
Nacina Ves – zemplínska obec leží v laboreckom výbežku východoslovenskej nížiny. Susedí s obcami 

Pusté Čemerné, Voľa, Petrovce nad Laborcom a Lesné, ale za lesom i Nižný Hrušov a Poša. Jej 

súčasťou je aj Vybuchanec. V obci žije viac než 1 800 obyvateľov. Darí sa jej úspešne rozvíjať život, 

modernizovať okolie a vylepšovať prostredie, v ktorom obyvatelia žijú. Obec má svoju históriu, ale aj 

novinky a súčasnosť má zverejnenú v 3 knižných publikáciách. Obyvatelia sú so životom v obci 

spokojní, avšak mladá generácia, a to rómski občania najčastejšie odchádzajú do Anglicka.  Uprostred 

dediny je budova obecného úradu /ďalej OcÚ/,  sídli tu aj matričný úrad. V obci je dobre fungujúce 

obecné zastupiteľstvo /ďalej OZ/, ktoré má 9 poslancov. Starostom obce je p. Anton Šandor, pracujú 

tam 3 pracovníčky.  

 

Činnosť OZ a OcÚ 

OZ v tomto roku zasadalo 8 krát.  

 

12.01.2018 

Po otvorení schôdze 

 V 4. bode sa prejednala žiadosť hlavného kontrolóra o vzdanie sa funkcie.  

V 5. bode dodatok číslo 2 k VZN č.3/2017 o určení výšky príspevkov zákonných zástupcov detí, žiakov 

za pobyt v MŠ a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. 

V 6. bode sa prejednávali žiadosti.  

V 7. bode – Ples športovcov,  

V 8 bode – denný stacionár,  

V 9 bode – prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko. 

 Na zasadnutí neboli prítomní 2 poslanci.  Po oficiálnom otvorení a kontrole plnenia prijatých 

uznesení starosta obce predniesol žiadosť hlavného kontrolóra p. Danieloviča o vzdanie sa funkcie zo 

zdravotných dôvodov. Zároveň oznámil a vyhlásil voľbu nového kontrolóra na deň 26.02.2018. 

ustanovil komisiu v zložení 3 členov OZ, ktorá má pripraviť a overiť splnenie kvalifikačných 

predpokladov nového hlavného kontrolóra.  

OZ zrušilo poplatok – detský stravník ZŠ v hmotnej núdzi.  

Podané žiadosti o finančné prostriedky na zabezpečenie obecných akcií pre gréckokatolícku cirkev, FS 

Radosť a športový klub OZ schválilo.  

Starosta ďalej informoval, že obec musí vysadiť 100 kusov stromčekov, a to: dub – 30 ks, breza – 30 

ks, lipa – 20 ks, javor – 20 ks.  

V obci medzi občanmi je potrebné zistiť záujem o podávanie stravy – obeda v budove starej MŠ alebo 

rozvozom domov za úhradu 2 eur. Po prijatí uznesenia starosta zasadnutie ukončil.  



 

2.zasadnutie OZ bolo dňa 26.02.2018. Prítomní: starosta, 6 poslanci a zamestnanci OcÚ. Predložený 

program bol schválený, zároveň novým hlavným kontrolórom sa stala p. D. Parchovianska. Úväzok 

bude mať 18% a odmenu 30% z určeného platu. 

Ďalej poslanci rokovali: 

- o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov, k tomu bolo prijaté VZN 

č.1/2018, 

- o pohľadávkach spoločnosti CO.BE.R. s.r.o., 

- o rekonštrukcii oplotenia cintorína, 

- o výstavbe a rekonštrukcii chodníka k ihrisku, 

- o výstavbe chodníka pri kostole a na cintoríne vo Vybuchanci, 

- o rekonštrukcii verejného osvetlenia, 

- o odkúpení pozemku pri rodinnom dome od Juliána Bereša  

-  

3.zastupiteľstvo 11.04.2018. Prítomní boli 8 poslanci, program, ktorý  prečítal starosta, bol 

jednohlasne schválený. Prijaté uznesenia č. 324-332 sú splnené, č. 333 – nesplnené. Po výberovom 

konaní je schválená rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci. Zároveň je potrebné osvetliť cintorín. 

Svoju predstavu predniesol starosta. Na tomto zastupiteľstve boli prejednané aj žiadosti.  

