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Preložka cesty 
I/68 Plavnica

Milí čitatelia,

>> V centre obce sa uskutočnil slávnostný 
akt poklepania základného kameňa stavby
„I/68 Plavnica, preložka cesty“.    str. 4, 5

ROZaNA - miestny
rozhlas v mobile
>> Obec spustila do prevádzky mobil-
nú aplikáciu ROZaNA – miestny rozhlas 
v mobile, prostredníctvom ktorej je mož-
né vypočuť si hlásenia miestneho rozhlasu 
a prečítať správy z obce.    str. 6

Rekonštrukcia 
požiarnej zbrojnice
>> Rekonštrukciou požiarnej zbrojni-
ce sa zrealizovala výmena okien, vstup-
ných dverí, zateplenie obvodových kon-
štrukcií, výmena zdroja tepla, opravy 
toaliet a podlahy.    str. 7

držíte v  rukách šieste vydanie Plav-
nických novín. Dočítate sa v nich o zau-
jímavostiach, ktoré sa udiali v minulom 
roku, o  realizácii ukončených a  rozpra-
covaných projektoch. Želáme Vám poho-
dové čítanie. 

UPÚTAVKY

ZAUJÍMAVOSTI
PRVÁ PÍSOMNÁ

ZMIENKA O OBCI NADMORSKÁ VÝŠKAROZLOHAr.  1 325 19,61 km2 530 m.n.m.

str. 16, 17
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úspešne máme za sebou ďalší rok. Isto 
mi dáte za pravdu, že to bolo obdobie skú-
šok, na aké nie sme zvyknutí, ale spolu sa 
nám ho podarilo zvládnuť.  

V marci sa v našej republike objavil prvý 
prípad nákazy novým vírusom COVID-19. 
Z dôvodu zabránenia jeho šírenia bol vy-
hlásený núdzový stav, zatvorili sa škôlky, 
školy, kostoly, reštauračné zariadenia, nie-
ktoré predajne, zrušili sa kultúrne a špor-
tové podujatia. Obec Plavnica rozdala rúš-
ka na tvár seniorom, resp. občanom nad 
60 rokov. Taktiež sme zabezpečili prevoz 
osôb na testovanie, ktoré boli v  blízkom 
kontakte s  pozitívnou osobou, našťastie 
boli všetci negatívni. V lete sa protipande-
mické opatrenia mierne uvoľnili a život sa 
vrátil aspoň sčasti do starých koľají.

1. júna 2020 sa začalo sčítanie domov 
a  bytov, ktoré trvalo 9 mesiacov a  bolo 
plne elektronické. Chcem sa poďakovať 
všetkým, ktorí boli nápomocní, vyplnili 
a vrátili nám dotazníky, ktoré boli veľkou 
pomôckou pri sčítaní domov a bytov pre 
poverené osoby.

Momentálne prebieha asistované sčíta-
nie obyvateľov. Od toho, koľkí sa sčítame, 
bude závisieť ďalšie zveľaďovanie a skva-
litnenie života v obci. 

Významnou udalosťou bolo slávnost-

né poklepanie základného kameňa stav-
by preložky cesty I/68, ktoré sa uskutoč-
nilo v  júni, bližšie informácie si môžete 
prečítať v samostatnom článku.

Od júla 2020 prešli obecné byty v by-
tových domoch 503, 504 a 505 do správy 
spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r. o.  Sta-
rá Ľubovňa.

Vzhľadom na to, že situácia v jari bola 
veľmi vážna a aj v lete pretrvávali niekto-
ré protipandemické opatrenia, kultúrne 
podujatie „Deň rodiny“ sa v lete neusku-
točnilo, čo ma veľmi mrzí.

22. 08. 2020 bola naša obec súčasťou 
6. kola cyklistických pretekov Východ 
Road Liga.

Zakúpili sme mobilnú aplikáciu ROZa-
NA, prostredníctvom ktorej je možné vy-
počuť si hlásenie obecného rozhlasu či 
prijímať SMS správy. Viac informácií si 
môžete prečítať v samostatnom článku.

Počas roka sa nám podarilo zrealizovať 
rekonštrukciu požiarnej budovy, ktorou 
sa zlepšili podmienky pre našich dobro-
voľných hasičov.

Úlohou obce je starostlivosť 
o rozvoj jej územia 
a potreby obyvateľov

Rastislav Grich, 
starosta obce

„
Podarilo sa nám dokončiť rekonštruk-

ciu budovy Jednoty dôchodcov Slovenska, 
ZO Plavnica, vďaka finančným prostried-
kom z  Ministerstva financií Slovenskej 
republiky v  sume 10  800 €. Zateplením 
stropu a  zrealizovaním vykurovania bu-
dova slúži funkčnejšie nielen našim se-
niorom, ale aj občanom na rôzne kultúr-
ne účely.

Začali sme s  realizáciou prípravy od-
vodňovacieho kanála cesty okolo fary. 
Z rozpočtu obce sme vyčlenili financie na 
vybudovanie cesty okolo kaplnky sv. Jána, 
zároveň sme kaplnku obnovili.  

Poskytnuté finančné prostriedky vo 
výške 118 000 € sme využili na zrealizova-
nie projektu „Rozšírenie kľúčových kom-
petencií žiakov ZŠ s MŠ Plavnica“. Finan-
cie sme získali z  Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
prostredníctvom ktorého sa vybudova-
la jazyková učebňa na výučbu slovenské-
ho jazyka a cudzích jazykov, prírodoved-
ná učebňa fyziky, prírodovedná učebňa 
biochémie, polytechnická učebňa a učeb-
ňa IKT. Na spolufinancovaní projektu sa 
obec podieľala sumou 6 240 €.

Ďalším významným projektom bolo 
ukončenie zateplenia materskej školy 
„Zvýšenie energetickej účinnosti objektu 

Vážení spoluobčania,

Úprava terénu pre nové hrobové miestaAsfaltová cesta k bytovke 413
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materskej školy v obci Plavnica“ zo schvá-
lenej dotácie z Environmentálneho fondu 
a zo spoluúčasti obce. Na základe výzvy 
z hygieny SL sme z vlastných finančných 
prostriedkov zabudovali lapače mastnôt 
zo školskej kuchyne.

V novembri sme zrealizovali odvodňo-
vací kanál v uličke oproti kaplnke sv. Jána 
a taktiež sa upravil odvodňovací kanál od 
bytoviek pri škole k novému kostolu. 

V  jeseni sme ešte stihli upraviť terén 
pre nové hrobové miesta na cintoríne.

Zrealizovali sme projekt, „Vybudova-
nie bezpečnostného kamerového sys-
tému v  obci Plavnica – III. etapa“, ktorý 
bol finančne podporený Ministerstvom 
vnútra Slovenskej republiky pre preven-
ciu kriminality, v rámci neho boli v obci 
Plavnica umiestnené ďalšie kamery. Cie-
ľom projektu je v monitorovaných lokali-
tách posilniť dozor nad verejným poriad-
kom a dopravnou situáciou v obci.

Nezaháľame a  naďalej pracujeme na 
zveľaďovaní obce. Pokračujeme rekon-
štrukciou budovy starej školy - v  prázd-
nych priestoroch sa robí úprava pre ka-
derníctvo. 

Do konca júna chceme zrealizovať 
oplotenie areálu futbalového klubu, fi-
nancie vo výške 10 000 € nám poskytol 

Slovenský futbalový zväz. 
Veľmi dôležitým projektom v  najbliž-

šej dobe je rozšírenie materskej školy. 
Už je vypracovaná architektonická štúdia 
rozšírenia kapacít materskej školy a  prí-
stavba jedálne. Tento rok chceme pripra-
viť územné a stavebné povolenie.

Nezabúdame ani na našu mládež, 
v časti obce Funduš plánujeme zrealizo-
vať detské ihrisko.

Chceme začať prípravné práce na vy-
budovaní cyklistickej trasy, smer Plavni-
ca – Hajtovka – Chmeľnica, Čertova skala.

Požiadali sme o  nenávratný finančný 
príspevok na projekt „Vodozádržné opat-
renia obce Plavnica“ pri materskej ško-
le a pošte, projekt rieši zachytávanie po-
vrchových dažďových vôd z  obslužných 
plôch v  riešenom území a  následné po-
stupné vsakovanie cez vsakovací objekt.

Zámerom obce je aj investičná bytová 
výstavba, plánujeme začiatok výkupu po-
zemkov a projektovú dokumentáciu inži-
nierskych sietí.

V  ťažkej dobe sme nezabudli ani na 
našich  seniorov a  najmladších občian-

kov. Za dodržania prísnych hygienických 
opatrení sme potešili jubilantov malým 
darčekom, spestrením bolo tradičné vy-
stúpenie detičiek z  materskej školy, pri 
ktorom pookriali srdiečka nielen starým 
rodičom, ale aj všetkým prítomným. Na 
slávnostnom akte privítania detičiek do 
života sa zúčastnili naše novonarodené 
detičky so svojimi rodičmi.

