokoj-
nú zimnú prípravu na odvetnú časť. 
Ale situácia s pandémiou COVID-19 
zimnú prípravu neumožnila a neu-
možnila ani odohratie jarnej časti. 
Štart súťaže, ale aj tréningový proces 
sa  neustále odkladal, a tak väčšina 
hráčov zostala bez spoločného 
tréningu takmer 6 mesiacov.

O to prekvapivejšie bolo rozhodnutie 
z polovice mája, že sa dohrá polovica 
súťaže a určia sa postupujúci a zostu-
pujúci. A tak sme po krátkej 2-3 týž-
dňovej príprave a dvoch prípravných 
zápasoch odohrali 3 zostávajúce kolá. 
V prvom zápase v Starej Ľubovni 

sme odohrali veľmi dobrý zápas, ale 
smolným vlastným gólom sme pre-
hrali 1:0. Nevydaril sa nám ani dru-
hý zápas, v ktorom sme doma vysoko 
prehrali s mužstvom Raslavíc, ktoré 
napokon postúpilo do III. ligy. Horšie 
bolo, že už v prvom polčase sme pri-
šli o dvoch vylúčených hráčov. Vo vý-
razne oslabenej zostave bez brankára 
Petra, S. Dvorjaka a dištancovaných 
Dubasa a Hájnika, sme nastúpili na 
posledný zápas v Nižnom Hrušove. 
Tam sa nám podarilo získať dôležitý 
bod za remízu 2:2. Napokon sa 
ukázalo, že tento bod mal cenu zlata 
a znamenal miestenku do IV. ligy 
pre FK Soľ aj na sezónu 2021/2022.

Káder pred jarnou časťou opusti-
li pre pracovné dôvody ofenzív-
ni hráči M. Demčák, D. Kendra 
a pre dlhodobé zranenie B. Ihnát. 
Naopak, tím spoľahlivými výkonmi 
posilnil navrátilec A. Berta. Do jar-
ných bojov sa zapojili aj brankári 
T. Petro, K. Komara a hráči do poľa 

S. Matta, A. Dubas, Š. Nemčík, J. 
Zubko, Mat. Sakala, J. Dvorjak, 
S. Dvorjak, M. Hajník, D. Halas, 
L. Eliáš, Š. Červeňák a Mir. Saka-
la (so 6 gólmi najlepší strelec tímu).

Naším najväčším problémom opro-
ti minulým ročníkom bola efektivita 
v zakončení, keď sme so 16 strele-
nými gólmi boli predposlední v tejto 
štatistike. Preto bude zlepšenie ofen-
zívnej činnosti hlavnou úlohou pre 
budúcu sezónu, ktorá by sa mala začať 
už 1. augusta. Opäť nás čaká krátka 
príprava a ostrý štart, keď v priebehu 
prvého týždňa sú naplánované až tri 
kolá. Keďže po budúcom súťažnom 
ročníku by malo dôjsť k reorganizácii 
súťaží, budúca sezóna  tak predzname-
náva atraktivitu a veľkú dramatičnosť. 
Ale aká bude realita? Aká bude epide-
miologická situácia? A či sa teraz po-
darí sezóna odohrať, to ukáže až čas.

PhDr. Radoslav Homoľa 
tréner

Futbalový zápas s Raslavicami
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Pozývame Vás na spoločenské podujatie, ktoré sa uskutoční  
dňa 28. augusta 2021
 na Futbalovom ihrisku v Soli

GUĽÁŠ MAJSTER 
2021 

 
 
 
 

so začiatkom o 9:00 hod.
 a vyhodnotením o 14:00 hod. 

HORNOZEMPLÍNSKE 
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI 

 
 
 
 
 
 

so začiatkom o 15:00 hod.

Obecný úrad vám ponúka na predaj kompostér 400 l resp. 900 l  
s 50% zľavou z obstarávacej ceny

KOMPOSTÉR 400 L
obstarávacia cena  
46,80 €
cena pre občana 
s trvalým
pobytom 
v obci 

 

24 €

KOMPOSTÉR 900 L
obstarávacia cena  

83,40 €
cena pre občana 

s trvalým 
pobytom 

v obci 

Zavedenie systému kompostovania vyplýva z novely Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorá sta-
novuje obciam a mestám povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov z domácností.  Pre našu obec je domáce kompostovanie najefektívnejšie a z ekonomic-
kého hľadiska najprijateľnejšie. Zo zákona o odpadoch vyplýva, že každý obyvateľ ako pôvodca 
komunálneho odpadu je povinný pravidelne a v plnej miere sa zúčastňovať na zvolenom systé-
me nakladania s komunálnymi odpadmi. Okrem toho sa obyvateľom zakazuje nakladať s odpadmi                                         
v rozpore so zavedeným systémom, napr. spaľovať odpad resp. ukladať ho na verejné priestranstvo.

 

42 €


