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Vážení spoluobčania,

Opäť sme už v polovičke leta a školských prázdnin, 
s ktorými už tradične prichádza aj čas zrekapitulovať 
dianie v našej obci za predchádzajúci polrok.

Ako budete isto všetci súhlasiť, toto obdobie bolo iné 
ako predchádzajúce obdobia. Pandémia korona vírusu 
a ochrana pred ňou poznamenali všetky sféry nášho 
života a poznamenali výrazne aj dianie v našej obci. Ale 
v živote nastávajú situácie, keď sa objaví niečo s čím 
sme nepočítali a zrazu svoje plány musíme upravovať a 
prispôsobovať novej realite. Takáto situácia sa objavila 
tak ako všade, aj u nás začiatkom marca. Avšak po 
prvotnej fáze keď sme všetci museli akceptovať novú 
realitu, obec aj v týchto zložitých podmienkach začala  
riešiť požiadavky občanov, ktoré ich v danej chvíli najviac 
trápili. Bol to najmä akútny nedostatok ochranných 
rúšok, ktorých používanie bolo povinné všade na 
verejnosti. Obecný úrad operatívne využil šijacie stroje, 
ktoré má v majetku a za pomoci ochotných žien z našej 
obce sa nám podarilo ušiť viac ako 3000 rúšok, ktoré 
sme rozdelili medzi našich občanov. Za pomoc v tejto 
veci ďakujeme všetkým zainteresovaným.

- Pokračovali ale aj rozbehnuté aktivity obce z 
predošlého obdobia. Už sme na tomto mieste informovali 
o zámere obce odkúpiť budovu „svadobky“. Tento projekt 
sa  začína konkrétne napĺňať, nakoľko už boli v súlade 
s platnou legislatívou vypracované nájomná zmluva 
na dlhodobý prenájom a aj kúpna zmluva. Plánujeme 
najprv podpísať nájomnú zmluvu a ak to umožní 
finančná situácia, obec by v budúcom roku budovu 
odkúpila a pokúsili by sme sa formou rôznych projektov 
o rekonštrukciu a teda o záchranu tohto objektu.

- V projekte vybudovania novej ulice od Domu nádeje 
smerom k ulici Davidovskej je podaná žiadosť na VSE 
o vybudovanie 20 elektrických prípojok pre budúcu 
možnú výstavbu rodinných domov a prebieha jednanie 
o vykúpení častí parciel od jednotlivých vlastníkov za 
účelom vytvorenia súvislej uličnej čiary budúcej ulice.

- V rámci projektu „Kompostáreň pre zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľného odpadu“ obec dostala techniku 
v hodnote cca 200.000.- EUR ( traktor 135 k s čelným 
nakladačom, mulčovač so zásobníkom, vlečku 9t, 
štiepkovač a prekopávač kompostu) a stavebnú časť v 
hodnote cca 120.000.-EUR ( silážne jamy umiestnené v 
areály bývalého JRD)

- Hygienické centrum na ulici Davidovskej – prístavba 

q Slovo na záver školského roka
q Dobré rozhodnutia
q Spoločenská kronika

ku jestvujúcej budove Polície je v súčasnosti zastrešené 
a budú prebiehať stavebné práce vo vnútri objektu. 
Tento projekt je do významnej miery financovaný 
prostriedkami, ktoré obec získala na tento účel z 
viacerých zdrojov. 

-  Zámerom obce je aj realizácia nájomného bývania. 
Ako jedna z variant sa ponúka  výstavba nájomného 
bytového domu na ulici Školskej za predpokladu 
zvládnuteľného financovania takéhoto projektu obcou. 

- Bohužiaľ došlo k ukončeniu prevádzky Domu 
Sv.Simeona Gréckokatolíckou charitou v budove starej 
gréckokatolíckej fary. Dôvody ukončenia nie sú ale na 
strane našej obce. 