V jeseni sa ochorenie na nový korona-
vírus začalo rýchlo šíriť a preto boli sprís-
nené protipandemické opatrenia a začalo 
sa s testovaním na celom Slovensku.

Je mi veľmi ľúto, že na konci roka sme 
nemohli uskutočniť posedenie s  našimi 
jubilantmi a ani slávnostný akt privítania 
novonarodených detičiek do života. Ne-
zabudli sme však na nich a  osobne sme 
im doručili darčeky. 

Milí občania, ďakujem Vám všetkým, 
ktorí ste akýmkoľvek spôsobom pomohli 
a  spolupracovali pri realizácií projektov, 
prispeli k  zlepšeniu života v  našej obci, 
ktorou sa radi pýšime i  k  jej skrášleniu. 
Verím, že aj v  tomto roku budete nápo-
mocní a  budeme naďalej spolupraco-
vať. Prajem nám všetkým pevné zdravie 
a dúfam, že spolu zvládneme aj situáciu, 
v ktorej sa momentálne nachádzame. 
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Poklepanie 
základného kameňa

26. 06. 2020 sa na parkovisku 
pred kostolom v  centre obce Plav-
nica uskutočnil  slávnostný akt po-
klepania základného kameňa stav-
by „I/68 Plavnica, preložka cesty“ za 
účasti Ing. Andreja Doležala, minis-
tra dopravy a  výstavby SR a  ostat-
ných zástupcov Ministerstva dopra-
vy a výstavby SR a taktiež poslancov 
NR  SR a  zástupcov: Prešovské-
ho samosprávneho kraja, Správy 
a  údržby ciest PSK, SSC Bratisla-
va, EUROVIA SK a. s. Košice, DO-
PRASTAV a. s. Bratislava a za účas-
ti Rastislava Gricha, starostu obce 

Plavnica, ktorá tiež prijala pozvanie 
na oficiálne začatie stavby a poskyt-
la súčinnosť pri príprave tejto uda-
losti. 

S  potešením sme prijali správu, 
že po dlhej dobe sa začal realizovať 
projekt preložky cesty - obchvat tzv. 
plavnického kopca, na ktorom sa sta-
lo veľa dopravných nehôd a viaceré 
z  nich mali smrteľné následky.  Od-
klonenie dopravy prinesie obyva-
teľom obce Plavnica pokojnejšie 
bývanie, zvýši sa bezpečnosť cest-
nej premávky pre celý región, cesta 
bude rýchlejšia a  jednoznačne eko-
logickejšia, keďže odvedie tranzitnú 
dopravu mimo centra obce. 

Preložka cesty 
I/68 Plavnica 
Preložku cesty I/68 zhotovuje skupina dodávateľov EU-
ROVIA SK, a.s. a DOPRASTAV, a.s. Zhotovitelia prevzali vo 
februára 2020 stavenisko od investora – Slovenskej sprá-
vy ciest a začali s výstavbou. Stavba za takmer 34 miliónov 
eur má byť zrealizovaná do 3 rokov. Samotný obchvat bude 
mať dĺžku 5,7 kilometra, v náročnom teréne je plánova-
ných až šesť mostných objektov. 

>> OBEC PLAVNICA
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Práce na obchvate prebiehajú 
podľa časového harmonogramu 
>> vykonal sa archeologický prieskum, odstránili sa dreviny
          a krovie, budujú sa násypy pozdĺž celého úseku stavby
          spolu s odkopom v záreze

>> realizovala sa preložka potoka Jasenok

>> vybudovala sa križovatka (Hajtovka) spolu s mostným
          objektom, ktorá zabezpečí mimoúrovňové križovanie
         preložky I/68 a železničnej trate 

>> boli preložené všetky inžinierske siete – kanalizácia,
         telekomunikačné vedenia, elektrické vedenia NN a VN 

>> začalo sa so založením spodnej stavby na všetkých 
         6 mostných objektoch, z ktorých najdlhšie 
         a najnáročnejšie sú: 

- OBJ. 203-00 Most (súbežný so železničným mostom): 312 m
- OBJ. 202-00 Most: 223 m 

Trasa s mostom OBJ. 203-00

Jasenok
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Obec Plavnica spustila v  novem-
bri 2020 do prevádzky mobilnú apliká-
ciu ROZaNA – miestny rozhlas v mobile. 
Prostredníctvom aplikácie si môže-
te vypočuť hlásenia miestneho rozhla-
su a prečítať správy z obce, pozvánky na 
kultúrne či športové podujatia a podob-
ne.

Aplikácia slúži pre registrovaných 
užívateľov. Miestny rozhlas a  správy sú 
adresne určené obyvateľom podľa ozna-
čenia časti obce alebo všetkým registro-
vaným občanom.   

Aplikáciu je možné bezplatne stiah-
nuť cez platformu Google Play a zaregis-
trovať sa alebo sa môžete registrovať po 
kliknutí na link: https://www.rozana.sk/
obec/dccavshNBgry. 

Veríme, že aplikácia ROZaNA Vám pri-
nesie potrebné informácie a zlepší Vašu 
informovanosť o dianí v obci.

Záujemcom o  publikáciu Plavnica: 
„Na rozhraní Spiša a  Šariša“ oznamu-
jeme, že stále majú možnosť si ju za-
kúpiť  na sekretariáte obecného úra-
du v  Plavnici, v  čase úradných hodín, 
za cenu 20 €. 

Spoločnosť KABELOVKA, spol. s r. o. je 
poskytovateľ verejnej elektronickej komu-
nikačnej služby retransmisie a  bola zria-
dená Obcou Plavnica dňa 19. 11. 1997. Od 
roku 2002 je členom Slovenskej asociácie 
pre káblové telekomunikácie (SAKT). 

K  31. 12. 2020 evidovala spoločnosť 
v Obci Plavnica 321 prípojok.

Nakoľko sa v roku 2020 zvýšil ročný po-
platok za kábelovú televíziu z 25 € na 40 
€, radi by sme informovali občanov, od-
berateľov kábelovej televízie, o výnosoch 
a nákladoch, ktoré mala spoločnosť v roku 
2020.    

Výnosy za rok 2020 dosiahli sumu 
12 992 €, náklady sumu 12 285 €. 

Medzi najväčšie výdavky vo výške 6 308 
€ patrili licenčné poplatky, ktoré spoloč-
nosť uhrádza poskytovateľom programov 
(IFC Media, Slovenská produkčná, Markíza 
Slovakia, SOZA) a ďalšie poplatky, príspev-

V polovici marca sa na Slovensku 
vyskytli prvé prípady ochorenia 
na COVID-19. 

V  dôsledku pandémie no-
vého koronavírusu vlá-
da vyhlásila núdzový 
stav v marci 2020 a tr-
val do polovice júna 
2020. V tomto čase pla-
tili prísne obmedzenia 
voľného pohybu oby-
vateľov.

Na jeseň sa pande-
mická situácia zhoršila a  tak 
vláda rozhodla o plošnom tes-
tovaní na ochorenie COVID-19. 
V  obci Plavnica sa v  mesiacoch októ-

ber až december 2020, v  areáli základ-
nej školy, uskutočnili 3 kolá testovania. 
Výnimku zúčastniť sa testovania mali 

deti do 15 rokov a  osoby staršie ako 
65 rokov,  taktiež sa testovania ne-
museli zúčastniť osoby, ktoré v po-

sledných 90 dňoch chorobu 
prekonali alebo ich zdravot-
ný stav im to neumožňuje.

Výsledky testovania:
1. kolo testovania 
prebiehalo v  sobotu 31. 10. 
2020 a v nedeľu 01. 11. 2020. 

Testovaných bolo 888 obča-
nov, z toho bolo 27 pozitívnych.

2. kolo testovania 
prebiehalo v sobotu 07. 11. 2020 a v nede-

ky, administratívne úhrady (SAKT, Audio-
vizuálny fond, Úrad pre reguláciu elektro-
nických komunikácií a poštových služieb, 
SKYLINK). 

Opravy a  udržiavanie spolu s  ma-
teriálom boli vo výške 3 106 €, platby 
za elektrickú energiu občanom, ktorí 
majú zosilňovače 464 €, poštové po-
platky 56 €, poplatky za vedenie účtu 
v banke 105 €. 

Ostatné výdavky – odpisy, aktualizácia 
ekonomickej agendy, vedenie účtovníctva, 
daň z príjmov a nájom za nebytové pries-
tory boli vo výške 2 246 €. 

Prosíme odberateľov káblovej televízie 
o trpezlivosť a zhovievavosť, nakoľko hľa-
dáme nového servisného technika. Všetky 
poruchy sa snažíme vyriešiť v čo najkrat-
šom čase. Hlásiť ich môžete aj naďalej na 
obecnom úrade písomne alebo telefonic-
ky. Ďakujeme.

