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P R A C O V N É   P R Í L E ŽI T O S T I 

ARIOS – PERSONÁLNE SLUŽBY  VÁM PONÚKA PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI V KOŠICIACH. 

ŠIČ/ŠIČKA – priemyselné šitie 

Šič/Šička - náplň práce: priemyselné šitie kožených produktov na špeciálnych šijacích strojoch v trojzmennej 
prevádzke. Práca je vhodná aj pre  manuálne zručných kandidátov bez praxe – možnosť zaučenia. Prax so šitím 
výhodou, ale nie je podmienkou. 

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná:  dodávateľ pre automobilový priemysel. 

Výkon práce v Košiciach. 

Požadované vzdelanie: základné vzdelanie, stredoškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou. 

Osobnostné  predpoklady a zručnosti: v prípade pracovnej pozície šičky hľadáme  manuálne zručných 
pracovníkov, ktorí majú vzťah k šitiu resp. k  iným ručným prácam. Ochota pracovať v trojzmennej prevádzke, 
zodpovedný prístup k práci. 

Iné výhody: Po skúšobnej dobe navýšenie základnej mzdy, výkonnostné bonusy, semestrálny bonus vyplácaný 2 x 
ročne, príspevok na cestovné, preplácanie nadčasov, odmeňovanie zamestnancov pri bezchybnej dochádzke, výhodné 
stravovanie, sociálny program. 

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte  formou zaslania Vášho štrukturovaného životopisu na nasledovné kontaktné 
adresy: 

Arios - personálne služby s.r.o. 

Rozvojová 2 

040 11 Košice 

www.arios.sk 

E-mail: officeke@arios.sk 

Tel.:  +421 917 104 443 

Tel.:  +421 948 003 126 

Tel.:  +421 915 829 339 
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*********************************************************************************************************  

Ustanovujúce zasadnutie rady školy pri MŠ Obišovce. 

Obec Obišovce podľa §5 ods.1 vyhl.č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov 
školskej samopsrávy, zvoláva ustanovujúce zasadnutie rady školy pri Materskej škole Obišvce. Zasadnutie sa uskutoční 
dňa 18.2.2013 o 18.hod.v zasadačke obecného  úradu. 

Gabriela Petričová - poverená riaditeľka                Peter Kišiday - starosta obce zriaďovateľa 

Rozdeľovník: 

p.Trojčáková, p.Liptáková, p.Okrajek, p.Baboľová, p.Leghat 

*************************************************************************************************************************  

Ladislav Fričovský 

 
Ladislav Fričovský dnes prevzal cenu predsedu Košického samosprávneho kraja za celoživotné výsledky dosiahnuté v 
cirkevnej, kultúrnej, umeleckej a publicistickej oblasti. Deň 28.10.2009 sa zapíše zlatými písmenami do novodobej 
histórie našej obce,keď predseda KSK p.Zdenko Trebuľa predal nášmu čestnému občanovi obce Mgr.Ladislavovi 
Fričovskému, cenu predsadu KSK. Udialo sa to dnes v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach, na návrh 
starostu a poslancov našej obce. Takto sa náš p.brat farár zaradil medzi osobnosti Košického kraja, kde ho jeho život, 
dielo a životné hodnoty čo vyznáva, právom zaviedli. Gratulujeme mu a sme veľmi šťastní, že mu stále "chutí" písať a 
tvoriť, čoho dôkazom je aj báseň, ktorú pre tento slávnostný okamih sám stvoril. 
V Obišovcaich 28.10.2009 Peter Kišiday - starosta 
 
Ďalší ocenení: 
Cenu Košického samosprávneho kraja na základe rozhodnutia poslancov Zastupiteľstva KSK získali 