- pre gréckokatolícku cirkev na obnovu kríža pred vchodom do kostola, 

- pre ZŠ na činnosť školského klubu. 

Dňa 30.04.2018 o 16:00 hod. sa bude konať  pri budove OcÚ ,,Stavanie mája“ – program zabezpečí 

MŠ.  

Rómski občania podali petíciu na vysporiadanie pozemkov pod cestou – je potrebné vysporiadať 

nedoplatky na daniach a za odpad voči OcÚ.  

 

4.zastupiteľstvo 20.06.2018. Prítomní boli 7 poslanci a zamestnanci OcÚ. V pozvánke bolo 

zaznamenaných 24 bodov na prerokovanie. 

 V 1. bode bolo prijaté VZN č. 2/2018 o vyhradených miestach a podmienkach na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách. 

 V ďalšom bode bola schválená správa bez výhrad o záverečnom účte za rok 2017 a celoročné 

hospodárenie. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu bolo 

vyčíslené vo výške 72 210,82 Eur.  

OZ jednomyseľne schválilo VZN č. 3/2018 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce, 

zároveň aj úpravu rozpočtu v súlade s priloženým návrhom.  



Poslanci schválili zájazd do Maďarska na deň 26.07.2018.  

Poslanci zobrali na vedomie výsledok ponuky na verejné osvetlenie v obci Nacina Ves, realizovať ho 

bude firma: Dominik Sinčák, Snina, v rozpočte 28 000 Eur.  

Chodník pri kostole vo Vybuchanci na základe ponuky bude realizovať firma: Rohaľ, Strážske.  

Chodník k ihrisku v Nacinej Vsi na základe ponuky bude realizovať firma: StaMi s.r.o., Michalovce 

v rozpočte 21 980 Eur.  

Po výberovom konaní na riaditeľku MŠ OZ zobralo na vedomie, že riaditeľom MŠ je naďalej Bc. 

Miroslava Mandelová.  

OcÚ podal žiadosť na vysporiadanie pozemkov správe SPPF v prospech obce Nacina Ves. Ide 

o pozemky: 

- pri MŠ, 

- pri zbrojnici, 

- rómska cesta, 

- chodník k ihrisku, 

- pozemok po nebohom Jurajovi Šandorovi. 

Na tom pracuje Čukylová Dana, JUDr., komerčná právnička. 

Prejednané boli tieto žiadosti o finančné prostriedky:  

- ZŠ: príspevok na deň detí: 250 Eur, 

- MŠ: príspevok na deň detí: 100 Eur, 

- Rímskokatolícka cirkev: príspevok na kultúrno-športové podujatie: 300 Eur, 

- Gréckokatolícka cirkev: príspevok na farský deň: 300 Eur, 

- Pre športový klub žiakov: príspevok: 200 Eur.  

Na tomto zastupiteľstve poslanci riešili i sťažnosti o susedkom spolunažívaní. Jedná sa o sťažnosť 

Zuzany Tokárovej (Nacina Ves 309).  V diskusii vystúpili viacerí poslanci, napr. p. Macková – 

odvádzanie vody z priekopy pri rodinných domoch p. Pavlovčáka a p. Šandora. Starosta vysvetlil, že 

problémom je uloženie optického kábla, ktoré križuje konkrétne územie a nie je možné tam dať 

potrubie.  

Zdĺhavá je rekonštrukcia práce na moste štátnej cesty 18.  

 

5.zastupiteľstvo bolo 08.08.2018, prítomní boli všetci poslanci. Starosta oboznámil s programom 

zasadnutia. 



OZ určuje v súlade s §11, odst. 3, zákon SNR č.369/1990  O obecnom zriadení na celé nasledujúce 

volebné obdobie 2018-2022, počet poslancov OZ – 9. V obci bude 1 volebný obvod, 2 volebné okrsky, 

1. okrsok v obci Nacina Ves, časť obce Nacina Ves, 2. okrsok v obci Nacina Ves, časť obce Vybúchanec. 

Poslanci schválili úväzok starostu pre volebné obdobie 2018-2020 na 1,0 = plný pracovný úväzok. 

Hlavný kontrolór – p. Parchovianska predniesla správu o kontrole hospodárenia za prvý polrok 2018. 

Poslanci schválili návrh zásad odmeňovania poslancov. 