ROZaNA - miestny 
rozhlas v mobile

Predaj publikácie 
o Plavnici

Káblovku máme v obci od   roku 1997

Celoplošné testovania
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V roku 2018 podala Obec Plavnica žiadosť 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 
MV SR na „Rekonštrukciu požiarnej zbroj-
nice“ vo výške 30 000 €, ktorá bola schvále-
ná. V roku 2020 sa rekonštrukciou požiarnej 
zbrojnice zrealizovala výmena okien, vstup-

V sobotu, 05. 12. 2020, do našej obce za-
vítal svätý Mikuláš so svojimi pomocník-
mi, netradične na koči ťahanom koníkmi. 
Pozdravil nielen všetky detičky, ale aj kaž-
dého, kto ho prišiel pozdraviť na chodník. 
Detičky si pre Mikuláša pripravili básnič-
ky a  pesničky a  on ich za to odmenil pl-

ných dverí, zateplenie obvodových kon-
štrukcií, výmena zdroja tepla, opravy toaliet 
a  podlahy. Na realizáciu rekonštrukcie bu-
dovy boli použité finančné prostriedky z do-
tácie MV SR a spolufinancovanie obce Plav-
nica bolo vo výške 12 800 €. 

ným balíčkom sladkostí. Prechádzal celou 
našou obcou, začal od obecných bytoviek 
a na záver, za svitu hviezdičiek, rozsvietil 
vianočný stromček pred kostolom Sedem-
bolestnej Panny Márie. Putovanie svätého 
Mikuláša po našej obci sme mohli sledo-
vať naživo na obecnej stránke Facebooku. 

ľu 08. 11. 2020. Testovaných bolo 913 obča-
nov, z toho bolo 10 pozitívnych.

3. kolo testovania 
prebiehalo v sobotu 21. 11. 2020 a v nede-
ľu 22. 11. 2020. Testovaných bolo 409 obča-
nov, z toho bolo 13 pozitívnych.

Ďakujeme zdravotníkom, administra-
tívnym pracovníkom, dobrovoľným hasi-
čom, príslušníkom Ozbrojených síl SR, prí-
slušníkom Policajného zboru a  všetkým 
organizátorom a  dobrovoľníkom za ich 
obetavú prácu. Poďakovanie patrí aj obča-
nom za zodpovedný prístup a trpezlivosť.  

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Mikulášske popoludnie

Káblovku máme v obci od   roku 1997
S hlbokým zármutkom 

oznamujeme 
občanom, 

odberateľom káblovej 
televízie, že v novembri 

2020 nás navždy opustil 

Marián Dujčák, 

servisný technik, ktorý 
stál pri zriadení obecnej 
káblovky a riešil všetky 

poruchy a opravy. 
Za jeho obetavú prácu 

mu patrí veľké ĎAKUJEME. 

Česť jeho pamiatke!
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Január sa niesol ako obvykle v znamení 
zimnej olympiády. Deti stavali snehuliaka, 
bobovali sa a  zdolávali športové úlohy na 
školskom dvore. Na pár dní sa z našich detí 
stali športovci. Na záver ich potešila zaslú-
žená odmena - medaila a keksík. V priebehu 
jedného januárového týždňa nás navštívil 
ujo poľovník. Okrem krásnych trofejí zaujal 
deti rozprávaním o prírode a starostlivosti 
o zvieratá v zime. Deti sa mohli dotknúť ko-
žušinky naozajstného rysa, vlka, líšky a jele-
ních parohov.

Fašiangový karneval spestril mesiac feb-
ruár. Deti spolu s učiteľkami vyzdobili svo-
je triedy, pripravili tance, piesne a  žiarili 
šťastím. V karnevalových maskách tancova-
li a zabávali sa triedy slniečok, lienok a sovi-
čiek. Masky boli nápadité a pestré. Ochotní 
rodičia pripravili chutné občerstvenie.

Od 13. 03. 2020 do 31. 05. 2020 bola z dô-
vodu pandémie COVID – 19 prevádzka ma-
terskej školy prerušená v súlade s nariade-
niami hlavného hygienika SR a Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Zápis detí do materskej školy prebiehal 
elektronickou formou.

Na základe dokumentu, ktorý vydalo 
MŠVVaŠ SR o  organizácii a  podmienkach 
výchovy a vzdelávania materských škôl do 
konca školského roku 2019/2020, sa pre-
vádzka MŠ vzhľadom na personálne a mate-
riálne podmienky dňa 01. 06. 2020 otvorila 
za prísnych hygienických podmienok v jed-
nej triede, s celkovým počtom 15 detí. 

Keďže pre deti je počasie veľmi dôleži-
té a  ovplyvňuje ich každodenné aktivity 
vonku, boli sme  radi, že nám počasie pra-
je a väčšiu časť dňa sme trávili na vzduchu.  
V  slnečnom počasí sa mohli deti šmýkať 
a hrať na ihrisku, vychutnávať si teplé lúče 

slnka. V  daždi behali po mlákach, chytali 
kvapky dažďa.

Na základe záujmu zákonných zástup-
cov detí bola prevádzka MŠ do 17. 07. 2020,                        
čo môžeme považovať za výnimočnosť, ke-
ďže počas letných prázdnin bolo zvyčajne 
prevádzka MŠ prerušená. Výchovno-vzde-
lávacia činnosť bola menej striktná, deti sa 
počas týchto dní vybláznili a budú spomínať 
na tieto chvíle s  láskou a úsmevom ešte aj 
v dospelosti. 

Naši
najmenší

Školský rok 2019/2020 bol iný ako 
ostatné. Plány a vízie boli pestré 
a zaujímavé, no potvrdilo sa sta-
ré známe: „Človek mieni, pán Boh 
mení.“

V  septembri nastúpilo do MŠ 72 detí. 
Krásna teplá farebná jeseň nám pomohla 
k  adaptácii najmenších detí. Dramatizácia 
rozprávok Ťahal dedko repu, Kozliatka a vlk, 
v ktorých si sami zahrali, z nich urobila ma-
lých hercov. Hrabanie lístia, púšťanie šar-
kana a prechádzky v prírode po stopách líš-
ky boli pre deti novým zážitkom.

Mesiac október sa po iné roky niesol 
v duchu úcty k starším, no poznačený pan-
démiou sa tohto roku zmenil na vyrábanie 
darčekov pre naše starostlivé babičky a ded-
kov. Starkých z  dreveného domčeka sme 
navštívili a babka v šatke na hlave nám uká-
zala prekrásnu záhradku plnú zeleniny. Deti 
si vyskúšali ťahať mrkvu, ktorú si s radosťou 
ochutnali a taktiež aj sladké jablká zo stro-
mu.

Jesenná téma s názvom „Zdravie v koší-
ku a dary prírody“ pokračovala. Ďalšie dni si 
deti samé pripravili ovocné špízy, ochutná-
vali rôzne druhy čajíkov a navštívili predaj-
ňu Agrokarpaty.

Aby bolo dosť vitamínov aj na zimu a pri-
tom sa nezabudlo na tradície, spestrili sme 
november tlačením kapusty. V plavnickom 

Materská škola 
má zabezpečiť 
dieťaťu taký základ, 
aby malo po celý 
život potešenie
zo vzdelávania. ”

>> MATERSKÁ ŠKOLA PLAVNICA

NA VYMAĽOVANIE
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Čo deťom 
k šťastiu treba

Čo všetko deťom k šťastiu treba?  

Slnko a modrý kúsok neba,

piesok a v izbe s hračkami

dva veľké bozky od mamy. 

 

Čo všetko deťom k šťastiu stačí? 

Hrozienko sladké na koláči

a denne jedna hodinka

v náručí svojho ocinka. 

 

Čo sa dnes deťom najviac ráta? 

Mať otca ako kamaráta, 

maminu dlaň a popritom

mať vždycky lásky plný dom. 

autor: Alojz Čobej

kroji sme chlapcom a dievčatkám pri speve 
ľudových piesní priblížili čaro takejto pro-
spešnej zábavy. Dievčatká nôžkami pritláča-
li kapustu a chlapci im dosypávali soľ, kore-
nie a jablká. To bolo radosti!

Milión detí sa modlí ruženec. Krásny pro-
jekt pre celé Slovensko a požehnaný čas vi-
dieť naše deti s ruženčekom v ruke.

S témou „Voda“ prišiel aj nápad vyzdvih-
núť dôležitosť práce našich mamičiek na 
materskej dovolenke, a tak deti zodpovedne 
kúpali bábiky, prali a vešali bielizeň.  

