
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Š  T   Í   T  N  I  C  K  É     Z V E  S T  I 
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■  Okienko do základnej školy 

■  Knižnica pozýva 
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■  Vyberáme z kroniky 
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■  Deň detí 

■  Spoločenská kronika 

■  Memoriál Kolomana   

     Holéczyho 

■  Pozvánka na Štítnické 

hradné hry 

 

 

 

 

NA ZAMYSLENIE:  

Nevidíme veci, také aké sú... Vidíme ich také, akí sme my...                                                                  
                                                                        Eckhart Tolle 

         

                                                                                                                                                 

Vážení spoluobčania, 

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE 

 

         dovoľte mi, aby som Vás pozdravil prostredníctvom 

ďalšieho čísla našich zvestí.          

         Na úvod by som Vás rád informoval o projektoch, ktoré 

obec podala a ktoré akcie sú ešte len rozpracované.  

         Aj tento rok obec žiadala o dotáciu z Environmentálneho 

fondu na rekonštrukciu a zateplenie miestnej materskej školy. 

Napriek tomu, že žiadosť splnila všetky náležitosti, pre 

nedostatok finančných zdrojov, nebola schválená.  

          Ďalej sme žiadali o  dotáciu na rekonštrukciu miestneho 

rozhlasu a modernizáciu rozhlasovej ústredne. Zatiaľ sme 

nedostlali žiadnu odpoveď. 

          Do konca augusta sa plánujeme zapojiť do projektovej 

výzvy na Ministerstve vnútra SR a podať projekt na 

rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, ktorá je v havarijnom stave.  

         Obec do konca roka plánuje zrealizovať čiastočnú výmenu 

okien v materskej škole a prípravné práce na bývalej predajni 

potravín FRESH, kde má byť premiestnené sídlo stavebného  

úradu. 

          Najväčšiu investičnú akciu, ktorú obec plánuje zrealizovať 

ešte do konca tohto roka je úprava exteriéru na miestnom 

cintoríne. 

 

 



 
194/2016       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

návrh zmluvy o spolupráci medzi Obcou 

Štítnik a OZ Štítnická Concordia 
 

               Ladislav Belányi, starosta obce 

uznesenia 192 - 194 podpísané starostom obce 
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199/2016 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
žiadosť základnej školy o úpravu rozpočtu na 
rok 2016 - normatívne a nenormatívne 
prostriedky 
201/2016 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
žiadosť p. Štefana Petra a manž. Anny Petrovej 
o odkúpenie obecného  pozemku  
202/2016 obecné zastupiteľstvo presúva 

žiadosť vlastníkov bytového domu č. 148 o 
osadenie verejného osvetlenia na  
Družstevnej ulici do budúceho zastupiteľstva 
kedy sa zároveň rozhodne o   
prípadnom  vyčlenení finančných prostriedkov 
na tento účel 
                                      pokračovanie na str. 3 ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obecné zastupiteľstvo 

192/2016       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

program 15. zasadnutia OZ.  
193/2016 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a) overovateľov zápisnice poslancov: Mgr. 
Petra Vestera a Mgr. et Bc. Mareka Petra 
 b) zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD. 

obecné zastupiteľstvo 

195/2016       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

program 16. zasadnutia OZ s nasledovnou 
zmenou: doplnenie bodu žiadosť o odkúpenie 
obecného pozemku za bod č. 4 
196/2016 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a) overovateľov zápisnice poslancov: Jána Galla a 
Ing. Jána Sisika 
b) zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD.  
197/2016        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

návrh rozpočtu obce na roky 2017 - 2019 bez 
výhrad 
198/2016 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť základnej školy o navýšenie rozpočtu na 

rok 2016 

 
 

Uznesenia z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného dňa 

20.12.2016 v kancelárii starostu na Obecnom úrade v Štítniku 

 

Obecný úrad informuje 
         Ďalej mi nedá nespomenúť  kontrolu najvyššieho kontrolného úradu, ktorej závery sa stali v našej obci 

témou číslo jedna. "Kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom." Dvetisíc rokov starý citát nestráca ani v 

dnešnej dobe na hodnote. Mali sme niekoľko pochybení, ku ktorým sme prijali príslušné opatrenia. Každá 

chyba by mala byť pre nás poučením a vyvarovaním sa do budúcna nerobiť rovnaké, resp. ďalšie chyby. Ale 

k tomu je potrebná pomocná ruka nás všetkých občanov, lebo jednostranná kritika, podania, udávania je 

cesta, ktorú by mala naša obec opustiť a pobrať sa inou a novou, cestou vpred. 
 

         Charakter  našej obce určujeme spolu všetci svojou prácou a postojmi, preto som otvorený Vašim 

pripomienkam, kritike, názorom a radám. ďakujem všetkým našim obetavým občanom, predstaviteľom 

spoločenských organizácií, cirkvám, podnikateľom, firmám a všetkým zainteresovaným, ktorí pomohli obci a 

prispeli akýmkoľvek spôsobom k jej rozvoju, oživeniu spoločenského, kultúrneho  i športového života. 
 

         Na záver by som Vás aj touto cestou chcel pozvať na podujatie Štítnické hradné hry, ktoré sa budú 

konať v našej obci dňa 12. augusta v areáli Vodného hradu. 

 

                     Ladislav Belányi, starosta obce 

 

Uznesenia z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného dňa 

15.12.2016 v kancelárii starostu na Obecnom úrade v Štítniku 
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203/2016 obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

žiadosť o súhlas na výmenu okien v prenajatej miestnosti v budove služieb  
firmou Poštová záložňa, a.s., Kováčska 49, 040 01  Košice podľa predloženej cenovej ponuky. 
                                                                                                         Ladislav Belányi, starosta obce 

Obecný úrad informuje 

Uznesenia z 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného dňa 

27.03.2017 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

 obecné zastupiteľstvo 

204/2017       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

program 17. zasadnutia OZ s nasledovnou zmenou: 
vypúšťajú sa body 13. a 14. a do bodu rôzne budú 
zahrnuté body - žiadosť p.  Igora Daubnera o 
osadenie verejného osvetlenia a rozpočet MŠ.  
205/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a) overovateľov zápisnice poslancov:  Ing. Rastislava 
Bartoša a Pavla Belányiho  
b) zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD.  
206/2017        obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie 
 informáciu OO PZ Štítnik o bezpečnostnej 
situácii v územnej časti obvodu 
207/2017 obecné zastupiteľstvo berie na 

vedomie 

protokol o výsledku kontroly hospodárenia s 

finančnými prostriedkami a nakladaním s majetkom 

v subjektoch štátnej správy, územnej samosprávy a 

organizácií nimi založenými alebo zriadenými a 

informáciu o prijatých opatreniach 

208/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

návrh VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania 

dotácií z prostriedkov Obce Štítnik s navrhovanými 

pripomienkami: čl. 4 bod 7) sa mení počet rokov v 

prípade porušenia podmienok pre poskytnutie 

dotácie, nebudú to 3 roky, ale  iba 1 rok; čl. 4 bod 

13) bude doplnený o prenosné bránky 

209/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

návrh dodatku č. 1/2017 k VZN č. 1/2017, ktorým sa 

určujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu 

obce Štítnik 

210/2017      obecné zastupiteľstvo udeľuje súhlas 

hlavnej kontrolórke Veronike Hlaváčovej s 

vykonávaním inej zárobkovej činnosti popri výkone 

funkcie hlavnej kontrolórky Obce Štítnik ako SZČO a 

SHR 

Uznesenie č. 210/2017 - neprijaté. 

 

 

 

211/2017 obecné zastupiteľstvo berie na 

vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 

II. polrok 2016 

212/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017 s 

doplnením 

213/2017 obecné zastupiteľstvo berie na 

vedomie upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 

zákona NR SR č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v 

znení neskorších predpisov na nezákonnosť v 

postupe a rozhodovaní obce pri určení súpisného 

čísla. 

214/2017 obecné zastupiteľstvo presúva 

informáciu o vydaní a zmene organizačného 

poriadku obecného úradu do budúceho 

zastupiteľstva 

215/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť p. Vladimíra Oláha, Malá Maša č. 85 na 

prenájom parcely E č. 365 o výmere 4472 m2 

vedenej na liste vlastníctva č. 1288 s cieľom 

pestovania nektarodajných rastlín za sumu 20,- 

€/rok 

216/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

A) návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s 

Východoslovenskou distribučnou, a.s., Mlynská 

31, 042 91  Košice na časť pozemku s parc. č. 

876 E KN, ktorá bude odčlenená geometrickým 

plánom, kde bude umiestnená stavba 

kioskovej  trafostanice s príslušenstvom. 

B) návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy s 

Východoslovenskou distribučnou,  a.s., 

Mlynská 31, 042 91  Košice o zriadení vecného 

bremena na parc. č. 876 E KN a parc. č. 519/1 

C KN za účelom umiestnenia podzemného 

elektrického vedenia. 
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Obecný úrad informuje 
217/2017 obecné zastupiteľstvo súhlasí  

so žiadosťou OZ Štítnická Concordia, ktorou žiada o povolenie zriadiť prevádzku chráneného 

pracoviska alebo chránenej dielne v priestoroch kaštieľa v areáli Vodného hradu Štítnik, Teplická 

213, 049 32  Štítnik 

218/2017 obecné zastupiteľstvo súhlasí 

s oslovením majiteľov rodinných domov na Teplickej ulici od "Bosorky" až po p. Jurča, aby zaslali 

cenovú ponuku na prípadné odkúpenie ich nehnuteľností. 

