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Vážení obyvatelia našej obce,  

dovoľte aby som sa Vám prihovorila na konci jedného z najnáročnejších rokov z dôvodu 

pandémie. Už dlhé mesiace nežijeme svoj obvyklý život. Nám všetkým chýbajú nie len chvíle, 

ktoré nám spríjemňovali život ale aj blízky, ktorí nás opustili. Situácia, v ktorej sa 

nachádzame však raz pominie a my sa vrátime k radostiam života, tak ako to bolo pred 

pandémiou.  Všetko sa dá zvládnuť, ak si budeme vzájomne pomáhať, podporovať sa, keď 

v sebe zachováme ľudskosť a vieru v dobro. Želám Vám spokojné prežitie vianočných 

sviatkov a šťastný Nový rok 2022. 

S úctou Vaša starostka Ing. Gabriela Staníková 

 

Život s Covidom očami obce 

Naša obec sa pustila do boja s pandémiou a v januári zriadila špeciálnu MOM - ku. Cieľom 

zriadenia odberného miesta bola príprava na testovanie žiakov, rodičov detí, pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov obce, ktorí by pri priaznivej epidemiologickej situácií na 

základe negatívneho testu mohli nastúpiť do školy a práce. 

V období rozhodnutia o zriadený MOM sme netušili, že naše odberné miesto bude zastrešovať 

počas testovania aj ďalších 13 obcí z územia Rudohoria.  Tak sme vytvorili úzku spoluprácu 

medzi jednotlivými obcami. Administratívna časť obsluhy MOM je veľmi náročná, nakoľko sa 

jedná o prípravy zmlúv medzi obcami, zmlúv so zdravotníkmi, poistenia a faktúr na refundáciu 

nákladov. 

V našej obci sa testovalo každý víkend do 16.5.2021 a celkovo sme zaznamenali 17 kôl 

testovania, z ktorých vzišlo celkovo otestovaných 2 779 osôb z toho 14 pozitívnych. 

Ďakujem všetkým tým občanom, ktorí sa testovania zúčastnili. Svojou trpezlivosťou a 

pochopením ste vo výraznej miere prispeli k zvládnutiu plynulého a bezproblémového priebehu 

testovaní v našej obci. Členom zdravotných tímov, ktorí sa napriek pracovnému vyťaženiu 

ochotne prihlásili na vykonanie testovania vo svojom voľnom čase. Všetkým tým, ktorí sa 

podieľali na  príprave, organizácii a zabezpečení odberových miest.   

Oznamy Obecného úradu 

•  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých 

obyvateľov SR. Sčítanie prinieslo nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej 

demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach 

obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov 

sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať inak. Po ukončení tohto procesu sa  

občanom, ktorí sa z rôznych dôvodov nesčítali sami, pomohli naši asistenti , na obecnom úrade 

alebo priamo v domácnostiach.  



• Návšteva poslancov Národnej Rady SR – v júni našu obec navštívili poslanci NR SR Peter 

Pellegriny a Richard Raši. Na úvod sme ich privítali a pohostili tradičným beľušom. Po 

oficiálnom privítaní sme sa s delegáciou presunuli do parku, kde sme poslancom predstavili 

projekty, ktoré sa v našej obci podarili zrealizovať. Nasledovalo fotenie s občanmi a sadenie 

stromu v miestnom parku, podpis do pamätnej knihy obce a občerstvenie.  

Dotácie 

V roku 2021 sme podali nasledovné žiadosti o získanie nenávratných finančných  príspevkov:  

Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská v obci Nižný Klátov - cieľom predkladaného 

projektu je zlepšenie kvality života miestnych obyvateľov, zvýšenie záujmu obyvateľov o 

aktívne trávenie voľného času, zvýšenie atraktivity a obce. Žiadosť o NFP bola podaná cez 

MAS RUDOHORIE, o. z.  

Obecný úrad Nižný Klátov- zvýšenie energetickej účinnosti - cieľom predkladaného 

projektu je skvalitnenie verejnej infraštruktúry a zlepšenie života miestnych obyvateľov, s 

priamym dopadom na zvýšenie atraktivity obce, podporou ekonomického rozvoja a rozvoja 

miestnej komunity. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná cez Environmentálny fond – 

DOTÁCIA SCHVÁLENÁ VO VÝŠKE 202 684,00 € EUR.  

Zakúpenie kompostérov v obci Nižný Klátov - cieľom projektu je zavedenie systému 

domáceho kompostovania. Zavedením kompostovania sa v obci predíde vzniku veľkého 

množstva odpadu nakoľko podľa štatistík kompostovateľný odpad tvorí až 40% celkového 

objemu odpadu z domácností. V rámci projektu sa uvažuje aj s nákupom drviča drevnej hmoty, 

ktorý prispeje k čistejšej a krajšej obci vďaka odstraňovaniu náletových drevín a krov v obci. 

Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná cez ENVIRONMENTÁLNY FOND.  

Rozvoj obce 

• Osadenie srdca v parku – vo viacerých mestách na Slovensku nájdeme nádoby, v ktorých 

sa zbierajú vršky z plastových fliaš. Charitatívne organizácie takouto formou získavajú 

prostriedky napríklad na podporu detí s ojedinelými vážnymi diagnózami. Zber je jednoduchý 

a darca vie, na aké účely sa prostriedky využijú. Obec sa zapojila do tohto projektu a  do 

miestneho parku sme v mesiaci apríl osadili nádherné kovové srdce, do ktorého zbierame 

vrchnáky z PET fliaš. Nikto z nás nečakal, že  sa tento projekt v obci osvedčí a prinesie Vám 

toľkú radosť a záujem. Vyzbierané vrchnáky odovzdáme prostredníctvom spoločnosti Vatax 

a financie z vyzbieraných vrchnákov pomôžu dvojičkám Sofinke a Alexkovi zo Sniny na 

zabezpečenie nákladných rehabilitácií, ktoré sú nevyhnutné pri ich liečbe.  

• Lavička okolo stromu – sponzorský dar - Ing. Peter Čokina a Michal Štefanisko obci darovali 

lavičku okolo stromu v centre obce – parku. Lavičku si graficky navrhli, vymysleli technický 

postup, nakúpili si materiál a svojpomocne do týždňa vyrobili a osadili. Veľmi pekne ďakujem 

za sponzorský dar, ktorý bude slúžiť hlavne deťom, všetkým občanom Nižného Klátova, 

občanom z okolitých obcí a turistom.  

• Osadenie parkových a bodových svetiel do parku – opäť sme si pre Vás pripravili niečo 

nové a do miestneho  parku sme kúpili a umiestnili nové parkové svetlá. Osvetlenie dodalo 

parku nový rozmer, okrem estetickej hodnoty Vám bude  vytvárať pocit bezpečia a radosti. 

• Materská škola – v materskej škole sme pokračovali v rekonštrukcii sociálneho zariadenia 

pre personál škôlky. Našich malých škôlkarov sme potešili novým hracím prvkom na školskom 

dvore (drevenou preliezkou), ktorá deťom rozvíja motoriku.  

• Stanovište kontajnerov – chatová osada Skalka – obec zrušila stanovište kontajnerov v 

chatovej osade Skalka pri ceste III. triedy a našla iné riešenie. Chatári z danej lokality si 



zorganizovali brigádu a po premiestnení kontajnerov priestor vyčistili. Kamerové záznamy z 

miesta stanovišťa ukázali, že kontajnery využívajú obyvatelia z okolitých obcí. Stanovište 

kontajnerov bolo presunuté na iné miesto, ktoré viac vyhovuje chatárom . 

• Oprava cesty III. triedy - v rozmedzí mesiacov marec a máj prebehli rekonštrukčné práce 

na odstránení havarijného stavu v úseku cesty III. triedy /3404 od križovatky rázcestie Nižný 

Klátov - Hýľov „Polesie“ smer na Košice po časť Gruby v dĺžke 600 metrov. Počas 

rekonštrukcie sa vyskytli obmedzenia dopravy, ktoré však boli nevyhnutné. Počas 

rekonštrukcie bol realizovaný kontrolný deň spolu so županom košického samosprávneho kraja 

Rastislavom Trnkom, s riaditeľom správy ciest pre KSK a zhotoviteľom stavby spoločnosťou 

Eurovia. V rámci uvedenej rekonštrukcie sa vykonala aj rekonštrukcia priepustu v časti Skalka 

a osadenie nového zábradlia.  

• Opravy na cestách Tichá ulica a Čaksová ulica -  v  letných mesiacoch sa uskutočnila 

oprava miestnych komunikácií na uliciach Tichá a Čaksová, ktorá pozostávala z reprofilizácie  

a úpravy podložia zemnou frézou s pridaním cementu, vybudovania obrubníkov, 

odvodňovacích žľabov a následná pokládka asfaltového koberca. Zhotoviteľom stavby bola 

spoločnosť STRABAG s.r.o. Rekonštrukcia priniesla aj veľa nepríjemností v rámci obmedzenia 

dopravy a parkovania. Za vzniknuté nepríjemnosti počas prác sa ospravedlňujeme a za Vašu 

nesmiernu trpezlivosť Vám ďakujeme. Zároveň veríme, že finálny výsledok Vás potešil. Pri 

rekonštrukcii  komunikácií by som sa touto cestou chcela veľmi pekne poďakovať poslancom 

obecného zastupiteľstva, ktorí venovali svoj voľný čas na prípravu podkladov pred verejným 

obstarávaním, počas realizácie opravy ciest sa aktívne zapájali do kontrolných dní a riešili 

vzniknuté problémy. Špeciálne poďakovanie by som rada venovala Ing. Františkovi Kováčovi, 

ktorý tomu obetoval najviac voľného času a Ing. Jánovi Hlavačkovi, ktorý počas opráv 

operatívne riešil technické problémy a pripomienky obyvateľov. Rekonštrukciou uvedených 

ciest sa zvýšila kvalita života obyvateľov a znížila sa hlučnosť, prašnosť a vibrácie. V budúcom 

roku  postupnou úpravou prejdú ďalšie ulice v našej obci. 