Prvý sniežik nás potešil až začiatkom de-
cembra a s ním sme sa už začali pripravovať 
na príchod Mikuláša.  Chystali sme vianoč-
nú burzu a deťúrence spievali vianočné ko-
ledy a piesne. Mikuláš prišiel aj s anjelikmi. 
Rozsvietil stromček, no najviac detské očká.

Postavičkami z  Betlehema sme im pri-
pomínali blížiaci sa čas narodenia Ježiška 
a scénka o hľadaní prístrešia pre Svätú rodi-
nu ich preniesla do dávnych čias až k jaslič-
kám.

Štedrá večera s  medovým krížikom na 
čele a  darčeky zakúpené aj vďaka rodičom 
detí, boli poslednými dňami v našej škôlke 
so slniečkami, lienkami a sovičkami.

Prajeme si, aby deti zažívali každý deň 
v našej škôlke skutočnú radosť a šťastie, tak 
ako na Vianoce. 
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Január sa v základnej škole začal klasic-
ky, lyžiarskym výcvikom našich siedmakov 
v lyžiarskom stredisku Tále, kde sa žiaci na-
učili a zdokonalili v lyžovaní. Najmladší žiaci 
pokračovali v hokejových zápasoch na ľade 
v  Novej Ľubovni a  starší si potrápili svoje 
mozgové závity a reprezentovali nás na ma-
tematickej a finančnej olympiáde. 

Prvé úspechy sme zaznamenali vo feb-
ruári na okresnom kole geografickej olym-
piády, na ktorej získal P. Žemba 1. miesto, J. 
Sklenárik 2. miesto a O. Bagóová 3. miesto. 
P. Urbanová a M. Pjaták sa stali úspešnými 
riešiteľmi. Š. Pjaták obsadil v okresnom kole 
dejepisnej olympiády 3. miesto. Deviataci 
nezaháľali ani tento rok a pripravili pre svo-
jich kamarátov valentínsky ples, na ktorom 
sa všetci s chuťou zabávali. Február sme za-
končili okresným kolom chlapcov, ktorí sú-
ťažili vo futsale a  vybojovali si 2. miesto. 
V škole sme zorganizovali školské kolo spe-
váckej súťaže Slávik Slovenska, recitačnú sú-
ťaž Hviezdoslavov Kubín i karneval.

Po vyhlásení mimoriadnej situácie Vlá-
dou SR 12. marca sme presunuli školský ži-

vot do online režimu. 13. 03. 2020 sme po 
dohode so zriaďovateľom udelili žiakom 
riaditeľské voľno a od 16. 03. 2020 boli ško-
ly zatvorené. Pandémia otestovala nielen 
schopnosť žiakov a učiteľov reagovať rých-
lo a rozhodne, ale aj ochotu rodičov učiť sa 
so svojimi deťmi. Škola dodržovala usmer-
nenie MŠVVaŠ k hodnoteniu a postupovala 
v oblasti hodnotenia rovnako vo všetkých 
predmetoch a ročníkoch. 

Vzhľadom na situáciu, ktorá nastala 
a následné uzatvorenie školy, si učitelia vy-
tvorili systémy práce, aby dokázali zabez-
pečiť pravidelné vzdelávanie žiakov a  ich 
napredovanie v učení. Po vyhodnotení on-
line dotazníka, ktorý bol zaslaný rodičom, 
sme sa dohodli na online výučbe cez portál 
,,EduPage“ a  zadávaní úloh do 10:00 hod. 
Výnimočne niektorí učitelia posielali úlo-
hy na „Bezkriedy“. Žiaci cez tieto portály 
dostávali študijné materiály, domáce úlo-
hy, testy, zadania, prezentácie a pod. Vyu-
čujúci navzájom komunikovali na diaľku 
cez aplikácie MS Teams a Zoom. Navzájom 
si odovzdali informácie o  ďalších dostup-

ných stránkach. Učitelia sa zhodli, že väčši-
na žiakov pristupovala k výučbe zodpoved-
ne. Pracovali pravidelne. Ak niektorí žiaci 
nereagovali, kontaktovali ich alebo zákon-
ných zástupcov triedni učitelia a  riaditeľ-
ka školy. 

Žiakom so ŠVVP pomáhali aj asistentky 
a špeciálny pedagóg. Pomohli sme žiakom, 
ktorí mali problém pripojiť sa online a tiež 
sme zapožičali notebooky na online vzde-

Učenie má v sebe niesť dva základné rozmery 
      – kvalitné vedomosti a rozvoj dobrých charakterových vlastností človeka
Len málokto mohol tušiť, ako rýchlo a ako zásadne sa zmenia ži-
voty aj plány každého z nás. To, čo sme zažili a čo zažívame, sme 
doteraz videli iba vo filmoch. Posledné mesiace žijeme zvlášt-
ny život... ten zvláštny svet prišiel k nám v marci. Dovtedy sme 
„fungovali“ po starom.

>> Mgr. MIRIAM VYPARINOVÁ

Meranie teploty pred školou

Lyžiarsky výcvik



ŠKOLSTVO 11Plavnické noviny
www.plavnica.sk
MAREC 2021  -  ROČNÍK: 6  -  NEPREDAJNÉ

lávanie.
V  apríli nás potešila Nadácia Volkswa-

gen, ktorá nám schválila projekt „Kruháč“ 
sumou 1 000 €. V  máji sa nám podarilo 
skrášliť náš malý „kruháč“ pri telocvični. 
Vysadili sme na ňom trvalky a okraje spev-
nili kamienkami. Vedľa na trávniku sme vy-
sadili ozdobné stromčeky a osadili sme na 
ňom lavičky.

Tiež nás potešilo vyhodnotenie okresnej 
výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, na kto-
rej získali hlavné ceny B. Sopková, M. Van-
čová a A. Stolárová (ich práce postúpili do 
celoslovenského kola). T. Malastová 
a Z. Ridillová získali čestné uznanie. 
Výtvarníkom sa darilo aj v súťaži Bib-
lia očami detí. Z. Ridillová sa umiest-
nila na 1. a V. Spišiaková na 2. mies-
te. 4. miesto sa ušlo žiakom 4.B, ktorí 
získali v celoslovenskej výtvarno-lite-
rárnej súťaži s Kauflandom „Záhrad-
ka pre školy“ pekné 4. miesto. V  Bratisla-
ve zverejnili v máji výsledky celoslovenskej 
výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Hlav-
nou cenou potešili A. Stolárovú a  jej pani 
učiteľku H. Fröhlichovú. 

Dúha – tento jednoduchý názov už 
dlhé roky patrí celoslovenskej literárnej 
a výtvarnej súťaži. Aj naši žiaci boli jej sú-
časťou: poézia – 2. miesto D. Adamovičo-
vá, 3. miesto O. Bagóová, čestné uznanie 
L. Kyšeľová, V. Knapiková; výtvarná časť – 
čestné uznanie B. Sopková.

Učenie má v sebe niesť dva základné rozmery 
      – kvalitné vedomosti a rozvoj dobrých charakterových vlastností človeka

Niektoré súťaže sa preniesli, tak ako aj 
škola, do online sveta. Jednou z nich bola aj 
Malá folklórna výzva, v ktorej bola ocene-
ná D. Mlaková v speve ľudových piesní. Do 
súťaže zaslala video, ktoré sme si mohli po-
zrieť na YouTube.

Od 1. júna mohli do školy nastúpiť žia-
ci 1. – 5. roč. Keďže nástup žiakov bol dob-
rovoľný, po prihlásení nastúpilo do školy 
52 % žiakov. 

Online súťaže pokračovali. V  Matema-
tickom klokanovi súťažili žiaci 1. – 4. roč. 
Z  okresného kola výtvarnej súťaže Biblia 

očami detí putovali výkresy do celosloven-
ského kola, kde sa zapáčila kresba Z. Ridillo-
vej, ktorej udelili krásne 2. miesto. 

Od 22. 06. 2020 mohli nastúpiť do školy 
aj žiaci 6. – 9. roč. Nám nastúpilo 71 % tých-
to žiakov. Zatvorenie škôl zmenilo mnohých 
rodičov na učiteľov, čo je skúsenosť, ktorú 
celé desaťročia nemali. Aj touto cestou im 
chcem poďakovať za spoluprácu a  trpezli-
vosť.

26. 06. 2020 naši žiaci privítali v krojoch 
ministra dopravy a  ľudovými piesňami sa 

postarali o  úvodný a  záverečný program 
Slávnostného poklepania základného ka-
meňa stavby obchvatu Plavnice. A to sa už 
blížil záver školského roka, kedy sme ho 
30. 06. slávnostne ukončili svätou omšou. 
Žiaci si domov odniesli vysvedčenia, roz-
lúčili sme sa s deviatakmi a všetci sa roz-
behli na letné prázdniny, aby sa v septem-
bri vrátili oddýchnutí do školských lavíc.