Bábkové divadlo Košice pri príležitosti 50. výročia vzniku 
- za formovanie najmladšieho diváka, jeho estetického vnímania a výchovnú činnosť pri spoznávaní a uvedomovaní si 
životných hodnôt 
Fotograf a novinár Róbert Berenhaut pri príležitosti životného jubilea – 80. narodenín 
- za celoživotné zásluhy na mapovaní obrazu východného Slovenska prostredníctvom objektívu fotoaparátu v 
regionálnych i celoštátnych médiách, so zvláštnym zreteľom na športovú fotografiu 
Detský spevácky zbor Zvonček (Csengettyű) pri Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom 
maďarským v Košiciach pri príležitosti 40. výročia založenia 
- za dôstojné reprezentovanie školy, mesta Košice, Košického kraja a maďarskej národnostnej menšiny na národných a 
medzinárodných súťažiach a festivaloch 
Folklórny súbor Zemplín 
- za zachovávanie, zveľaďovanie, znovuobjavenie kultúrnych hodnôt ľudovej umeleckej tvorby regiónu Zemplína, 
východného Slovenska a jeho reprezentáciu doma i v zahraničí 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pri príležitosti 50. výročia založenia 
- za kvalitný vedecký výskum a kvalitné trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších vedeckých 
poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte v súlade s európskymi trendmi v tejto oblasti 
 
Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja prevzali ešte: 
Fotograf Alexander Jiroušek pri príležitosti životného jubilea - 75. narodenín 
- za úspešnú dlhoročnú dokumentáciu a prezentáciu Košického kraja na Slovensku i v zahraničí formou umeleckej, 
dokumentárnej fotografickej a publikačnej činnosti 
Prírodovedec - astronóm Zdeněk Komárek pri príležitosti životného jubilea – 50. narodenín 
- za významný prínos pri výchove mladých astronómov, ktorí úspešne reprezentujú Košický samosprávny kraj na 
celoslovenských a medzinárodných vedomostných súťažiach 
Detský folklórny súbor Vánok z Prakoviec pri príležitosti 25. výročia jeho trvania 
- za zachovávanie ľudových tradícií a úspešnú reprezentáciu ľudového folklóru 
doma i v zahraničí 
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach pri príležitosti 60. výročia jej založenia  
- za vynikajúce výsledky vo výchovno – vzdelávacej činnosti a vedeckej oblasti, ktorými úspešne reprezentuje Košický 
samosprávny kraj 
Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja prevzali 
Telesne postihnutá športovkyňa Oľga Barbušová – Guassardová 
- za vynikajúce výsledky na európskych športových podujatiach v stolnom tenise telesne postihnutých, vzornú 
reprezentáciu a propagáciu Slovenskej republiky, Košického samosprávneho kraja a rodnej obce Kolinovce i za obetavý 
prístup k plneniu povinností, ktorý je príkladom mladej generácii 
Dirigentka Viera Džoganová pri príležitosti životného jubilea - 50. narodenín 
- za úsilie, ktorým prispela k rozvoju kultúrneho života v Košickom samosprávnom kraji ako dirigentka detského 
zborového spevu Magnólia 
Zrakovo postihnutá športovkyňa Henrieta Farkašová 
- za rozvoj a zviditeľňovanie Košického samosprávneho kraja zrakovo postihnutými v oblasti športu 
Ľudmila Geročová, predsedníčka ZO Únie žien Slovenska v Bánovciach nad Ondavou 
- pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a Dňa ľudských práv za jej dlhoročnú dobrovoľnícku prácu 
Neprofesionálny výtvarník Tibor Hrušovský 
- za prínos v oblasti kultúry ako neprofesionálneho výtvarníka, ktorý svojou tvorbou prispieva k zviditeľňovaniu 
Košického samosprávneho kraja 
Vedúca folklórnej skupiny Kluknavčanka Gabriela Kyseľová 
- za zachovávanie a rozvíjanie ľudových tradícií, zvykov, tancov a rozvoj kultúrnej činnosti Košického samosprávneho 
kraja 
Folkloristka a speváčka zo Žakaroviec Zuzana Rusnáková 
- za významný prínos pre kultúrny rozvoj okresu Gelnica 
Zakladajúci člen Matice slovenskej v Prakovciach Fridrich Svitek pri príležitosti životného jubilea - 80. narodenín 
- za aktívne pôsobenie a spoločenský prínos pri zachovávaní tradícií slovanskej vzájomnosti 
Verejné ocenenie udeľuje zastupiteľstvo podľa schválených zásad jedenkrát ročne piatim osobnostiam a kolektívom 
alebo právnickým osobám za osobitný prínos pre rozvoj kraja, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce 
tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, 
podnikateľskej, technickej a športovej činnosti. Cenu KSK predstavuje medaila zobrazujúca erb KSK. /zdroj 
www.kosice.regionet.sk/ 
 
