
Počas jednej z aprí-
lových sobôt sme 
v našej obci opäť 
upratovali. Spolu 
sa nám podarilo 
zhromaždiť až 90 

m3 odpadu, ktorý 
bol umiestnený na 
rôznych miestach 
katastra obce.
Odvoz a likvidácia odpadu 
obec stála 1 534 eur. Na začiat-

ku brigády sa pred Obecným 
úradom zišlo 10 dobrovoľní-
kov, ostatní sa k upratovaniu 
pripojili neskôr. Počet zapo-
jených obyvateľov z rómskej 
osady nie je známy. Rozsah 
vyzbieraného odpadu bol  
v porovnaní s minulým rokom 
o štvrtinu vyšší.

 Vyhadzovať odpad do príro-
dy je zbytočnou námahou. Ko-
sit odváža odpad priamo spred 
vášho domu 54 krát ročne. n

Autor: František Korečko  
(je starostom obce)
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Jarné upratovanie obce 
nás stálo 1534 eur

Úvodom
Som nová šéfredaktorka 
Kika a spolu so svojim re-
dakčným tímom som si pre 
vás pripravila nové číslo 
obľúbených novín. Dúfam, 
že si v ňom každý nájde 
niečo, čo ho zaujme. 
 V júlovom čísle novín 
nájdete rozhovor so staros-
tom, ktorého funkčné obdo-
bie onedlho končí, postre-
hy končiaceho poslanca, 
informácie o tom, ako sa 
darilo materskej škole, ale 
aj článok o budúcej oddy-
chovej zóne v obci a mnoho 
ďalších zaujímavostí.
 Pripravili sme si pre vás 
aj novú rubriku, v ktorej 
nájdete obľúbené Sudoku 
a číselnú spájačku, ktorá 
možno poteší vaše deti. 
Keďže ide o letné číslo a leto 
je obľúbeným obdobím do-
voleniek a výletov, nechýba 
ani tip na výlet neďaleko 
obce. Prajem vám príjemné 
čítanie!
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Kandidovať vo voľbách by mal človek, 
ktorému obec nie je ľahostajná
Končiaci poslanec 
Miroslav Mičko 
píše o skúsenos- 
tiach so správou 
obce.
Nikdy som nerozmýšľal nad 
tým, že by som mal byť po-

slancom. Keď som bol pred 
rokmi viackrát oslovený, aby 
som do toho išiel, tak som sa 
to rozhodol skúsiť. Mal som 
ešte pred tridsiatkou, iste mi 
dáte za pravdu, že to bola úpl-
ne iná doba, iná spoločensko-
-politická situácia, iné kompe-
tencie obce – áno viem, každá 
doba je svojim spôsobom iná.
 Najprv som sa učil od star-

ších poslancov, ako to chodí. 
Za tie roky som prešiel spolu-
prácou s 5 starostami. Každý 
bol niečím iný, ale spoluprácu
s nimi si vážim a ďakujem im 
za ich prácu pre obec, hoci nie 
vždy sme sa vo veciach zhodli.
 Poslanec svojim názorom, a 
potom hlasovaním rozhoduje 
o chode obce, ako sa má ube-
rať. Z 5 poslancov môže mať 

aj každý iný názor na riešenú 
vec a niekedy aj dobrý názor 
môže byť prehlasovaný. Ale 
treba to prijať a ísť ďalej. Nie 
v hneve, ale v spolupráci, lebo 
len to buduje a nerozdeľuje. Za 
to ďakujem aj všetkým poslan-
com s ktorými som spolupra-
coval až doteraz, že to vždy tak 
bolo. Myslím, že som poslan-
com, ktorý sa snaží zmierňo-

vať napätie a nedorozumenie, 
ak nejaké vznikne.
 Baví má nielen sa stretávať 
s ľuďmi, ale aj vypočuť si ich 
názory a byť nápomocný tam, 
kde treba. Nad kandidovaním 
za poslanca by mal uvažovať 
človek, ktorému obec nie je 
ľahostajná, vie povedať svoj 
názor, ale stotožniť sa aj s 
(pokračovanie na str. 2)

:: Slovenský  
vodohospodársky 
podnik
upravil koryto 
potoka 



Kandidovať vo 
voľbách ...
... pokračovanie článku 
zo str. 1.

názorom iných a prijať ho. 
Človek, ktorému možno
ani brigáda nie je ľahostaj-
ná a vie si stáť za slovom.
 Nie je vždy ľahké rozho-
dovať o veciach obce, ale 
aj prijať kritiku ak treba. 
Vidíme, že v dnešnej dobe je 
to omnoho náročnejšie. Ak 
ľudia do toho nevidia, často 
majú skreslené predstavy. 
Preto sa musia veci
vysvetľovať, lebo poslanec 
dostal hlas od ľudí a zastu-
puje ich aj v hlasovaní. 
 Po 28 rokoch som sa 
rozhodol skončiť s prácou 
poslanca. Je to už dosť dlhá 
doba. Všetko má svoj čas  
a ja som dospel k záveru že 
je čas uvoľniť miesto iným. 
Som starší, mám povinnos-
ti v práci, aj v našom spo-
ločnom Združenom pozem-
kovom spoločenstve, aj  
v cirkvi. Chcem si trochu 
viac vychutnať svoje „de-
dovské povinnosti“- je to 
radosť. 
 Som rád, že môžem 
bývať v tejto obci, stretávať 
ľudí, ktorých mám rád,  
a na ktorých mi záleží a to 
myslím na každého z vás, 
kto číta tieto riadky a žije tu 
v Bačkovíku.
 Ďakujem svojej manžel-
ke za podporu, lebo je veľmi 
potrebná. Ďakujem aj Pánu 
Bohu za jeho pomoc pri 
mnohých rozhodnutiach.
 Nakoniec prajem tejto  
obci, aby sa rozvíjala  
a mala len tie najlepšie 
rozhodnutia aj s jej pred-
staviteľmi. Aby sa nám tu 
všetkým dobre žilo. Všetko 
dobré želám! n