Otvorenie školského roka sa v  septem-
bri netradične kvôli opatreniam Covid-19 
nekonalo v kostole, ale priamo v triedach, 
kde zároveň prebiehali triednické hodiny. 
Niektorí tipovali, ako dlho vydržíme v ško-
le takto pokope...

3. septembra sme si vyzdvihli prvú vár-
ku ovocia pre všetkých žiakov školy z pro-
jektu Kaufland „Čerstvé hlavičky“. V  tejto 
hlasovacej súťaži sme vyhrali ovocie alebo 
zeleninu pre každého žiaka 1x do týždňa po 
celý školský rok.                                                                                     

Začiatkom októbra sme sa zapojili do 
európskeho dňa jazykov rôznymi aktivita-
mi na hodinách cudzieho jazyka a so žiakmi 
ZŠ v Lučenci sme si vymenili vlastnoručne 
vyrobené záložky v  rámci celoslovenskej 
akcie „Záložka do školy spája školy“. Zapo-
jili sme sa do celoslovenskej akcie „Do ško-
ly na bicykli“ a hneď nato sme získali 300 € 
na nákup stojanov na bicykle z nadácie Al-
lianz. Ani sme sa nenazdali a opäť sa zatvo-
rili školy. Tentoraz iba pre žiakov 2. stup-
ňa, ktorí od 26. 10. 2020 prešli na dištančné 
vzdelávanie a zotrvali takto až do konca ka-
lendárneho roka 2020.

V novembri si žiaci 3. – 8. roč. vyskúša-
li online internetovú informatickú súťaž. 
Žiaci 5. – 8. roč. súťažili z domu a viacerým 
sa podarilo uspieť a byť úspešným riešite-

ľom. K prváčikom zavítala odborníč-
ka z  CPPPaP zo Starej Ľubovne, aby 
zistila, ako sú na tom s grafomotori-
kou. Veľmi sa darilo dievčenským tí-
mom v  krajskom a  celoslovenskom 
kole biblickej súťaže Vincolympiáda. 
V decembri si v celoslovenskom kole 
udržali prvenstvá vo svojich kategóri-

ách R. a M. Rybovičové a tiež M. Mlaková 
s T. Bednarčíkovou. Na 2. miesto postúpili J. 
Kontrová a D. Mlaková a 3. miesto obsadili 
E. Kaščáková a K. Mojcherová. Blahoželáme 
a tešíme sa s nimi. 

Na rok 2020 tak skoro nezabudneme... 
Čo si teda priať do roku 2021? Aby bol iný 
ako ten predošlý, no najmä, aby sme sa opäť 
vrátili „do normálu“ pred Covidom ... Praje-
me si veľa šťastia, aby sme ho mohli preja-
viť úsmevom bez rúška a aby sme sa koneč-
ne stretli všetci v škole...

„Prvým krokom na ceste 
  k šťastiu je učenie sa.“ 

                                          (Dalajláma)

Víťazky Vincolympiády
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Prvé sväté prijímanie 

Prvé sväté prijímanie sa konalo v neskor-
šom termíne, a to v nedeľu 7. júna 2020. 

Pre s. Zbigniewu bolo náročnejšie dôklad-
ne pripraviť deti na náboženstve v škole a na

formačných stretnutiach, keďže opat-
renia boli prísne, no disciplinovanosťou to 
všetci zvládli.      

Slávnostnej svätej omše sa zúčastnil aj ro-
dák, P. Gracián Peter Vančo, OFM. Duchovný 
otec v homílii deťom zdôraznil, že v kúsku 
chleba, ktorý dnes príjmu, je Ježiš a On chce 
prísť k ním, aby ich sprevádzal, ochraňoval 
a priťahoval hlbšie k sebe. 

,,KEDY SI BOL TY V ŽIVOTE NAJŠŤAST-
NEJŠÍ?”   

Táto otázka zaznela v kostole Sedembo-
lestnej Panny Márie, pre 18 prvoprijímajú-
cich detí. Jeden z  rodičov v  príhovore po-
kračoval ďalej: „Verím tomu, že dnešný deň, 
deň Vášho prvého svätého prijímania, je veľ-
ký deň pre Vás. Včera ste prvýkrát pristúpili 
k sviatosti zmierenia a dnes ste v sprievode 
svojich rodičov, krstných rodičov a  starých 
rodičov prišli do tohto chrámu, aby ste prijali 
Ježiša do svojho srdca. Pán Ježiš chce, aby ste 
boli najšťastnejší“.

Veľká vďaka patrí aj detskému zboru, kto-
rý hudobne sprevádzal svätú omšu. 

Deťom prajeme, aby po celý život kráča-
li s Ježišom a všímali si ako koná v ich živo-
te, aby sa ho pevne držali v skúškach života, 
lebo s Ním zvládnu všetko. 

Sviatosť birmovania

V sobotu, 13. júna 2020, sa v našej farnosti, 
v kostole Sedembolestnej Panny Márie, ko-
nala veľká slávnosť – mladí ľudia prijali svia-

tosť birmovania. Po niekoľkomesačnej prí-
prave prijalo sviatosť birmovania, z rúk otca 
Mareka Forgáča, pomocného biskupa Ko-
šickej arcidiecézy, 55 mladých ľudí z farnos-
ti Plavnica (51 birmovancov z  Plavnice a  4 
birmovanci z  filiálky Hromoš). Týchto bir-
movancov pripravovalo deväť animátorov. 
Príprava sa začala v  septembri 2019, v  sú-
lade s opatreniami vlády SR bola na nejaký 
čas pozastavená. Po postupnom uvoľňovaní 
opatrení príprava pokračovala.

Na začiatku svätej omše jeden z rodičov 
privítal otca biskupa, ktorý celebroval svä-
tú omšu a vyslúžil sviatosť birmovania. Otec 
biskup nám v homílii pripomenul, že máme 
byť radostní kresťania a nie kresťania, ktorí 
sú smutní a zamračení. Vyzval nás, aby sme 
boli radostní všade tam, kde sme – v škole, 
na pracovisku.

Po homílii otec biskup pristúpil ku každé-
mu birmovancovi a opýtal sa ho na birmov-
né meno, potom ho pomazal krizmou.

Mladí birmovanci sa zapojili do liturgie 
čítaním, spievaním žalmu a  nesením obet-
ných darov.

V  závere svätej omše mladí birmovanci 
poďakovali otcovi biskupovi za vyslúženie 
sviatosti birmovania a kňazovi za prípravu 
a zorganizovanie tejto slávnosti.

Odpustová slávnosť

„Ty si sláva nášho národa, 
Ty si radosť nášho ľudu!“

…Veď ona vždy preukazovala nášmu 
ľudu útechu v utrpeniach 

a pomoc v nebezpečenstvách. 
Ani teraz neprestáva orodovať za nás 

a s materinskou láskou sa stará 
o bratov a sestry svojho Syna. 

 
Preto ju oslavujeme 

ako patrónku nášho národa 
a uctievame ju ako našu nebeskú Matku. 

Pod jej ochranou kráčame 
do nebeskej vlasti, 

v ktorej si ju už oslávil pri svojom Synovi 
Ježišovi Kristovi, našom Pánovi…

(Pieseň vďaky zo slávnosti 
Sedembolestnej Panny Márie)

Tradične sa 15. septembra v našej farnos-
ti slávi odpustová svätá omša a ani tento rok 
tomu nebolo inak. Tohtoročným celebran-

    Z našej 
farnosti
V uplynulom roku bolo o niečo menej aktivít ako sme boli 
zvyknutí. Prežili sme netradičné Veľkonočné sviatky, po-
žehnanie veľkonočných pokrmov sa konalo v domácnos-
tiach, veriaci si posvätili pokrmy doma sami. Taktiež sa 
nekonali žiadne veľkonočné obrady a ani na svätej omši sa 
nemohol nikto zúčastniť, nakoľko kostoly museli z dôvodu 
protiepidemiologických opatrení zostať zatvorené.

>> FARSKÝ ÚRAD PLAVNICA

Sviatosť birmovaniaOdpustová slávnosť
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tom a slávnostným kazateľom bol ThLic. Da-
niel Dian, ktorý v homílii hovoril o bolestiach 
Panny Márie ako o možnosti priblíženia sa 
k Bohu. Každý ľudský život prináša so sebou 
aj utrpenie a  zároveň aj dynamiku, v  čom 
spoznávame krásu človeka a Boha. Máme sa 
učiť od Márie, ktorá ukazuje na svojho Syna 
Ježiša Krista – „urobte všetko, čo Vám povie“.

Vianoce

Radostnú novinu z  narodenia Ježiška 
sme prežili vo svojich domácnostiach, v kru-
hu svojich najbližších, zúčastniť sa na svätej 
omši sa dalo prostredníctvom káblovej tele-
vízie. Vianočná dobrá novina sa uskutočnila 
cez obecnú stránku Facebooku.