                  Ladislav Belányi, starosta obce 

Uznesenia z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného dňa 

10.05.2017 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

 obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
219/2017       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

program 18. zasadnutia OZ s nasledovnou 
zmenou: dopĺňa sa za bod 3. tento bod: 
prejednanie žiadosti OZ Štítnická Concordia 
220/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a) overovateľov zápisnice poslancov:  Jána 
Galla a Mgr. et Bc. Mareka Petra 
b) zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, 
PhD.  
221/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

 žiadosť OZ Štítnická Concordia na zavedenie 
samostatnej elektrickej prípojky v areáli 
Vodného hradu 
222/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť o poskytnutie dotácie pre ŠK Baník 
Štítnik v upravenej výške 5 590,- EUR 
223/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť o poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný 
hasičský zbor v upravenej výške 2010,- EUR                    
224/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť o poskytnutie dotácie pre Miestny 
odbor Matice slovenskej v požadovanej výške 
388,- EUR. 
225/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Štítnická 
Concordia v upravenej výške 612,- EUR 
226/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť o poskytnutie dotácie pre FK Baník 
Štítnik v upravenej výške 900,- EUR                   
 

227/2017       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov zámer prenájmu nehnuteľností vo 
vlastníctve obce Štítnik, a to: - pozemku 
registra "E" číslo parcely 365 zastavané 
plochy a nádvoria (uzatvorená skládka 
odpadu) 
vedeného na LV 1288 katastra obce Štítnik o 
celkovej výmere 4472 m2 vo vlastníctve Obce 
Štítnik subjektu: OLÁH VLADIMÍR, Malá Maša 
85, Štítnik za účelom pestovania 
nektarodajných (včelárskych)  rastlín a drevín 
pre znášku včelstva na dobu 20 rokov odo 
dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy, za 
nájomné 0,0045 EUR/m2/rok. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je 
skutočnosť, že pozemok je dlhodobo 
nevyužívaný, zanedbaný a o prenájom 
pozemku nikto neprejavil záujem.  
Užívaním pozemku sa zamedzí ďalšiemu 
znehodnocovaniu a zarastaniu  náletovými 
inváznymi rastlinami a drevinami. 
228/2017       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť p. Natálie Tomiovej, bytom Malá 
Maša 50, Štítnik a p. Petra Farkaša, bytom 
Malá Maša, Štítnik na osadenie betónových 
žľabov a žľabov s mrežou. 

 

Ladislav Belányi, starosta obce 
uznesenia 219 - 228 podpísané starostom 

obce 
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Obecný úrad informuje 
Uznesenia z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného dňa 

15.05.2017 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

 229/2017       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

program 19. zasadnutia OZ  
230/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a) overovateľov zápisnice poslancov:  Ing. 
Mareka Kuzmu a Miriam Blaškovú 
b) zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD.  
231/2017        obecné zastupiteľstvo ruší 

uznesenie  č. 191/2016 zo dňa 14.11.2016 

 
    
 

232/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
návrh projektovej dokumentácie na úpravu 
exteriéru cintorína - variant č."0", pričom zároveň 
navrhuje umiestniť vedľa chodníka smetné koše 
na triedený odpad, na cestu asfaltový povrch a 
vedľa cesty umiestniť tuje alebo iné  neopadavé 
stromy. 

Ladislav Belányi, starosta obce 
uznesenia 229 - 232 podpísané starostom obce 

 

 

Uznesenia z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného dňa 

10.07.2017 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

 obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
233/2017       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

program 21. zasadnutia OZ  
234/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje a) 
overovateľov zápisnice poslancov: Ing. Mareka 
Kuzmu a Mgr. et Bc. Mareka Petra  
b) zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD. 
 
235/2017   obecné zastupiteľstvo neschvaľuje      
návrh p. Blaškovej, aby bol bod Zmeny a doplnky č. 
2 ÚPN-O Štítnik presunutý do ďalšieho 
zastupiteľstva. 
236/2017   obecné zastupiteľstvo 
A) neschvaľuje 
podľa  § 26 odst. 2, § 27  odst. 2 písm. zákona č. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

  

 
                         
                           
 

Exteriér miestneho cintorínu sa tento rok dočká zmeny. Náhľad na návrh úprav exteriéru. 

 (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  vo 

väzbe na § 11 ods. 4 písm. c) zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

ZaD č.2 ÚPN – O Štítnik vypracovanú 

spracovateľom Ing. arch. Marianou Šimkovou 

v roku 2017. 

B) nevymedzuje  

podľa § 27 ods. 2 stavebného zákona záväznú časť 

územného plánu obce  

C) nesúhlasí  

s vyhodnotením pripomienok podaných  

v rámci prerokovania ZaD č.2  ÚPN – O Štítnik 

 

                                   pokračovanie na str. 6......... 
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Obecný úrad informuje 
nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej 
závierke obce za rok 2016 
239/2017        obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie 
správu a stanovisko hlavného kontrolóra obce k 
záverečnému účtu za rok 2016 
240/2017        obecné zastupiteľstvo  
A) schvaľuje 
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za 
rok 2016 bez výhrad 
B) schvaľuje   
 použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo 
výške 12 747,50 EUR na tvorbu rezervného fondu v 
celkovej výške 12 747,50 EUR. 
241/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
navrhovanú zmenu rozpočtu Základnej školy v 
Štítniku v požadovanej výške 
242/2017        obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie 
správu hlavného kontrolóra obce Štítnik o 
financovaní ZŠ v Štítniku v roku 2016 
243/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Štítnik na II. polrok 2017,  
244/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Štítni, a 
to: 
- pozemku registra E číslo parcely 365 zastavané 
plochy a nádvoria (uzatvorená skládka odpadu) 
vedeného na LV 1288 katastra obce Štítnik o 
celkovej výmere 4 472 m2 vo vlastníctve Obce 
Štítnik 
subjektu: OLÁH VLADIMÍR, Malá Maša 85, Štítnik za 
účelom pestovania nektarodajných  (včelárskych) 
rastlín a drevín pre znášku včelstva na dobu určitú - 
20 rokov, odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy, za 
nájomné 0.0045 EUR/m2/rok 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je 
daný tým, že pozemok je dlhodobo nevyužívaný, 
zanedbaný a o prenájom pozemku nikto neprejavil 
záujem. Užívaním pozemku sa zamedzí ďalšiemu 
znehodnocovaniu a zarastaniu náletovými, 
inváznymi rastlinami a drevinami. 
 

                                             pokračovanie na str. 7... 
 

D) neukladá 

starostovi  zabezpečiť prostredníctvom odborne 

spôsobilej osoby pre obstarávanie  Územného 

plánu obce: 

1. opatriť dokumentáciu ZaD č.2 ÚPN– 

O schvaľovacou doložkou 

2. zaslať schválené ZaD č.2 ÚPN – O, výpis 

z uznesenia a VZN na Okresný úrad, odbor 

výstavby a bytovej politiky, Odd. územného 

plánovania v Košiciach 

3. vyhotoviť registračný list a doručiť ho s kópiou 

z uznesenia o schválení MDVa RR SR 

4. zverejniť záväznú časť ZaD č.2  ÚPN – 

O doručením dotknutým orgánom štátnej správy 

5. zverejniť záväznú časť ZaD č.2 ÚPN – 
O vyvesením na úradnej tabuli na 30 dní                     
237/2017        obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie 
individuálnu výročnú správu a správu nezávislého 
audítora k individuálnej účtovnej  
závierke obce za rok 2016 

238/2017        obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie 

konsolidovanú výročnú správu a správu 
nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej 
závierke obce za rok 2016 
239/2017        obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie 

správu a stanovisko hlavného kontrolóra obce k 
záverečnému účtu za rok 2016 
3. vyhotoviť registračný list a doručiť ho s kópiou 

z uznesenia o schválení MDVa RR SR 

4. zverejniť záväznú časť ZaD č.2  ÚPN – 

O doručením dotknutým orgánom štátnej správy 

5. zverejniť záväznú časť ZaD č.2 ÚPN – 

O vyvesením na úradnej tabuli na 30 dní                      

237/2017        obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie 
individuálnu výročnú správu a správu nezávislého 
audítora k individuálnej účtovnej závierke obce 
za rok 2016                   
238/2017        obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie 
konsolidovanú výročnú správu a správu  
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Obecný úrad informuje 
245/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce 
Štítnik, a to: 
nebytového priestoru so samostatným vchodom z 
južnej strany budovy (kaderníctvo) o výmere 
podlahovej plochy 34,5 m2 nachádzajúceho sa na 
prízemí budovy Zdravotného strediska, Ochtinská, 

súpisné č. 477 postavenej na pozemku reg. C-
KN parcelné č. 519/3 v katastrálnom území 
Štítnik, obec Štítnik, zapísanej na LV č. 2119 
subjektu: p. Miloty Makai, Slavošovce 
za účelom prevádzkovania kaderníctva 
na dobu neurčitú za nájomné 10,- EUR/m2/rok a s 
podmienkou úhrady dodávky služieb spojených s 
nájmom, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je 
daný tým, že tento objekt pre obec nemá zásadný 
hospodársky význam, obec nevyužíva ani  
       
 

nevyužívala celý objekt budovy a záujemca o 
prenájom týchto priestorov na svoje náklady ich 
bude udržiavať v prevádzkovom stave a vzhľadom 
na to, že žiadateľ má záujem pokračovať v 
prevádzkovaní kaderníctva. 
246/2017      obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
objem finančných prostriedkov vo výške 5 700,- € 
na podujatie Štítnické hradné hry. 
247/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť p. Lukrécie Rajkovej o bezplatný prenájom 
kultúrneho domu na nacvičovanie programu na II. 
ročník Rómskeho festivalu za vopred stanovených 
podmienok 
248/2017         obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
finančnú podporu pre klub Gemerčanov vo výške 
150,- EUR. 
 

Ladislav Belányi 
starosta obce 

Uznesenia 233 - 235 a uznesenia 237 - 248 podpísané 
starostom obce. 

 

 
 Šport - FUTBAL 

Mužstvo skončilo na druhom mieste a postúpilo 

do I. triedy, kde bude účinkovať v sezóne 

2017/2018. 

 Odohrali sme spolu 18 zápasov, 13 výhier,2 

remizovali a 3 prehry. 

Chcel by som sa touto cestou poďakovať 

chlapcom za reprezentáciu obce, obci Štítnik, 

všetkým poslancom obecného zastupiteľstva 

v Štítniku, sponzorom a spoluobčanom, ktorí 

napomáhajú k tomu aby štítnický futbal napriek 

rôznym vplyvom a prekážkam určitých ľudí 

existoval tu v našej obci. Všetky podujatia  ŠK 

Baník Štítnik sú prevažne financované z rozpočtu 

obce a za rok 2016 boli riadne zúčtované podľa 

pokynov a nariadení Národného kontrolného 

úradu. 

Podľa týchto pokynov bolo taktiež vypracované 

nové Všeobecne záväzné nariadenie 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Štítnik.  