Autor: Miroslav Mičko
(je obyvateľom obce  
v súčasnosti najdlhšie  
vykonávajúci úlohu  
poslanca)

Máte námet 
na článok? 
Zaujíma vás nejaká kon-
krétna téma? Chcete do 
novín prispieť vlastným 
textom? O čom by sa 
malo v obecných novi-
nách písať a v domác-
nostiach hovoriť? Dajte 
nám vedieť na: obecne.
noviny@backovik.sk .
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Kde v obci budeme mať 
oddychovú zónu?
24. mája 2022 rozhodlo Zastupiteľstvo obce o tom, že dlh, ktorý domácnosti splatili za posled-
ných 6 mesiacov - vo výške 5 400 eur, bude použitý na výstavbu detského ihriska. 

www.
BACKOVIK

.sk

Na verejnom zhromažde-
ní, ktorého dátum ešte nie 
je známy, sa rozhodne, kde 
bude oddychová zóna po-
stavená a z akých prvkov sa 
bude skladať. Ihrisko po-
stavia obyvatelia obce svoj-
pomocne. Prinášame vám 
názory niektorých obyva-
teľov na pripravované detské 
ihrisko.

Heňa (mama dvoch detí) n 
,,Myslím, že ideálnym mies-
tom by bolo ihrisko tam, 
kde bolo kedysi kúpalisko. 
Je to akurát v strede dediny, 
čiže každý by mal na ihrisko 
kúsok. Mohlo by byť aj zam-
knuté a kľúč by mohol mať 
možno aj obecný úrad, aby 
ihrisko slúžilo naozaj detič-
kám a nie dospelým na po-
píjanie a nočný život. Mohlo 
by pozostávať z hojdačky pre 
väčšie a menšie deti, piesko-
viska, šmýkačky s lezeckou 
stenou, pavučiny z lán na 
šplhanie v ideálnom prípade. 

Ale myslím, že úplne by sta-
čila nejaká väčšia veža, kde 
by bola šmýkačka, niečo na 
šplhanie, lozenie a hojdačky”.

Mirka (mama dvoch detí) n 
,,Noooo čo najbližšie k našim 
domom :) ale na to miesto nie 
je, takže jediné, čo mi dáva 
zmysel je ten trávnik vedľa 
požiarnej zbrojnice.  Čo by 
tam malo byť? Určite šmý-
kačka, hojdačky (min. 2), aby 
sa moje deti o ne nebili  
a nerevali :) ďalej lavičky  
a nech to je ohradené, keďže 
je to rovno za tou zákrutou... 
mne to vlastne stačí, nám 
viac nechýba”.

Erika (mama pár mesačného 
bábätka) n ,,Za nás by to teda 
bolo najlepšie niekde v strede 
dediny, aby k tomu mal  
v podstate každý blízko, aj 
keď naša dedina nie je veľká  
a tu je všade blízko :).  
A hlavne aby to bolo na 
takom mieste, a tak zabezpe-

čené aby to aj vydržalo, čiže 
áno, niekde pod kamerami. 
A čo by tam malo byť, ja asi 
veľmi nepoviem, lebo ne-
mám dostatočne staré dieťa 
ešte :). Ale tak určite nejaké 
pieskovisko, preliezky, nejaký 
domček, šmýkačka”.

Marta (mama dvoch detí) n 
,,Oddychová zóna je z môjho 
pohľadu veľmi dôležitá, nie- 
len pre malé deti ich mamy, 
otcov, ale aj pre dorastencov, 
mladých či dospelých, ktorí 
by radi trávili svoj voľný čas 
pri spoločných rozhovoroch 
či športe. Je to veľká výzva 
spraviť niečo pre našu obec 
do budúcna, za čo nám budú 
vďační aj naši potomkovia. 
Niečo, čo by mohlo byť aj na 
pohľad pekné a upravené  
(napr. stromy, kvety, lavič-
ky). Pozerám sa na to očami 
menších, veď aj my sme boli 
deti a chceli sme tráviť čas 
mimo domu s kamarátmi. 
Už len otázka kde. Za mňa - 

ja bývam oproti OÚ a tiež si 
myslím, že ak už sú splnené 
aspoň čiastočné podmienky 
(kamery ktoré stáli neja-
ké euro), tak by mohla byť 
oddychová zóna pri Obecnom 
úrade v strede dediny. Ak tam 
bude ihrisko, potom vyššie 
oplotenie je nutnosťou, z dô-
vodu nebezpečného vyhode-
nia lopty do priestoru - potok, 
cesta.”

