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Stanislav Duda, starosta obce 

 

Snehobiela 

VLADO KERTIS 

Hádam budú biele! 

Kričia detské hlasy 

cez nezbedné vločky 

každý čiapku dá si... 

 

A hoci je trochu zima 

mráz kreslí inovať 

rozmýšľaš len tak 

a chce sa ti smiať 

 

Nebesá, anjeli, 

dieťa a kolíska 

nech je vôkol stále 

kto si ťa vystíska 

 

A pokoj všetkým ľuďom,  

radostné fanfáry 

a lásku pod stromček 

a nebeské dary... 

  

 

 

Milí spoluobčania, 

STANISLAV DUDA, STAROSTA 

OBCE 

blížia sa Vianoce a nastáva čas 

otvárania ľudských sŕdc.      

Sú to sviatky pokoja, lásky a radosti 

z narodeného Spasiteľa Pána Ježiša.  

Práve tento vianočný čas v nás  

ľuďoch prebúdza tie lepšie stránky. 

Snažíme sa viac ako inokedy byť 

k sebe priateľskí, milí, ohľaduplní  

a aj viac načúvame jeden druhému. 

V tejto neistej dobe je dôležité 

neuzatvárať sa do seba,  

ale byť voči sebe empatickejší 

a otvorenejší. Nenechajme sa  

ovplyvniť množstvom negatívnych 

správ, ktoré na nás striehnu takmer  

z každej strany. Myslime pozitívne, 

neklesajme na duchu a verme v lepšie, 

svetlejšie zajtrajšky. Na krajších 

dneškoch môžeme pracovať už dnes. 

Potešme svojich blízkych či známych 

tým najjednoduchším a pritom 

najkrajším - láskavým a teplým 

ľudským slovom. 

 

   

Prejde pár dní a zasa sa rok s rokom 

vymení. Doznie rok 2020. Poďakujeme  

mu za všetko dobré, čo nám priniesol,  

i za to, že sme prežili jeho čierne dni  

bez ujmy na zdraví. 

Niektorí spoluobčania sa Nového roka 

nedožili – vzdajme im úctu a venujme 

tichú spomienku. Iní nastúpili na cestu 

života svojím prvým plačom, privítajme 

ich s otvorenou náručou. Máme pred sebou 

365 dní nového roka, zaobchádzajme 

s nimi tak, aby sme ich dobre využili, aby 

boli naplnené láskou človeka k človeku. 

   

Želám Vám, drahí spoluobčania, 

požehnané vianočné sviatky. Nech vás 

radosť z narodenia Božieho Syna naplní 

a sviatočný čas prežiari vaše životy.  

Nech zdravie, šťastie, láska a úspech 

sprevádzajú vaše kroky po celý nový rok. 

 

Stanislav Duda, starosta obce. 
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100. VÝROČIE OD POSVÄTENIA 

EVANJELICKÉHO A. V. CHRÁMU 

BOŽIEHO V ZÁMUTOVE 

1920 – 2020 

Terénna sociálna 

práca v obci 

Zámutov 
TSP A TP ZÁMUTOV      

  Terénna sociálna práca a terénna práca, 

predstavuje vyhľadávanie a nachádzanie 

riešení pre jednotlivcov a rodiny, ktoré sú 

odkázané na pomoc v sociálnej oblasti. 

Poskytujeme základné informácie 

(sociálne poradenstvo) v krízových 

situáciách a zabezpečujeme potrebné 

sociálne služby.  

V prípade potreby klienta sprevádzame  

aj do jednotlivých inštitúcií. 

Spolupracujeme a sprostredkúvame 

výmenu informácií medzi klientmi a 

inštitúciami v danej lokalite, napr. obecný 

úrad, základná škola, materská škola, úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné 

zariadenia a pod. Je potrebné zdôrazniť, že 

terénna sociálna práca je pomáhajúcou 

profesiou a jej primárnym cieľom je riešiť, 

odstraňovať a predchádzať sociálno- 

patologické javy. Ide hlavne o intervencie 

v marginalizovanom prostredí,  

ale i v znevýhodnených skupinách  

v rámci majority. 

Snažíme sa o zlepšenie sociálnych 

podmienok a zvyšovanie životnej úrovne 

bývania v dotknutej lokalite. Zároveň 

motivujeme mladých a usmerňujeme ich 

pri hľadaní možností, ako sa zamestnať. 

Vieme, že predpokladom úspešného 

uplatnenia sa na trhu práce je vzdelanie. 

Preto vedieme budúcich absolventov k 

riadnemu dokončeniu štúdia na stredných 

školách, resp. stredných odborných 

školách. Podieľame sa na pravidelnej 

zdravotnej osvete, kedy spolupracujeme  

s pediatričkou a miestnym obvodným 

lekárom. 

 

TSP/ TP apeluje a realizuje osvetu a 

informovanie o víruse COVID-19 v MRK, 

ide o dodržiavanie preventívnych opatrení- 

nosenie rúšok, hygiena rúk, dodržiavanie 

vzdialenosti, usmernenie klientov, rodiny 

ktorí sú v domácej izolácii, aby sledovali 

svoj zdravotný stav, prerušili sociálny 

kontakt, necestovali. 

     V poslednom čase sa závažným 

problémom stávajú početné exekúcie,  

pri riešení ktorých spolupracujeme  

s exekútorskými úradmi, a v mene klienta 

vieme dohodnúť splátkový kalendár, ako 

aj úplne oddlžiť klienta formou osobného 

bankrotu. V súčasnosti projekt Terénna 

sociálna práca a terénna práca pokračuje 

druhou fázou, ktorá spadá pod Úrad 

splnomocnenca vlády SR pre rómske 

komunity a Ministerstvo vnútra  

Slovenskej republiky. 

 

 

ĽUBOŠ KUBAČKA, ZBOROVÝ FARÁR, 

KONSENIOR ŠZS 

 

V 17. nedeľu po Svätej Trojici – 

(4.10.2020) o 10:00h. sa v cirkevnom 

zbore evanjelickej cirkvi a. v., vo filiálke 

Zámutov konali slávnostné služby Božie 

pri 100. výročí  

od posvätenia chrámu Božieho. Na 

službách Božích liturgovali br. farár Ľuboš 

Kubačka, s. farárka Zuzana Kubačková, 

ktorá kázala  

a v rámci programu priblížila históriu 

filiálky Zámutov i prevedené práce na 

chráme Božom.  

Bola uvedená publikácia básní  

s názvom Cesta za svetlom – autorky 

Viery Ďorďovičovej, rodáčky zo 

Zámutova, ktorá sa v rámci spoločenstva 

prihovorila a predniesla jednu zo svojich 

básní. 

Služieb Božích sa zúčastnil aj pán starosta 

Stanislav Duda, ktorému ďakujeme  

za ústretovosť, pomoc a angažovanosť  

pri mnohých prácach na kostole. 

Napriek situácii aká momentálne prevláda 

nielen na Slovensku, sme vďační Pánu 

Bohu, že sme mohli sláviť 100. výročie. 

 

Zboroví farári, Zuzana a Ľuboš Kubačkovci, 
Viera Ďorďovičová, dozorkyňa 

 

Služby Božie pri príležitosti 100. výročia 
posvätenia chrámu 

 

 



 ZÁMUTOVSKÉ NOVINY 
 

STRANA 3 

Materská škola Zámutov 388 

MARTA BEZEKOVÁ, 

RIADITEĽKA ŠKÔLKY 

388 

Rok 2020 sa dostal ku 

koncu a  postupne začíname 

bilancovať čo nám daný rok 

priniesol.  