Rekonštrukcia domu smútku bola jednomyseľne schválená. Obec na tento účel dostala 8 500 Eur, 

ktoré sa použijú na opravu zatekajúcej strechy, výmenu odkvapových rúr, opravu kotla. Zvyšok bude 

financovaný z vlastných prostriedkov.  

Všetky žiadosti podané na OcÚ zobrali poslanci na vedomie, čo sa týka odkúpenia pozemkov Petry 

Sliškovej a Viktora Miškoviča aj toto sa bude riešiť a pozemky sa odpredajú po vyrovnaní dlhov voči 

obci. Športový klub žiadal predĺžiť termín za rok 2017 na predloženie dokladov do 31.07.2018. 

Rímskokatolícka cirkev požiadala o príspevok na opravu kostola vo Vybuchanci vo výške 2 400 Eur.  

Na tomto zasadnutí poslanci schválili účasť na podujatí: ,,Slovenský deň kroja v Banskej Bystrici“ 

08.09.2018. Následne starosta zasadnutie ukončil.  

 

6. zastupiteľstvo sa konalo 17.10.2018. Prítomní boli všetci poslanci. V programe rokovania bolo 19 

bodov, všetky prijate uznesenia sú splnené.  

Starosta informoval o schválnej dotácii na kamerový systém a povinného spolufinancovania vo výške 

20 % z celkových nákladov.  

Bola prerokovaná smernica o zabezpečení vstupu do ZŠ, poslanci zobrali na vedomie právanie sa 

stravníkov v školskej jedálni. 

Schválili tiež výsledky inventarizačnej a vyraďovacej komisie.  

Hlavný kontrolór upozornil na pohľadávky na dani z nehnuteľnosti, aj na ďalšie nedoplatky za 

komunálny odpad. Hlavný kontrolór odporučil pozvať všetkých neplatičov na osobitné pozvánky na 

podpis. Kontrolór k hospodáreniu v ZŠ nemal pripomienky.  V hospodárení športového klubu je nutné 

odstrániť niektoré nedostatky k výplatným listinám a doložiť doklad, podľa ktorého sa finančné 

prostriedky vyplácajú.  

Poslanci zobrali na vedomie dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní.  

Na tomto zastupiteľstve schválili prístavbu a rekonštrukciu MŠ v Nacinej Vsi a predloženie žiadosti 

o nenávratný príspevok poskytovateľovi Ministerstvu vnútra SR, ako sprostredkovateľskému orgánu 

pre operačný program Ľudské zdroje.  

Kód výzvy: OPVZ-POG-SC612-2018-1 – ide o spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkovej 

oprávnenej výšky výdavkov projektu.  

Ďalej poslanci zobrali na vedomie: 



- konsolidovanú výročnú správu za rok 2018, 

- správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2017, 

- správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej a závierke a výročnej správe za rok 

2017. 

Obec má v pláne uskutočniť podujatie ku dňu „Úcty k starším“, za prítomností asi 200 pozvaných ľudí 

– dôchodcov. Po prečítaní uznesenia starosta zasadnutie ukončil.  

 

7. zastupiteľstvo sa uskutočnilo po voľbách do orgánov samosprávy obcí na Slovensku dňa 

10.11.2018. 

Po úvodných náležitostiach rokovania OZ predseda miestnej volebnej komisie oznámil výsledky 

volieb a odovzdal osvedčenie o zvolení staronovému starostovi. Predsedom volebnej komisie bola p. 

Božena Počatková. Potom novozvolený starosta prevzal insignie, zložil sľub a prevzal vedenie 

ustanovujúcej schôdze zasadnutia. Po zložení sľubu poslancov prehovoril starosta k novozvoleným 

poslancom. Za zástupcu starostu bol poverený Ing. Vladimír Donič.  

Boli zriadené 4 komisie.  

1. komisia pre finančné a sociálne veci – predsedom sa stal Ing. Voľanský, 

2. komisia pre výstavbu a územné plánovanie – predsedom sa stal Ing. Donič.  

3. komisia pre verejný poriadok – predsedom sa stal p. Vojtko ml.  

4. komisia pre školstvo, kultúru a šport – predsedkyňou sa stala p. Macková.  

OZ zriaďuje aj poradný organizačný výbor obce Nacina Ves pre časť Vybuchanec.  