František (starosta a otec 
10-ročného syna) n ,,Oddy-
chová zóna má byť postavená 
na pozemku obce, mala by 
stáť na verejnom priestran-
stve, optimálne v strede obce, 
aby k nej mal každý rovnako 
ďaleko. Pre ochranu jej vy-
bavenia pred vandalizmom 
by mala byť pod dohľadom 
kamier. Tie sú nainštalované 
na fasáde Obecného úradu. 
Preto odporúčam oddychovú 
zónu postaviť pred Obecným 
úradom.”

(anketu spracovala Kika)

Obyvatelia schopní mať spoločné 
ciele sú kvalitou obce
Rozhovor so starostom obce - Františkom Korečkom, ktorý je na konci funkčného obdobia 
Aké boli tvoje očakávania 
pred nástupom do funkcie?
Chcel som vidieť obec, ktorá 
je čistá, udržiavaná, vytvára 
podmienky pre individuálnu 
výstavbu domov a rozvíja sa 
ako materiálne (detské ihris-
ko, športové ihrisko), tak aj 
komunitne. V rómskej osade 
sa majetkoprávne vysporia-

dajú užívané pozemky, vlast-
níci dodatočne skolaudujú 
užívané stavby a nájde sa 
spôsob pre legálnu výstavbu  
v rómskej osade.
Čo ťa po nástupe do funkcie 
prekvapilo?
Čo všetko sa potrebujem 
naučiť. (Ale učím sa rád.) Za 
štyri roky som si uvedomil, 

že kvalitu obce nerobí ani 
tak starosta, než skôr obyva-
telia schopní mať spoločné 
ciele, schopní dohodnúť sa, 
darovať obci ročne niekoľko 
hodín dobrovoľníckej práce 
či finančný dar. Nakoniec 
mať dobrého suseda, ktorý ti 
pomôže a ty si ochotný pomá-
hať jemu, to je cena, ktorú vie 

obec len ťažko vytvárať.
Je niečo, čo by si už teraz 
urobil inak ako pred rokom/
dvomi?
Niekedy nemám pod kon-
trolou svoje emócie a moje 
reakcie mohli druhým ublížiť. 
Mrzí ma to, i keď sa snažím 
na sebe stále pracovať. Nemal 
som skúsenosti s „efektivi-



tou“ dotácií pre obec, preto 
sme nakúpili drahé projektové 
dokumentácie na zateplenie 
obecného úradu a školy, no 
nedosiahli na dotácie. Projekty 
sú v policiach. Školská kotol-
ňa nikde, drahé vykurovanie 
v škole a na obecnom úrade. 
Otázkou pre mňa zostáva, čo 
som za posledné 4 roky mohol 
urobiť, no neurobil.
Čo si mohol a neurobil?
Dnes viem, že skôr než míňať 
energiu a peniaze obce na 
prípravu žiadostí o dotácie, je 
lepšie sporiť a stavať skrom-
nejšie, ale hlavne lacnejšie 
za vlastné peniaze. Dotáciu 
na multifunkčné ihrisko sme 
napríklad podali pred dvoma 
rokmi. Dodnes chodia bačko-
vícke decká trénovať futbal do 
susedných Čakanoviec. 
Čo považuješ za svoj najväčší 
úspech v tejto funkcii?
Domnievam sa, že sa zníži-
lo etnické napätie. Pomáha 
tomu aj občianska hliadka. Do 
„peňaženky obce“ sme vniesli 
základný prehľad o obecnom 
hospodárení, zadlžovaní 
obce, možnostiach vytvárania 
finančnej rezervy, ktorá nám 
dovolí robiť rekonštrukcie 
chodníkov, školy, obecného 
úradu, a niečo vybudovať (pri-
pravujeme výstavbu detského 
ihriska). Výrazne sme zmen-
šili rozsah „čiernych skládok 
odpadu“ v okolí rómskej osady 
a rieky Olšava. Vrecový zber 
triedeného odpadu a nádoba 
na komunálny odpad pre kaž-
dého, kto ju potrebuje výrazne 

zefektívni triedenie 
a vývoz odpadu. Domácnosť 
má možnosť sama rozhod-
núť, na akú sadzbu za vývoz 
odpadu dosiahne. Obyvatelia 
spolu s obcou vytvorili lokalitu 
budúcej výstavby, ďalší vlast-
níci pozemkov spolupracujú 
na príprave zóny pre výstavbu 
domov.
Čo považuješ za svoje najväč-
šie zlyhanie/neúspech?
Vysporiadanie vlastníctva uží-
vaných pozemkov je tak na pol 
ceste. Nezískali sme súhlas 
50 % podielnikov s odpreda-
jom užívaných parciel, preto 
nie je možné spustiť odkupo-
vanie užívaných pozemkov. 
Pred minulými voľbami som 
sľuboval založenie sociálneho 
podniku. Nepodarilo sa mi ho 
založiť. V obci nepôsobí pod-
nikateľ ochotný prevádzkovať 
potraviny.
Aké sú tvoje vyhliadky  
do budúcna?
Opäť sa chcem uchádzať  
o dôveru voličov. Ak mi ju 
dajú, čaká nás prestavba 
školy. Plán obnovy EÚ chce 
odstrániť dvojzmenné vy-
učovanie a zvýšiť úspešnosť 
vzdelávania. Bude to pre obec 
veľká investícia, ktorú bude 
potrebné zvládnuť. Taktiež 
bude potrebné pokračovať vo 
vytváraní podmienok legálnej 
výstavby. V lokalite Kapusťan-
ky bude potrebné stavať vetvu 
verejného vodovodu a kanali-
zácie. Rómska osada potrebuje 
majetkoprávne vysporiadanie 
a pravidlá legálnej výstavby. 