Za toto obdobie sme boli 

svedkami niekoľkých 

dôležitých udalostí, ktoré 

ovplyvnili svetové, ale aj 

domáce dianie. Sledovali 

sme politické rozhodnutia, 

pandémiu COVID-19 vo svete i na Slovensku, prírodné katastrofy, športové 

vrcholové podujatia, alebo sme sa rozlúčili s blízkymi osobami v rodine 

i s množstvom známych osobností.  

Každodenné radosti i starosti a pokojný život detí i zamestnancov v našej 

materskej škole prerušil COVID-19, ktorý spôsobil to, že sa brány našej škôlky 

zatvorili na neurčito a nik nevedel kedy sa znovu otvoria.  

Z tohto dôvodu nebolo možné zrealizovať výchovno-vzdelávací proces a ani 

množstvo pripravených aktivít pre deti i pre rodičov. 

Od 13.marca 2020 až do 30. mája 200 bola prevádzka našej materskej školy  

z dôvodu COVID-19 prerušená. Rodičia boli o aktuálnom dianí pravidelne 

informovaní prostredníctvom skupiny na facebooku „Škôlka tak trochu inak“  

na webstránke MŠ, prostredníctvom SMS správ či telefonicky.  

Koniec školského roka sme  ukončili trochu netradične až v júli,   

s nižším počtom detí, bez aktivít na aké sme boli zvyknutí a s opatreniami,  

ktoré vyplývali z danej situácie. 

S obavami sme čakali čo nám prinesie september a začiatok školského roka. 

Popasovali sme sa s opatreniami a usmerneniami, ktoré sme dostávali  

z ministerstva školstva. Vďaka ústretovosti rodičov, ich pochopeniu  

a vzájomnému rešpektu so zamestnancami materskej školy sa nám to podarilo 

ustáť. Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým zamestnancom materskej 

školy, že sa tejto novej situácie zhostili výborne, že boli disciplinovaní, že si 

navzájom pomáhali, podporovali sa a postarali sa o dobrú klímu na pracovisku. 

Končí sa rok 2020 a ja som rada, že aj napriek covidovej situácii, v škôlke 

vládne čulý ruch, smiech a džavot detí je počuť každý deň, deti sú veselé  

a šťastné. A predsa len jednu akciu sa nám podarilo zrealizovať.  

V spolupráci so starostom obce, sme pripravili pre deti Mikuláša, ktorý prišiel aj 

s anjelikom a potešil deti svojou prítomnosťou aj sladkosťou. 

Týmto sa chcem v mene svojom i v mene zamestnancov materskej školy 

poďakovať vedeniu OcÚ za spoluprácu v roku 2020 a aj za to, že sme túto 

covidovú situáciu nakoniec zvládli a nemuseli sme opäť materskú školu 

zatvárať.  

Každý  deň, týždeň aj rok prináša množstvo udalostí. Mnohé z nich  

zaznamenáme a ďalšie prejdú okolo nás bez toho, aby sme ich zaregistrovali. 

Najlepšie by bolo poučiť sa zo zlého čo je už minulosťou a snažiť sa o to,  

aby nadchádzajúce dni, týždne i roky, bolo krajšie, príjemnejšie, zaujímavejšie, 

no o to sa musíme pričiniť hlavne my sami. Nie každý je naklonený zmenám, 

mnohí majú radi svoj pokoj, stereotypný a tradičný životný štýl. Iní sú zmenám 

otvorení a považujú to za akési spestrenie.  
 

 
Ocenenie učiteľov na slávnostnej akadémii  
v Hanušovciach nad Topľou 

Bruno Ferrero vo svojich príbehoch pre potešenie 

duše píše aj tento príbeh. 

„Bol jeden bedár. Život ho stále tĺkol. Ale stále sa 

modlil. "Pane, prosím ťa, daj mi aspoň vyhrať v 

lotérii." Mal sa čím ďalej tým horšie, ale modliť sa 

neprestával: "Pane, podaj mi ruku, pomôž mi a daj 

mi vyhrať v lotérii." Jeho modlitba denne stúpala do 

neba: "Pane podaj mi ruku... daj mi vyhrať v 

lotérii." Raz v noci ho prebudil Boží hlas: "Ty mi 

podaj ruku a kúp si aspoň žreb!" Tento úsmevný 

príbeh tohto autora je mnohokrát aj v živote 

dnešného človeka veľmi pravdivý. Stačí podať Bohu 

svoju ruku a On dokáže v živote človeka urobiť 

veľké veci. Vstupujeme  do nového kalendárneho 

roka 2021 a iste aj v nás je plno plánov, ktoré by 

sme chceli dosiahnuť a zrealizovať. No je stále 

dobre, aby sme sa nechali inšpirovať udalosťami, 

ktoré sa okolo nás dejú, dotýkajú sa nás, aj keď 

možno pre niekoho nepriamo. Všetky negatívne sú 

pre nás pre ponaučenie a pozitívne pre povzbudenie. 

Priala by som sebe i Vám, aby všetky pretrhnuté 

cesty medzi ľuďmi sa pospájali nitkami vzájomnej 

lásky a pochopenia, aby každý mal niekoho, kto mu 

povie  „ Mám ťa rád, Ľúbim ťa“.  Aby každý cítil v 

srdci lásku a dokázal ju prejaviť voči druhým, aby 

ľudia nemali v srdci závisť a nenávisť. Aby všetky 

deti mali svojich rodičov, ktorí by ich milovali,  aby 

nebolo na svete toľko opustených detí a starých ľudí. 

Aby sa ľudia navzájom viac rozprávali, aby sa  viac 

smiali a tešili zo života, aby sa dokázali tešiť z práce 

iných a aby každý bol obdarený darom milosti, 

čestnosti, spravodlivosti. Aby našu krajinu viedli 

statoční a čestní vládcovia aby mali hlboké 

svedomie pre dobro a zlo. Aby sa ľudia nemuseli báť 

ísť na ulicu, aby na svete nebolo vrahov a tyranov, 

aby všetci ľudia mali kde bývať, aby ľudia vo svete 

nemuseli hladovať,  aby nebolo vojny... 

Čo nestihneme dnes, čo neprežijeme a neprecítime  

v tejto chvíli, o to prídeme. Nech nás nikdy 

neopúšťa nádej a sila prijať všetko to dobré i ťažšie, 

čo nám nový rok prinesie. Nenechajme si to teda 

vziať, a tak si navzájom držme palce! 
 

 

 
 

 

 

 
Rozlúčka so škôlkarmi pred nástupom  

na Základnú školu 
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Materská škola 301 v Zámutove v roku 2020 

MGR. LUCIA FEJKOVA  

ODBORNÝ ZAMESTNANEC NP PRIM 

Naša materská škola zabezpečuje celodennú 

starostlivosť pre deti z miestnej rómskej 

komunity. Škôlka má momentálnu kapacitu 

pre 48 detí, z toho od septembra je to 36 

predškolákov a 12 detí vo veku od troch 

rokov.  Tak ako aj iných oblastiach,  

aj v našej materskej škole sa odrazila  

situácia týkajúca sa pandémie. Začiatkom 

roka sa uskutočnil karneval, čo bohužiaľ  

bola posledná hromadná akcia detí, rodičov  

a zamestnancov materskej školy. Kvôli 

pandémii bola prerušená prevádzka v marci, 

počas prvej vlny pandémie a  v čase druhej 

vlny pandémie je prerušená prevádzka od 

novembra 2020. Vďaka projektu NP PRIM 

inklúzie v MŠ, ktorý od novembra prešiel  

do druhej fázy, poskytuje naša materská  

škola vzdelávanie dištančnou formou.  