Mgr. Ladislav Fričovský 
 
MÔJ DOMOV 
 
Môj domov je tam, kde má 
každý miesto . 
Ohník plá. A zhrieva jeho plam. 
Pritúli všetkých unavených 
cestou . 
Je viac ak dom, je pre nás chrám , 
 
kde vítajú nás s láskou, nielen 
gestom . 



Pod jeho strechou nik nie je sám . 
Poteší srdce iba 
dobrou zvesťou . 
Pohľadom drahým: otcov a mám ! 
 
Na teplé slovo neodpovie 
päsťou . 
Dejiskom nie je sporov a drám . 
Skôr poslom s olivou 
ratolesťou , 
čo dáva priestor deťom a hrám . 
 
Ten domov pre mňa je tým 
miestom, 
ktoré nám daroval Pán Boh sám . 
Nad neho v svete milšieho 
mi nieto, 
kde žijem a rád sa navraciam! 
 
 
(Pri príležitosti udelenia ceny predsedu Košického samosprávneho kraja – JUDr. Zdenka Trebuľu; Michalovce 28. 10. 
2009) 

Vzácna návšteva veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie 

 
Dňa 16.júna t.r. poctil našu obec svojou návštevou jeho excelencia p. Josef Aregger, veľvyslanec Švajčiarskej 
konfederácie, ktorý prišiel v sprievode generálneho sekretára SČK na Slovensku Ing. Bohdana Telgárskeho a pani 
Heleny Kmetzovej, riaditeľky Územného spolku SČK Košice -vidiek. Dôvodom tejto vzácnej návštevy bol podpis zmluvy 
o poskytnutí grantu, z ktorého bude financovaná rekonštrukcia priestorov bývalého obecného úradu. Využitie týchto 
priestorov po ich rekonštrucii, bude určené v prvom rade ako náhradné ubytovanie pre občanov v prípade prírodných a 
iných nešťastí . Zariadenie v kapacite 10 lôžok, bude mimo tohto účelu slúžiť pre sociálne potreby v obci typu denného 
stacionáru pre seniorov a prevádzkovať ho bude miestny územný spolok SČK spolu s obcou. Švajčiarska ambasáda 
daruje pre tento účel 270 tis. Sk a obec sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 30 tis. Sk a koordináciou projektu. 
Otvorenie centra pomoci bolo pôvodne plánované na mesiac úcty k starším - október, ale z dôvodu posunu podpisu 
grantovej zmluvy o cca 2 mesiace, obec chce centrum otvoriť v závere t.r. 

Klasická MASÁŽ 

 
Klasická MASÁŽ - manuálna AJ V POHODLÍ VÁŠHO DOMOVA, tel. číslo 0907395530 
 
cenník: 
masáž chrbta v ležme 25 min. - 5 euro 
masáž krčnej chrbtice v sede -7 min - 2 euro 
kompletná masáž 1 hodina - 10 euro 

Poďakovanie za sponzorstvo 

 
Občania obce Obišovce ďakujú firme LK-Servis Slovakia s.r.o. za veľkorysý dar - kompletnú výmenu okien v sále 
kultúrneho domu. V tomto roku náš "kulturáčik" oslavuje svoju päťdesiatku a krajší darček ako sú nové okná, si k svojmu 
jubileu určite nevedel ani predstaviť. Peter Kišiday - starosta obce 



Výzva - neprehliadajme vandalizmus v obci. 