Za sobášiacich boli určení: starosta obce – p. Šandor a Ing. Donič. Sobášne dni sú určené na utorok, 

štvrtok a sobotu.  

Poslanci ďalej prerokovali a schválili plat starostu, ako aj odmenu poslancom za rok 2018.  

Zoznam zvolených poslancov:  

p. Anton Šandor – starosta obce  p. Ing. Vladimír Donič – zástupca starostu 

p. Cyril Adam     p. Milan Ivan 

p. Peter Kokočák    p. Alena Macková 

p. Ján Medzibridský    p. Ing. Ivana Porubiaková 

p. Jozef Vojtko ml.    p. Ing. Peter Voľanský  

Po krátkej diskusii starosta zastupiteľstvo ukončil. 

 

Ďalšie zasadnutie sa konalo 12.12.2018. Prítomní boli všetci poslanci. Všetky prijaté uznesenia boli 

splnené.  

Poslanci schválili úpravu rozpočtu na rok 2018 a zároveň schválili nový rozpočet na rok 2019.  

Poslanci zobrali na vedomie viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021. 



Hlavný kontrolór sa vyjadril k rozpočtu na rok 2019.  

Poslanci schválili návrh VZN č. 4/2018 ,,O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady“.  

Poslanci schválili doplnenie ďalších členov do určených komisií, ktoré budú pracovať pri obecnom 

zastupiteľstve.  

Poslancom bol určený úsek v obci:  

 č. 1 – č. 25, č. 335 – č. 360: Milan Ivan 

 č. 26 – č. 73:   Ing. Vladimír Donič 

 č. 74 – č. 122:   Ing. Ivana Porubiaková 

 č. 123 -  č. 169:   Alena Macková 

 č. 172 – č. 220:   Ján Medzibridský 

 č. 222 – č. 266:   Peter Kokočák 

 č. 267 – č. 302:   Jozef Vojtko 

 č. 361 – č. 380:   Ing. Peter Voľanský 

 č. 331 – č. 334, č. 394, č. 293, č. 321, č. 310 – č. 393, č. 318 – č. 322 č. 309 – č. 317: Cyril 

Adam 

Poslanci schválili odkúpenie pozemku od Mariany Vojtkovej, po predložení kúpno-predajnej zmluvy 

za 28 000 Eur.  

Viaceré žiadosti na OZ boli podané za účelom potreby finančných prostriedkov:  

 FS Radosť, schválené vo výške 3 000 Eur, 

 ZŠ, schválené vo výške 4 000 Eur, 

 MŠ, schválené vo výške 2 000 Eur, 

 Športový klub, schválené vo výške 22 000 Eur, 

 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, schválené vo výške 200 Eur, 

 Slovenský zväz oblastný výbor Michalovce, schválené vo výške 100 Eur,  

 na ukončenie roka 2018 a uvítanie roka 2019 bola schválená finančná čiastka 2 000 Eur.  

Verejné zhromaždenie občanov vo Vybuchanci – predpokladaný termín 18.01.2019.  

 

  



Činnosť obecného úradu 

Obecný úrad v tomto roku pripravil  voľby poslancov do obecného zastupiteľstva a voľby starostu 

obce. Okrem toho obecný úrad má na starosti po celý rok život a spoločenské vyžitie občanov, stará 

sa o vzhľad budov a ich funkčnosť. Veď je to orgán taký, ako gazda na svojom dvore a pri dome. 

S  prácou OcÚ sú spokojní občania.  

Prenesená pôsobnosť štátnej správy na samosprávu 

Občania sú k tejto veci informovaní a podľa toho sa aj riadia. V obci na OcÚ sídli matričný úrad, ktorý 

zabezpečuje úkony, čo sa týka obyvateľstva aj pre obec Voľa, Petrovce nad Laborcom a Lesné. Obec 

patrí pod Školský úrad, vo Vinnom, ktorý má úzku spoluprácu s MŠ a ZŠ. Spoločný stavebný úrad je 

v meste Strážske. 

V obci sú 2 organizácie občianskeho združenia: 

 športový klub Nacina Ves, ktorý je reprezentantom futbalu v obci. Na svoju činnosť každý rok 

požaduje od obce dotáciu na svoju činnosť. 

 Folklórna skupina ,,Radosť Nacina Ves“  

Najvýraznejšou politickou stranou v obci je SMER-SD jeden člen z miestnej organizácie pracuje aj vo 

výbore okresnej organizácie.  