Aj keď dištančná forma vzdelávania pre  

deti nie je ideálna, vyzdvihujeme spoluprácu 

materskej školy a rodičov detí z rómskej 

komunity i samotných detí. 

 

 

 

 

Táto spolupráca by nebola možná, ak by 

neboli zapojené všetky strany. V rámci 

tejto spolupráce je najdôležitejšie 

nezanedbávať vedomostný  

ani emocionálny rozvoj detí. To si 

uvedomujú nielen učiteľky  

v MŠ, ale aj rodičia  a zamestnanci  

v rámci projektu NP PRIM koordinátor, 

odborný zamestnanec i asistent. Je ťažké 

predpovedať dokedy situácia ohľadom 

COVIDU bude ovplyvňovať naše životy, 

no v rámci vzdelávania musíme naďalej 

pokračovať v dobre rozbehnutej 

spolupráci materskej školy,  

rodičov a detí, pretože to je najlepší  

recept na zdravý vývin detí. 

Počas dištančnej formy vzdelávania 

dostávajú deti úlohy podľa stimulačného 

programu v rámci projektu NP PRIM  

na celý týždeň, ktoré si osobne prevezme 

každý rodič. Následne vypracované  

úlohy odovzdá v MŠ.  

 

 

 

Prípadné otázky rodičia môžu konzultovať  

aj v rámci internetovej stránky Trudičky  

a Sovičky, kde deti rovnako prezentujú svoje 

vedomosti, vo forme riekaniek, piesní 

vypracovaných pracovných listov apod. Taktiež 

sa rozbiehala aj spolupráca s komunitným 

centrom, kde bola vytvorená skupina rodičov, 

ktorá pod vedením koordinátorky projektu NP 

PRIM a zároveň riaditeľky materskej školy, 

pomáhala rozvíjať manuálne zručnosti v rámci  

šitia rúšok. Aj táto aktivita bola ovplyvnená 

pandémiou. Rovnako ako mnohé ďalšie aktivity, 

ktoré boli vypracované  a plánované na rok 2020.  

Pri nastávajúcom období Vianočných sviatkov,  

s víziou lepších začiatkov  

a pokračovaní dobre rozbehnutej spolupráce  

sa v materskej škole tešia všetci zamestnanci na 

detské hlásky, na ich vtipné príhody, na ich túžbu 

hrať sa s kamarátmi a radosť  

so spoločne strávených chvíľ v našej materskej 

škole. 

  

Deti zo škôlky 301 

Jednota dôchodcov v Zámutove 
VÝBOR JDS ZÁMUTOV 

Organizácia JDS Zámutov v našej obci vznikla v júni 2018, 

evidovaných máme 70 členov. Od začiatku roka sa organizácia 

začala zapájať do rôznych aktivít, avšak okolnosti epidémie a 

neskôr aj pandémie, pretvorili naše plány a predstavy.  

Aj napriek tomu sa nám však podarilo zorganizovať niekoľko 

aktivít. Vo februári sa konala výročná členská schôdza. V tom 

istom mesiaci sme navštívili Ľadové kráľovstvo na Hrebienku,  

v mesiaci jún sme absolvovali plavbu výletnou loďou na Domaši. 

Posedenie pri opekačke sme si vychutnali v auguste a v septembri  

sa konali krajské športové hry v areáli Kondor.  

Za to všetko patrí veľká vďaka starostovi obce. 

30 HASIČSKÝCH ÁUT MÁ NOVÝCH MAJITEĽOV 
Vo štvrtok 9. júla 2020 popoludní sa v Prešove 

uskutočnilo odovzdávanie vozidiel Iveco Daily 

určených pre 30 miest a obcí Prešovského kraja. 

Slávnostný akt sa konal za prítomnosti ministra 

vnútra SR Romana Mikulca, štátneho tajomníka 

MV SR Lukáša Kyselicu, generálneho 

tajomníka služobného úradu MV SR Ľubomíra 

Šablicu, riaditeľa odboru riadenia hasičských 

jednotiek Prezídia HaZZ Alberta Bánovského, 

prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha, 

generálneho sekretára DPO SR Vendelína 

Horvátha a riaditeľa Krajského riaditeľstva 

HaZZ v Prešove Jána Goliáša. 

Nové vozidlá si prevzali zástupcovia miest 

a obcí Bretejovce, Križovany, Fulianka, 

Pušovce, Veľký Šariš, Haniska, Richvald, 

Hažlín, Zboj, Karná, Topoľovka, 

Matiašovce, Lendak, Vyšný Slavkov, 

Lúčka, Svit, Ždiar, Šarišské Dravce, 

Lipany, Forbasy, Mníšek nad Popradom, 

Vyšné Ružbachy, Hniezdne, Oľšavka, 

Chotča, Šarišský Štiavnik, Sedliská, 

Zámutov, Benkovce a Kladzany. 

Nová technika bude určená na ochranu 

životov, zdravia a majetku obyvateľov, 

ako aj posilňovanie intervenčných kapacít 

na regionálnej úrovni v jednotlivých 

mestách a obciach Prešovského kraja. 

 

 
Výjazdové autá značky Iveco Daily dostali aj naši 
dobrovoľní hasiči. 
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DOM ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ  

V ZÁMUTOVE 

SLAVOMÍR VIŠŇOVSKÝ, PREDSEDA OZ 

Vážení občania Zámutova, 

prihovárame sa Vám prvýkrát, preto nám dovoľte, aby sme sa 

Vám predstavili. Sme občianske združenie Nositelia tradícií obce 

Zámutov – združenie založené rodinou Štefana Višňovského, 

ktorého hlavným cieľom je propagácia ľudovej kultúry obce 

Zámutov. Tento cieľ chceme napĺňať rozličnými formami,  

z ktorých tou hlavnou je prevádzka Domu ľudových tradícií, 

múzea, ktoré Vám ponúkne obzretie sa za našimi predkami, ich 

zvykov, spôsobom života, bývania, stravovania, odievania a 

podobne.  

Dôvodov, prečo sme zriadili toto múzeum je viacero. Či to už 

bola snaha mať k dispozícií reprezentačné priestory pre početné 

návštevy folklórnych zanietencov u Piťa, alebo túžba po 

prezentácii mnohoročného zhromažďovania tradičných tkanín  

a krojov Haňičkou. V roku 2019 sme zachytili na sociálnej sieti 

aktivitu mladých ľudí angažovaných vo folklóre, ktorí obchádzali 

významné folklórne obce Slovenska  ako dôkaz, že v týchto 

obciach boli, fotili sa pri dopravných značkách označujúcich 

začiatok obce. Títo ľudia sa unúvali obísť celé Slovensko a ako 

spomienku si domov priniesli len fotku s dopravnou značkou. 

Odfotili sa aj pri zámutovskej a to bolo jedným z podnetov 

založenia občianskeho združenia. 

Dom ľudových tradícií bol verejnosti sprístupnený 4. júla 2020  

aj vďaka dotácií od poslancov PSK, keď sme mohli 

zrekonštruovať elektrifikáciu celého múzea, k otvoreniu múzea 

prispel aj starosta obce.  
 

 

 

Inventár nadobúdali manželia Višňovskí intenzívne dva roky. 