 

ŠK Baník Štítnik v sezóne 2016/17,II.trieda 

 

Hráči : 

D.Barboriak,J.Bakeš,L.Dudáš,M.Gallo,T.Kandalík,R.Kolesár,J

.Kolesár,A.Krága,M.Štefánik,M.Molnár,J.Žiga,J.Rochl,A.Rochl

,M.Sivók,M.Škvareniak,G.Tomi,V.Valent,J.Ragyina 
 

Realizačný tím : M.Kuzma – predseda, L. Belányi - podpredseda, I. Minčev – vedúci mužstva, R.Krága –tréner 

Najlepšími strelcami mužstva boli J.Rochl 22 a A. Krága 15 gólov 
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OKIENKO DO Materskej Školy 
26.1.2017 sme sa s košíkmi plnými 

potravy pre zvieratká vybrali na 

vychádzku lesom. Všade bolo plno 

snehu a deti vedeli, že je to ťažké 

obdobie pre zvieratká a potrebujú našu 

pomoc. Z košíkov vyberali jablká, 

suché rožky ,kukuricu,   pšenicu, 

mrkvu..... vytvorili  sme pre zvieratká 

zeleninovo-ovocný stromček. 

 

Každoročne v našej materskej škole prebieha súťaž 

v prednese poézie a prózy. Víťazi školského kola 

postupujú na recitačné preteky Kellnerová Poloma. V 

tomto roku postúpili Veronika Hliváková  a Drahuško 

Gallo, ktorý  sa umiestnil na peknom 3.mieste 

v prednese prózy.  

 

24.2.2017 sa v popoludňajších 

hodinách sa v našej MŠ uskutočnil –

Detský karneval. V peknom 

vyzdobenom prostredí našej chodby 

deti získali nezabudnuteľný zážitok. 

Predstavili sa v maskách, 

zatancovali si a odmenené boli 

sladkosťami. 

 

22.3.2017 si deti pozreli divadelné predstavenie –

Zvieratkovo. Zahrali im ho herci z divadla 

Actoresz Rožňavy. Bolo to veselé a zábavné 

predstavenie do ktorého sa ochotne zapojili aj deti. 

24.3.2017 sa uskutočnilo vedomostné dopoludnie 

„Pesnička je kľúčik zlatý“...súťaž v speve ľudových 

a umelých piesní. Deti sa oboznámili s hudobnými 

nástrojmi z ľudovej kapely. Zuzanka Golianová sa 

deťom predviedla v ľudovom kroji ,v ktorom tancuje 

v ľudovom súbore. Porozprávala nám ako sa časti kroja 

volajú a potom sa budovou našej MŠ niesol spev 

ľudových pesničiek, ktoré deti poznajú. Na záver si deti 

spoločne zatancovali, nechýbala ani sladká odmena. 
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Pri príležitosti marca mesiaca knihy sme 

28.3.2017 navštívili miestnu ľudovú knižnicu. 

Pani knihovníčka A. Olahová  oboznámila 

deti s formou vypožičiavania kníh, pozerali si 

knihy, vypočuli si príbeh  O farebných 

balónikoch   a hádanky. Deti predniesli  básne 

,piesne a príbehy, ktoré poznajú. V závere boli 

odmenené džúsom a sladkosťami. 

 
3.4.2017 sa  v ZŠ konal  Slávnostný zápis do 1.ročníka 

ZŠ. Deti privítala pani riaditeľka aj pani učiteľky, ktoré 

ich budú učiť. Terajší prváci nám ukázali, čo sa už 

v škole naučili. Ani naše deti sa nedali zahanbiť 

a pozdravili ich kultúrnym programom. 

16.5.2017 deti pozdravili svoje mamičky kultúrnym 

programom pri príležitosti Dňa matiek. Záverom 

mamičky obdarili upomienkovým  darčekom. 

26.4.2017 v rámci vedomostného dopoludnia 

environmentálnej  výchovy „ Deň Zeme“ chráňme  si 

planétu deti výtvarne vyjadrovali svoje predstavy 

o svete. Priestorovo zobrazovali našu planétu Zem 

znázornením oceánov, riek, potokov , pevnín,  miest 

a dedín, vrchov, rastlín a živočíchov. Pekne sa im 

podarilo znázorniť život na našej planéte Zem. 

25.5.2017 sa uskutočnilo vedomostné 

dopoludnie Ukáž, čo vieš .Bol to kvíz 

zameraný na overenie vedomostí získaných 

počas školského roka v MŠ z oblasti umenie 

a kultúra ,človek a príroda, matematika a práca 

s informáciami. Deti kvíz zaujal a aktívne sa 

zapájali. 

 1.6.2017 deti oslávili Deň detí súťažením 

v disciplínach: beh okolo méty, skok do 

diaľky, hod loptičkou. MDD bolo spojené so 

Školskou olympiádou. Disciplíny boli 

vyhodnotené, deti vystúpili na stupne  víťazov 

a boli odmenené medailami. Po súťažiach sme 

si na školskom dvore opekali slaninku. 

2.6.2017 zúčastnili sme sa spolu so školákmi so ZŠ 

v Štítniku na Dni otvorených dverí vo vojenskom 

útvare v Rožňave. Deti si prezreli ukážky vojenskej 

techniky výcviku psov a ukážky bojového umenia. 

 

28.6.2017 pred našou MŠ zastal autobus a my sme sa 

spoločne aj s rodičmi vybrali na školský výlet do 

Dobšinskej ľadovej jaskyne. Po prehliadke jaskyne náš 

výlet   pokračoval na ranči POD OSTROU SKALOU, 

kde si deti zajazdili na koni. 

 30.6.2017 sa niesol v znamení Slávnostnej  rozlúčky 

predškolákov s MŠ .Po príhovore pani riaditeľky deti 

naposledy vystúpili s kultúrnym programom, v ktorom sa 

lúčili s MŠ. Po programe deťom odovzdala pani riaditeľka 

osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 

a pani učiteľky im odovzdali spomienkový darček , knihu 

a balíček so školskými potrebami. Rozlúčka sa končila 

spoločným posedením s malým pohostením. 

 

OKIENKO DO Materskej Školy 
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OKIENKO DO Základnej Školy 

Školský rok 2016/2017 bol bohatý na množstvo podujatí a výchovných koncertov organizovaných školou 

alebo inými organizáciami. V septembri 2016 sme si pri príležitosti 110. výročia narodenia Gejzu Dusíka 

spolu s Dr. Beregerom z Bratislavy pripomenuli Dusíkove známe hity. V septembri sme sa ešte so žiakmi 

zúčastnili vedecky zameranej výstavy v Košiciach pod názvom Noc výskumníkov.  

 Október sa začal vystúpením Cirkusu Jacko, ktorý svojimi číslami zaujal nielen malých 

škôlkarov, ale zapojil do svojho predstavenia aj žiakov druhého stupňa. Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili 

burzy povolaní v Rožňave, ktorú organizoval  ÚPSVaR v Rožňave pre končiacich žiakov. V októbri sme 

sa zapojili do celoslovenskej aktivity Čítajme si, zameranej na podporu čítania s porozumením pri 

príležitosti Roka čitateľskej gramotnosti. Príjemné jesenné počasie sme využili aj na zorganizovanie 1. 

účelového cvičenia. Október nám priniesol aj prvé športové úspechy. Naši žiaci sa ako družstvo umiestnili 

na 2. mieste v cezpoľnom behu, pričom ako jednotlivci 3. miesto získal Peter Milko z 9.A a na 7. mieste sa 

umiestnil Jakub Tomi zo 6.B.  Zúčastnili sme sa aj známej recitačnej súťaže Zlatá podkova, zlaté pero, 

zlatý vlas. 

   

 

Uplynulý rok v Základnej škole Štítnik 

           V novembri sa naši žiaci 

testovali, najprv si žiaci 8. a 9. ročníka 

porovnali svoje vedomosti s inými 

žiakmi na Slovensku v Kompare 

a následne žiaci 5. ročníka sa 

zúčastnili povinného Testovania 5. 

Úspešne našu školu reprezentovala 

Nina Gallošová z 5.A, ktorá získala na 

okresnom kole v zimnom aranžovaní 

1.miesto a na krajskom kole 

v Košiciach 3. miesto. 

  

 V novembri sme mali aj úspešnú riešiteľku olympiády 

v slovenskom jazyku, Viktória Jančíková z 9.B sa 

umiestnila na 3. mieste v okresnom kole. Naši chlapci sa 

umiestnili na 3.mieste v okresnom kole vo florbale. 

December sa niesol oslavami 50. výročia základnej 

školy. Žiaci i učitelia odviedli skvelú prácu pri 

prípravách na toto slávnostné podujatie. Všetci 

s nadšením pripravovali kultúrny program, ktorým v sále 

Kultúrneho domu v Štítniku potešili všetkých hostí 

i rodičov. V decembri sme pre žiakov pripravili 

protidrogové aktivity v rámci Dňa boja proti drogám. 

Rok 2017 sme začali lyžiarskym kurzom pre žiakov 2. 

stupňa, pričom žiaci denne dochádzali do Rekreačného 

lyžiarskeho strediska Július. V januári odprezentovalo 

Občianske združenie Slovensko bez drog  protidrogové 

prednášky pre žiakov 2. stupňa. 
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Marec priniesol množstvo aktivít spájajúcich sa s Dňom vody, s knihami a čítaním. Pre žiakov sme 

zorganizovali kvíz o vode, so žiakmi navštívili Obecnú knižnicu v Štítniku, ba dokonca žiaci 8. ročníka zavítali 

do Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave. Z exkurzií žiaci 8. Ročníkov absolvovali exkurziu 

v SMZ Jelšava. Žiaci 2. stupňa si boli zaplávať na Hrádku.    

V marci sme zožali úspech v týchto súťažiach: Envitalent – celoslovenská súťaž – 2. miesto – Adam 

Kramár (4.A), Hviezdoslavov Kubín – Viktória Jančíková (9.B) 3. miesto, Simon Tomi (7.A) 2. miesto, okresné 

kolo v basketbale 3. miesto.  

  Apríl sme začali pripomenutím Dňa Rómov, keď sme pod záštitou ministra školstva spoločne čítali 

rómsku rozprávku Vtáčatko koráločka. Zapojili sme sa do zbierky pri príležitosti Dňa narcisov. Žiaci 1. stupňa 

si oddýchli na filmovom 3D predstavení v Košiciach. Zamestnanci CPPPaP v Rožňave diskutovali so žiakmi 2. 

stupňa o kyberšikane, šikane, obchodovaní s ľuďmi. Naši žiaci boli úspešní na šachovom turnaji, ako družstvo 

skončili na 3. mieste, pričom ako jednotlivci Simon Tomi zo 7.A získal 1.miesto.  