- Na poslednom zasadnutí zastupiteľstva poslanci 
prerokovali a schválil záverečný účet a rozpočtové 
hospodárenie obce za rok 2019, ktoré skončilo s 
celkovým prebytkom vo výške 93.031,36.- EUR. Obec 
popri tom šetrila prostriedky bežného rozpočtu a viac 
investovala v oblasti kapitálových výdajov.

Tak ako všetky sféry verejného života aj v našej 
obci očakávame výpadok finančných prostriedkov 
vzhľadom na dopady zastavenia ekonomiky počas 
pandémie. Vedenie obce spolu s poslancami sa 
budú musieť vyrovnať aj s touto skutočnosťou. Aj 
v súčasnosti sú rozoberané v diskusiách možnosti 
krátenia rozpočtu v určitých kapitolách, ktorému sa  
zrejme do konca roku nevyhneme. Už teraz ste si vážení 
spoluobčania všimli, že niektoré kultúrnospoločenské 
akcie sa neuskutočnili a niektoré obec presunula z ich 
tradičných termínov na neskoršie obdobie. V tomto 
roku sa napríklad neuskutoční tradičné družobné 
stretnutie družobných obcí Pisarowce, Rozsochy 
a Sačurov, ktoré malo byť u nás, ale akcie ako 
„Sačurovský traktor“ a „Sačurovská pätnástka“ sa 
uskutočnia v náhradných termínoch.

 Záverom tohto príspevku Vám v tomto zložitom 
období v prvom rade želáme pevné zdravie a vzhľadom 
na varovania povolaných odborníkov a epidemiológov 
Vás prosíme o opatrnosť, aby sme sa dokázali úspešne 
vyhnúť možnej druhej vlne aktuálnej pandémie.

Chceme tiež pripomenúť že vedenie a poslanci obce 
s radosťou príjmu akékoľvek konštruktívne návrhy a 
pripomienky občanov k rozvoju  a napredovaniu našej 
krásnej obce.

 S pozdravom  - Peter Barát – starosta obce
Maroš Roman  – zástupca starostu obce

Z obsahu:

Prehľad aktivít obce za 1. polrok 2020
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ORGANIZÁTOR SI  VYHRADZUJÚ PRÁVO NA ČASOVÚ ZMENU

REGISTRÁCIA PRED SKC SAČUROV
V DEŇ AKCIE - 20€ ONLINE - 10€

OBEC SAČUROVFOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

30. 8. 2020

SAČUROVSKÁ PäTNÁSTKA

13. 9. 2020

memoriál  Helenky Slukovej
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Čas neustále plynie a je tu 
mesiac jún. Ani sme sa ne-
nazdali a je tu koniec škol-
ského roka. Pred odchodom 
na prázdniny Vám ponúka-
me prehľad udalostí a akti-
vít počas druhého polroka v 
našej materskej škole. Deti 
podrástli a počas pobytu v 
materskej škole nadobudli 
množstvo nových poznatkov, 
vedomostí a zručností. Učili 
sa žiť v kolektíve, nadviaza-
li kamarátske vzťahy a ma-
terská škola sa stala pre nich 
novým domovom. So zimnou 
prírodou sa deti oboznamo-
vali prevažne na pobyte von-
ku, kde mali možnosť pozoro-
vať zmeny v prírode a jej cha-
rakteristické znaky. Mesiac 
február zahrňoval vo svojich 
týždenných témach aj tému „ 
Fašiangy a fašiangový karne-
val“. V našej materskej škole 
sme sa na tento deň vopred 
s radosťou pripravovali, vy-
zdobili sme si triedy a do pri-
amej karnevalovej zábavy sa 
zapojil celý personál maters-
kej školy. V mesiaci marec sa 
v materskej škole konala ak-
cia pre deti pod názvom „ As-
troshow“, ktorá v deťoch za-
nechala  veľmi pekný a obo-