 

Priemysel a služby 

V obci sídli Pekáreň IlaS. Je to potravinárska prevádzka s výrobou chleba a pečiva rôzneho druhu. 

Patrí k nemu aj cukrárenská výroba zákuskov a tort na rôzne príležitosti. Výrobky dodávajú do 

blízkeho okolia. Prevažná časť zamestnancov je z obce. Iné služby v obci nie sú zaznamenané.  

 

Nezamestnanosť 

V obci je pomerne vysoká nezamestnanosť, najmä u rómskych občanov. Tí sa v práci uplatňujú ťažšie. 

Je veľa takých mladých ľudí – chlapcov a dievčat, ktorí si po ukončení základného školského vzdelania 

nezaradení, niektorí odchádzajú s rodičmi do zahraničia.  

V chotári sa o pôdu starajú títo podnikatelia: 

 Agrokomplex Humenné, 

 LESY –SERVIS s.r.o., Michalovce, 



 MaV Rovňak, AGROSLUŹBY, 

 Jozef Kociban ml. , 

 AGRO NACINA s.r.o., 

 Michal Štefančík, 

 Ing. Ivan Kačur, Michalovce 

 Marek Pristaš. 

Pôdu majú prenajatú, hospodária s pomocou dotácii a vlastných financií. K problémových investíciám 

sa v obci ráta aj výstavba kanalizácie, ktorá je rozostavaná. Žiadosti sú pravidelne podávané na jej 

realizáciu od roku 2004. Plánovaná je aj čistička odpadových vôd, do ktorej majú spadať aj okolité 

obce.  

 

Doprava a spoje 

Obec zabezpečila kvôli lepšej orientácii, najmä cezpoľných ľudí a hostí, ktorí nepoznajú obec, tabule, 

kde sú označené dôležité miesta a budovy. Dnes na prstoch jednej ruky by sa dalo spočítať v koľkých 

domoch nie je auto. Ulice sú plne obsadené odstavenými autami, keď sa ľudia vracajú z práce. Pred 

niektorým domom sú odstavené aj 4 autá. Cez obec vedie hlavná cesta z okresného mesta 

Michalovce do Humenného a Vranova nad Topľou, ďalej do Prešova. Je to výhodne a dobré 

cestovanie autobusmi. V obci majú zastávku aj diaľkové spoje. Dá sa tu využiť aj cestovanie 

železnicou. Občania preferujú cestovanie vlastnými autami, či už je to k lekárovi, do práce alebo 

odvoz detí do škôl mimo obce. V obci sa nevedie evidencia o počte televízorov, telefónov, počítačov 

a rádií. Po určitom čase, keď bude celoštátne sčítanie ľudí sa to objaví v celom súbore, aj kronike.  

 

Zdravotníctvo, starostlivosť a život obyvateľstva 

V tomto roku obec začala prevádzkovať budovu starej materskej školy za účelom podávania obedov 

pre seniorov. Dôchodcovia sa tam denne schádzajú a trávia tam niekoľko hodín. Majú k dispozícii 

dennú tlač, kávu, čaj, knižnicu a spoločenské hry.  

Starosta obce so zástupcom obce navštívil najstarších obyvateľov, tak ako to praktizuje už viac rokov. 

Sú to títo:  

 Zuzana Maťašová 

 Jozefína Rudačková 

 Sabina Ivanová 



Sú to obyvateľky obce nad 90 rokov.  

 

V tomto roku sme sa rozlúčili s týmito občanmi:  

 Ružena Adamová  04/2018 

 Jozef Kováč   04/2018 

 Milan Maskaľ   05/2018 

 Margita Michalková  07/2018 

 Jolana Pingorová  07/2018 

 Miroslav Dankanin  08/2018 

 Patrik Gaži   09/2018 

 Zuzana Maťašová  12/2018 

 Jozef Maťaš   12/2018 

 Iveta Kirvejová   12/2018 

 Emil Kočerha   12/2018 

 

V obci sa narodilo 19 detí.  

 

Rímskokatolícka cirkev 

V tomto roku prijalo sviatosť birmovania 25 chlapcov a dievčat. Sviatosť  udelil 29.04.2018 otec 

arcibiskup B. Bober. V deň sviatosti birmovania bol posvätený v kostolnej záhrade kríž z čiernej žuly. 