Múzeum má zriadené 4 obytné izby – kuchyňu, zadnú izbu, prikľet 

a prednú izbu. Zariaďovanie kuňici práve prebieha a bude 

pripravené na jar. Zriadenie ostatných hospodárskych budov je v 

pláne. Väčšina inventára pochádza priamo zo Zámutova a jeho 

množstvo prevyšuje 600 kusov. Len tkanín tu nájdete cez 180. 

Niektoré výstavne kusy sú iba zapožičané, keďže si viete predstaviť 

ako ťažko sa ľudia lúčia s niečím, čo už síce nemá praktický 

význam, no pre nich to má nesmiernu hodnotu, neraz preto, že je to 

dedičstvo po predkoch alebo sa na výrobe daného výrobku sami 

nadreli.  

Od otvorenia do konca septembra nás navštívilo asi 500 

návštevníkov, nielen Zámutovčanov, obyvateľov vranovského 

okresu, rodinných známych a priateľov, ale aj turistov, ktorí sa  

o nás dozvedeli zo sociálnej sieti. Taktiež sme privítali pár 

organizovaných zájazdov z Trebišova a Košíc, pre ktoré sme 

program pripravili v spolupráci s miestnou organizáciou 

drobnochovateľov. Sme teda presvedčení, že náš projekt má 

potenciál a určite stojí za udržanie.  

Pozývame Vás teda, milí Zámutovčania, na návštevu. A nie len 

Vás, priveďte do múzea aj Vašu návštevu, pochváľte sa ním 

priateľom a podporte nás takto v našom úsilí propagovať tradičnú 

ľudovú kultúru obce Zámutov. Vaša návšteva je pre nás tá najlepšia 

podpora. Garantujeme živú atmosféru a prehliadku podanú z prvej 

ruky – Piťom a Haňičkou.  

Podporu nepotrebujeme len finančnú, ale aj pracovnú. Veľmi radi  

v občianskom združení privítame podobných nadšencov,  

ochotných priložiť ruku k tomuto dielu. 

 

Tešíme sa na Vás. 

 

 
 

 
 

Činnosť MS SČK v Zámutove v roku 2020 

MARGITA HNAŠKOVÁ,   

PREDSEDKYŇA MS SČK 

Naša organizácia bola v obci založená v 50-tich 

rokoch minulého storočia. 

Jej zakladajúcimi členkami boli: A. Štecová,  

A. Naďová, Paruševová, Števanková a iné už 

nežijúce osoby. Predsedníčkou som sa stala  

v roku 1983. Odvtedy sa veľa zmenilo aj v 

darcovstve krvi. Autom po dedine som hľadala 

darcov, ktorí by šli darovať krv.  

 

 

Teraz všetci darcovia, bez toho, aby ich niekto 

oslovoval a upozorňoval chodia krv darovať 

pravidelne. Svedčí o tom počet darcov  

z januára 2020. Zapísaných bolo 59 darcov.  

Nie všetci sú naši členovia. Plán práce nám  

v tomto roku narušila COVID-19.  

Usporiadali sme spoločnú opekačku  

v priestoroch penziónu Opál. 

 

 

Boli sme aj na vychádzke v lese, kde sme 

stretávali mnoho cudzích ľudí. Teraz v decembri 

sme obdarovali deti v MŠ 308 pri príležitosti 

„Mikuláša“. V tomto roku mala byť výmena 

členských preukazov. ÚS SČK vo Vranove kvôli 

Covidu nedostal nové preukazy z Bratislavy  

a preto budú nové preukazy až po naštartovaní 

činnosti na celom Slovenku. Do ďalšej činnosti 

sám prajem veľa úspechov, síl a trpezlivosti.  
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KOMUNITNÉ CENTRUM V 

ZÁMUTOVE 

Aj spoločný výlet s rodičmi na Valenčicu, 

ktorý sme ukončili spoločnou opekačkou 

v areáli KC Na svoje si prišli nielen deti, 

ale tiež dospelí, pretože aj oni mohli 

využiť priestory KC pri rôznych 

aktivitách.  

V spolupráci s riaditeľkou MŠ 301 sme 

pre dospelých pripravili projekt šitia na 

šijacom stroji a iné ručné práce, ktoré 

tohto času sú veľmi málo využívané 

z dôvodu pandémie. Počas krátkeho času 

tejto aktivity sa nám spoločne podarilo 

ušiť rúška pre 1.stupeň Základnej školy 

Zámutov.  

Veríme, že rok 2021, ktorý sa blíži, bude 

lepší a budeme môcť pokračovať v tom, čo 

sme začali počas minulých rokov, podarí 

sa nám posúvať ďalej pri tvorení aktivít, 

nápadov a projektov realizovaných  v KC. 

Dvere Komunitného centra  Zámutov  

sú otvorené pre všetkých obyvateľov obce, 

všetci ste v ňom srdečne pozvaní a vítaní.  

Touto cestou sa chceme poďakovať  

aj starostovi obce, ktorý je nám 

nápomocný  

a záleží mu na tom, aby KC v obci 

prosperovalo.   

Lásky, šťastia hodiny, v kruhu svojej 

rodiny,  

užite si spoločné krásne sviatky Vianočné. 

A nech dlho prevláda novoročná nálada,    

 

prajú zamestnanci KC.  
 

 
 
 

 

MGR. EVA VASIĽOVÁ, GARANTKA KC 

Už to budú 4 roky, čo sa vďaka podpore 

Európskeho sociálneho fondu v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje, 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 

Úradu splnomocnenca vlády SR pre 

rómske komunity a obce Zámutov, 

realizuje projekt Komunitné služby 

v mestách a obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít II. 

Fáza, môže komunitné centrum (ďalej len 

KC) pôsobiť aj v obci Zámutov.  

Určite si mnohí z Vás  položia otázku, čo 

môžeme v KC nájsť?  Činnosť KC nie je 

zameraná len na aktivity pre deti, 

mládež, dospelých, má za úlohu tiež 

poskytovať pomoc občanom 

v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorí sú 

ohrození sociálnym vylúčením, majú 

obmedzené schopnosti a potrebujú 

v týchto situáciách pomôcť.  

V roku 2020 začala priestory KC využívať 

na svoju činnosť Jednota dôchodcov obce 

Zámutov, kde spoločne trávili čas.  

Keďže tento rok bol z dôvodu pandémie 

COVID - 19 dosť náročný, ani my sme 

nemohli uskutočniť všetko, čo sme chceli 

a mali naplánované.  

Aj napriek tejto nepriaznivej situácii, sme 

počas tohto roku zažili veľa pekných 

a zábavných chvíľ na spoločných 

aktivitách ako: karneval, environmentálna 

výchova v spolupráci so Štátnou ochranou 

prírody SR, deň detí, spoločný výlet do 

Komunitného centra Soľ, ktoré následne 

prišlo pozrieť nás. 

 

Aktivity s deťmi vo vnútorných priestoroch 
Komunitného centra 

 

 

Opekačka v areáli Komunitného centra 

 

 

Činnosť SZZP za rok 2020 

VIERA SOCHAŇOVÁ 

Naša organizácia má viac ako 100 členov a bola založená v roku 1994.  

Pod vedením pani Viery Sochaňovej sa naši členovia zúčastňujú na rôznych podujatiach 

organizovaných v našej obci. 