hajúci zážitok. Svoju peda-
gogickú prax tu absolvova-
li aj tri študentky pedagogic-
kej školy. V čase od 12.3. 
do 31.5.2020 na základe vy-
hlásenia vlády SR z dôvo-
du vyskytovania  koronavíru-
su  bola naša materská škola 
uzatvorená. Ale aj počas na-
sledujúcich dní však boli uči-
teľky neustále v kontakte pro-
stredníctvom videohovorov, 
vymieňali si nové skúsenosti 
a pripravovali  nové pracovné 
listy pre deti podľa školského 
vzdelávacieho programu pro-
stredníctvom FB. Počas svi-
atkov veľkej noci pripravili p. 
uč. pre deti súťaž o najkraj-
šiu veľkonočnú kraslicu. Od-
menené boli všetky deti, kto-
ré sa zapojili do súťaže. Vý-

SloVo na záVer školSkého roka
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Náročná doba si žiada 
dobré rozhodnutia, koordiná-
ciu, spoluprácu a veľa ochot-
ných a tvorivých ľudí.
a takých máme v našej 
škole.

Keď nám podľa rozhod-
nutia hlavného hygienika od 
16.3.2020 zavreli školu, väč-
šina z nás si myslela, že pô-
jde možno o trochu dlhšie 
„chrípkové prázdniny“. 

Pedagogická rada sa roz-
hodla, že budeme žiakom 
pravidelne zasielať domá-
ce úlohy cez portál Edupa-
ge a testy cez portál Program 

Alf, pripravíme podstránku na 
webe školy s názvom „Zavre-
tá škola“ a budeme tam zve-
rejňovať všetky potrebné in-
formácie, a tak urobíme za-
dosť dištančnému vzdeláva-
niu.

No počet ľudí nakazených 
Covid-19 stúpal, pribúdalo 
obmedzujúcich opatrení štá-
tu a my sme po týždni vedeli, 
že sa táto „zavretá škola“ tak 
skoro neskončí. 

Vedeli sme, že zadávané 
úlohy dlho nevydržia plniť ani 
žiaci, ani rodičia, ktorí sa ak-
tívne zapájali do prípravy na 

vyučovanie svojich detí.
Vedeli sme, že náš postup 

v poskytovaní dištančného 
vzdelávania žiakom musíme 
skoordinovať, zjednotiť, na-
staviť rovnaké a vekuprime-
rané pravidlá. Deti potrebo-
vali kontakt so svojimi učiteľ-
mi. 

Keďže sme, ako takmer 
všetky základné školy na Slo-
vensku, nemali vyskúšaný ži-
adny nástroj pre online vyu-
čovanie, tak bolo potrebné z 
veľkého množstva aplikácií 
vybrať práve tú, ktorá bude 
vyhovovať žiakom od prvého 
po deviaty ročník, učiteľom 
od 25 do 60 rokov aj rodičov-
skej verejnosti. Tejto neľah-

kej úlohy sa ujali zástupkyne 
riaditeľky školy RNDr. Marta 
Megyesiová a PaedDr. Jana 
Humeníková a vybrali apli-
káciu Microsoft Teams, kto-
rej výhodou bola ľahká inšta-
lácia v slovenskom jazyku a 
prístup pre školy zdarma. 

V priebehu jedného týžd-
ňa sme zvládli vytvoriť data-
bázu učiteľov, žiakov„ pripra-
viť prihlasovacie údaje, po-
skytnúť učiteľom online kur-
zy, vytvoriť tímy – triedy, teda 
„rozbehať Teams“. Pripravi-
li sme rozvrh, ale aj školský 
poriadok pre online vyučova-
nie, zaviedli pravidelné štvrt-
kové porady učiteľov, mesač-
né porady predmetových ko-
misií a metodických združe-
ní a vyzývali učiteľov k účasti 
na vzdelávacích webinároch 
a zdieľaní príkladov dobrej 
praxe, aby online vyučova-
nie bolo pre deti aj zaujíma-
vé a motivujúce. Učitelia ko-
munikovali s rodičmi a všetky 
nové informácie sme zverej-
ňovali na webe školy na pod-
stránke „Zavretá škola“ a so-
ciálnej sieti Facebook. 