 Aj máj priniesol množstvo aktivít a súťaží. Svoje estetické cítenie a tvorivosť uplatnili naše žiačky 

z 5.A na letnom aranžovaní, kde získali: cenu za výtvarné spracovanie – Petra Mihóková a cena za estetický 

dojem – Nina Gallošová. Pre žiakov 1. stupňa zamestnanci GOS v Rožňave pripravili tvorivé dielne. Príjemné 

až letné počasie nás vytiahlo na turistiku, so žiakmi 2. stupňa sme prešli Plešiveckú planinu. Pri príležitosti Dňa 

mlieka sme pripravili pre žiakov ochutnávku mliečnych výrobkov a ďalšie aktivity, ktoré mali poukázať na 

dôležitosť mliečnych výrobkov v jedálnom lístku. Veľký úspech zažili naši mladí záchranári v zložení: Andreja 

Čipková, Marek Murza, Henrieta Tolnaiová, Jerguš Vrana, Adam Kramár, Viktória Jančíková a Róbert Hlaváč, 

umiestnili sa na prvých dvoch miestach v okresnom kole. Ďalej nás reprezentovali na celoštátnom kole 

v Gabčíkove, kde sa tiež umiestnili v 1.tretine súťažiacich. Pripravovala ich Mgr. Yveta Zdechovanová. Na 

speváckej súťaži Slávik Slovenska sme na okresnom kole získali 3. miesto vďaka Darinke Piribékovej (2.A). 

V apríli prebehlo testovanie žiakov 4. ročníka v rámci testovania Komparo. Na listinu žiackych úspechov 

pribudli aj športové úspechy našich žiakov v atletike na okresnom kole v Rožňave: Marko Tomi (9.B)  1. miesto 

v skoku do výšky, Zoltán Dongó (9.A)  2. miesto v hode kriketovou loptičkou a  Martin Viola (9.B) 2. miesto vo 

vrhu guľou. 

 Na jún sme pre žiakov pripravili exkurziu do Steel parku v Košiciach,  žiaci 1. stupňa absolvujú školu 

v prírode v Heľpe, v rámci MDD navštívia krásy a pamätihodnosti nášho okolia a okresu, kultúrne vystúpenie 

HIP-HOP,  pre najúspešnejších žiakov školy plánujeme za odmenu turistické podujatie do Vysokých Tatier 

a zájazd na kúpalisko v Číži. Žiakom roka sa tal Jerguš Vrana. 

 

Aj keď sa školský rok ešte neskončil, už môžeme 

konštatovať, že bol veľmi úspešný. Kvalitná práca 

našich pedagogických aj nepedagogických 

zamestnancov sa odrazila v úspešnosti našich 

žiakov nielen na okresných kolách ale i na 

krajských kolách jednotlivých súťaží. Naši žiaci 

uspeli vo vedomostných, športových, umeleckých 

súťažiach i v súťaži mladých záchranárov. Svojimi 

úspechmi sa Základná škola v Štítniku zaraďuje 

medzi úspešné základné školy v okrese Rožňava.  

Preto patrí poďakovanie a zaslúžený oddych 

všetkým žiakom a učiteľom v podobe letných 

prázdnin a dovoleniek.      

                                 Mgr. J. Motúzová, riaditeľka ZŠ 

 

OKIENKo Do ZáKlaDNej ŠKoly 
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    Stavebným úradom je obec s účinnosťou 

od 1. januára 2003 a pôsobnosť stavebného 

úradu je výkonom štátnej správy. Spoločný 

obecný úrad so sídlom v Štítniku bol 

zriadený dňom 1.03.2003 na základe 

Zmluvy o zriadení spoločného obecného 

úradu, ktorej účastníkmi je 16 obcí 

zastúpených starostami a to : Obec 

Brdárka, Čierna Lehota, Gočaltovo, 

Hanková, Honce, Koceľovce, Markuška, 

Ochtiná, Petrovo, Rochovce, Roštár, 

Rozložná, Slavoška, Slavošovce Štítnik a 

Obec Gemerská Poloma. 
    V spoločnom obecnom úrade je 

zabezpečovaný prenesený výkon štátnej správy 

v zmysle ustanovení zákona č.416/2001 Z. z. 

o prechode niektorých pôsobností z orgánov 

štátnej správy na obce a vyššie územné celky 

v znení neskorších zmien a doplnkov a to na 

úseku : 

- ochrany prírody a krajiny v zmysle 

zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny 

- vodnej správy v zmysle zákona 

č.184/2002 Z. z. o vodách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (vodný 

zákon) 

- územného plánovania 

a stavebného poriadku v zmysle zákona 

č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení jeho noviel 

- pozemných komunikácií v zmysle 

zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení jeho 

noviel 

- ochrany pred povodňami  

- ochrany ovzdušia v zmysle zákona 

č. 478/2002 Z. z.  o ochrane ovzdušia 

v znení jeho noviel. 

    Spoločný obecný úrad vykonáva štátny 

stavebný dohľad, evidenčnú činnosť obce ako 

stavebného úradu a poskytuje informácie do 

informačného systému o výstavbe, archivuje 

všetky dokumenty v súlade so všeobecnými 

predpismi o nakladaní s písomnosťami 

a archivovaní, vykonáva spravodajskú činnosť 

obce a plní funkciu spravodajskej jednotky 

k štvrťročnému štatistickému výkazu Inv 3-04 

o začatých, rozostavaných a dokončených 

bytoch v zmysle § 18 zákona č.540/2001 Z. z. 

o štátnej štatistike v znení jej noviel.  

    Štatutárnym orgánom v pracovno-právnych 

vzťahoch zamestnancov spoločného obecného 

úradu a v majetkovo-pracovných veciach 

týkajúcich sa spoločného obecného úradu je 

starosta obce Štítnik Ladislav Belányi. 

Zriadením úradu nedochádza k obmedzeniu 

ani narušeniu identity príslušných obcí, 

ktorých právne postavenie sa nemení. Všetky 

písomnosti súvisiace so zabezpečovaním 

činnosti stavebného úradu prijíma a vydáva 

obec, ktorá je stavebným úradom. Obec po 

prijatí žiadostí, návrhov stavebníkov tieto bez 

meškania postúpi spoločnému obecnému úradu 

na vybavenie. Rozhodnutia, oznámenia 

o začatí konania, vyjadrenia, súhlasy, záväzné 

stanoviská a iné podklady vyplývajúce 

z preneseného výkonu činnosti štátnej správy 

podpisuje štatutárny zástupca príslušnej obce – 

starosta. 

 

Na spoločný obecný úrad bolo za rok 2016 

na úseku stavebného poriadku a ochrany 

životného prostredia  doručených 605 

podaní 

z toho prvostupňové rozhodnutia 

..............................................      60   

drobné stavby               

...........................................       504 

súhlas na výrub     

............................................       10 

cesty a PK    

..................................................   5 

MZZO      .................................  6 

Rôzne     ................................... 20 

Odvolanie na prvostupňové rozhodnutie za 

rok 2016  ..................................    0 

 

Vypracovala : Olexová Erika, referent 

Spoločného úradu v Štítniku dňa  

Obecný úrad informuje 
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD - činnosť a štatistika 
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CHRÁŇME LESY 
 
Lesné požiare každoročne spôsobujú  nielen materiálne škody, ale lokálne ničia celý 

ekosystém čím vznikajú nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom 

zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. 

Výskyt lesných požiarov v suchom jarnom, letnom, ale aj v jesennom období, ovplyvňuje 

okrem nedostatku vlahy najmä nedbalosť a neopatrnosť ľudí pri manipulovaní s otvoreným 

ohňom vo voľnej prírode. Malý ohníček na opekanie slaniny, odhodený nedopalok z cigarety 

ale najmä úmyselné vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov sú príčinou veľkých škôd 

nielen na majetku a prírode, ale často aj na zdraví a životoch ľudí, ako sme tomu svedkami aj 

v súčasnosti. 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru týmto upozorňuje fyzické osoby 

(občanov) na plnenie si povinnosti v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi a vykonávacej 

vyhlášky o požiarnej prevencia, že fyzická osoba môže spaľovať suchú trávu, obrezky 

zo stromov a kríkov na upravených hromadách, pri vhodných klimatických podmienkach, 

zabezpečení kontroly miesta spaľovania, zabezpečenia spaľovania vhodnými hasiacimi 

prostriedkami alebo pracovným náradím na zabránenie prípadného rozšírenia ohňa.  

V prípade potreby v priebehu roka 2017 bude Okresné riaditeľstvo Hasičského a 

záchranného zboru v Rožňave vykonávať hliadkovaciu činnosť v okrese so zameraním 

na dodržiavanie zákonných ustanovení, hlavne v čase dlhodobého sucha a pri zvýšenom 

počte požiarov                           v prírodnom prostredí s možným postihom v blokovom 

i v priestupkovom konaní. 

 Za nedodržanie ustanovení zákona NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov môže OR HaZZ uložiť pokutu pre fyzickú osobu do výšky 

331 EUR                   (v blokovom konaní do 100 EUR). 

Upozorňujeme vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov, že sú povinní v zmysle 

právnej úpravy, v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, zabezpečiť  ich ochranu 

predovšetkým  v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov  a to  hliadkovacou 

činnosťou  občanmi  zo svojich vlastných radov  (vlastníci, lesní pracovníci a pod.), 

zabezpečením potrebného množstva protipožiarneho náradia, udržiavaním lesných  ciest a 

prípadných vodných zdrojov, ktoré môžu pomôcť pri včasnej lokalizácii ale aj uhasení 

vzniknutého požiaru. Rozhodujúcim faktorom pri lokalizácii lesného požiaru je čas 

spozorovania  a nahlásenia požiaru a vyrozumenia hasičských jednotiek. Každý kto 

spozoruje požiar je povinný ho nahlásiť na ohlasovni požiarov na obecnom úrade alebo 

priamo na bezplatnú telefónnu linku  č. 150, prípadne na  č. 112. 

Na  zabezpečovaní protipožiarnej prevencie a ochrany lesov pred požiarmi sa musíme 

podieľať všetci. Vyzývame preto všetkých, štátne i neštátne subjekty obhospodarujúce lesy, 

ale najmä  občanov, aby rešpektovali a dodržiavali všetky opatrenia ktoré sú na ochranu pred 

požiarmi prijaté.  Je potrebné absolútne rešpektovať zákaz vypaľovania suchých porastov, 

kladenia ohňov v prírode mimo vyznačených miest a dodržiavania zákazu fajčenia a  

manipulácie s otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 

požiaru.  

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO 
 HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ROŽŇAVE 

       Šafárikova 63, 048 01  Rožňava 
 

Obecný úrad informuje 



ROZLÚČILI SME SA  
 

Mária Eštvániková 

Ladislav Tomi 

Mária Goliašová 

Katarína Búziová 

Zuzana Hudáková 

Alžbeta Hurajová 

Matilda Kubová Gallová 

 
 

 

 

 

 

 

NARODILI SA 
 

**************** 
Ján Gábor  

Michal Kuzma 
Viktória Ďuránová 
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SpoloČENSKÁ KRONIKA 
BLAHOŽELÁME 

všetkým spoluobčanom, ktorí oslávili 
svoje životné jubileá. 