Hoci bol tento rok poznačený koronakrízou, napriek tomu sme sa podieľali pri skrášlení obce 

veľkonočnými kraslicami, ktoré zdobili našu obec počas jedných z najkrajších kresťanských  

sviatkov roka. Pripravili sme tiež športové hry pre členov, ktoré sa konali dňa 25.7.2020  

v areáli Bistra u Kondora. Víťazi v 4 kategóriách boli odmenení cenami v podobe pohárov  

a diplomami. Dňa 7.8.2020 sme zorganizovali plavbu na lodi Bohémia na vodnej nádrži 

Domaša. Účastníci si tento výlet pochvaľovali, nakoľko nám prialo aj počasie.  

Po pobyte na čerstvom vzduchu naše kroky smerovali do Bardejova, kde naši členovia mali 

možnosť využiť aj wellness v Bardejovských kúpeľoch.  

Deň matiek, ktorý organizujeme vždy v máji pre naše členky, sme museli pre zlú  

pandemickú situáciu odložiť. Napokon sa ale konala 6.9.2020 v kultúrnom dome a každá 

matka si odniesla milý darček v podobe kvetov.  

Na prvú adventnú nedeľu sme pred obecným úradom zažali sviečku na adventnom venci,  

ktorý každý rok v našej obci pripravujeme. Pre radosť našich najmenších, je pri adventnom 

venci vystavený aj snehuliak, pri ktorom sa naše deti rady fotografujú.  

Touto cestou chcem poďakovať starostovi obce a celému zastupiteľstvu za spoluprácu  

s našou organizáciou.  

Celkom na záver dovoľte popriať veľa síl, zdravia, požehnané a pokojné sviatky  

v kruhu svojich blízkych a šťastný Nový rok 2021. 

 
Výlet po Domaši loďou Bohemia 

 

 
Športové hry pri Bistre u Kondora 
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GERION SENIOR CENTRUM 

MGR. VERONIKA MUĽÁROVÁ, RIADITEĽKA 

Na úvod si dovolím citovať našich prijímateľov sociálnej služby: 

„Také krásne prostredie ako je tu v Zámutove a čerstvý vzduch 

pri lesíku nemajú ani v jednom DETSKOM DOMOVE PRE 

SENIOROV v celej našej republike. Máme sa tu lepšie ako doma, 

skutočne! A o lyžiarskom vleku ani nehovorím, len škoda, že je 

„korona“ a nemôžeme ísť na lyžovačku.“ 

Naše malé zariadenie rodinného typu funguje, vďaka Bohu už 

vyše dvoch rokov. O poskytované sociálne služby je vysoký 

záujem. Kapacita v špecializovanom zariadení je  

naďalej 10 miest a v zariadení pre seniorov 29 miest.  

V GERION senior centre, n. o. majú prevahu ženy, babky,  

a tým pádom sú u nás dedkovia chránení a hýčkaní ako diamanty. 

Napriek pandémii a prísnym opatreniam od marca 2020 bolo 

letné obdobie benevolentnejšie. Boli umožnené návštevy 

v exteriéri zariadenia a naši klienti sa aspoň na chvíľu potešili 

svojím príbuzným a známym. V aktuálnej situácii sú v kontakte 

s najbližšími prostredníctvom telefonátov a videohovorov . 

Priebežne zasielame príbuzným elektronicky aj fotografie 

z rôznych denných aktivít: pečenia koláčov, spoločenských 

podujatí v rodinnom kruhu Gerionu, napr. oslavy narodenín, 

mikulášske popoludnie spojené s tanečnou zábavou, čím chcem 

pochváliť našich tanečníkov, tanečnice, ktorí pri tanci zabúdajú, 

že majú 90 rokov.  

Koncom leta sme navštívili novootvorené miestne múzeum 

ľudových tradícii. Z tohto výletu boli naši prijímatelia doslova 

v oblakoch. Doteraz na to spomínajú a radi si obzerajú 

zdokumentované fotografie na našej nástenke. Počasie nám prialo 

začiatkom jesene, kedy sme sa vybrali na dobrodružný výlet  

do obce Herľany. Už len lesná cesta bola zážitkom pre klientov, 

zazreli z diaľky areál Bilíkovej chaty a vodnú nádrž Sigord. 

Mínusom bolo jedine to, že z dôvodu pandémie sme museli ísť  

ku gejzíru v čase, keď nebola erupcia, a tým pádom tam okrem 

nás nebol nikto, lebo našich klientov musíme chrániť ako  

oko v hlave.  

 

Popoludňajší relax seniorov pred budovou Gerionu 

    

Gratulácie k 90. narodeninám 3 členov Gerion senior centra 
(vľavo) 
Oslava narodenín Gerionu (vpravo) 

 

 

Všetci účastníci načerpali pozitívnu energiu, nadýchali  

sa zdravého vzduchu a odniesli si milé spomienky. Naši prijímatelia 

a ich príbuzní sú obcou Zámutov a jeho okolím doslova unesení 

a vôbec neľutujú ani to, že si vybrali práve naše zariadenie. Pevne 

veria, že ešte budú môcť v dobrom zdraví a v super nálade 

spoznávať naďalej krásy regiónu. 
 

 

Zažatie sviece na venci pred obecným úradom v prvú adventnú nedeľu 

Vinš 
 

PRAJE MARTA BEZEKOVÁ A KOLEKTÍV MŠ 

 

 
Zlosť a hnev nech nezavíta do Vášho domu, 

iba s láskou večnou buďte vždy spolu. 

Zastavte sa na chvíľu, premýšľania bolo dosť, 

nech je už  len čas na radosť! 

Sviečka tíško plápolá, pozrite sa do ohňa, 

nech pokoj vo Vás nastane a duša sa Vám zohreje. 

Vianoce sú pred dverami, stromček krásne svieti, 

ponorte sa do ticha, Vy aj Vaše deti. 

Posielam Vám úsmev milý, aby ste sa nenudili. 

Posielam Vám lásku, aby ste si zložili z tváre masku. 

Posielam Vám šťastia veľa, aby každá Vaša chvíľa 

pekná bola. 

Buďme vďační, chápaví, ono nás to nadstaví 

na láskavosť, empatiu a nie hľadať v iných ani v sebe 

vinu. 

Krásne sviatky prajem Vám, nech nikto z Vás nie je 

sám. 

Všetko zlé sa pominie, časom Vás to inde posunie. 
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Obec Zámutov pripravuje novú cyklistickú atrakciu 

Singletracková trať bude situovaná  

na východnom svahu Slanských vrchov  

v katastri obce. Obec získala na projekt financie  

v rámci výzvy Prešovského samosprávneho  

kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie na rok 2020  „Výzva pre región".  

OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš poskytla  

v rámci dotácie Ministerstva dopravy a výstav- 

by SR financie na projektovú dokumentáciu. 

Samospráva teraz pripravuje všetky 

administratívne kroky, aby sa v jari začalo s 

výstavbou. Predpokladaný koniec realizácie . 

etapy je leto 2021. 

 

  
Ilustračný obrázok 
 

I. Prvá výstupová trasa pozostáva z 3 tratí.  

Prvá časť sa začína na odbočke z účelovej 

komunikácie v blízkosti vodného zdroja nad 

obcou Zámutov. Povedie pozdĺž hranice lesa  

a neskôr nad tokom potoka. Jej trasovanie 

čiastočne využíva existujúci lesný chodník. 

V strednej časti sa využije spevnená komuniká- 

cia údolím Zámutovského potoka v smere na 

Brestovú dolinu a Lengerov laz. Popri ceste  

sú umiestnené exponáty náučného chodníka 

Zámutovská kolejka. Záverečná výstupná trasa 

pod názvom. Grimov stupák povedie 

z Lengerovho Lazu do najvyššieho bodu trate 

(778 m n. m).  