Vzhľad cintorína je na pováže-
nie. Obec potrebuje investovať 
do tohto verejného priestoru.  
V prípade, že sa obyvatelia 
obce rozhodnú ináč, rád by 
som sa venoval rozvoju digita-
lizácie štátnej správy  
a auditom. Práca starostu mi 
ukázala nové oblasti záujmu,  
v ktorých sa chcem ďalej roz-
víjať.
Čo by si na záver odkázal 
čitateľom? Čo praješ obci do 
budúcich rokov?
Chcem sa Bačkovičanom 
poďakovať za dôveru a spolu-
prácu. Oceňujem ich verejný 
záujem, konštruktívny návrh, 
ktorý priniesli, ich účasť na 

dobrovoľníckych brigádach  
i verejných zhromaždeniach. 
Ďakujem obyvateľom rómskej 
osady, ktorí upratujú odpad v 
okolí a povzbudzujú susedov 
ku skrášľovaniu osady.  
V kolegoch na Obecnom úrade 
som mal veľkú oporu. Sú 
cennou súčasťou správy obce. 
Bačkovičanom prajem dobrú 
voľbu budúceho starostu, ale 
hlavne dobré vzťahy v dedine, 
čas na spoločné stretnutie  
a susedské rozhovory, schop-
nosť riešiť problémy a navzá-
jom si pomáhať. n 

(Zhovárala sa Kika)

TIP NA LETNÝ 
VÝLET: Výstup 
na Rankovské 
skaly
Rankovské skaly, ktoré pa-
tria do pohoria Slanských 
vrchov, lákajú turistov nád-
hernými výhľadmi a zaují-
mavými skalnými blokmi 
majestátnych rozmerov. 
 Z vrcholových častí je 
možné si užívať krásne 
výhľady na údolie rieky To-
rysy, Slanské vrchy, Košic-
kú kotlinu a východné časti 
Slovenského rudohoria. V 
prípade dobrého počasia 
a jasnej oblohy je možné 
vidieť aj končiare Vysokých 
Tatier. 

Ako sa dostať  
na Rankovské skaly?

Ku skalám vedie zelená tu-
ristická trasa priamo z obce 
Herľany. Celý výstup trvá 
asi hodinu a ide o mierne 
stúpanie, ktoré zvládnu aj 
deti. Pri konci narazíte aj 
na malý zurčiaci potôčik. 
Na vrchu Rankovských skál 
si užijete krásne výhľady na 
okolité hory a vrchy. 
 Územie Rankovských 
skál je prírodnou rezer-
váciou s najvyšším stup-
ňom ochrany. Predmetom 
ochrany je nielen skalný 
komplex, ale i jeho typické 
spoločenstvá so vzácnymi a 
ohrozenými druhmi rast-
lín. Krásne skalné komple-
xy sú tvorené sopečnými 
horninami - ide o dôkaz 
niekdajšej vulkanickej čin-
nosti. n  Autorka: Kika

Chcete byť 
efektívne  
informovaní 
Obecným  
úradom?
Nechajte si zasielať infor-
mačné SMS. Stačí sa zare-
gistrovať na web sídle obce 
www.backovik.sk v časti 
SMS Rozhlas. V prípade, 
že nevyužívate internet, 
s registráciou Vám určite 
radi pomôžu mladší členo-
via domácnosti. Alebo stačí 
prísť s mobilným telefó-
nom do kancelárie Obecné-
ho úradu a s registráciou 
Vám pomôže zamestnanec 
obce. n
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Volám sa Ľuboš Zuskár, po-
chádzam z obce Olšovany. 
Som učiteľ, už tridsať rokov 
pripravujúci nové generácie 
murárov. Do Bačkovíka som 
sa spolu s rodinou prisťahoval 
v roku 1991. Mal som vtedy 23 
rokov, plno ideálov, plánov 
a chuti do života. Som z ge-
nerácie, ktorá chcela pomôcť 
ľuďom oslobodiť sa od tota-
litného sveta, zmeniť spôsob 
uvažovania a zlepšiť ich život. 
Stále som patril medzi ľudí, 
ktorí za akúkoľvek pomoc 
nikdy nečakali finančnú či inú 
odmenu.
 V roku 1993 ma pred komu- 
nálnymi voľbami navštívil 
vtedajší obecný poslanec 
s odôvodnením, že o mne 
počuli a preto ho za mnou po-
siela starosta, ktorý ma žiada, 
aby som prišiel na zasadnutie 
zastupiteľstva. Ponuku som 
prijal, spolupracoval som 
s nimi a im sa to zapáčilo. 
Následne som bol dve volebné 
obdobia poslancom OZ, počas 
volebných období dvoch sta-
rostov. Snažil som sa pracovať 
pre obec a naďalej plniť svoju 
základnú misiu – pomáhať 