 

Pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosť 
a pohodu 

šťastný život bez starostí a vždy dobrú 
náladu. 

 
                
                
      
   
      
     
      
   
   
                     
   
                             

90 rokov 
Lenka Lenčová 

 

85 rokov 
František Spišák 

Anna Kostelníková 
 

80 rokov 
Jozef Jurč 

Zoltán Petrus 
Terézia Marková 

Mária Škvareniaková 
Estera Mátéová 
Mária Kožárová 

Oľga Živická 
 

70 rokov 
Lívia Kováčová 

Oľga Gallová Barnáková 
Gizela Antalíková 
Zuzana Pakesová 
Edita Nováková 
Helena Májková 

Dušan Bartoš 
Jozef Kolesár 

 

60 rokov 
Helena Tomiová 

Mariana Bendíková 
Anna Klementová 

Mária Tomiová 
Kornélia Piatková 

Mária Tomiová 
Viera Turcsányiová 

Vladimír Tomi 
Jozef Horváth 
Jaroslav Koreň 
Ján Matejsko 
Jozef Bányász 

Peter Bajús 
Zoltán Škvareniak 

J
á
n
 
T

Klietky pre chov prepelíc, 

králiky, činčily, pasce na líšky a 

kuny, liahne na vajíčka, 

odchovne pre kuriatka, krmítka a 

napájačky, robíme rozvoz po 

celom Slovensku, viac na 

www.123nakup.eu,  

tel.: 0907181800 

INZERCIA 
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KultÚRNE OKIENKO 
Janka Vranová 

Reflexia... 
 

Nie vždy sa na tvári odráža, 

čo dušu teší, čo ju uráža. 

Načo tú masku človek na tvári nosí, 

veď, keď nemám topánky, tak som bosý.... 

Keď dušu človeka trápi žiaľ, 

kto by sa vtedy schuti smial. 

Nato sú slzy, aby žiaľ vyplavili 

očistili dušu, dodali nové sily. 

Láska, to je veľký dar- 

dáva a prijíma bez obmedzenia 

tak jej v duši priestor daj. 

Úsmev na tvári – najväčšia ozdoba, 

láske a šťastiu sa najviac podobá. 

Radosť a smútok sú rodné sestry. 

Jedna i druhá život ti spestrí, 

a tak sa naša duša 

vždy o niečo pokúša. 

Ponúka rôzne dary 

- pochopiť, prečo sa raz darí 

a raz nedarí... 

Načo je potom tá maska na tvári? 

Myslíš si, že ti dušu ochráni?.... 

 

 

HYMNUS LÁSKY 

Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj 

anjelskými, a lásku by som nemal, bol by som iba 

ako cvendžiaci kov a  duniaci bubon. Keby som 

mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky 

tajomstvá a mal by som všetko poznanie a keby 

som mal takú silnú vieru, že by som hory 

prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som 

ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok 

a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som 

nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, 

láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje 

a nenadúva, nespráva sa neslušne, nehľadá svoj 

prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy; 

neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy; 

všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko 

vydrží. Láska nikdy nezanikne; proroctvá sa 

pominú, jazyky umĺknu, poznanie bude 

prekonané. Lebo iba sčasti poznávame a sčasti 

prorokujeme. Ale keď príde plnosť, to, čo je 

čiastočné sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril 

som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa. Keď som 

sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. 

Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale 

potom z tváre do tváre. Teraz poznávam sčasti, 

ale potom budem poznávať tak, ako som bol 

spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej 

a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska. 

1. list Korinťanom 13, 1-13 
 

 
         Lastovičky prinášajú šťastie takmer celému svetu. 

Nežijú len na Novom Zélande a na póloch. 

         Je zaujímavé, ako málo oddychu lastovičkám vystačí. 

Sú vo vzduchu takmer celý deň. Ich vytrvalosť je obrovská - 

za deň preletia až štyristo kilometrov. 

         Ako jedny z mala vtákov lastovičky nevedia chodiť 

alebo poskakovať - aj tie najmenšie presuny musia zvládať za 

pomoci krídel. Známy vidlicový chvost slúži lastovičkám ako 

vynikajúce kormidlo. 
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        Vážení občania, 

 na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov), 

polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko 

môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období polícia zaznamenáva  prípady, kedy neznáme 

osoby (páchatelia) volajú starším osobám na pevnú linku alebo mobil  a predstavujú sa v telefóne ako ich 

príbuzní alebo známi ( najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn a podobne). Žiadajú požičať peniaze na rôzne 

účely ( napr. kúpa auta, nehnuteľnosti, či vyplatenie dlhu) a ubezpečujú ich, že peniaze v krátkej dobe 

vrátia. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či naozaj volá jeho 

príbuzný alebo známy.  Ak senior nemá doma peniaze, sú mu ochotní poslať aj taxík, aby išiel vybrať 

peniaze do banky. Následne uvedú,  že kvôli zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre peniaze  a preto posielajú 

kolegu, asistentku alebo inú osobu. Polícia preto odporúča seniorom, aby si vždy  overili , či naozaj volá 

ich príbuzný a aby peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď tvrdia, že ich posiela ich príbuzný.  

Polícia ďalej upozorňuje, že páchatelia oslovujú seniorov aj pod inými vymyslenými legendami 

(zámienkami) za účelom, aby od nich podvodne vylákali peniaze alebo ich okradli o ich celoživotné 

úspory. K najznámejším legendám patrí, že páchatelia vystupujú ako pracovníci elektrární, vodární, 

plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, 

zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne. Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa 

pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú 

nehodu  a leží v nemocnici v kritickom stave. V neposlednom rade vystupujú ako predávajúci a na tovar 

(napr. vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky)  ponúkajú výrazné zľavy alebo darčeky 

zadarmo.  V mnohých prípadoch však môže ísť o podvodníkov, ktorí sa snažia získať dôveru seniorov, 

následne sa dostať do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť 

o nemalé finančné prostriedky, šperky alebo iné cennosti.   

 Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi 

osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi peniaze, nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov 

ako odlákať pozornosť seniorov a v nestráženej chvíli im ukradnú celoživotné úspory.      

                                                        OR PZ v Rožňave 

          

  

 

Obecný úrad informuje 

         V roku 2016 došlo na území obce Štítnik k tejto trestnej činnosti: usmrtenie (1), ublíženie na zdraví (2), 

lúpež (1), porušovanie domovej slobody (1), zanedbanie povinnej výživy (2), ohrozovanie mravnej výchovy 

mládeže (2), krádež, krádež vlámaním (8), nevyplatenie mzdy a odstupného (1), neoprávnené používanie 

cudzieho motorového vozidla (1), podvod (2), úverový podvod (1), ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (1), 

výtržníctvo (1), hanobenie mŕtveho (1). Z toho neznámych: porušovanie domovej slobody (1). Z toho 

odmietnutých: Krádež, krádež vlámaním (1), hanobenie mŕtveho (1). 

         Priestupková činnosť bola zaznamenaná nasledovne: iný priestupok proti poriadku v správe (2), priestupky 

proti občianskemu spolunažívaniu (21), priestupky proti majetku (36), priestupky v doprave (alkohol) (2). Z toho 

neznámych: priestupky proti majetku (11). Z toho sa nejednalo o priestupok: priestupky proti majetku (3), z 

toho odovzdaných do trestného konania: priestupky proti majetku (6).  Z toho sa nejednalo priestupok: 

priestupky proti majetku (1). Z toho odovzdaných do Trestného konania: priestupky proti majetku (1). 

Spracované na základe podkladov z OO PZ v Štítniku. 

            Seniori dávajte si pozor ! 

 

 

SPRÁVA Z BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCIE  
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1. januára 1957 sme vstúpili do nového roku druhej 

Päťročnice. Miestny rozhlas vyzval všetkých 

občanov, aby každý podľa svojich najlepších síl a 

schopností zapojil sa do práce: budovania 

socializmu v našej vlasti. Pracujúci nastupovali do 

práce sprevádzaní hudbou miestneho rozhlasu. 

 Celý mesiac január je veľmi studený, 

napadlo mnoho sňahu. 

 pokračovalo sa vo výskumných prácach 

novo - objavenej aragonitovej jaskyne na Hrádku, 

ktorá je doteraz preskúmaná v rozlohe 5.000 m2. 

Táto jaskyňa siaha smerom na Ochtinú a 

Gočaltovo. Prešetrúva sa, v ktorom katastri sa 

nachádza a odkiaľ by bola táto jaskyňa 

najprístupnejšia. 

 Začiatkom februára znova dopadli do 

našej obce balóny, v ktorých boli nájdené letáky 

poburujúceho obsahu, sväté obrázky a iný 

propagačný materiál z takzvanej Slobodnej Európy. 

Ich cieľom bolo rozvracať naše hospodárstvo. 

 Zima trvá. Niekedy vystúpi aj na 25 °C pod 

nulu, taktiež vejú veliké vetry. Napadol aj veliký 

sňah 17 - 20 cm vysoký. 

 Dňa 14. februára bol koniec fašiangom. 

Riaditeľstvo Osemročnej strednej školy usporiadalo 

vo vlastných miestnostiach maškarný ples pre deti 

a žiakov. Deťom sa podával teplý čaj. Bolo 100 

(jednosto) žiackych masiek vo veľmi peknom a 

vkusnom oblečení.  

 Miestna skupina SČSP usporiadala 

maškarný ples a Telovýchovná jednota Baník tiež, a 

to dňa 23. februára v miestnosti kultúrneho domu 

(bývalý evanjelický kultúrny dom). Miestnosť bola 

preplnená hosťami, zábava sa dobre vydarila, bolo 

29 (dvadsaťdeväť) masiek. 

 Krajský Dom Osvety usporiadal dňa 28. 

februára estrádny večierok. Na tomto večierku sa 

občania zúčastnili len vo veľmi malom počte. 

 Koncom mesiaca boli veľké snehové 

záveje a víchrice. 

 Začiatok marca je veľmi studený, napadlo 

veľa snehu, takže sa nedá ani započať s jarnými 

poľnohospodárskymi prácami. 

 Prevádza sa príprava k oslave 

Medzinárodného dňa žien aj v našej obci. Bolo 

potrebné vyhodnotiť prácu žien, získať čo najviac 

záväzkov z tejto príležitosti a snažiť sa, aby slávnosť 

MDŽ vyznela slávnostne. 