• Oprava sály Kultúrneho domu - na jeseň sme sa pustili do rekonštrukcie sály kultúrneho 

domu, ktorá už nespĺňala technické  štandardy pre budúce využívanie a organizovanie rôznych 

podujatí či už verejného alebo súkromného charakteru. V rámci rekonštrukcie prebieha výmena 

stropu a nových svietidiel, výmena rozvodov na vykurovanie, osadenie nových moderných 

radiátorov, nové vysprávky a vymaľovanie stien v sále a zákulisí. Stavebný dozor vykonal  

Radoslav Kollár, ktorý pripravil aj podklady pre verejné obstarávanie, za čo mu veľmi pekne 

ďakujem. 

• Optická sieť – Slovak Telekom a. s., ako správca telekomunikačných sietí na základe 

územného rozhodnutia začal s výstavbu optickej siete v obci Nižný Klátov. V obci sa od 

mesiaca máj začala výstavba optických káblov na uliciach Cintorínska, Tichá, Čaksová, 

Hlavná, Stará Košická a na časti Klátovskej ulice. S prácami budú pokračovať na budúci rok.  

• Verejné osvetlenie –  spoločnosť Východoslovenská distribučná v obci vykonala úpravu 

jestvujúcich vzdušných vedení nízkeho napätia, vedení situovaných na všetkých uliciach. 

Jestvujúce vzdušné vedenia s holými vodičmi sa nahradili izolovanými a jestvujúce podperné 

body  nahradili novými betónovými. Na základe rokovaní a dohody sa osadili nové betónové 

podperné body na nadzemné elektrické vedenie v počte 15 kusov na ulici Stará Košická  

a Cintorínska a obec zabezpečila osvetlenie.  

Činnosti obce a iných organizácií 

•  Brigáda - Klub dôchodcov si zorganizoval brigádu v septembri tohto roka na cintoríne, kde 

spoločnými silami upratali a skrášlili priestranstvo na cintoríne. Veľmi pekne ďakujeme 

dôchodcom za zorganizovanie brigády a pomoc pre obec. 



 

• Dom Nádeje -  vďaka rekonštrukcii, ktorá prebehla v dvoch etapách, sa vytvorilo dôstojné 

miesto na poslednú rozlúčku s našimi blízkymi zosnulými. Dňa 9.9.2021 sa uskutočnila svätá 

omša a následne vysviacka Domu nádeje duchovným otcom Eugenom Jurkovičom.  

• Október - Mesiac úcty k starším -  už dlhší čas viacerí z vás zotrvávajú prevažne vo svojich 

domovoch, vyhýbajú sa sociálnym kontaktom a návšteve svojich známych. A to všetko má 

spoločného menovateľa, ktorým je obava z ochorenia COVID -19. Náš kultúrny dom zostal 

bohužiaľ aj tento rok v tomto období prázdny. Všetkým seniorom v našej obci želám hlavne 

veľa zdravia, pokoja, trpezlivosti a životného optimizmu, ktorý je v tejto dobe veľmi potrebný. 

Prajem vám, aby ste boli neustále obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. 

Pre našich seniorov - jubilantov sme si  pripravili prekvapenie. Vzhľadom na nepriaznivú 

epidemiologickú situáciu, budeme darčeky postupne roznášať do domácností našim jubilantom 

v Novom roku.  

• Adventné obdobie - v rámci adventného obdobia a predvianočnej atmosféry bol v našom 

parku osadený a vyzdobený Adventný veniec, ktorý slúži na symbolické odpočítavanie času do 

najkrajších sviatkov roku - Vianoc. V tomto ťažkom roku by pre nás symbolika jednotlivých 

sviec (nádej, mier, priateľstvo a láska) mala byť ešte bližšia, nakoľko tieto hodnoty sú v dnešnej 

dobe veľmi dôležité. Dúfam, že sme potešili aj najmenších, ktorým v rámci vianočnej výzdoby 

v miestnom parku zlepšuje náladu snehuliak a sobík. 

 

Poďakovanie 
 

 Chcela by som veľmi pekne poďakovať všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, 

hlavnej kontrolórke obce,  zamestnancom obecného úradu, kolektívu školskej jedálne, 

materskej a základnej školy za vzájomnú spoluprácu. 