Od 30.3.2020 do 19.6.2020 
sme denne učili online od de-
viatej do jedenástej a zvyšný 
čas sme venovali konzultáci-
ám, zadávaniu úloh, ich kon-

hru im osobne odovzda-
li naše p. učiteľky. Pre deti z 
MRK  sa pracovné listy distri-
buovali do rómskej komunity. 
Počas mája sa v materskej 
škole uskutočnil zápis detí 
do MŠ, ktorého sa zúčastnili 
všetky pedagogické pracov-
níčky a brány materskej ško-
ly sa opäť otvorili 1. júna za 
prísnych protiepidemiologic-
kých opatrení. Dňa 22.6. sme 
privítali zaujímavú návštevu 
„Tomik - Showdetom“. Pripra-

vil pre deti krásne a zaujíma-
vé dopoludnie plné fantastickej 
zábavy. Rozlúčková slávnosť 
našich predškolákov sa usku-
točnila 26.6. Všetkým deťom 
odchádzajúcim do ZŠ želáme 
veľa zdravia, šťastia, tvorivej 
sily, veľa úspechov, trpezlivosti, 
veľa kamarátov, dobrých a mi-
lujúcich učiteľov. V posledných 
dňoch sme prevažnú časť akti-
vít absolvovali  na našom škol-
skom dvore, pretože už samot-
né prostredie, ktoré je plné pre-

liezok, šmýkačiek a kolotočov 
lákalo naše deti k neustálej po-
hybovej aktivite.  Pohybová ak-
tivita je v našej MŠ dominant-
ná a pestrá, realizovaná prie-
bežne počas celého dňa. Vy-
užívali sme aj náš novovybu-
dovaný krásny altánok, kde sa 
deti ukrývali pred slniečkom a 
mohli sa občerstviť pitnou vo-
dou za ktorý veľmi pekne ďa-
kujeme nášmu p. starostovi 
P. Barátovi. Ďakujeme aj na-
šej p. riad. Mgr. A. Urbanovej  

za vytváranie pozitívnej klímy 
v MŠ v ktorej sme mohli pra-
covať a neustále si vymieňať 
a obohacovať sa o nové skú-
senosti. Poďakovanie patrí aj 
všetkým rodičom a priateľom 
našej školy, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom pomáhali našej 
materskej škole v práci s naši-
mi deťmi. Všetkým deťom, ro-
dičom a priateľom našej školy 
prajeme veľa zdravia, príjem-
né a krásne leto.

Mgr. E. Frická uč. MŠ

Dobré rozhoDnutia
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sa pustili „rovnými nohami“ do neznámeho 
a neľahkého online vzdelávania. Vyzdvihu-
jeme najmä ich profesionalitu a samoštúdi-
um, keď prichádzali s novými a inšpiratívny-
mi nápadmi na inováciu vyučovacích online 
hodín.

Veľkú radosť máme aj zo žiakov našej 
školy. V priebehu pár dní všetci zvládli zá-
klady práce s aplikáciou Teams, takmer na 
sto percent sa zúčastňovali online vyučova-
nia  a mnohí z nich boli veľmi aktívni a nápo-
mocní učiteľom. 

No a aj napriek tomu, že sme v druhom 
polroku boli prítomní v škole približne mesi-
ac, dokázali naši žiaci pod vedením svojich 
učiteľov zaznamenať aj úspešné umiestne-
nia v olympiádach a súťažiach, ktoré neboli 
zrušené ich organizátormi.
Úspešní riešitelia olympiád a súťaží v 
školskom roku 2019/2020
1.  Stella Kačurová 9. A
1. miesto v okresnom kole a 3. miesto kraj-
skom kole Olympiáda v anglickom jazyku 
úspešná riešiteľka Dejepisná olympiáda • 
okresné kolo 
2.  Matej Líška  8. A
3. miesto   Dejepisná olympiáda • okresné 
kolo 
úspešný riešiteľ   Olympiáda z geografie • 
okresné kolo

trole a spätnej väzbe pre žia-
kov. Online vzdelávania v Te-
ams sa zúčastňovalo 230 ži-
akov. Zaviedli sme aj osobit-
né vzdelávanie pre žiakov so 
špeciálnymi výchovnovzdelá-
vacími potrebami, triednické 
hodiny, rodičovské schôdzky 
a aj popoludňajší online škol-
ský klub detí.