Stúpanie je naprojektované po vrstevniciach, 

väčšie prevýšenia sa zdolávajú v serpentínach 

Výstupová trať je dlhá 6 810 m, z toho 2 km  

vedú po existujúcej spevnenej komunikácii. 

Z najvyššieho bodu vedie zjazdová trasa  

(zelená - nenáročný terén), ktorá je hlavnou 

kostrou trailcentra. Trasa je navrhnutá tak,  

aby si návštevník užil jazdu. Chodník smeruje  

v hornej časti svahom južne od prírodnej 

rezervácie Zámutovské skaly a pokračuje  

južnou stranou hrebeňa vrchu Čulkov.  

Trasa končí na mieste štartu výstupového 

trailu, čím sa vytvára jednoduchý okruh. 

Základné parametre: 

o Dĺžka výstupového chodníka: 6810 m 

o Sklon: 4-7% 

o Dĺžka zjazdového chodníka: 5010 m 

o Sklon: 8,2 % 

o Najnižší bod: 367 m n. m. 

o Najvyšší bod: 778  m n. m. 

 V II. etape je navrhované prepojenie medzi 

zeleným a modrým trailom náročnejšou trasou 

vedenou v prudšom teréne. Vlnenie terénu a 

klopenia trate sú navrhnuté tak, aby umožňovali 

plynulý prejazd. Všetky prvky na trati sú 

navrhnuté tak, aby boli zábavné a zároveň 

prejazdné aj pre menej skúsených cyklistov. 

Zjazdová trať (červená) vedie v mierne 

klesajúcom južnom svahu. Trať je navrhnutá v 

nepríliš prudkom sklone – pre spestrenie sa 

striedajú pasáže s rôznym sklonom. Väčšie 

výškové rozdiely sú prekonané pomocou 

klopených zákrut. Všetky prekážky majú aj 

možnosť obchádzky pre menej pokročilých 

cyklistov.  

Zdroj: OOCR Horný Zemplín Horný Šariš 

 

Sčítanie obyvateľov domov a bytov SODB 2021 

OBEC ZÁMUTOV 

Vážení občania,  
 

v súčasnej dobe prebieha v našej obci sčítanie obyvateľov, domov  

a bytov. Sčítaním sa na Slovensku spravidla každých desať rokov 

zisťujú údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch. Je to obsahovo 

najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v 

Slovenskej republike upravuje osobitný zákon č.223/2019 Z.z. o sčítaní 

obyvateľov, domov  

a bytov v roku 2021. Svojou prípravou a realizáciou patrí  

k najnáročnejším štatistickým zisťovaniam. SODB 2021 bude prebiehať 

v dvoch fázach a to nasledovne:  

 

1. fáza projektu bude prebiehať (resp. v tomto momente už 

prebieha) od 1. júna 2020 do 12. februára 2021 – fáza sčítania 

domov a bytov. Obyvatelia sa na sčítaní domov a bytov nebudú 

podieľať, nakoľko toto sčítanie vykonajú obce SR v spolupráci 

so Štatistickým úradom SR.  

 

2. fáza projektu bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 

2021 – fáza sčítania obyvateľov, obyvateľ bude mať na sčítanie 

šesť kalendárnych týždňov, pričom sčítanie obyvateľov domov a 

bytov v roku 2021 bude prebiehať oproti minulým rokov 

výlučne elektronicky prostredníctvom viacerých kanálov na 

sčítanie 
 

 

Sčítanie domov a bytov (1. jún 2020 až 12. február 2021) : 
 

Predmetom tohto sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu 

na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú 

obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania (obývané garáže, 

neskolaudované rodinné domy ...). Toto sčítanie sa uskutoční výlučne 

elektronickou formou a to pomocou Elektronického systému pre 

sčítanie domov a bytov. Tento systém má už naša obec od júna plne k 

dispozícii a poverené zamestnankyne ho už v túto dobu plne využívajú a 

budú ho naďalej intenzívne využívať počas celej doby sčítania. Tento 

systém obsahuje už vopred vyplnenú databázu, ktorá vznikla integráciou 

dostupných údajov najmä z Registra adries, Katastra nehnuteľností a 

pod. Obec využije na účely sčítania rôzne zdroje ako sú napr. daňová 

evidencia, zmluvy o napojení na vodovodné prípojky, stavebné či 

kolaudačné povolenia, projektové dokumentácie alebo poznatky priamo 

z terénu a iné. 

Sčítanie obyvateľov 2021 (15. február 2021 až 31. marec 2021 ): 
 

Obyvateľ sa sčíta vyplnením elektronického sčítacieho 

formulára. Obyvateľ má na výber - alebo sa sčíta sám (prípadne ho sčíta 

zákonný zástupca), alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom 

online aplikácie v pohodlí domova - na vlastnom počítači, mobile, 

tablete či inom elektronickom zariadení. Ak obyvateľ nemá žiadne 

elektronické zariadenie môže použiť zariadenie umiestnené na 

najbližšom kontaktnom mieste. V každej obci bude minimálne jedno 

kontaktné miesto. Takéto miesta budú napríklad v sídle obecného či 

mestského úradu. Obyvatelia sa na týchto miestach budú môcť sčítať 

sami alebo prostredníctvom asistenta sčítania. Ak obyvatelia 

(predovšetkým tí starší) nebudú vedieť vyplniť formulár, môžu využiť 

službu „asistenta sčítania“. Takýto asistent bude pôsobiť na kontaktnom 

mieste (obecný úrad) alebo na požiadanie príde priamo za obyvateľom. 

Zúčastniť sa na sčítaní je právom a súčasne zákonnou povinnosťou 

každého občana.  Mená a kontakty na asistentov sčítania budú 

oznámené prostredníctvom miestneho rozhlasu a zverejnené na stránke 

obce www.zamutov.sk 

 

  

https://www.severovychod.sk/content/images/d/dsc-1097_full.JPG?1602594929
http://www.zamutov.sk/
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REALIZÁCIE INVESTIČNÝCH AKCIÍ 2020 Pripravované zámery  

na rok 2021 

1. Rekonštrukcia kultúrneho domu 

v Zámutove. 

Projektová dokumentácia vypracovaná k 

územnému konaniu, december 2020 

právoplatné územné rozhodnutie a príprava 

stavebného povolenia. 

 

2. Výstavba infraštruktúry „Pod vlekom“ 
(cesta, vodovod, kanalizácia). 

Projektová dokumentácia vypracovaná, 

vypracovaný geometrický plán k odkúpeniu 

parciel. Prebieha vyjadrovanie dotknutých 

orgánov k územnému konaniu a výkup 

parciel. 

 

3. „Chodník od Lesnej správy po pána 

Košča“ 

Projektová dokumentácia vypracovaná, 

doručená k vyjadreniam dotknutých orgánov, 

po obdŕžaní kladných stanovísk začne 

stavebný úrad územné konanie. Vypracovaný 

geometrický plán k odkúpeniu parciel. 

Prebieha výkup parciel pod chodníkom. 

 

4. Prebiehajúce nové územné konanie k 

stavbe II. etapa Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií a chodníkov od č.d. 228 – 201. 

Územné konanie bolo prerušené v roku 2020  

z dôvodu petície a pripomienok občanov k 

výstavbe uvedenej stavby, ktorých iniciátorom 

bol pán Roman Košč, z tohto dôvodu sa 

termín výstavby presúva na ďalšie obdobie. 