 
Vážení občania prajeme Vám pekný deň. Tento oznam je venovaný dlhodobo pretrvávajúcej situácie v obci, keď 
prevažne menšie deti sa podieľajú na poškodzovaní verejného majetku či už vo vlastníctve obce, v súkromnom 
vlastníctve alebo patrí niekomu inému. Téma poškodzovania dopravných značiek, devastácia starého, ale aj nového 
oplotenia objektu materskej školy, bola viackrát prerokovávaná aj na úrovni obecného zastupiteľstva obce a polície. Je 
otázkou, či za týmto už veľakrát na hranici drobnej kriminality konaním maloletých detí, nie je okrem materiálnej 
zodpovednosti morálne zodpovedný rodič, ktorý bez povšimnutia a napomenutia takto prehliada a prispieva k 
nedisciplinovanosti svojho potomka. Preto hlavne vďaka podobnej ľahostajnosti niekoľkých rodičov v obci, je práve ich 
deťmi pravidelne poškodzovaný areál materskej školy, okrasné dreviny v parku, oznamovacie tabule v obci, budovy vo 
vlastníctve obce, ale neraz aj cintorín, kde je miesto večného odpočinku našich zosnulých. Veľakrát sa však tieto deti sa 
zdržiavajú na životu nebezpečných miestach, a to hlavne v okolí železnice a vodného toku Svinky. Pri ich napomínaní 
zo strany zamestnancov a občanov obce, sa veľakrát tieto deti nechali počuť, že priestor pre hry im má zabezpečiť 
obec. Preto poslanci OZ, starosta obce a zamestnanci OcÚ sa rozhodli zverejniť túto výzvu, ktorá je viac než deťom 
orientovaná rodičom, aby si rodičia uvedomili svoje povinnosti a zodpovednosť za výchovu a konanie svojich detí, keďže 
ako právni zástupcovia svojich detí nesú aj prípadné dôsledky nedisciplin 