Aj počas zavretej ško-
ly, aby online vyučovanie 
bolo zaujímavé a netradič-
né, sme pripravovali a reali-
zovali s našimi žiakmi krás-
ne projekty. Štvrtáci si hravou 
formou zopakovali a upevni-
li učivo geometrie, piataci vy-
tvorili zaujímavé povesti o er-
boch a historické komiksy, si-
edmaci zas matematické roz-
právky, ktoré vďaka aplikácii 
Sway získali zaujímavú po-
dobu, ôsmaci a deviataci v 
desiatich expedíciách pre-
bádali svet financií. Naši ži-
aci sa aktívne zapojili do vi-
acerých online súťaží (Maks, 
Maksík, Matematický klokan 
a Talentcentrum). Učitelia, 
ktorí sa postupne v priebehu 
online vyučovania učili praco-
vať s MS Teams a zúčastni-
li sa výučbových webinárov, 
vytvorili inšpiratívne multime-
diálne plagáty, spestrili online 
hodiny zaradením skupinové-
ho vyučovania či pozvaním 
hosťa v MS Teams, upevňo-
vali so žiakmi slovnú záso-
bu z anglického jazyka pro-
stredníctvom aplikácie Woca-
Bee, pripravili hravé rozcvič-
ky v aplikácii Toglic, pracov-
né listy a testy nielen v pro-
grame Alf a ActivInspire, ale 
aj v aplikácii Kahoot, Forms 
a Liveworksheet. So svoji-
mi zážitkami, skúsenosťami 
i výstupmi projektového vy-
učovania sa podelili učitelia 
aj žiaci na školskom webe v 
sekcii „Blogy“, kde počas ko-
ronakrízy pribudlo päť žiac-
kych a dvanásť učiteľských 
blogov. 

No ešte vždy sme nemali 
dosah na skupinu detí zo so-
ciálne znevýhodneného pro-
stredia. S časťou z nich sa 
síce podarilo učiteľom spo-
jiť cez aplikáciu Messenger, 
no bolo ich veľmi málo vzhľa-
dom na to, že nemajú prístup 
na internet. V spolupráci s 
komunitnými sociálnymi pra-
covníkmi sme týmto žiakom 
doručili priamo do osady kaž-
dý týždeň nový súbor pracov-

ných listov. Skupina učiteľov, ktorí sa neveno-
vali online vzdelávaniu, tvorili a tlačili pre tých-
to žiakov dvakrát do týždňa pracovné listy z 
matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

S hrdosťou prezentujeme, že sme sa sna-
žili nezanedbať ani jedného žiaka našej ško-
ly a poskytnúť všetkým vzdelávanie primera-
né ich možnostiam pripojenia a komunikácie. 
Dostali sme sa tak medzi necelých 19 percent 
základných škôl Slovenska, ktoré poskytovali 
koordinovane a systematicky online vzdeláva-
nie svojim žiakom.

S rešpektom a vďakou sa obraciame aj na 
rodičov našich žiakov. Mnohí z nich museli za-
bezpečiť deťom nové technológie či internet, 
ba s tými menšími aj absolvovať niekoľko on-
line hodín. 