Kríž dal postaviť obecný úrad na slávu Boha a ochranu veriacich obce. 

Prežívali sme ,,Fatimský rok“. 13.05.2018 pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení sa celá 

farnosť zišla na púti v Kostole Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Lesnom. Kostol je  zasvätený 

Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Vo Vybuchanci bol inštalovaný nový pevný oltár a pevná 

ambona – vyrobené z talianskeho mramoru. Financovali to miestni manželia Kováčovi. Každému, kto 

sa za našu farnosť modlí, kto finančne prispieva a zapája sa do života farnosti  sa pri tejto príležitosti  

poďakoval miestny farár  Emil Onderko.  

Pred 10 rokmi bola ustanovená v obci Nacina Ves farnosť ,,Všetkých svätých“ s filiálkami Petrovce 

nad Laborcom, Lesné ,Suché a Vybuchanec. Tvoria ju spoločenstvá približne 2 000 veriacich. Sila 

spoločenstva sa prejavila aj pri stavbe farskej budovy, ktorá bola postavená svojpomocne s výraznou 



podporou veriacich. Od vzniku farnosti je správcom otec Emil Onderko. K 10. výročiu farnosti každý 

veriaci dostal obrázok, aby mu pripomínal farnosť a bol pozvánkou k vďake a modlitbe. 

Zároveň vyšlo výročné číslo farského informátora, kde si slovom a fotografiami zaspomíname na 

uplynulých 10 rokov .  Farský informátor obsahoval  krásne farebné  fotografie s piatimi kostolmi z 

celej farnosti, fotografiu dekrétu o zriadení farnosti dňa 01.07.2008 , ktorý bol podpísaný Mons. 

Alojzom Tkáčom – arcibiskupom metropolitom Košice.   

 V tento výročný deň bolo pripravené spoločné stretnutie detí pri športe, kultúre a guláši vo farskej 

záhrade. Za 10 rokov života farnosti sa toho odohralo veľa. Farnosť postupne rástla v duchovnej aj 

materiálnej oblasti. Privítali sa noví členovia farskej rodiny, o čom svedčí počet krstov, ale s mnohými 

sme sa aj rozlúčili. My veriaci musíme byť vďační za mnohé dobrodenia a milosti a bolestivé udalosti 

prijímame s vierou a odovzdanosťou do Božej lásky a milosrdenstva.  

01.09.2018 sa uskutočnila ,,Slávnosť Blahorečenia Anny Kolesárovej“ – mučeníčky čistoty, ktorej 

mottom v  živote bolo: ,,Radšej smrť ako hriech“. 2. svetová vojna podstatne zasiahla do života tohto 

dievčaťa. Cez ich dedinu prechádzali vojská červenej armády. 16 ročné dievča bolo so svojou rodinou 

skryté v pivnici, kde vošiel opitý sovietsky vojak, ktorý ju začal obťažovať, keď na príkaz otca mala mu 

pripraviť niečo na zjedenie. Keď sa mu nechcela oddať pred očami jej otca vypálil na ňu 2 rany. 

30.09.2018 bol uložený relikviár blahoslavenej A. Kolesárovej v kostole vo Vysokej nad Uhom. 

Takýchto udalostí nezažívame mnoho,  často a nie v takej  blízkosti nášho domova. Preto to stojí  za 

zmienku aj v našej obecnej kronike. Dá sa to brať aj ako odkaz mládeži, ktorá sa dnes správa trochu 

inak ako menovaná Anka.  

 

Gréckokatolícka cirkev 

Zmienky o gréckokatolíckych veriacich v Nacinej Vsi sú známe už od konca 18. storočia z kanonických 

vizitácii. Veriaci navštevovali drevený chrám v obci Voľa. Vlastný chrám v Nacinej Vsi bol postavený 

svojpomocne a vysvätený bol v roku 1993.  V roku 2008 bola vysvätená aj farská budova, ktorá bola 

postavená za výraznej pomoci veriacich. V súčasnosti je správcom otec Radoslav Záhorský. Začiatkom 

roka 2018 moderátor z rádia Lumen prišiel do gréckokatolíckeho chrámu sv. Cyrila a Metoda natočiť 

reláciu. Bol to Ján Sabol. V družnom rozhovore pre reláciu Lupa natočil a priblížil divákom život v tejto 

farnosti. Duchovný otec Radoslav Záhorský a jeho manželka sa vyjadrovali presne, odborne a k veci, 