Výsledok prieskumu priorít obce v 3/2007 

Na piatkovom zasadnutí OZ, poslanci pri svojom rokovaní, vzali na vedomie výsledky vykonaného prieskumu priorít 
obce Obišovce. Dotazníky poslúžia poslancom a starostovi pri stanovení a reaizácii rozvojových zámerov. Vyhodnotenie 
dotazníkov spracovala poslankyňa p.Ľudmila Tomková. Všetkým respondentom, ktorí účasťou v prieskume dokázali, že 
im na rozvoji obce záleží, poslanci a pracovníci obecného úradu vyslovujú poďakovanie a uznanie. Peter Kišiday - 
starosta obce ZHRNUTIE PRIPOMIENOK ZO VŚETKÝCH DOTAZNÍKOV. /za textom je číslo dotazníka/ Priekopy -od 
závor ku kat. kostolu ,7 -od závor pozdĺž žel.trate,16 -prehĺbiť a vyspádovať od kaštieľa ku Horňakovým a Juhásovi 54 - 
pod žel. podjazdom nedostatočný odtok vody pri úprave bývalého mlynského náhonu,56 -pri Rusnačkovi 101 -upraviť 
kanál pri parku 43 Verejný rozhlas -pripomienky k počuteľnosti, hláseniam, oprave , nastaveniu a rozšíreniu 82,73,72,67 
Poriadok v obci -divoké skládky, úprava priestoru za kat.kostolom,42,43,44,83,84 -vypaľovanie trávy, spaľovanie lístia, 
pokuty 85,84,83 -úprava prístupového chodníka ku studničke 19 -orezávanie stromov pod el. vedením a okolo verejného 
osvetlenia 42,40 Cesty -opraviť cestu okolo cintorína k Horňakovým 9,11 -....................na hosp. dvor 66 -rýchlosť -merač 
rýchlosti , prechody pre chodcov -zebry 57,79,14,83 -ul. za vodou- dokončenie -asfalt 95,66 -v dot.91 sú opravy miest. 
komunikácii na 2.mieste dôležitosti Chodník / hlavne smer Kysak / 46,101,85,73,55 Cintorín -pripomienky, požiadavky a 
návrhy ku všetkému, čo sa týka poriadku na cintoríne, domu smútku, prístupovej cesty ...... 32,11,53,9,30 Zastávka -
pripomienky a návrhy 88,73,67 Osvetlenie križovatky Šuflita - hosp. dvor 36,37,38 Detské ihrisko pre malé deti do 6 
rokov, lavičky 94,93 Spoločné aktivity mladých ľudí a kult. podujatia 44,77 Informovanosť 57,36,v dobrom 67 Vývoz TKO 
1x za 2 týždne 32 Podporiť opatrovateľskú službu 71 Propagácia malých kompostovísk 73 ČOV - fondy EÚ 9 Disciplína 
pracovníkov na VPP 64 Dôsledné vymáhanie dane z nehnuteľnosti 83 Využitie obnoviteľných zdrojov energie 83 
Parkovanie na ver. priestranstvách 67 Túlavé psy 67 Chodník +cyklotrasa Lemešany - Kysak.......Ružín 88 Protiatómový 
kryt 101 prioritná zakrúžkovaná celkovo počet bodov poradie podľa bodov poradie podľa zakrúžkovania 1. 1 x 13 x 50 9 
9 2. 4 x 43 x 260 4 4 3. 2 x 49 x 264 3 3 4. 2 x 34 x 191 7 8 5. 4 x 35 x 194 6 7 6. 1 x 36 x 185 8 6 7. 10 x 75 x 494 2 2 8. 
14 x 81 x 526 1 1 9. 0 x 41 x 212 5 5 SPÔSOB BODOVANIA 1.miesto 10 bodov 2. 9 3. 8 4. 7 5. 6 6. 5 7. 4 8. 3 9. 2 
10....... 1 1 prioritná 10 bodov, ďalšie do 3 odpovedí bez určenia poradia po 5 bodov 2 bez určenia poradia po 8 bodov 
3.......................................7........... 4.......................................6........... 5.......................................5........... 
6.......................................4........... 7.......................................3........... 8.......................................2........... 
9.......................................1.......... Dotazník č. 18 3 ako hlavné po 7 bodov 3 menej podstatné po 3 body Dotazník č. 42 2 
aktiv.ozn . s ! po 8 bodov ostatné po 3 body Dotazník č. 43 5 -chápem ako zrušenie zakrúžkovania Dotazník č. 44 4 a 8 
po 9 bodov 5 8 bodov Dotazník č. 55 4 10 bodov ostatné po 4 body Dotazník č. 82 8 10 bodov 2 , 4 , 9 po 5 bodov 
ostatné po 1 bode Dotazník č . 91 -oprava ciest je uvedená na 2. mieste dôležitosti DOTAZNÍK - február 2007 Celkove 
bolo rozdaných............dotazníkov Vyplnených sa vrátilo 1 0 3 dotazníkov p. Igor Dudáš .................. 18 Mgr. Agáta 
Franková .................. 21 p. Mikuláš Jaško .................. 12 p. Štefan Ščepita ................... 30 p. Ľudmila Tomková 
................... 22 Pri vyhodnocovaní dotazníkov som použila dva spôsoby hodnotenia: 1.podľa počtu zakrúžkovaní 
navrhnutých aktivít 2.určila som si tabuľku bodovania podľa počtu a poradia zakrúžkovaní jednotlivých aktivít Pri 
vyhodnotení podľa oboch spôsobov bolo poradie na 1.až 5. mieste rovnaké : 1.Prekládka zastávky 2.Výstavba 
vodovodu a kanalizácie 3.Rekonštrukcia Domu smútku 4.Dokončenie-výstavba detského ihriska 5.Sociálna oblasť 
pomoci hlavne pre starších občanov Poradie ďalších troch aktivít sa veľmi tesne líšilo- podľa bodovania 6.Obnova 
zberačov povrchových vôd 7.Dokončenie chodníkov vedľa cesty Lemešany - Kysak 8.Výstavba kompostoviska pre 
bioodpad podľa počtu zakrúžkovaní 6.Výstavba kompostoviska pre bioodpad 7.Obnova zberačov povrchových vôd 
8.Dokončenie chodníkov vedľa cesty Lemešany -Kysak Úprava kultúrneho domu je pre občanov v poradí dôležitosti až 
na poslednom 9. mieste Najviac pripomienok bolo k poriadku v obci, cestám, cintorínu, priekopám, verejnému rozhlasu a 
k chodníku - hlavne smerom na Kysak. 