     

       

     Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo 

    všetci čakáme, ich a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, 

    radosti  a  harmónie.  Atmosféra  najkrajších  dní  v roku  je 

    neopakovateľná a čaro Vianoc sa nedá ničím nahradiť ani 

    napodobniť.  Radi by sme Vám preto v mojom mene, v mene 

    poslancov obecného  zastupiteľstva i zamestnancov obce 

    zaželali  príjemné a požehnané sviatky plné vzájomného 

    porozumenia, lásky, spokojnosti a rodinnej pohody. V dušiach 

    nech sa Vám  rozhorí pokoj a nech srdcia   naplní pohoda a 

    nekonečná  radosť.  Prežite  nadchádzajúce  dni  v  zdraví  a 

    pozitívnych vyhliadkach do nasledujúceho roka.    

   

                         Starostka obce 

__________________________________________________________________________________ 

Informačný leták vydáva: Obec Nižný Klátov, 044 12 Nižný Klátov, Hlavná 1/1, Tel., fax: 055/729 60 33, mobil: 

0903 957 142, e-mail: obec.n.klatov@netkosice.sk, web: www.niznyklatov.sk zodpovedná za obsah vydania: 

starostka obce 



 

 

Materská škola 

Vážení rodičia,  

 rok 2021 bol pre materskú školu ťažším z dôvodu aktuálnej pretrvávajúcej pandémii 

a nutnosti z času na čas obmedziť prevádzku, no napriek tomu sa podarilo zrealizovať niekoľko 

zaujímavých podujatí. Tu je niekoľko z nich: 

 V čase neprítomností detí v škôlke počas pandemických obmedzení bola zabezpečená 

online výučba, ktorej sa zúčastňovali mnohé deti spolu so svojimi rodičmi. Online priestor sme 

využívali aj na prezentáciu detí, ktoré pripravili program ku Dňu matiek a k Mesiacu úcty 

k starším. Do škôlky sme pozvali terapeutické zvieratká, zorganizovali sme Fun zábavu na Deň 

detí, navštívili sme Botanickú záhradu v Košiciach, usporiadali sme rozlúčku s predškolákmi. 

Školský rok sme začali s Usmievankou a jej programom, stihli sme navštíviť ZOO a športovo-

zábavné ihrisko na Alejovej ulici v Košiciach. Zapojili sme sa do projektu Dentalalarm, ktorý 

deti naučil starať sa o svoje zúbky. V decembri nás navštívil Mikuláš a obdaroval deti sladkými 

balíčkami. Ďalej sme zahájili spoluprácu so športovým trénerom Petrom Sisikom. Ten trénuje 

so všetkými našimi deťmi a pri cvičení sa zameriava najmä na koordináciu pohybu, rovnováhu, 

posilňovanie stredovej časti tela a na kvalitné prevedenie a plánovanie motorických činností. 

 Pedagogický tím bol posilnený o pedagogickú asistentku a školskú špeciálnu 

pedagogičku vďaka zapojeniu sa a získaniu potrebných finančných zdrojov z národného 

projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Projekt implementuje Metodicko-

pedagogické centrum. Materskej škole sa podarilo získať aj finančnú dotáciu na nákup 

učebných pomôcok v rámci projektu Múdre hranie, ktorý vypísalo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR.  

 Činnosť materskej školy intenzívne podporuje Obec Nižný Klátov, svojou troškou 

prispieva aj  Občianske združenie Klátovčanik, ktoré existuje vďaka podpore rodičov a širokej 

verejnosti. Rovnako sa chceme poďakovať našim rodičom, ktorí sa aktívne zapájajú do 

každoročne organizovaných charitatívnych zbierok. V tomto roku to boli Krabičky priania pre 

deti, Ponožková výzva a Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok. Za to vám zo srdca 

ďakujeme.  

 Materská škola Dúhový svet praje svojmu zriaďovateľovi, všetkým našim rodičom 

a deťom, obyvateľom obce Nižný Klátov a všetkým podporovateľom v nasledujúcom roku 2022 

čo najviac zdravia a šťastia. Sebe praje čo najmenej starostí a čo najviac radostí a úspechov 

detí, rodičov a zamestnancov.  

PaedDr. Eva Sobinkovičová, riaditeľka Materskej školy Nižný Klátov 

 

Základná škola 

Vážení rodičia,  

 dištančné vzdelávanie nás opäť prekvapilo. Vás i nás. V mene celého učiteľského 

kolektívu Vám chcem poďakovať za spoluprácu – Vaše deti boli pripojené aj s kamerou, boli 

aktívne, častokrát aj s úsmevom. Preto pochvalu si zaslúžia aj ony.  

Príjemné prežitie vianočných sviatkov želám Vám aj našim žiakom. 

Mgr. Lenka Richnavská, riaditeľka školy 

 

 