 

5.Príprava projektovej  štúdie II. etapy 
výstavby nájomných  bytov bežného 

štandardu v lokalite oproti Gerion senior 

centru. 

 

6. Príprava štúdie nájomné byty nižšieho 

štandardu, lokalita „Koščová lúčka“ 

 

7.Trailcentrum Zámutov 

Štúdia na singletrackovú trať vypracovaná. 

Prebieha príprava projektovej dokumentácie k 

územnému konaniu a  jednania s vlastníkmi 

dotknutých pozemkov. 

 

8. Rozšírenie hrobových miest na miestnom 

cintoríne. 

 

9. Rozšírenie NN siete v lokalite (od p. 

Paruševa po p. Škvareka – Pod Piatričku) 

a príprava prístupovej cesty k výstavbe 

rodinných domov. Príprava projektu 

k prípojke vody a kanalizácie. 

 

10. Vytvorenie nových ulíc v obci a 

v rómskej osade, spracovanie projektov na 

inžinierske siete. 

 

11. Koniec roka 2020 – začiatok čerpania 

prostriedkov z enviromentálneho fondu 

„zberný dvor“.  

Realizácia tohto projektu bude pokračovať 

v roku 2021. 

 

12. Realizácia nadstavby Materskej školy 

301, nadstavba dvoch tried a rekonštrukcia 

pôvodných priestorov, kde sme od MV získali  

475tis €.  

ING. MARTIN STANKOVIČ 

 

1. Byty nižšieho štandardu – 12 BJ 

zrealizované. 

Účelom stavby je vybudovanie bytov 

s nižším štandardom pre sociálne odkázané 

rodiny 

Objekt bytového domu je dvojpodlažný, 

montovaný, kontajnerového typu.  

Všetky byty sú prístupné z vonkajšej 

otvorenej pavlače s jednoramenným 

schodišťom. 

 

2. 12 BJ bežný štandard v realizácii pred 

dokončením. 

Hlavný stavebný objekt SO-01 Bytový dom 

12 b.j. je riešený ako samostatne stojaci 

objekt v rovinatom teréne. Jedná sa 

trojpodlažný nepodpivničený bytový dom  s  

4 b.j. na každom podlaží. 

 

3. Rozšírenie STL plynovodu  
k 12 b.j bežný štandard v realizácii pred 

dokončením 

 

4. Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

a chodníkov  
I. etapa č.d. 299 - 228 zrealizovaná. 

 Cieľom tohto zámeru bola výstavba 

chodníka po realizácií splaškovej 

kanalizácie. Bolo potrebné usmerniť pohyb 

chodcov a tým zvýšiť ich bezpečnosť.  

Záujmové územie sa nachádza v trase 

jestvujúcej komunikácie popri 

Zámutovskom potoku . 

 

5. Rekonštrukcia miestnej komunikácie 

"Na hôrku". 

Projekt rieši povrchové úpravy územia obce. 

Jedná sa o stavebné úpravy a udržiavacie 

práce jestvujúcej komunikácie a úpravy 

jestvujúceho rigolu. 

Zrealizovala sa rekonštrukcia miestnej cesty 

s priľahlým rigolom. Pôvodná panelová 

cesta bola vyasfaltovaná a upravil sa rigol 

osadením dažďových žľabov. 

 

6. Oprava a rozšírenie komunikácie na 

cintoríne. 

Rekonštrukcia zahŕňala opravu cesty s 

asfaltovým povrchom ohraničenú 

obrubníkmi, napojenú  na miestnu 

komunikáciu a parkovisko pred domom 

smútku. 

 

7. Závlahový systém futbalového štadióna 

Projekt sa zaoberal rozvodom vody 

závlahového systému na ihrisku. Závlahový 

systém bude plne automatizovaný 

inteligentnou riadiacou jednotkou s 

možnosťou ovládania na diaľku cez internet. 

Zásobníkom vody bude oceľová nadzemná 

nádrž napájaná z 2 studní. 

 

8.Výstavba a zriadenie zberného dvora 
prebieha dodávka strojov a zariadení  

financovaných z nenávratných finančných 

prostriedkov Ministerstva životného 

prostredia. 

 

 

Byty nižšieho štandardu v rómskej osade 

 
Bytový dom oproti Gerion senior centru 

 

 
Detské ihrisko 
 

 
Oprava a rozšírenie ciest na cintoríne 
 

 
Rekonštrukcia cesty „Na Hôrku“ 
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Futbal v roku 2020 

ING. MIKULÁŠ BÉREŠ  

Nová sezóna a prípravy naň, sa po nedokončenej  

sezóne 2019/2020, z dôvodu pandémie rozbiehala 

pomerne ťažko.  

Začínala netradične –brigádou. Pustili sme sa do 

skvalitnenia hracej plochy – ihrisko sa 

prevzdušnilo, vypieskovalo a podsiala sa tráva. 

V spolupráci s obcou sme spojazdnili zavlažo- 

vanie. Vybudovali sme betónový základ, stojan  

pod nádrž, osadila sa nádrž na vodu a spojazdnilo  

sa zavlažovanie trávnika. Vymenili sa siete za vrchnou 

bránou, upravilo sa zábradlie pri nových šatniach  

podľa požiadaviek VSFZ pre konanie súťažných 

zápasov. Urobila sa nová fasáda na budovách v areáli.  

Nič z vymenovaného by nešlo, bez aktívnej spolupráce  

a podpory zo strany obce, obecného zastupiteľstva i 

samotného starostu obce, p. Stanislava Dudu.  

Všetkým, ktorí sa o to pričinili patrí veľké ďakujeme. 

 
 

Po neplánovej prestávke, sme sa vrátili k náročnej 

obnove tréningov, naplánovniu prípravných 

zápasov a hlavne doplneniu oslabeného kádera, 

keďže sme už nemohli počítať s hráčmi z Ukrajiny.  

Po počiatočných ťažkostiach sa nám postupne 

podarilo doplniť mužstvo tak, aby bolo v 5.lige 

Vihorlatsko-dukelskej konkurencieschopné.  

Do brány sa nám podarilo dohodnúť skúseného 

Maroša Bálinta, bývalého brankára MFK Vranov. 

Do poľa pribudli Jozef Pagáč, Jozef Sivák  

a Patrik Ihnát. Po doliečení zranenia sa k nám 

pripojil aj skúsený Karol Kovalík.  

Aj keď rozbeh v podobe víťazstva v Kamenici nad 

Cirochou signalizoval dobrú  

sezónu, opak bol pravdou. Prišli komplikácie.  

Pre zranenie v prípravnom zápase vypadol Rado 

Mikča, ktorý nezasiahol ani do jedného zápasu 

jesennej časti. Zranenie utrpel aj Jožo Pagáč,  

ktorý absentoval 6.týždňov.  

A aby toho nebolo málo, brankár Bálint odišiel  

za prácou do Nemecka. 

 

Vedenie narýchlo reagovalo angažovaním brankára 

Dominika Čaklovského. Keď sa v 6.kole opäť 

zranil Karol Kovalík, až v 9-tom kole, sa podarilo 

angažovať Petra Kolníka. Oceňujeme prístup Janka 

Bajusa ml., ktorý nám vypomáhal aj napriek 

zdravotným problémom. 