Mládežníci

eRko-HKSD, čiže hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí má svoju tradíciu v Plav-
nici už viac ako 20 rokov. Ich hlavným posla-
ním je viesť deti cez hry, aktivity, diskusie 
a rôzne kampane bližšie k Bohu.  

Pomáha pri výchove a  neformálnom 
vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kres-
ťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvo-
ji spoločnosti, v  ktorej žijú. Poslanie eRka 
sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých 
dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi 

Narodili sa

Uzavreli manželstvo

Navždy nás opustili
Jozef Kyšeľa

Mária Valeková
Júlia Pristačová
Vladimír Huba

Agnesa Liščinská
Viera Hubová

Pavlina Plavnická
Anna Čupáková
Anna Pavlíková
Štefan Fabian

Anna Štupáková
Mária Fedorková

Marek Matoľák  a Nikola Fedorková
Ing. Dominik Valek a Barbora Šusteková

Patrik Vyrostek a Eliška Buková
Matúš Gončár a Ing. Miriama Pružinská

Lukáš Varšík a Karina Bodnárová
Štefan Heteš a Helena Vaškovičová

Matej Vyparina a Bc. Brigita Komiňáková
Stanislav Murcko a Barbora Rindošová

Ing. Jozef Dufala a Soňa Hudáková
Tomáš Pružinský a Mária Hutníková

Tomáš Jaržembovský a Zuzana Gondová
Ing. Peter Kušlita a Ing. Monika Smetanová

Dávid Aftanas a Ing. Lucia Rybovičová
Vladislav Rindoš a Lucia Gumanová

Ing. arch. Miroslav Beličák a Michaela Štupáková
Michal Hejniš a Petra Janíčková

Štefan Žilka a Agáta Vyrosteková
Oto Gontkovský a Miroslava Franková

Nathaniel Mikita
Alex Štupák

Kristína Uhlárová
Pavol Kyšeľa

Tamara Sopková
Mária Benková

Filip Pribiš
Emanuel Fedorko
Anna Bittnerová
Zoja Chovancová

Peter Šlosár
Marko Hnát

Ján Foltin
Oskar Solecký

Sarah Firc
Richard Pružinský
Jakub Bednarčík
Samuel Bukovina
Lukáš Liščinský

život v spoločenstve. Východiskovými hod-
notami sú: živá viera, radostná služba, otvo-
rené spoločenstvo, úcta k životu, zodpoved-
nosť a dôvera.

Hlavnou aktivitou sú pravidelné stretnu-
tia s  deťmi, kde deti zažijú radosť, lás-
ku a spoločenstvo ľudí so živou vierou. Na 
stretnutiach sa spolu hrajú, majú rôzne ak-
tivity, diskusie a  spoločne objavujú dobro 
v nás a v  ľuďoch okolo nás, prehlbujú svo-
ju vieru a radujú sa z každej spoločnej chví-
le. Rozvíjajú svoje talenty, vedomosti a zruč-
nosti. 

Pre mládež sa rok začal tradične a to už 
12. ročníkom fašiangového plesu. Počas mi-
moriadnej situácie boli animátori s  deťmi 
v kontakte najmä cez sociálne siete. V máji sa 
konal týždeň výziev, kedy deti boli nabáda-
ne k aktívnemu využitiu času a ku konaniu 
dobra. V lete sa vďaka voľnejším opatreniam 
a pomoci rodičov i obecného úradu podarilo 
zorganizovať letný tábor v Litmanovej. Ani-
mátori tak mohli byť aspoň na týždeň bližšie 
k deťom a spolu prežili nezabudnuteľný čas 
plný radosti a požehnania. Keďže po lete sa 
opatrenia opäť sprísnili, kontakt s deťmi po-
kračoval len cez sociálne siete. V adventnom 
období pre deti pripravili adventný kalendár 
plný úloh, výziev a  dobrých skutkov, ktorý 
bol prípravou na Vianoce. 

1. sväté prijímanie
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V  mesiaci február sa naši seniori zú-
častnili 2. ročníka „Fašiangovej šišky“ 
v obci Hniezdne, ktorý bol spojený s kví-
zovou súťažou o histórii okresu Stará Ľu-
bovňa, kde získali viacero ocenení. 

V  mesiaci apríl pred veľkonočnými 
sviatkami uskutočnili brigádu na uprato-
vanie okolia pred kostolom Sedembolest-

05. 01. 2020 sme stihli uskutočniť výročnú 
členskú schôdzu. Taktiež sme sa 25. 01. 2020 
zúčastnili „zaprošenia“ v družobnom Br-
zezne v Poľskej republike v počte 5 členov 
a 01. 02. 2020 sme sa v Poľsku zúčastnili 
na súťaži mladých hasičov. 

Ku koncu roka 2020 mala naša organi-
zácia 108 členov, z  toho 19 žien. Je zaují-
mavé, že naša ZO má už troch „Zaslúži-
lých členov DPO SR“. K Jánovi Fröhlichovi 
a  Rudolfovi Krajgerovi pribudol Ing. Šte-
fan Kyšela. 

V apríli 2020 bola uskutočnená rekon-
štrukcia požiarnej zbrojnice, čím sa zlepši-
li podmienky pre našu činnosť. Pri prácach 
pomáhali aj členovia DHZ Plavnica. 

 Zo zásahovej činnosti: 12. 03. 2020 
sme sa zúčastnili hasenia požia-
ru suchej trávy v Lomničke, 03. 
04. 2020 aj v Hajtovke a  10. 07. 
2020 sme pomáhali pri preklád-
ke tovaru po havárii nákladného 
auta v hornej časti obce. 

Od marca až do júna bola 
kvôli pandémii naša činnosť utl-
mená a dodržiavali sme bezpeč-
nostné opatrenia.  

07. 05. 2020 pomáhali dvaja naši 
členovia v karanténnom stredisku SOREA 
v Ľubovnianskych kúpeľoch. 

nej Panny Márie a posta-
vili veľkonočné vajíčko 
spoločne s  ďalšou veľko-
nočnou výzdobou. Členky 
JDS sa počas celého roka stara-
jú o kvetinové záhony pri Božskom 
srdci a pri Misijnom kríži. 

V mesiaci september pripravili dožin-

Naši seniori z Jednoty dôchodcov

>> OBEC PLAVNICA

>> Ing. ŠTEFAN KYŠELA  -  PREDSEDA DHZ

Seniori Jednoty dôchodcov v Plavnici sa každý rok aktívne zapájajú do 
zveľaďovania našej obce a jej reprezentácie na rôznych podujatiach ko-
naných okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov. Členskú základňu 
JDS koncom roka 2020 tvorilo 69 členov. 

kovú slávnosť, kde vytvorili z  nazbiera-
ného prírodného materiálu ikebany, kto-
rými vyzdobili kostol a priestor pred ním. 

V rámci starostlivosti o zdravie sa 4 čle-
novia JDS zúčastnili 6-dňového rekon-

dičného pobytu v  Turčianskych 
Tepliciach a  Sliači. V  dôsledku 
vzniknutej pandemickej situ-
ácie museli niekoľko pouka-
zov vrátiť na ústredie JDS. Tiež 

museli v  priebehu roka kvô-
li pandémii zrušiť viacero naplá-

novaných akcií. 

Našim seniorom želáme pevné zdra-
vie a za všetky aktivity pri zveľaďovaní 
obce im patrí veľké ĎAKUJEME.

Dobrovoľný hasičský zbor  v obci Plavnica

Počas leta sa už dalo aspoň ob-
medzene vyvíjať hasičskú činnosť 

a  tak družstvo mužov súťažilo v  hasič-
ských športoch. Zúčastnilo sa okresnej 
hasičskej ligy Sabinov 2020, kde obsadi-
li 2. miesto. Taktiež sa zúčastnili „Regio-

nálnej hasičskej ligy SPIŠ 2020, kde obsa-
dili 15. miesto. 

Koncom októbra 2020 sa pandemická 
situácia začala zhoršovať. V areáli základ-
nej školy sa uskutočnilo celoplošné testo-
vanie na COVID-19, pri ktorom pomáhali 

Rok 2020 bol pre našu hasičskú or-
ganizáciu zvláštny vzhľadom na roz-
šírenie ochorenia COVID-19 v Slo-
venskej republike ako aj po celom 
svete. 
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Na základe opakovaných sťažností obča-
nov upozorňujeme majiteľov psov, aby za-
bránili voľnému pohybu svojich psov po obci. 
Ide o všetkých psov, bez ohľadu na ich veľko-
sť, či je to pes „do kabelky“, pes malého vzras-
tu alebo veľký.

Majiteľom a chovateľom 
psa sa zakazuje:

- opustenie psa na verejnom 
   priestranstve bez uviazania
- púšťať psa na verejné priestranstvá
- voľný pohyb psa bez vodítka 
   na verejnom priestranstve na celom 
   území obce

Dôrazne upozorňujeme občanov, že pes 
nepatrí ani na cintorín.