tým, ktorí to najviac potre-
bujú.
 Dôležitým medzníkom  
v mojom živote bolo naruše-
nie podložia po realizovaných 
vrtoch nad našou obcou (firma 
Nafta Gbely) a následné zni-
čenie vody v studniach ľudí, 
ktorí majú prítok z prameňa 
od Rankovských skál. Stalo sa 
to v roku 1996 a odvtedy ľuďom 
priteká do studní mangán 
s uhlíkom a voda je čierna 
a mastná.  Pitie tejto vody 
poškodzovalo u ľudí oblič-
ky – tvorba cýst a bohužiaľ aj 
nádorov a ešte to spôsobovalo 
zvýšenú tvorbu bradavíc  
a znamienok.
 Na záver poslednej schôdze 
OZ, v roku 2002, ma poslanci 
vyzvali, aby som kandidoval 
za starostu obce a snažil sa, 
„aby v tom našom Bačkovíku 
niečo bolo“. Presvedčili ma.  
V januári 2003 som vstúpil do 
sveta komunálnej politiky, 
plného závisti, zákernosti  
a intríg.  Ďakujem Pánu Bohu, 
že na obecnom úrade som bol 
väčšinou obklopený ľuďmi, 
ktorí chceli mne aj obci po-
môcť. Moje celoživotné krédo 

je, že „ samému je najlepšie 
na záchode“ a tak som malý 
Bačkovík zapájal do rôznych 
projektov, výziev a hlavne, 
začal som spolupracovať so 
starostami okolitých obcí – 
Boliarova, Keceroviec, Ran-
koviec, Herlian a Vtáčkoviec.  
Spolu sme od roku 2004 začali 
pracovať na vybudovaní in-
fraštruktúry v našej oblasti. 
Kecerovciam sa to podarilo aj 
bez nás skôr a tak: Bačkovík, 
Boliarov, Rankovce a Vtáčkov-
ce sme ako bratia bojovali 
s nástrahami a problémami, 
ktoré nám ministerstvá „vy-
rábali“, až do roku 2011, kedy 
nám minister pôdohospo-
dárstva Zsolt Šimon podpísal 
výstavbu vodovodov, kanalizá-
cií, vrátane prípojok, dostavbu 
ČOV, výstavbu ciest, výmenu 
svietidiel a výstavbu zastávky.  
Ovtedy sa dá po obci prejsť bez 
toho, aby človek cítil zápach 
žúmp a zároveň každý človek 
má prístup k pitnej kontrolo-
vanej vode. Samozrejme platí, 
že nič na tomto svete nie je 
zdarma a tak my všetci by 
sme si mali vodu a kanalizá-
ciu vážiť a zároveň Obci Bač-

kovík, za jej poskytnuté služby 
platiť. 
 Čo dodať na záver? Slovo 
starosta je odvodené od slova 
starať sa, slúžiť ľuďom, byť im 
príkladom a hlavne ich milo-
vať a odpúšťať im ich občasné  
povýšenecké správanie. Snažil 
som sa o to 12 rokov polovičné-
ho úväzku s plným výkonom.  
Preto si vážme človeka, ktorý 
sa v súčasnosti pustil do boja  
s nástrahami tohto sveta  
a snaží sa pomôcť obci.  
Z vlastnej skúsenosti viem, 
že je to ťažká a zodpovedná 
práca, ktorej musí človek „žiť, 
mať svoje sny,  plány a hlavne 
- mať pevné nervy“ a podriadiť 
práci pre obec svoj život.
Tejto obci prajem minimálne 
naďalej tak dobrého starostu, 
akého má, nám občanom pra-
jem veľa zdravia, šťastia  
a pokojný život v obci Bačko-
vík. n  

Autor: Ľuboš Zuskár 
(bol starostom obce v rokoch 
2002 až 2014.)

Spomienky a nadobudnuté  
životné skúsenosti
Niekdajší starosta Ing. Ľuboš Zuskár spomína, ako bol poslancami vyzvaný kandidovať.

Majte v mobile
Miestna
Poriadková
Služba
0910 434 910
0948 734 884



V škole sa mali deti učiť tzv. 
trivium – čítať, písať, počítať,  
a tak získať základnú všeobec-
nú gramotnosť. Sama cisárov-
na bola vysoko inteligentná  
a vzdelaná. Vedela, že vzdela-
nie dodáva ľuďom sebavedo-
mie a neskôr široký prehľad 
o vede, technike a celkovom 
spoločenskom dianí.
 Povinná školská dochádzka 
trvá v súčasnosti 10 rokov.  
Žiaci na 1. stupni ZŠ nado-
budnú základné vedomosti zo 
slovenského jazyka, naučia sa 
čítať, písať, zoznámia sa  
s literatúrou, autormi det-
ských básní, rozprávok a pies-
ní. Neskôr sa naučia vybrané 
slová i slovné druhy. Naučia 
sa počítať, riešiť jednoduché 
matematické operácie. Vo 
4. ročníku sa vo vlastivede 
oboznámia so základnými 
poznatkami o svojej rodnej 
vlasti Slovensku, v prírodo-
vede sa naučia o vesmíre a 
planéte Zem, prečo sa strieda 
deň a noc, o ľudskom tele a 
prírodných spoločenstvách. Na 
hodinách anglického jazyka 
sa ich slovná zásoba rozširuje 
o nové anglické slová. Vedia, 
že sa ním dorozumejú všade 
vo svete, porozumejú hlav-
ne textom ich obľúbených 
piesní. Hodiny informatiky 
ich naučia základom práce s 
PC. Pre žiakov vo veku 6 až 10 
rokov je veľmi dôležitá telesná 
výchova, ktorej sa im v škole 
dostáva v zdravej miere. Pohyb 
žiakov podporuje zdravie a 
prináša radosť. K dokonalosti 
vyučovacieho procesu na našej 
škole patria záujmové útvary, 
kde žiaci môžu naplno prejaviť 
svoje schopnosti. Naši štvrtáci 
majú radi svoju školu, preto-
že po neustálom „vštepovaní 
do ich hlavičiek“ pochopili, 
že vzdelanie je dôležité a byť 