čím odpovedali na jeho otázky. Na kurátorsky zbor bol prítomný František Šandor Berila. Do besedy 

sa zapojil aj starosta obce, p. Anton Šandor. Cerkovníčka Jozefína Ivanová, ktorá hovorila aj o tom, čo 

všetko si vyžaduje denná údržba a čistenie chrámu, ktorú má na starosti a vykonáva ju spolu 



s manželom. Alena Macková sa vyjadrila k slávnostnej atmosfére pri mnohých cirkevných 

akciách v chráme o tom, ako sa podieľa  na programe aj FS Radosť Nacina Ves. Za mladé rodiny boli 

zastúpení manželia Miloslava a Maroš Mandelovi.  

 

Zvyky a obyčaje 

Začiatok roka v obci začína pravidelne radostnými udalosťami. Tento rok 21.01.2018 bol maškarný 

ples pre deti v maskách, na ktoré rodičia pripravia. Tento rok ich bolo veľmi veľa. Každá maska bola 

predstavená a v závere odmenená. Staršie deti – stredoškoláci im pomáhali, boli maskoti.  

03.02. bolo v kultúrnom dome fašiangové popoludnie, ktoré pripravila FS Radosť Nacina Ves 

v spolupráci s OcÚ a SMER-SD. V predvečer 01.05.2018 pripravila program pri stavaní mája materská 

škola. Deti v krojoch spievali vhodné piesne na túto udalosť.  

V týchto dňoch bol pri OcÚ zasadený pamätný strom – DUB.  

 

Materská škola 

V dvojtriednej materskej škole pracujú všetky učiteľky s pedagogickým vzdelaním. Deťom vytvárajú 

podmienky pre ich pobyt v MŠ z hľadiska bezpečnosti. Každý mesiac majú inú aktivitu.  

 September:  Rodičia a deti – výroba jesenných dekorácii 

 Október: Úcta k starším - príprava stretnutia so starými rodičmi  

 November: Deň materskej školy – spolupráca s obvodnými MŠ 

 December: Mikulášska besiedka 

 Február: Karneval v MŠ - v spolupráci s rodičmi a prípravou masiek 

 Marce:  Maľovaná Veľká Noc – výroba kraslíc 

 Apríl:  Deň Zeme – environmentálne aktivity, výsadba kvetov 

Stavanie mája 

 Máj:  Deň matiek 

 Jún:  školský výlet do Košíc  

Medzinárodný deň detí 

Slávnostná rozlúčka s predškolákmi 

 



Základná škola 

V tomto školskom roku v základnej škole bolo z celkového počtu žiakov 91,3 % rómskych. V troch 

triedach boli žiaci v dvoch skupinách začlenené deti s mentálnym postihnutím. V jednom ročníku je 

začlenený žiak s viacnásobným mentálnych postihnutím a s narušenou komunikáciou. U väčšiny 

žiakov nie je dostatočná domáca príprava na vyučovanie, prostredie doma je málo podnetné 

a podpora žiakov od rodičov žiadna.  

Vedenie školy považuje za silné stránky pri práci učiteľov: 

- dobrý kolektív, 

- podnetné prostredie, 

- tvorivosť a kreativitu vyučujúcich, 

- dobré výchovno-vzdelávacia výsledky 

- individuálny prístup k talentovaným a slabo prospievajúcim žiakom, 

- rešpektovanie individuality žiaka, 

- vhodný počet žiakov v triedach,  

- možnosť wi-fi pripojenia a interaktívnej tabule v triedach.  

Vyskytujú sa aj rezervy: 

- nesystematická príprava žiakov z málo podnetného prostredia, 

- slabé vyjadrovacie schopnosti (vedieť zreprodukovať obsah počutého alebo prečítaného 

textu, 

- absencia pracovných zošitov na hodinách dejepisu a geografie, ktoré majú zakúpiť rodičia. 