Ak sa budú prípady opakovať, voľne sa 
potulujúci psi budú odchytení a umiestne-
ní do príslušného zariadenia s tým, že ma-
jiteľ psa si bude okrem finančného postihu 
hradiť aj jeho odchyt a  pobyt 
v zariadení pre psov.

Za psa vždy zodpovedá 
držiteľ psa alebo osoba, ktorá 
psa vedie alebo nad psom vy-
konáva dohľad.

Ak pes znečistí verejné 
priestranstvo výkalmi, je ten, 
kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne 
odstrániť. Psie výkaly je potrebné vhodiť do 
vlastnej nádoby na komunálny odpad alebo 
ich likvidovať na vlastnom pozemku.

Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak: 

a) neprihlási psa do evidencie, 
b) neoznámi Obci Plavnica každú zme-

nu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do 
evidencie, do 30 dní od ich zmeny, 

c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá ne-
spĺňa podmienky ustanovené v  článku III., 
ods. 6,

d) neohlási, že jeho pes pohrýzol človeka,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo 

stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem 

priestorov na to určených.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, 
ak:

a) neohlási, že pes pohrýzol človeka,
b) nezabráni útoku psa na človeka, alebo 

zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich 
ohrozovania psom,

 c) nepreukáže známkou totožnosť psa,
d) nerešpektuje zákaz vstupu so psom ale-

bo zákaz voľného pohybu psa, 
e) neodstráni bezprostredne výkaly, kto-

rými pes znečistil verejné priestranstvo.
3. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 
písm. a) a c) možno uložiť pokutu do 100 eur 
a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až 
e ) možno uložiť pokutu do 50 eur.

Pozor na vašich 
miláčikov!Dobrovoľný hasičský zbor  v obci Plavnica

dvaja členovia ZO. 
Ani koncom roka sa pandemická situá-

cia nezačala zlepšovať a tak je naša činnosť 
i naďalej obmedzená. Musíme dodržiavať 
bezpečnostné pravidlá a  veriť, že v  roku 
2021 sa život dostane do „starých koľají“ 

a naša činnosť sa bude ďalej rozvíjať. 
Na záver sa chcem poďakovať všetkým 

členom, korí sa v akejkoľvek miere podie-
ľali na činnosti ZO, či už pri rekonštrukcii 
požiarnej zbrojnice, pri boji s koronavíru-
som, ako aj v hasičských športoch. 



      Aké informácie prinesie 
      sčítanie domov a bytov?
§ Zistíme, koľko bytov a domov 
       na Slovensku pribudlo.

§ Získame prehľad o formách vlastníctva
       bytov.

§ Budeme vedieť počty a podiely 
       neobývaných bytov v regiónoch.

§ Zistíme, ako Slováci bývajú, či preferujú
       za poslednú dekádu menšie byty, 
       alebo naďalej väčšie a ako sa táto 
       preferencia líši podľa regiónov.

§ Nadobudneme nové podrobnejšie
       informácie o obnove budovy z pohľadu
       obvodového plášťa, strechy a okien.

§ Dozvieme sa, koľko podlažné domy
       u nás prevládajú.

§ Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn,
       kanalizáciu a kde ešte stále nájdeme
       byty bez kúpeľne či splachovacieho WC.

§ Získame prehľad o zdrojoch tepla, aj
       to, či centrálne zásobovanie teplom
       víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.
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Najrozsiahlejší projekt Štatistické-
ho úradu SR – Sčítanie obyvateľov, do-
mov a  bytov 2021  (SODB 2021) odštar-
toval 1.  júna 2020, prvýkrát v histórii sa 
realizovalo plne elektronicky a  súčasne 
bez záťaže obyvateľov, rovnako prvýkrát 
sa maximálne využili už existujúce data-
bázy informácií (napr. register adries, ka-
taster nehnuteľností). 

Prvá fáza projektu realizovaná v spolu-
práci so samosprávami zameraná na sčí-

tanie domov a  bytov poskytne jedinečné 
dáta o stave a kvalite bývania na Slovensku. 
Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Ko-
šíc v  priebehu takmer deviatich mesiacov 
po prvýkrát v histórii elektronicky, bez účas-
ti obyvateľov, zaznamenávali údaje o približ-
ne dvoch miliónoch domácností.

Hlavným cieľom sčítania domov a  by-
tov je získať objektívne dáta, ktorých výsled-
kom budú napr. aj údaje o vekovej štruktú-
re domov a  bytov, rozlohe obytnej plochy, 
formách vlastníctva, počte obytných miest-
ností v  bytových jednotkách, spôsobe vy-
kurovania, napojenia na verejné siete či o vy-
bavenosti kúpeľnou a záchodom, novinkou 
budú podrobnejšie informácie o obnove ob-
jektov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, 
okien či o nadstavbách.

Po spracovaní budú údaje získané v prvej 
fáze sčítania slúžiť ako nenahraditeľný pod-
klad pre územné plánovanie obcí, napr. pre 
prijímanie riešení v  oblasti dopravy, par-
kovania a  rôznych služieb. Regióny získajú 
podrobný prehľad o prírastku nových bytov, 
o podiele neobývaných domov, ale aj o ob-
nove bytového fondu. Po prepojení s údajmi 
zo sčítania obyvateľov aj o potrebe budova-
nia nových bytov či infraštruktúry – lekární, 
obchodov, škôl a škôlok, zariadení pre star-
ších občanov a podobne.

Kľúčovým partnerom sú samosprávy
ŠÚ SR pri sčítaní domov a bytov 2021 spo-

lupracuje s  takmer 3-tisíc samosprávami 
na  Slovensku. Každá obec, mesto či mest-

ská časť Bratislavy alebo Košíc prostredníc-
tvom poverených osôb skontrolovali exis-
tujúce údaje o domoch a bytoch na svojom 
území a doplnili nové či chýbajúce skutoč-
nosti z vlastných zdrojov, prípadne z údajov 
správcovských spoločností. Vyplnením do-
tazníkového alebo databázového formulá-
ra boli dáta ukladané prostredníctvom por-
tálu pre elektronické sčítanie www.scitanie.
sk do komplexného Elektronického systému 
sčítania obyvateľov, domov a bytov. 

Mestá a obce mali špecialistov
Poverené osoby zastupujúce konkrétnu 

samosprávu sa museli pred vstupom do sys-
tému sčítania zaškoliť a získať osvedčenie. Si-
tuácia súvisiaca s opatreniami proti šíreniu 
ochorenia COVID-19 prinútila ŠÚ SR k rých-
lemu prechodu na  e-learningovú platfor-
mu tak, aby nebol ohrozený termín začiatku 
sčítania domov a  bytov.  Pracovníci Štatis-
tického úradu Slovenskej republiky muse-
li vo veľmi rýchlom čase pretvoriť systém 
školení na dištančnú formu. Systém sa stal 
funkčným v krátkom čase a poverené oso-
by sa mohli zoznamovať s technikou sčítania 
v bezpečí domova. 

Sčítavanie domov a  bytov prebie-
halo od 01. 06. 2020 až  do  12.  februára 
2021, kedy bolo sčítanie domov a  bytov 
po  255  dňoch dokončené a  nadviazalo 
naň sčítanie obyvateľov.

Sčítanie domov a bytov

Sčítanie domov a bytov (SODB) 2021 je súčas-
ťou celosvetového programu populačných, 
domových a bytových zisťovaní, uskutočňu-
júcich sa pod záštitou Európskej únie a Or-
ganizácie Spojených národov. Na Sloven-
sku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ 
sa realizuje vo všetkých členských štátoch 
v referenčnom roku 2021. Základné výsled-
ky SODB 2021 budú zverejnené do konca 
roku 2022 a výsledky pre medzinárodné po-
rovnania EÚ krajín najneskôr do konca roku 
2024. Všetky informácie nájdete na strán-
ke www.scitanie.sk.
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Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň 
zákonnou povinnosťou každého obyvate-
ľa Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa 
obyvateľom rozumie každý, kto má v Sloven-
skej republike trvalý, prechodný alebo tolero-
vaný pobyt. Obyvateľom sa rozumie aj občan 
Európskej únie, ktorý má na území Sloven-
skej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvate-
ľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má 
povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zá-
konný zástupca.                                                          

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie 
v  sčítacom formulári, sa musia vzťahovať 
k  rozhodujúcemu okamihu sčítania, kto-
rým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 
na piatok 1. januára 2021. 

Vyplnenie elektronického formuláru ne-
zaberie viac ako 10 minút. Na sčítanie posta-
čí mobil, tablet, notebook alebo PC s pripoje-
ním na internet.