múdrym ešte lepšie. 
 Dobrý žiak s dobrými 
známkami má predpoklad  
k ďalšiemu štúdiu, a tým aj  
k zamestnaniu. Štvrtáci opus-
tili brány našej školy a budú 
pokračovať vo vzdelávaní od 
5. ročníka na ZŠ v Bidovciach. 
Vedia to veľmi dobre, boli  
k tomu celý čas vedení, mali 
výbornú školskú dochádzku  
a podávali čo najlepšie výsled-
ky z každého vyučovacieho 
predmetu. Ich motto bolo: 
„Učíme sa pre seba a radi!!!“
 Vzdelanie je dôležitým fak-
torom rastu a pokroku spoloč-
nosti. Keď sú ľudia vzdelaní, 
môžu byť dôležitým prínosom 
pre svoje rodiny a spoločnosť 
v rôznych oblastiach, čím vy-
tvárajú stabilnú a stimulujúcu 
komunitu.
 Prečo je vzdelanie pre 
spoločnosť také dôležité? 
Predstavme si, že sme nedo-
stali žiadne vzdelanie. Potom 
by sme nemohli používať 
toto technické zariadenie, 
na ktorom čítame tento text. 
Vôbec by sme nevedeli čítať. 
Ani by nám nenapadlo spýtať 
sa: ,,Prečo je vzdelanie dôleži-
té?”
 Spoločenský život bez vzde-

lania nie je možný, najmä nie 
s našou komplexnou digitali-
zovanou spoločnosťou. Vzdelá-
vanie je viac ako to, čo sa učí 
v škole – vzdelávanie je súbor 
zručností, vedomostí, zmyslu-
plného správania, ktoré sme 
sa naučili. Vzdelanie nás robí 
silnými a šťastnými, umož-
ňuje nám formovať svoj život 
vlastným spôsobom: od stavby 
domu a výchovy detí až po 
nájdenie osobnej vízie, pláno-
vanie kariéry a spoločenský 
vplyv – vzdelanie je lojálny  
a silný partner po našom 
boku. Vzdelanie zachraňuje 
svet a rieši sociálne a ekologic-
ké problémy. Klimatické zme-
ny, pandémie, rovnosť príle-
žitostí, rovnosť medzi mužmi 
a ženami - na zložité otázky 
neexistujú jednoduché odpo-
vede, preto je potrebné nájsť 
riešenie pre každú situáciu  
s pomocou príslušného ve-
deckého alebo sociologického 
základu - to si vyžaduje vzde-
laných ľudí. Vzdelanie vytvára 
pracovné vyhliadky. Čím viac 
školení a zručností máme, 
tým širšie máme možnosti. 
Potom sa môžeme sami roz-
hodnúť, či chceme pracovať 
viac manuálne, s ľuďmi, so 

strojmi alebo s abstraktnými 
teóriami. Vzdelanie posilňuje 
sebavedomie. Je psychologicky 
a ekonomicky cenným zdro-
jom, ktorý nám môže pomôcť 
žiť silný život. S určitým vzde-
laním môžeme intenzívnejšie 
vnímať aj svoje slabosti, svoje 
utrpenie a utrpenie sveta. Vz-
delanie nás robí kreatívnymi. 
Čím viac vedomostí  
a súvislostí poznáme, tým lep-
šie dokážeme žonglovať  
s vedomosťami – a tak rozvíjať 
nové nápady, vytvárať vynále-
zy, riešiť problémy.
 Čo je vzdelanie? Je me-
radlom toho, ako dobre si 
človek uložil a dokáže spraco-
vať informácie o realite. Tie sú 
primárne založené na súvis-
lostiach medzi tým, čo sa deje 
vo svete, a tým, ako sa s tým 
človek vyrovnáva. Vzdelanie 
označuje tak proces učenia a 
prenosu vedomostí, ako aj vý-
sledok, informačné schopnosti 
v mozgu človeka. Vzdelanie 
zvyšuje kvalitu života jednot-
livca i celej spoločnosti. n

Autorky: Mgr. Lenka Števico-
vá (triedna učiteľka 4. roční-
ka), Mgr. Marcela Rohaľová 
(triedna učiteľka 3. ročníka)

Vzdelaní ľudia môžu byť prínosom 

pre svoje rodiny a spoločnosť
Už rakúsko–uhorská cisárovná Mária Terézia ako prvá na svete uzákonila 
povinnú školskú dochádzku pre všetky deti z chudobných i bohatých rodín.