Žiaci sa pod vedením učiteľov zapojili do týchto súťaží:  

- Pytagoriáda P4 a P3 klokanko, 

- Bobor – informatická súťaž, 

- Hviezdoslavov Kubín – prednese poézie a prózy, 

- Šaliansky Maťko – prednes povestí, 

- Školská olympiáda – MDD,  

- Školská športová olympiáda organizovaná Školským úradom vo Vinnom, 

- Zemplínske pero – regionálna súťaž literárnych talentov v oblasti poézie a prózy, kde boli 

odoslané 2 práce. Báseň ,,Rodný Zemplín“ od Filipa Ivana a ,,Óda na Zemplín“ od Daniely 

Porubiakovej. Obidvaja žiaci získali diplomy za účasť.  



Úspešná bola aj čitateľská súťaž ,,Sherlock“. Aj keď sa to ťažko darí a je to málo vidieť,  úsilie vedenia 

školy a učiteľov každý deň smeruje k hľadaniu konkrétnych činností a postupov v práci, ktoré by 

efektívne rozvíjali tvorivosť žiakov.  

 

Šport a telesná kultúra 

Prvé kapitoly očarenia futbalovou loptou sa v Nacinej Vsi začali písať už v medzivojnovom období. Po 

roku 1945 vznikla telovýchovná jednota SOKOL Nacina Ves, ktorá zbierala trofeje v súťažiach 

a turnajoch. Hrať futbal bolo v minulosti snom každého mladého muža, ale nie každému sa to 

podarilo. V súčasnosti futbalisti športového klubu v Nacinej Vsi bojujú o body v 5. zemplínskej lige 

mužov. Dorastenci skúsenosti zbierajú v II. lige. Obidva tímy sú pevne postavené v strede tabuľky. Na 

rozdiel od nich, starší žiaci vedú III. ligu ObFZ. Je to príjemné konštatovanie najmä preto, lebo 

pohybová aktivita a fyzická záťaž v dnešnej dobe nepatria k obľúbeným spôsobom využitia voľného 

času mladých. Dnes oproti minulosti záujem o tento druh športu nie je dostatočný.   

 

Počasie 

Tento rok bol vplyvom globálneho otepľovania pomerne teplý. V tomto roku na našom území bolo 

zaznamenaných viac ako 60 tropických dní s teplotou nad 30 stupňov Celzia. Rok začína  tuhou zimou 

až koncom januára. Potom je horúca jar. Ľudia po úpravách záhradiek pravidelne čakajú dážď. No je 

ho stále málo, nakoľko vlahu nezabezpečil ani topiaci sa sneh. V lete sa stáva, že sa vyskytnú ničivé 

búrky so záplavami, je to ale lokálne. V jeseni po zbere úrody očakávame zimu, ktorú začíname 

pociťovať až po Vianociach, kedy zvyčajne padá prvý sneh.  

 

Záznamy o obci a jej premena v tomto roku 

Niektoré projekty, ktoré prispeli k modernizácii a ktoré zatraktívnili obec boli úspešne ukončené. 

Okrem sanácie čiernych skládok sa podarilo zrekonštruovať šatne na miestnom ihrisku, vybudovať 

nové parkoviská pri MŠ a rímskokatolíckom kostole. Bola zrekonštruovaná budova požiarnej 

zbrojnice, previedla sa oprava osvetlenia v obci aj na cintoríne. Dokončila sa oprava mosta na ceste 

1/18, ktorý bol v havarijnom stave. Vo Vybuchanci boli opravené miestne komunikácie. Časť miestnej 

komunikácie bola prepojená s hlavnou cestou. Podmienky na dobrý a pokojný život sa vylepšujú 

každoročne, no aj tak niektorí občania z obce odchádzajú do zahraničia za prácou.  



 

Iné záznamy 

Smutným dňom pre aj pre občanov obce bol 21.02.2018 kedy sa stala v našej republike vražda 

novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Stalo sa to v obci Veľká Mača, 

v galantskom okrese. Boli to mladí ľudia, pripravení pre život. Tento čin otriasol celým národom, lebo 

taká vec sa u nás ešte nikdy nestala. Asi po pol roku bol zaistený Marián Kočner  pre iné trestné činy, 

kde na neho padlo obvinenie v spolupráci jednej ženy a 3 mužov. Vtedy nastala aj zmena vo vláde, 

kedy musel odstúpiť Minister Vnútra SR – Róbert Kaliňák a Predseda vlády SR – Róbert Fico, tiež 

policajný prezident – Tibor Gašpar. Vláda bola doplnená novými členmi a 22.03.2018 vymenovaná.  

 