Obec môže za porušenie zákonnej po-
vinnosti uložiť obyvateľovi alebo zákon-
nému zástupcovi pokutu vo výške od 25 € 
do 250 €.

Sčítanie obyvateľov
Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. 
Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov – prvýkrát 
bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa 
sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronic-
kého formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii 
aj mobilnú aplikáciu. Sčítanie realizuje Štatistický úrad SR. 

Elektronické sčítanie: 
15. 02. 2021 – 31. 03. 2021

Cez sčítací formulár na www.scitanie.sk

 Asistované sčítanie: 
01. 04. 201 – 31. 10. 2021

Za pomoci stacionárneho 
alebo mobilného asistenta.

§

§

Sčítanie prináša nenahraditeľné infor-
mácie o stave spoločnosti, o jej demografic-
kých, sociálno-ekonomických a  kultúrnych 
štruktúrach, o životných podmienkach oby-
vateľov a ich bývaní.

02/20 92 49 19

Navštívte kontaktné miesto v obci 
alebo požiadajte o mobilného asistenta

ASISTOVANÉ SČÍTANIE
3.5.- 13.6.2021
WWW.SCITANIE.SK

PRÁVE PREBIEHA
ASISTOVANÉ SČÍTANIE
MYSLITE NA BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA,
POMÔŽTE VAŠEJ OBCI A SČÍTAJTE SA.

2 m

02/20 92 49 19

Navštívte kontaktné miesto v obci 
alebo požiadajte o mobilného asistenta

ASISTOVANÉ SČÍTANIE
3.5.- 13.6.2021
WWW.SCITANIE.SK

PRÁVE PREBIEHA
ASISTOVANÉ SČÍTANIE
MYSLITE NA BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA,
POMÔŽTE VAŠEJ OBCI A SČÍTAJTE SA.

2 m

Ako môže Slovensko 
využiť údaje zo sčítania:

1. Na plánovanie novej infraštruktúry

- posilnenie dopravnej siete
- budovanie ciest a záchytných parkovísk
- rozmiestnenie a budovanie zariadení 
   poskytujúcich služby
- zistenie potreby výstavby školských 
   zariadení, zariadení sociálnych služieb, 
   zdravotníckych zariadení
- budovanie oddychových zón, 
   parkov, detských ihrísk

2. Pri analýzach populačných štruktúr, 
    reprodukčného správania, 
    vzdelanostnej štruktúry, domácností                                                                     

3. Sú podkladom pri prognózovaní 
    jednotlivých oblastí spoločného života

Bezpečnosť elektronického sčítania:
Bezpečnosť všetkých údajov je prio-

ritou a zároveň aj jednou zo základných 
podmienok elektronického sčítania. Po-
čas sčítania obyvateľov bude zachova-
ná maximálna možná ochrana osobných 
údajov. Všetky získané údaje budú bez-
pečne chránené pred únikom, zneužitím 
alebo krádežou.

 

Zdroje informácií:
Informácie je možné nájsť na stránke 

www.scitanie.sk, na Facebooku, Instagrame 
a  na YouTube – všade pod názvom SODB 
2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a by-
tov 2021.
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Od tridsiatych rokov si začal sloven-
skými dejinami kliesniť cestu aj šport. Ani 
Plavnica nebola výnimkou. Prvé futbalo-
vé pokusy sa dostali na kvalitatívne novú 
úroveň vybudovaním stáleho futbalové-
ho ihriska v roku 1951, kedy sa plavnickí 
futbalisti prihlásili do pravidelnej súťa-
že vo futbale. Nový koronavírus priniesol 
v jari 2020 situáciu, ktorú nik z nás neča-
kal a na ktorú nebol nik pripravený.  

Pandémia COVID – 19 zasiahla aj ze-
lený futbalový trávnik. Od začiatku 
roka 2020 sa naši futbalisti pripravova-
li na druhú polovicu sezóny, no v  mar-

ci sa všetky futbalové súťaže na Sloven-
sku zrušili. Tréningový proces bol po pár 
týždňoch obnovený a začalo sa s trénova-
ním za zvýšených hygienických opatrení. 
V  júni sa protipandemické opatrenia za-
čali mierne uvoľňovať. Súťažne hrali do-
spelí, U13 a U15, dorastenci a žiaci U7, U9, 
U11 a U19 iba turnajovo. 

Sezóna začala 02. 08. 2020, doma sme 
privítali Giraltovce. Zaujímavosťou bolo 
2. kolo, v ktorom naši futbalisti zavítali na 
pôdu FK Sobrance-Sobranecko, kde sa po 
dlhých 10 rokoch vrátila najvyššia regionál-
na súťaž. 

Koncom augusta 2020 prišlo prekvape-
nie, Plavnica viedla tabuľku po neúplných 
piatich kolách. Plavnické „Áčko“ sa po ne-
dohratej jesennej časti nachádza v tabuľ-
ke na 7. mieste. 

Z 12 kôl sa odohralo 10 zápasov, 2 zápa-
sy boli odložené z dôvodu karantény náš-
ho mužstva. 

Prioritou klubu je predovšetkým za-
bezpečenie si odstupu od zóny vypadnu-
tia. Na začiatku ročníka nikto nepredpo-
kladal, že úvod vyjde nášmu družstvu nad 
očakávanie. Je to podložené poctivou prá-
cou, prístupom i účasťou hráčov na trénin-
goch a v neposlednom rade aj hernou kva-
litou. 

Poďakovanie patrí Obci Plavnica, spon-
zorom, hráčom, trénerom, usporiadate-
ľom, fanúšikom a všetkým ostatným, ktorí 
venujú svoju energiu a čas nášmu futbalo-
vému klubu. Veríme, že aj napriek zložité-
mu obdobiu v súvislosti s pandémiou nám 
zostanete verní a že sa čoskoro uvidíme na 
futbalovom ihrisku. 

Z  dôvodu pandémie COVID-19 sa zru-
šili každoročne organizované vianočné 
futsalové turnaje – mládeže, hasičov, vo-
lejbalový turnaj i  turnaj o pohár starostu 
obce. Taktiež sa nekonali volejbalové zá-
pasy nášho VK Plavnica. 

Šport a  pohyb na čerstvom vzduchu sú 
veľmi dôležité, preto na to nezabúdajme 
a v rámci opatrení sa hýbme, prechádzajme, 
cvičme. Prajeme veľa pozitívnej energie. 

FK Družstevník Plavnica
V športe rozhodujú čísla. Nie je to však exaktná 
veda, nedá sa v ňom všetko dopredu vyrátať. 
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V dňoch 13. – 17. júla sa konali futbalo-
vé kempy pre kategóriu U7 (rok narodenia 
2013 a mladší). Počasie chlapcom (niekto-
rí mali iba 4 rôčky) neprialo a bolo chlad-
no, no všetci to skvelo zvládli. Záverečný 
deň mali v telocvični, kde získali medaily 
a diplomy. 

V dňoch 27. – 31. júla sa uskutočnil kemp 
U9 (rok narodenia 2011 – 2012), tu počasie 
vyšlo, v niektoré dni bolo až príliš horúco. 
Záverečný deň sa odohral na hlavnom šta-
dióne FK Plavnica, kde si chlapci zmera-
li sily v mini turnaji. Boli im udelené dip-
lomy a rozdané pamätné medaily. 

Futbalové 
kempy 

U7

U7 U9

U9
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Termíny vývozu 
separovaného zberu 
druhotných surovín 
na rok 2021

Kontakty na obecný úrad
Obecný úrad

065 45 Plavnica 121
IČO: 00330124

DIČ: 2020698779

Starosta obce
Rastislav Grich

tel.: 052 42 83 881
email: starosta@plavnica.sk

Sekretariát, podateľňa
Marcela Kyšelová, Zuzana Kyšelová

tel.: 052 42 83 881, 0917 366 145
e-mail: starosta@plavnica.sk

Matrika, dane a poplatky
Marta Gondeková
tel.: 052 42 83 882

e-mail: matrika@plavnica.sk

Ekonómka
Ing. Mária Nemcová

tel.: 0917 366 126
e-mail: obec@plavnica.sk

Úradné hodiny
Pondelok 7:30 – 11:30 13:00 – 15:30
Utorok 7:30 – 11:30    zatvorené
Streda 7:30 – 11:30 13:00 – 17:00
Štvrtok                nestránkový deň
Piatok 7:30 – 11:30          ------

052 43 216 91

HLÁSENIE PORÚCH

Poruchy a havárie pitnej vody

Bezplatné tel.  č. 24-hodinovej poruchovej služby

Poruchová linky - Plyn

Reklamácia vývozu smetnej nádoby 

0800 123 332

0850 111 727

052 42 611 11
0905 302 061

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky  
konané 29. februára 2020

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:  1 247

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:   883

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24¹:   861

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny:      21

Počet platných odovzdaných hlasov:    870

¹Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
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