29. októbra 
nás čakajú aj 
voľby do orgá-
nov Košického 
samosprávne-
ho kraja
n Zastupiteľstvo Košické-
ho samosprávneho kraja 
určuje počet poslancov na 
volebné obdobie 2022 – 26 v 
počte 57 a 11 volebných ob-
vodov pre voľby do orgánov 
KSK.
n Obec Bačkovík je súčas-
ťou volebného obvodu č. 
5 – Košice - okolie, ktorý 
tvoria  obce a mestá v poč-
te 114 s počtom obyvateľov 
129 464. Volebný obvod volí 
9 krajských poslancov.
Sídlo obvodnej volebnej 
komisie Okresný úrad 
Košice - okolie, Hroncova 
13, 040 01 Košice. 
n Informácie o spôsobe 
hlasovania
Volič môže voliť len v obci 
svojho trvalého pobytu vo 
volebnom okrsku, v kto-
rého zozname voličov je 
zapísaný.
 Volič je povinný po prí-
chode do volebnej miest-
nosti preukázať svoju 
totožnosť predložením
občianskeho preukazu 
alebo dokladu o pobyte pre 
cudzinca.
 Okrsková volebná 
komisia vydá voličovi 
prázdnu modrú obál-
ku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky obce a 
dva hlasovacie lístky s 
modrými pruhmi - jeden 
hlasovací lístok pre voľby 
do zastupiteľstva kraja a 
jeden hlasovací lístok pre
voľby predsedu kraja.  
 Potom okrsková voleb-
ná komisia vydá voličovi 
prázdnu bielu obálku opa-
trenú odtlačkom úradnej 
pečiatky obce a dva biele 
hlasovacie lístky - jeden 
hlasovací lístok pre voľby 
do obecného zastupiteľstva 
a jeden hlasovací lístok 
pre voľby starostu obce.
 Na hlasovacom lístku 
pre voľby do zastupiteľstva 
samosprávneho kraja 
môže volič v obci Bačkovík 
zakrúžkovať najviac 9 kan-
didátov. Na hlasovacom 
lístku pre voľby predsedu 
samosprávneho kraja 
môže volič zakrúžkovať 
poradové číslo len
jedného kandidáta.
 Ak volič vloží hlaso-
vací lístok do nesprávnej 
obálky, hlasovací lístok je 
neplatný. 
 Ak volič vloží obálku 
do nesprávnej schránky 
na hlasovanie, je takéto 
hlasovanie neplatné.

OBECNÉ NOVINY BAČKOVÍK 2/2022 STR. 4

V Materskej škole to po dlhšej dobe opäť žilo
Druhá polovica školského roka sa v materskej škole niesla v duchu karnevalu, ktorý sa konečne 
po Covidovom období uskutočnil v spolupráci s Centrom voľného času Košice v marci.
S CVČ spolupracujeme už dlhé 
roky a aktivity sa nám osved-
čili. Deti si priniesli z domu 
masky a škrabošky si vyrobili 
v MŠ a karneval sa mohol 
začať. Bolo to príjemné do-
poludnie obohatené rôznymi 
súťažami, spevom a tancom 
masiek. Dopoludnie plné zá-
bavy, radosti a smiechu deti. 
Deti nakoniec čakala sladká 
odmena.
 V apríli sme si do našej ma-
terskej školy pozvali tety s CVČ 
a prežili s nimi zážitkové do-
poludnie na tému „VČIELKA“. 
Deti sa dozvedeli veľa nových 

informácii o včelách, trúdoch, 
mede, plastoch, vosku. Robili  
s deťmi rôzne aktivity, súťaži-
vé hry a nakoniec si deti vyro-
bili voňavé  sviečky s včelieho 
vosku. Bolo to veľmi zaujímavé 
a poučné dopoludnie. Odmena 
bola sladká a  potleskom detí 
poďakovali tetám za krásny 
zážitok.
 V júni majú všetky deti na 
celom svete svoj sviatok,  
a to je Medzinárodný deň detí 
MDD. Aj v našej materskej ško-
le sme ho oslávili, ako sa patrí 
spolu so Základnou školou  
a s CVČ. Dopoludnie plné súťa-

ží, pohybových hier, tanca  
a dobrej nálady. Vonku na 
školskom dvore sa deti vybe-
hali, vyšantili a ich úsmevy  
a dobrá nálada hovorili za 
všetko. Nakoniec dostali 
odmenu ku svojmu sviatku 
a zážitky porozprávali doma 
rodičom.
V našej materskej škole sa 
vieme zabávať, súťažiť, ale tiež 
sa aj učíme a pripravujeme 
v tomto období na zápis do 
základnej školy, ktorý sa koná 
každý rok v apríli. Deti si opa-
kujú farby, geometrické tvary, 
počítanie, kreslenie, grafomo-

torické tvary, kreslili postavu, 
vyfarbovali obrázky a všetko 
čo sme sa učili v priebehu 
celého roka. 
 Po zápise sa v MŠ školský 
rok nekončí, pokračuje ďalej 
nielen zábavou, ale aj hravým 
učením. Stále sa učíme nie-
čo nové a tiež si opakujeme 
všetko, čo sme sa počas celého 
školského roka naučili. n

Autorka: Slávka Semaničová 
(učiteľka v MŠ Bačkovík)



Za posledné štyri roky 
bolo v našej dedine 
zasiatych veľa se-
mien. Kdekoľvek sa 
pozrieme, je vidno 
zmenu. Ani strom ne-
vyrastie rýchlo, ale za 
mnoho rokov, dôleži-
té je, aký má základ, 
miesto, ako sa o neho 
staráme.