 8. marec je ten, ktorý pokrokové ženy 

celého sveta už po 48 - krát oslávia ako svoj bojový 

sviatok, sviatok za práva na šťastný život svojich 

rodín a detí. 

 MDŽ v tomto roku aj v našej obci znova 

dokázal celému svetu, že ženy sú silou, ktorá je 

schopná rozdrviť všetko, čo sa stavia do cesty 

uskutočneniu šťastného života ľudstva v mieri. 

 Mnoho žien však aj v našej obci ostáva 

bokom. Boj za mier je vyjadrený radostnou 

budovateľskou prácou, toto však ešte každá žena 

nepochopila, že nestačí len deti milovať, ale treba 

sa aktívne zúčastniť boja za ich záchranu pred 

nebezpečenstvom vojny. Toto vyjadruje aj 

tohoročné heslo Medzinárodné dňa žien: 

"Za šťastný život v mieri, za nové úspechy v 

budovaní socializmu.  

 

Pri tejto príležitosti získalo sa 45 záväzkov na 

zvyšovanie poľnohospodárskych výrobkov: vajec a 

mlieka. 

Prevádzala sa aj príprava na celoštátnu 

Spartakiádu. cvičenie prevádzali učitelia 

Osemročnej strednej školy s členmi ČSM a so 

žiakmi OSŠ. 

Stalo sa pred 60. rokmi 
Ponorme sa spoločne do minulosti, rokov ani nie tak vzdialených, no predsa akoby už dávno 

zabudnutých. Zmenil sa spoločenský systém a obdobie totalitného socializmu, niektorými 

velebené, inými zase zatracované, vystriedalo demokratické zriadenie. Zmenilo sa aj myslenie 

ľudí. Máme právo vyjadriť slobodne svoj názor. No nemali by sme zabúdať, že s väčšou slobodou 

prichádza aj väčšia zodpovednosť. 

Vyberáme z kroniky 
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 Dňa 6. apríla zavítal do našej obce s vedúcim 

speleologického ústavu v Bratislave profesorom 

Leonardom Blahom a s jeho tajomníčkou Elenou 

Faskaovou najväčší jaskyniar zo stredného 

východu, a to z Libanonu, ktorý v nedávnej dobe 

absolvoval najsmelší jaskyniarsky výkon tým, že 

zliezol vo Francúzsku najhlbšiu európsku priepasť 

povrazom 111,030 m hlbokú. U menovaného 

ochranára zanechal venovanie napísané arabským 

a francúzskym písmom. menovaný prehlásil, že 

podobnú jaskyňu, ako je teraz tu - aragonitová na 

Hrádku - na okolí vo výskume, doteraz nikde 

nevidel. Podľa fotografií a úlomkov z jaskyne 

vyhlásil, že podobný druh jaskyne v Európe nateraz 

nieto. 

dňa 23. marca žiaci osemročnej strednej školy 

zahrali divadelné predstavenie: "Perníková 

chalúpka" od Márie Rázusovej Martákovej. Hra 

bola veľmi dobre nacvičená, deti výborne zohrali 

svoje úlohy. učiteľský zbor sa vynasnažil vydať čo 

najlepšie výkony aj v dekorácii, ktorá bola 

bezvadná. Kulisu, pozadie, domčeky, pec a chlievik 

zhotovili miestni učitelia, kroje boli vypožičané z 

národného divadla z Košíc. 

         Miestnosť - Kultúrny dom bol z tejto 

príležitosti preplnený, občania sa všetci ani 

nevmestili. Z týchto dôvodov by bolo veľmi 

potrebné vystaviť nový kultúrny dom, aby sa mala 

mládež kde schádzať, a kde by sa mohli kultúrne 

podujatia riadne prevádzať. Na námestí je dom čp. 

219, ktorého majiteľmi boli Židia, je to takzvaný 

Vitriolovský dom, ktorého strecha je úplne 

prepadnutá, steny sa váľajú a hrozí zrútením. z 

uvedeného domu by sa za pomoci občianstva a 

Okresného národného výboru dal prebudovať nový 

kultúrny dom. 

Zima ešte stále trvá, na poliach sa nedá nič robiť, 

lebo je veľa snehu a ľadu. s jarnými 

poľnohospodárskymi prácami sa doteraz nemohlo 

započať, vyváža sa len maštaľný hnoj, upravujú sa 

lúky a pašienky, prevádza sa vápnenie pôdy, 

opilujú sa ovocné stromy v záhradách. 

Dňa 8. apríla Rada MNV poslala predsedovi KNV do 

Košíc prípis nasledovného znenia: 

"Vážený súdruh predseda KNV! V prípravách 

nastávajúce voľby do NV narážame v našej obci na 

značnú pasivitu občanov. Podarilo sa nám síce 

zložiť kandidátku do MNV a zostaviť reálny 

budovateľský plán pre nasledujúce volebné 

obdobie, ktorý plán bol na verejnej schôdzi občanov 

aj schválený. K plánu sa však občania vyjadrujú, že 

aj pred minulými voľbami sa krásne sľubovalo a 

neuskutočnilo sa takmer nič. Občania poukazujú aj 

na to, že za kapitalistického Rakúsko-Uhorska boli 

tu bane, pražiarne, medené hámre a každý mohol 

pracovať doma. Za predmníchovskej republiky sme 

postupne stratili všetko a tieto chyby 

kapitalistického režimu dodnes neboli odčinené. 

Darmo hovoríme občanom na verejných 

pohovoroch o socialistickom budovaní vlasti, keď 

nemôžeme argumentovať budovaním priemyslu u 

nás, hoci predpoklady na to by boli. Zriadiť by sa 

mala konzerváreň." 

 Dňa 9. apríla z príležitosti prejednania a 

schválenia kandidátky do NV v Kinosále bola 

zadržaná verejná schôdza, na ktorej sa zúčastnili 

zástupcovia všetkých masových organizácií, 

zástupca Okresného národného výboru a zástupca 

Krajského výboru KSS. 

 Kandidátka do MNV bola prejednaná a 

jednohlasne schválená. Do diskusii sa zapojili 8 

diskutéri, ktorí podali svoje pripomienky, väčšinou 

tieto príspevky boli zamerané na výstavbu našej 

obce v tom zmysle, aby sa každý jeden občan bez 

výnimky zapojil do budovania budovateľskej práce, 

zaujal kladné stanovisko k týmto prácam - výstavbe 

a nabádal aj ostatných občanov, aby lepšie 

pracovali a snažili sa povzniesť vzhľad našej obce. 

 Diskutéri pripomenuli, že v budúcnosti 

bude žiadúca a potrebná väčšia pomoc aj od 

nadriadených orgánov, aby volebný program 

mohol byť realizovaný na 100%.  

Volebný programový plán 1957 - 1960. 

V roku 1957: pokračovanie vo výstavbe nového 

kultúrneho domu. Dokončenie nového mostu pri 

Cigáňskej kolónii, oprava stĺpov rozhlasového 

vedenia, akcia Kina a oprava štrandu, bezprašná 

cesta cez obec. 

V roku 1958: úprava potoka cez obec od Jelšavskej 

po Mlynskú ulicu, generálna oprava budov MNV, 

výstavba chodníkov na Jelšavskej ulici, výstavba 

materskej školy. 

Vyberáme z kroniky 
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V roku 1959 - 1960: úprava ulíc Jelšavskej a 

Ochtinskej ulici, úprava ulíc Nová osada Tichá ulica, 

výstavba vodovodu a kanalizácie, úprava cesty na 

Poľnej a ostatných ulíc v obci. 

 Z príležitosti súpisu hospodárskych zvierat 

previedlo sa vyhodnotenie týchto, bolo oznámené, 

že súpis v našej obci prebieha a bol prevedený bez 

akýchkoľvek závad a ťažkostí. Súpis previedli 

súpisoví pracovníci - komisári pozostávajúci z 

členov Národného výboru. Výsledok súpisu je 

nasledovný: 

Stav HD: dovedna 181 ks, predtým 191 ks. úbytok 

nastal odpredajom. 

Stav ošípaných: dovedna 302 ks, predtým 279 ks. 

prírastok nastal uliahnutím a kúpou. 

Stav oviec: dovedna 302 ks, predtým 233. prírastok 

nastal uliahnutím. 

Stav kráv: dovedna 105 ks, predtým 106 ks. 

Stav prasníc: dovedna 10 ks, predtým 7 ks. 

 Dňa 11. a 12. apríla previedlo sa v našej 

obci predstavovanie kandidátov do národných 

výborov, keďže v tomto roku prevedú sa nové 

voľby a na čelo národného výboru budú zvolení 

najlepší našej obci. úlohou národných výborov je 

riadiť hospodársku a kultúrnu výstavbu socializmu 

podľa uznesenia vlády a zákonov republiky a 

organizovať tvorivé sily pracujúcich na rozvoj a 

rozkvet našej krajiny. Tieto úkoly budú môcť byť 

zvládnuté len sústavnou masovo-organizačnou 

prácou medzi obyvateľstvom, stálym stykom so 

svojimi voličmi. 

 Preto bude veľmi potrebné, aby 

novozvolení členovia NV venovali v nastávajúcom 

funkčnom období stálu pozornosť problémom 

našich dedín a bedlivému skúmaniu obyvateľstva. 

majú pomáhať tak, aby čím skôr nastalo spoločné 

hospodárenie. Zvýšením priemyselnej výroby, ako 

aj poskytovaním služieb obyvateľstvu na dedinách 

v mnohom môžu pomôcť pri pretváraní našich 

dedín na šťastné socialistické dediny. 

 Z príležitosti k voľbám do Národných 

výborov Gemerské železorudné bane národný 

podnik, závod Rožňavské Bystré vyznamenal dvoch 

našich štítnických občanov - baníkov za vzorných 

pracovníkov, a to: Zingi Jozefa a Gonos Ondreja.

. 

V nedeľu 2. apríla 2017 sa na pôde Cirkevného zboru 

ECAV Štítnik konal Seniorálny konvent Gemerského 

seniorátu. 

Na úvodnej pobožnosti slovom Božím poslúžil 

administrátor seniora ThDr. Jerguš Olejár z Rožňavy. Na 

konvente sa hodnotil celý predchádzajúci rok, ktorý sme 

z Božej milosti prežili. Aj keď duchovný stav v 

Gemerskom  senioráte nie je ako kedysi, je na nás, aby 

sme sa podieľali na zmene a živo sa priznávali k tomu, čo 

bolo pre našich predkov úplne smerodajné.   