Boj so zraneniami sa podpísal aj na výsledkoch 

našich zápasov. Lepšie momenty sa striedali s 

horšími. Bohužiaľ, chyby brankára či obrany  

a množstvo nepremenených príležitostí nás 

pripravili o body, ktoré by nám zabezpečili 

lichotivejšie postavenie, ako je súčasná ôsma 

priečka.  

Jesenná časť sezóny 2020/2021 sa kvôli druhej vlne 

pandémie Covid nedohrala, zvyšné zápasy by sa 

mali odohrať v rámci zimnej prípravy, pred 

oficiálnym začiatkom jarnej časti. Veríme, že hráči 

budú zdravotne v poriadku a pracovné povinnosti 

nám umožnia, aby sa konečne mohol pripravovať 

celý káder. Pokiaľ sa tieto skutočnosti naplnia, 

chceli by sme atakovať vrchné umiestnenia v 

tabuľke. 

V.LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ DOSPELÍ VsFZ 

 

Klub 
 

Z V R P Skóre B 

1 Slovan Belá nad Cirochou 10 8 1 1 23:09 25 

2 OFK Hencovce 10 7 1 2 23:09 22 

3 TJ Jasenov 10 6 1 3 25:15 19 

4 F.O. AJAX Pakostov 10 6 0 4 14:14 18 

5 ŠK Slávia Lackovce 10 5 1 4 22:12 16 

6 FK Žipov-Čierne o.z. 10 5 1 4 21:15 16 

7 TJ Družstevník Borov 10 4 2 4 18:17 14 

8 FK Tatran Zámutov 10 4 1 5 14:18 13 

9 OFK Tatran Bystré 9 4 0 5 15:13 12 

10 FK Kamenica nad Cirochou 10 3 2 5 14:18 11 

11 OFK Agrifop Stakčin 10 3 1 6 17:23 10 

12 TJ Ptava NV Ptičie 10 2 3 5 7:18 9 

13 ŠK Sačurov 9 3 0 6 10:26 9 

14 OFK Sečovská Polianka 10 1 2 7 10:26 5 

 

Mládež 

„B“ mužstvo pod vedením Jána Tancoša a Mareka 

Bilýho obsadilo v jesennej časti sezóny 2020/2021 

VI.lige ObFZ Vranov 7.miesto. Tu treba dodať, 

že príčinou umiestnenia B mužstva bola veľká 

obmena hráčov na zápasoch. Hráči dochádzali  

za prácou do zahraničia a viackrát musel na zápas 

nastúpiť kvôli nedostatku hráčov aj 50-nik  

Ján Tancoš. 
 
VI.LIGA DOSPELÍ OBFZ VT 

 
Klub Z V R P Skóre B 

1 TJ Družstevník Tovarné 8 7 1 0 35:13 22 

2 FK Vechec 8 7 0 1 41:11 21 

3 OFK Dlhé Klčovo 8 5 1 2 27:10 16 

4 FK Sedliská 8 5 1 2 23:16 16 

5 FK Javorina Rudlov 8 5 1 2 19:14 16 

6 FK Poša 8 2 2 4 15:25 8 

7 FK Tatran Zámutov B 8 1 2 5 9:34 5 

8 OcFK Kamenná Poruba 8 1 1 6 11:22 4 

9 1. FC Čaklov 8 1 1 6 14:28 4 

10 POD ŠIBENOU ROMA 8 0 2 6 20:41 2 
 

Žiaci -  III.LIGA-SŽ-U15-SK.A-OBFZ VT 

 

Klub Z V R P Skóre B 

1 FK Tatran Zámutov U15 4 3 1 0 29:10 10 

2 FK Soľ U15 4 3 1 0 24:7 10 

3 OFK Tatran Bystré U15 4 3 0 1 30:12 9 

4 FK Žipov-Čierne o.z. U15 5 3 0 2 25:17 9 

5 ŠK sačurov U15 4 2 2 0 24:5 8 

6 

Ob. FK Sečovská Polianka 

U15 
5 2 1 2 16:19 7 

7 OFK Hencovce U15 5 1 0 4 5:36 3 

8 FK Sedliská U15 4 0 1 3 3:25 1 

9 FK Nižný Hrušov U15 5 0 0 5 8:43 0 

  

Je potrebné spomenúť aj vystúpenie dorastencov 

( priebežne 6.miesto VI.liga-SD-U19-sk.A-ObFZ 

VT) pod vedením trénerov  M. Varechaja a 

taktiež mužstvo našich najmenších nádeji   

(priebežne 2.miesto PRÍPRAVKA U11-OBFZ 

VNT - SK.C) pod vedením riaditeľa ZŠ Mgr. 

P.Kováča.  
 

Pri mládeži nastali zmeny v tréneroch žiakov. 

Pána  M.Leška nahradil Mgr. M.Bujko.  

Ďakujeme p. Marcelovi Leškovi za odvedenú prácu 

pri žiakoch a prajeme mu všetko dobré v osobnom 

ako aj trénerskom živote.  

Tréningový proces u žiakov prebiehal od júla  

s 2 tréningovými jednotkami týždenne až do 

októbrového prerušenia kvôli COVID - 19. 

 Účasť na tréningoch bola vzorná v priemere 20 

hráčov.  Materiálno – technické zabezpečenie  

bolo na veľmi dobrej úrovni. Oceňujeme 

aj zainteresovanosť rodičov hráčov pri riadení 

mužstva, alebo pri preprave na zápasy a to 

konkrétne Jozefa Velikého st. a Vladimíra  

Rybarčáka st.. Dúfame, že aj v jarnej časti  

budú žiaci pokračovať vo svojom napredovaní 

a z niektorých postupne vyrastú budúci hráči „A“ 

mužstva Tatran Zámutov. Naši chlapci sú po neúplnej 

jesennej časti na 1.mieste.   

 

 

Ďakujeme všetkým funkcionárom, že aj napriek 

ťažkej situácii spôsobenej COVID -19 ostali 

verní a za cenu svojho voľného času pri 

odvedenej práci pomohli pri fungovaní klubu. 

(Jaro Kepeň, Matúš Vasiľ, Janko Kopec , Ing. 

Mikuláš Béreš, Ján Ihnát, Juraj Oleksinčin, Ján 

Tancoš, Michal Varechaj, Marek Bilý, Vladimír 

Rybarčak, Jozef Veliký ,Martin Ihnát, Matej 

Hadžala )  

Na záver prajeme všetkým hráčom, trénerom, 

funkcionárom, fanúšikom aj podporovateľom 

futbalu v Zámutove požehnané prežitie 

vianočných sviatkov a šťastný nový rok. 

 

Športu zdar! 

Vedenie OFK Tatran Zámutov 

 

 

   Dorast -  V.LIGA-SD-U19-SK.A-OBFZ VT 

 
Klub 

 
Z V R P Skóre B 

1 FK Žipov-Čierne o.z. U19 

 

5 5 0 0 29:5 15 

2 FK Soľ U19 

 

4 4 0 0 41:5 12 

3 Ob.FK Sečovská Polianka U19 5 4 0 1 26:14 12 

4 ŠK Sačurov U19 

 

4 3 0 1 57:7 9 

5 OFK Tatran Bystré U19 

 

4 2 0 2 17:15 6 

6 FK Tatran Zámutov U19 
 

4 1 0 3 9:21 3 

7 OFK Hencovce U19 

 

5 1 0 4 15:40 3 

8 FK Nižný Hrušov U19 

 

5 0 0 5 9:36 0 

9 FK Sedliská U19 

 

4 0 0 4 1:61 0 

 

 

 