Za posledné roky sa začalo  
v dedine viac vecí naraz, niek-
toré ešte nie sú ukončené, no 
treba na to čas a samozrejme 
ľudí. Ľudí so záujmom. Niekde 
sa ešte len postupne niečo 
vyvíja, no cieľ rozvoja obce 
je jasne postavený. Bola som 
poslankyňou 8 rokov. Chcem 
sa s Vami podeliť, so svojím 
názorom, nie kritikou. Prvé 4 
roky, som sa oťukávala. Ne-
bolo od nás poslancov, poža-
dované zapájať sa do veľkých 
aktivít, ale ani sa nič veľké  

v obci nedialo. Napriek tomu, 
ak človek je poslancom, podpi-
suje sa za všetky dôležité roz-
hodnutia a počíta aj s kritikou. 
Poslanec má zodpovednosť za 
svoje rozhodnutia, za to ako sa 
nakladá s financiami, všetko 
má slúžiť k prínosu pre obec  
a zároveň byť v súlade so zá-
konmi.
 V druhom štvrťročnom 
období sme boli ako poslanci 
vyzývaní k väčšej spolupráci 
a aktivite. Presne toto chcem 
vyzdvihnúť, je to dôležité, aby 
sme držali spolu a plánovali 
spoločné aktivity /pracovné, 
spoločenské budujúce sociálne 
vzťahy/.
 Vyzdvihujem osobnosť te-
rajšieho starostu – práve jeho 
zanietenie, aktivitu, pracovnú 
nasadenosť pri zveľaďovaní 
obce, rozhľadenosť vo všetkých 
smeroch a cielené plánovanie 
(naplánované projekty do bu- 
dúcna sú reálne, treba na to 
len čas). Starosta zaviedol do 
obce informovanosť, ktorú si 
sami ľudia žiadali a po dlh-
šom čase aj poriadok. n

Autorka: Marta Ovadová  
(poslankyňa obecného 
zastupiteľstva)

Čo si myslíte  
o aktuálnom vedení 
obce?

„Boli pred týmto starostom 
starší starostovia a nespra-
vili to, čo spravil on v dedi-
ne. Stará sa o ľudí tak, ako 
správny starosta. Obec vedie 
k dobrému !!!!! Je síce mladý, 
ale urobil to, čo by iný starosta 
neurobil. A preto schvaľujem 
to, že dal recyklovať komunál-
ne odpady a že obec je čistá 
– aj u rómov. Stará sa o ľudí a 

verím tomu, že uvedie obec do 
každej dobrej činnosti.

Čo hodnotíte ako ne-
gatívne?

„Starosta je síce mierne vý-
bušný, ale tak ako každý jeden 
človek. Ale verím tomu, že 
je schopný robiť pre ľudí to 
najlepšie. Lebo to čo dokázal 
urobiť pre obec nedokázal ani 
jeden starosta.” n

Autor: Andrej Jožka st. 
(dhoročný obyvateľ Rómskej 
osady)

Ako hodnotia vedenie obce  

obyvatelia a poslanci?
„Nehodnoťte deň svojou žatvou, ale tým, čo ste zasadili“. Robert Louis Stevenson

Krátke správy
n Biologicky odpad od 
roku 2023 už nebude 
možné umiestňovať do 
nádob komunálneho od-
padu. Obec žiada domác-
nosti o potvrdenie kom-
postovania. Obce budú 
mať možnosť bezplatne 
kompostovať, alebo platiť 
za jeho vývoz.
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Krátke správy
n Obec zmenila pravidlo 
o nádobách na komunál-
ny nevytriedený odpad. 
Domácnosť s počtom 1 - 4 
členovia (doposiaľ to bolo 
5 členov) má nárok bez-
platne si zapožičať nádobu 
na komunálny nevy-
triedený odpad. Ak vám 
počet nádob v domácnosti 
nestačí, požiadajte Obecný 
úrad o pridelenie ďalšej 
očipovanej nádoby ...
n Plán obnovy EÚ navr-
huje dostavať Základ-
nú školu v Bačkovíku a 
odstrániť dvojzmennú 
prevádzku. Obec plánuje 
zrekonštruovať a pristavať 
budovu tak, aby sa žiaci 
1. - 4. ročníka vyučovali 
iba dopoludnia, mohli sa 
naobedovať a popoludní 
navštevovať školský klub 
detí.
n Svah pod cestou  
v Rómskej osade klesá. 
Bolo ho potrebné spev-
niť skôr, než by sa cesta, 
verejný vodovod a verej-
ná kanalizácia poškodili. 
Náklady na spevnenie 
svahu činili výdavok 1320 
eur. Aktivační pracovníci 
upravili svahový terén.

Čas na relax a zábavu
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Do prázdnych políčok postupne dopĺňajte 
čísla od 1 po 9 tak, aby sa každé číslo 
nachádzalo v každom riadku, 
v každom stĺpci a v každom 3 x 3 štvorci 
IBA RAZ.

Spojte čísla 
v správnom poradí 
a odhaľte skrytý obrázok ...

Zdroj: mojesudoku.sk Zdroj: predskolaci.cz