 

Po desiatkach rokov seniorálny konvent opäť aj v Štítniku 

Súčasťou konventu boli doplňujúce voľby na funkciu 

seniorálneho presbytera, nakoľko z Gemerského 

seniorátu odišli manželia Maťovci, ktorí požehnane 

slúžili v Cirkevnom zbore Gemerská Poloma.   

Poďakovanie Cirkevného zboru ECAV Štítnik  patrí 

OcÚ Štítnik, pani Viere Rogosovej a všetkým, ktorí 

sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave 

Seniorálneho konventu.  

Námestný farár CZ ECAV Štítnik, Mgr. Daniel Gdovin 

 

Vyberáme z kroniky 
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Obecný úrad informuje 
Výstup k chate "Birinka" 

         Ako po iné roky aj tentokrát zorganizoval obecný 

úrad v spolupráci s Poľovníckym združením 

Komposesorát Štítnik dňa 13. mája výstup k chate 

"Birinka" Bola sobota ako každá iná, len slnko spoza 

mrakov nie a nie vykuknúť . Obloha z rána skôr veštila 

daždivé počasie, veď víkend  patril "trom zamrznutým", 

teda ani Servác sa nedal zahanbiť. Napriek nepriazni 

počasia sa nás na námestí zišlo niekoľko odolných 

turistov a vybrali sme sa hore Jelšavskou ulicou smerom 

na "Parlagy", kde sme sa ponorili do tajov lesa.  

         Po daždivej noci hmla obklopovala okolité kopce a 

príroda navôkol dýchala sviežosťou. Nechtiac sme 

naručili tichosť lesa a vyplašili sme srnu, ktorá ladne 

odskákala a našla inú skrýš v húštine. 

 
 
          
 

         Deti, ktoré prišli k chate, si svoju energiu ešte 

vybili pri rôznych hrách, ako preťahovanie lanom, 

skákanie vo vreci, streľbou z detskej kuše, či hrou 

bedminton. 

         Detské hry a posedenie pri guláši prerušil dážď, 

ktorý nás prinútil schovať sa do chaty, kde sme 

prečkali. Hoci dažďové kvapky stekali zo strechy, 

pomaly prestávalo pršať, preto sme sa vydali na 

spiatočnú cestu. Za sprievodu dažďa, bleskov a 

hromov sme kráčali bližšie k svojim domovom. 

Poniektorých už počasie nezaskočilo. Vytiahli sme 

dáždniky a pršiplášte, ktoré nám ako-tak chránili pred 

silnejúcim dažďom. Keď sme prichádzali cez 

"Repisko" k Štítniku už prestalo pršať. 

 

 

         Celý čas bolo nebo zamračené, len občas 

vykuklo slnko a svojimi jarnými lúčmi nám 

spríjemňovalo cestu. Pokračovali sme smerom k 

"Suchej studni" a k " Trom bratom", kde nás 

predbehla "Ávia" s ďalšími turistami. 

        Pri chate nás už čakali ďalší milovníci prírody, 

ktorí prišli inou trasou alebo na motorizovaných 

prostriedkoch. Po výstupe nám všetkým dobre padlo 

doplniť si energiu rôznymi nápojmi ako aj chutným 

gulášom, ktorý navarili naši poľovníci. 

          

 

 Hoci zmočení, no s dobrým pocitom, že sme prospešne strávili jeden májový deň a šťastne sme sa vrátili 

domov. Zase sa potvrdilo staré známe úslovie: " Človek nie je pánom počasia, ale svojho osudu áno". 

                        -mv- 
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Obecný úrad informuje 
Spišský región nám odkryl svoje tajomstvá... 

 
         Každý deň môže byť iný a jedinečný. 
Niekedy záleží len na nás, čo zažijeme. O to viac 
môže byť krajší a zaujímavejší, keď ho môžeme 
stráviť so svojimi blízkymi na ceste za novými 
zážitkami.  

Tentokrát sme sa s našim dôchodkyňami, či 
dôchodcami a ich rodinami vybrali na potulky 
spišským regiónom. 

         Hoci čas dňa 14. júna ukazoval pokročilé 
dopoludnie metropola Spiša nás privítala 
chladným veterným počasím. No naše srdcia sa 
zaliali príjemným pocitom, keď sme sa mohli 
zvítať s našou bývalou občiankou a bývalou 
dlhoročnou učiteľkou, pani Mgr. Margitou 
Gločekovou.  

 

 

         Naše prvé kroky viedli do zoologickej záhrady, kde mi pozorovali rôzne druhy domácich 
i exotických zvierat. Drsnejšie poveternostné podmienky pociťovali aj madagaskarské lemury, ktoré sa 
k sebe túlili.  

          
Rozprávkový kraj sa nám odkryl za mestom 

a z reštaurácie „Salaš“ sme sa kochali 

výhľadom na pozostatky, kedysi slávneho 

sídla spišských pánov. Jeho autentické 

expozície a tajomné zákutia nás unášali 

storočiami do ďalekej minulosti, do sveta 

princov a princezien, či rytierov.... 

Z vyhliadkovej veže sme uvideli rozľahlý 

spišský kraj, ktorý ľudská ruka poznačila 

predovšetkým osídlením a 

poľnohospodárskou výrobou. 

 

 

         Potom sme sa vrátili naspäť do mesta, kde sme čas 
strávili navštevovaním obchodov, cukrární alebo len-tak 
túlaním sa.  

         Rozlúčili sme sa s p. Gločekovou i okresným mestom, 
nasadli do autobusu a vybrali sme sa na spiatočnú cestu. 

         Vraví sa: „ Čo oči nevidia, to srdce nebolí.“ No naše 
srdcia pookriali práve na Spiši. 

                                         -mv- 
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Obecný úrad informuje 
Deň detí „na hrade“ 

         Deň 3.jún bol vyhradený pre štítnické deti, ktoré mohli 

zažiť rôzne veselé i zábavné aktivity. Tento rok usporiadal 

obecný úrad v spolupráci OZ Štítnická Concordia „Deň detí“ 

v areáli Vodného hradu, ktorý poskytol väčší priestor pre 

plánovaný program.  

         Od rána prichádzali deti, niektoré aj v doprovode 

rodičov, na nádvorie, kde ich zamestnanci obecného úradu 

obdarovali sladkými odmenami a nápojmi. Okrem toho  

dostalo každé dieťa ozdobnú pečiatku na ruku a 

zlosovateľné kartičky k absolvovaniu nenáročných disciplín 

(lovenie jablka z vody, hlavolamy, hod loptičkou do vreca, 

lezenie po lane, prekážkový beh, skákanie vo vreci).  

  
Na každom stanovišti dostali na kartičku pečiatku. Keď mali všetky 

potrebné pečiatky, kartičky mohli dať do losovania. Aj tu ich čakala 

odmena. Okrem toho sa mohli deti vyšantiť na slamenom hrade, 

zajazdiť si na koni, či vystreliť z ozajstného luku na cieľ. Tí najmenší sa 

tešili aj z ovečiek, ktorým mohli dať trochu trávy. 

         Na záver členovia obecného dobrovoľného hasičského zboru 

predviedli ukážku protipožiarného útoku. 

          Vyvrcholením zábavy bolo skákanie do protipožiarnej peny, ktoré 

si deti naplno užili. 

          Zábavný deň sa skončil žrebovaním v popoludňajších hodinách, 

kedy nielen dospelí, ale už aj deti boli unavené z horúcich lúčov 

júnového slnka. 

                                                                                                             -mv- 
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KNIŽNICA INFORMUJE 
Čítanie kníh už pre niektorých vyšlo z módy. Dnešná doba je hektická a náročná na čas. Ľudia sú zavalení prácou. 

Jednoduchšie je pozrieť si film alebo zapnúť počítač. Ale knihy by sme nemali úplne ani v dnešnej dobe zavrhnúť. 

Prinášajú nám oddych, pobavenie a tiež sa aj niečo naučíme. Ľudia, ktorí čítajú vedia lepšie komunikovať 

s ostatnými ľuďmi. Existuje množstvo žánrov, stačí si len vybrať. Aj naša knižnica sa snaží pri výbere nových titulov 

zohľadniť záujem a návrhy čitateľov. Tu je najnovšia ponuka na letné čítanie: 

Bjork Samuel                           Sova 

McCarthy Ava                         Mŕtve tajomstvo 

Kepler Lars                               Ihrisko 

Pronská Jana                           Rytierova česť, Kliatba, Zlatníkova chovanica, Láska a česť 

Steel Danielle                          Modrooký chlapec 

Hjorth M., Rosenfeldt H.       Učeň, Hrob v horách, Temné tajomstvá 

Hudhes Kathryn                      Tajomstvo 

Sparks Nicholas                       To najlepšie zo mňa 

Hoover Collen                          Odvrátená tvár lásky 

Baloghová Mary                      Láska ako sen, Žiadosť o ruku, Sobáš z rozumu 

 

 ČÍTAJME SI 

Aj tento rok sa nám podarilo v spolupráci so ZŠ 

v Štítniku zapojiť do čitateľského maratónu, ktorý 

sa konal 31.05.2017. Podmienkou na zapojenie 

žiaka do rekordu bolo prečítanie 1 strany 

z vybranej knihy, tento rok to bola kniha od Pavla 

Weissa – Tajomný mlyn v Karpatoch. 

V 10.ročníku podujatia „Čítajme si“, čítalo 46 040 

detí a mladých ľudí zo Slovenska. Podarilo sa 

prekonať rekord z minulého roka o 5086 čitateľov. 

Tento projekt organizuje Linka detskej istoty 

s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň 

poukázať na význam literatúry pre detského 

čitateľa. 

Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková. 

 

Leto v knižnici 
Pozývame deti materských a základných škôl prvého stupňa každý piatok (od 13:00hod. do 15:00hod.) 

v týždni počas mesiacov JÚL, AUGUST do letnej čitárne na čítanie obľúbených rozprávok. Čaká tu na Vás 

zábava v podobe tajničiek, hádaniek, tvorivé dielne s kreslením, strihaním, lepením a spoločenské hry. 

Tešíme sa na šikovných čitateľov a dobrú náladu. 