Neprehliadnite - Prieskum priorít obce pre r. 2007-10 !!! 



 
Vážení občania, v týchto dňoch Vás oslovujú poslanci obecného zastupiteľstva podľa svojich obvodov dotazníkmi. 
Cieľom tohto prieskumu je stanoviť hlavné priority našej obce, ktoré na základe získaných výsledkov, chceme zahrnúť 
do aktualizácie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Podľa získaných informácií o našich spoločných 
prioritách, budú smerovať kroky našej samosprávy pri schvaľovaní použitia vlastných rozpočtových prostriedkov na 
zveľaďovanie našej obce. A nie len to, podľa zistení vieme orientovať aj prípadné žiadosti o financie pre našu obec, či už 
do štátnych, súkromných alebo európskych grantových výziev. Vopred Vám s úctoru ďakujem za Vašu občiansku 
participáciu na žiovote a rozvoji našej obce. Peter Kišiday - starosta 

Cenrum pomoci otvorené !!! 

 
Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť to, čo sa nám páči, ale aby sa nám páčilo to, čo robíme. (Thomas Alva Edison) 
Dňa 1.februára 2007 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie CENTRA POMOCI. Na otvorenie tohto krízového 
ubytovacieho zariadenia v obci , prijali pozvanie J.E.veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie p.Josef Arreger s manželkou 
a najvyšší predstavitelia SČK - gen. sekretár p. Bohdan Telgársky a riaditeľka územného spolku SČK Košice-vidiek 
p.Helena Kmetzová . Rekonštrukciu priestorov bývalého obecného úradu na ubytovacie zariadenie s 10 stálymi lôžkami, 
1 spoločenskou miestnosťou, kuchynkou a bezbariérovymi sociálnymi zariadeniami finacovala vláda Švajčiarskej 
konfederácie grantom vo výške 300 OOO,-Sk. Okrem náhradného ubytovania centrum bude využívané ako vzdelávacie 
voľnočasové zariadenie,s prespektívou poskytovania sociálnych sužieb pre seniorov. 

Osídlenie Obišovce st žel doba 

 

Turistická a cykloturistická mapa regiónu. 

 
Miestne, turistické a cykloturistické chodníky regiónu. Zaujímavosti a atrakcie obcí v povodí Svinky, obsiahnuté v 
krátkom informátorovi. Táto mapa je k dispozícii v každej členskej obci OZ Ekosvinka na obecných úradoch. Pre širokú 
verejnosť jej umiestnenie je na turistických prístreškoch v jednotlivých obciach. Vydavé s podporou Karpatskej nadácie v 
rámci projektu Povodie Svinky - náš spoločný dom, ako súčasť jeho 4.cieľa tzv. KISR - komplexný informačný systém 
regiónu. 

Preloženie železničnej zastávky v obci 

 

https://www.obisovce.sk/img.php?class=img&id=346


 
 
Preloženie železničnej zastávky v obci 
Dňa 7.augusta 2008 sa v zasadačke ŽSR, ŽST Kysak uskutočnilo oficiálne odovzdanie staveniska pre stavbu: „ŽSR, 
ŽST Kysak, modernizácia zabezpečovacieho zariadenia. Odovzdania staveniska sa zúčastnili investorské a 
prevádzkové zložky ŽSR, stavebný dozor, dodávateľ stavby a zástupcovia samospráv obcí Obišovce a Ličartovce. 
Realizácia celej stavby je naplánovaná v termíne 8/2008 až 11/2009, a súčasťou stavby bude aj prekládka zastávky 
bližšie k centru obce. Samotná realizácia spočíva vo výstavbe objektov prístrešku pre cestujúcich, nástupišťa, NN 
prípojky zastávky, vonkajšieho osvetlenia a oporného múra. 
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