Obdiv a úcta patrí učiteľom našej školy. 
Bez ohľadu na aprobáciu, vek či iné problémy 
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Sobáše:

Mgr. Marek Čalfa a Mgr. Michaela Okálová 25.4.2020
Marek Baran a Ing. Jana Hričáková 2.5.2020
Daniel Harča  a Štefánia Hotovčínová   9.5.2020
Marek Hvozdík a Erika Popaďáková    15.5.2020
Radován Guľák a Veronika Baranyová  28.5.2020       

Zomrelí :

Stanislav Šamko            31.12.2019
Josef Maďuran                3.1.2020
Mária Bančanská            9.2.2020
Kvetoslava Nanárová      13.2.2020 
Juraj Mitro                        14.2.2020
Ervín Žihla                        8.3.2020
Mária Truchanová           9.3.2020
Magdaléna Šimková        9.3.2020
Juraj Andrejko                   9.4.2020
Paulina Štempáková       13.4.2020
Marek Guman                  2.5.2020
Pavol Klacik                 10.5.2020 

Narodení:

Gustav Tancoš  10.1.2020
Štefan Adam      21.1.2020
Kvetoslava Nanárová    13.2.2020
Erika Tancošová     14.2.2020
Diana Tancošová       16.2.2020
Ján Tancoš                    17.2.2020
Natália Šmatárová            23.2.2020
Timea Muchová               4.3.2020
Karolína Banová               5.3.2020 
Jozef Plachetka    8.3.2020
Valentína Bundzaková  17.3.2020
Jozef Goroľ             21.3.2020
Ignác Pužo                25.3.2020
Martina Lukáčová          28.3.2020
Tamara Kočišová      7.4.2020
Michal Seman                  14.4.2020
Diana Karchňáková        19.4.2020
Adam Trella                    5.5.2020 
Anna Lukáčová                 10.05.2020
Ema Marcinová               11.5.2020
Šimon Žotani                22.5.2020  
Peter Poľak                    28.5.2020
Anna Nemčiková            1.6.2020
Alexandra Gumanová      2.6.2020          
Nataša Gumanová          14.6.2020
Ema Pipová                 19.6.2020   
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Spoločenská kronika

úspešný riešiteľ celosloven-
skej matematickej súťaže 
Maks
3.   Ivo Jakubík  8.A
úspešný riešiteľ iBobor • 
medzinárodné kolo
úspešný riešiteľ   Olympiáda 
z geografie • okresné kolo
úspešný riešiteľ celosloven-
skej matematickej súťaže 
Maks
4.  Matej Dobranský 7. A
úspešný riešiteľ   iBobor • 
medzinárodné kolo 
3. miesto  Dejepisná olympiá-
da • okresné kolo 
5.   Karin Gonosová  4. A
1. miesto  Ypsilon - slovina je 
hra • medzinárodné kolo 
úspešná riešiteľka -  iBobor • 
medzinárodné kolo 
6. Michaela Dargajová  4. A
1. miesto  Ypsilon - slovina je 
hra • medzinárodné kolo •
úspešná riešiteľka  iBobor • 
medzinárodné kolo 
7. Barbora Demetrová  5. A
3. miesto   Povedz drogám 
nie! • celoštátne kolo

8.  Ema Janoková  1. A
1. miesto   Ypsilon - slovina je 
hra • medzinárodné kolo 
9.  Lucia Dargajová  1. A
miesto  Ypsilon - slovina je 
hra • medzinárodné kolo
10.  Beáta Olexová  2. A
úspešný riešiteľ   iBobor • 
medzinárodné kolo 
11. Alex Hric  3. A
úspešný riešiteľ  iBobor • 
medzinárodné kolo 
12. Sára Baranová  4. A
úspešný riešiteľ   iBobor • 
medzinárodné kolo 
13. Vanesa Prokopová  4. A
úspešný riešiteľ   iBobor • 
medzinárodné kolo 
14. Alexandra Dudášová 7. B
úspešný riešiteľ  iBobor • 
medzinárodné kolo

Blahoželáme a ďakujeme!
Autorky článku: 

RNDr. Marta Megyesiová, 
PaedDr. Jana Humeníková

Zdroj fotografií: https://
zssacurov.edupage.sk

 