                                                                   Prajeme Vám krásne leto a prázdniny.                                                   ao 

             Obecný úrad ďakuje p.Bendíkovej Marianne, p. Zobolovej Katke a p.Zahoranskej Oľge za darované knihy. 
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17.6.2017, sobota a znova súťaž 

dobrovoľných hasičov okresu Rožňava. Krásne ráno 

nás privítalo v Štítniku na športovom ihrisku, kde už 

od rána boli prípravy ihriska, terénu na športovú 

hasičskú súťaž a odbehnutie štafety. Do 9tej hodiny 

prišli hasičské družstvá, ktoré sa zaregistrovali, 

potom bolo privítanie starostom obce Ladislavom 

Belányim a predsedom ÚzO DPO SR Rožňava 

Mariánom Kapustom, po príhovoroch sa začalo s 

behaním štafety. Museli sme to zrealizovať, aby sme 

mali výsledky územného kola, a postúpenie na 

krajské kolo. Štafeta prebiehala veľmi výborne a 

darilo sa všetkým. Iba počasie nás strašilo mrakmi na 

oblohe. Preto sa uskutočnili oba pokusy ihneď. 

 

Obecný úrad informuje 
Memoriál Kolomana Holéczyho (VIII. ročník),  

Pohár predsedu ÚzO DPO SR Rožňava  

pre rok 2017 

 

Po ukončení a zhodnotení štafety 

rozhodcami ÚzO DPO SR Rožňava sme pristúpili k 

dvom pokusom hasičského útoku Memoriálu 

Kolomana Holéczyho (VIII. ročník), kde boli 

stanovené športové hasičské pravidlá, ktorými sme 

mali výsledky na postúpenie na krajské kolo. 

Všetkým, ktorí budú reprezentovať okres Rožňava 

na krajskej súťaži v Rožňave, 24.6.2017 (muži DHZ 

Plešivec, ženy DHZ Gemerská Poloma, dorastenci 

DHZ Slavošovce) blahoželáme a prajeme veľa 

úspechov. Po ukončení oboch kôl tejto súťaže sa aj 

za dažďa pristúpilo k behaniu na súťaži Pohár 

predsedu ÚzO DPO SR Rožňava. Nie všetci odbehli 

obe kolá, ale výsledky sme dostali a výhercov sme 

mali, tiež všetkým blahoželáme. Putovný pohár 

Kolomana Holéczyho odovzdal do držby na jeden 

rok syn Kolomana Holéczyho, niekdajší predseda 

DPO SR Rožňava, pán Ladislav Holéczy a to pre DHZ 

Plešivec - muži. Po zhodnotení, odovzdaní ocenení a 

pohárov, sme súťaž ukončili, občerstvili sa a išli 

spokojní domov. Tešíme sa na ďalšie súťaže a 

spoločné stretnutie. 

Mgr. Michal Terrai,  
tajomník ÚzO DPO SR Rožňava 
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Tiež ďakujem naším sponzorom, ktorý venovali rôzne ceny do tomboly: OÚ Štítnik, p. starosta L. 

Belányi, MOMS Štítnik, DMS v Rožňave, firma BRANTNER, Z. Holóková, O. Kalina, SMZ Jelšava, 

manželia Almášiovci, kvetinárstvo Bela, firma QUATTRO TRADE Rožňava, A. Hlaváč, KOMPOSESORÁT 

Štítnik, L. Grecár, J. Belák, Š. Vido, B. Zobolová, M. Blašková, I. Ďurán, K. Hadžega, J. Zobola a 

kaderníčka Jarka.                                                                                       Mgr. Peter Vester, predseda MO MS 

 

Zo ŽIVOTA MO MS 
Miestny odbor hodnotil svoju činnosť 

Hodnotenie matičných aktivít v MO MS Štítnik sa nieslo v príjemnom a priateľskom duchu. Nehovorilo 

sa len o roku 2016, ale prešlo sa celé štvorročné obdobie. Pokračuje sa už v tradičnom matičnom bále, 

tohto roku to bude už VII. ročník, pokračuje sa aj vo výrobe a osadzovaní informačných tabúľ na trase 

Štítnik – Hrádok. Odhaľovanie pamätných tabúľ rodákom a osobnostiach je symbolizujúce pre MO MS. 

Pásmo “Spoznávajme sa” je pre mnohých zaujímavé, však navzájom si nepoznáme svoju históriu, či 

svoje vlastné prednosti. Čistenie odpadkov v lese pri rôznych turistických výstupov je prirodzené, 

chráňme si svoje okolie. A pomaly prechádzame k športovým aktivitám, volejbalový turnaj pre amatérov 

má svoje miesto, ale čo je pre mňa veľmi potešujúce, je horský cyklopretek, teda moja srdcová 

záležitosť. Všetky aktivity sa tu v Štítniku robili aj robia akosi tak spoločne. A keď sa kuknem dozadu, hm 

ešte mnoho aktivít mi zostalo nenapísaných, ale to všetko vlastne bude spomenuté v zápise s VZ MO 

MS.  Život nám prináša zmeny a už na prvom VZ sa to udialo. Najprv chcem veľmi pekne poďakovať 

matičiarom v Štítniku sa aktívnu prácu, a hlavne predsedníčke Mgr. Janke Vranovej, zvanej Janka 

Vranka, a tu nastala zmena a Janka Vranka odovzdala žezlo mladému matičiarovi Mgr. Petrovi Vesterovi, 

teda máme nové predsedu MO MS Štítnik. Janka Vranka, kusisko práce vidno za tebou, ďakujeme ti a 

Peťo tebe v novej funkcii prajeme krásne zážitky a tak ako to bolo doteraz, máš u nás pomocnú ruku. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prejavili záujem spolupracovať nielen fyzicky, ale aj finančne, hlavne 

Obecnému úradu, či ECAV a mnohým dobrovoľníkom pri napĺňaní národnej myšlienky. 

Ing. Zlatica Halková riaditeľka domu MS, Rožňava 

Matičný bál 

 21. január bol dňom, kedy sme si v Štítniku pripomenuli, 

že prežívame obdobie fašiangov. Práve vtedy treba 

spievať, tancovať, veseliť sa. Myslím, že sa to večer toho 

dňa naplnilo na 100 %. Ľudia sa stále chcú baviť, čoho 

dôkazom bol aj veľký záujem o ples. Žiaľ, niektorí 

„oneskorenci“ sa už k lístkom nedostali. V piatok sa 

uskutočnila výzdoba a príprava kultúrneho domu. 

V sobotu o 19 hod. 30. minúte sa úvodným tancom otvoril 

ples . Hneď od prvého tanečného kola bol parket plný, cez 

prestávky vrava, smiech, pripíjanie na zdravie. O zábavu sa 

postarala hudobná skupina SAKO z Vlachova, za čo im 

v mene všetkých ďakujem.  



                                                                     26 

   

 

Zo ŽIVOTA MO MS 
Cyklopreteky okolo Štítnika 

         Po tretí raz sa priaznivci cyklistiky stretli 

na Cyklopretekoch okolo Štítnika. Štart 

pretekov bol v areáli Vodného hradu 

v Štítniku. Tým, ktorý toto miesto nepoznajú 

prezradím,  že tento hrad bol postavený v 15. 

storočí  Bebekovcami a proti nepriateľom ho 

chránili močariská. Bol vystavaný  ako 

takzvaný vodný hrad, pretože bol obohnaný 

vodnými priekopami a bol súčasťou 

protitureckého obranného pásma. Z kedysi 

mocnej pevnosti zostala len zrúcanina.  

 
V 19. storočí  bolo však jedno jej krídlo zrekonštruované a prebudované na kaštieľ.  

V blízkosti tohto kaštieľa sa zachovali i niektoré pevnostné prvky, bašty, pôvodného hradu. 

Novú tvár dostalo toto miesto vďaka nadšencom a dobrovoľníkom. 

         Počasie bolo ako na objednávku. Terén trate bol 

suchý, vietor priaznivý a slniečko sa tiež nenechalo 

zahanbiť. Pre súťažiacich boli pripravené dva okruhy. Pre 

najmenších účastníkov bol pripravený malý okruh v areáli 

Vodného hradu. Nádherné prostredie určite dobre vplývalo 

na súťažiacich. Víťazom sa stal Sebastian Farkaš, druhé 

miesto obsadil Martin Belanyi a bronzovú medailu získal 

Marek Šimko. Udelili sme aj špeciálnu cenu najmladšiemu 

účastníkovi pretekov, dvojročnému Matejovi Vavrekovi, 

ktorý sa nenechal zahanbiť staršími pretekármi. Možno 

nám z neho vyrastie nový Sagan.  Veľkého okruhu sa 

zúčastnilo viac pretekárov. Najlepší čas dosiahol  Marek 

Pazera zo Štítnika, tesne za ním  Marek Dreising  a tretie 

miesto obsadil Lukáš Koprivý. No pikoškou bolo aj 

odhodlanie a bojovnosť favorita Jakuba Haviarika, ktorý 

pár kilometrov pred cieľom dostal defekt, ale zabojoval 
a dobehol s úsmevom na tvári.   

 
         Myslím, že tretí ročník pretekov sa 

nám vydaril na jednotku. Každý účastník 

dostal vecné ceny, ktoré boli kúpené 

z finančnej podpory Matice slovenskej. 

Ceny víťazom tiež sponzoroval P2 Sport 

z Rožňavy pán Pavol Puškáš, veľmi pekne 
ďakujeme. 

Mgr. Peter Vester, MO MS Štítnik 
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Zo ŽIVOTA MO MS 

 Spišský, Kežmarský, Muránsky – tentoraz to bol 

hrad vo Fiľakove. Takto sa vraciame do dávnej histórie 

našich predkov, obdivujeme mohutné stavby – hoc dnes už 

väčšinou ruiny – sem-tam upravené bašty, veže... Všade tam 

treba riadne vyšliapať, no potom pohľad z hradnej veže na 

okolitú krajinu stojí za to – dupľovaná radosť – krása našej 

vlasti a hrdosť na národ, ktorý voľakedy dávno postavil 

takéto mohutné stavby. A čo nás Štítničanov ešte lákalo do 

Fiľakova? Nuž, Štítnik ako osadu, dostali od kráľa Bélu IV. 

Ditrich a Filip Bebekovci – z osady sa stalo významné 

mestečko – dokonca s kráľovskými výsadami. A práve vo 

Fiľakove na hrade žil a zomrel posledný potomok 

Bebekovcov. Po prehliadke hradu, okolia a chutnom obede 

v neďalekom penzióne pomenovanom po Bebekovi, sme sa 

presunuli do Rapoviec. Čo nás tam zaujalo? Voda. A nie 

hocijaká, ale slaná - morská. Tak sme Jánske popoludnie 

strávili kúpaním sa v Novolandii. Každý našiel potešenie, 

aké potreboval a bolo nás veru dosť – 44 ľudí – seniori, 

dospelí, mládež, ba i detičky. Domov sme prišli naplnení 

a šťastní.                                             Mgr. Janka Vranová 
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Učarovali štítnickým Matičiarom hrady?... 
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