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Š  T   Í   T  N  I  C  K  É     Z V E  S T  I 
XVI. ročník vydania/č.2                     EV 3934/09               december/2017                    nepredajné 

Na zamyslenie:   
 

Okrem dobrého úmyslu na svete niet ničoho, čo by sa dalo akceptovať bez výhrady. 
 
                                    Immanuel Kant 

                                                                                                                                                 

Vážení spoluobčania, 

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE 

 

         Vianoce, tie najkrajšie a najočakávanejšie sviatky 

roka, sú už takpovediac predo dvermi. My ešte 

pobehujeme, náhlime sa naším malým svetom 

v nekonečnom zhone. Skúsme sa však na chvíľu pozastaviť, 

vydýchnuť, utrieť z čela pot, spomenúť si na blízkych, či 

ich navštíviť.  

         Čaro a poézia Vianoc sa prejavujú už v adventných 

dňoch a práve na Štedrý deň zapálime tento rok na 

adventnom venci poslednú sviečku, ktorá symbolicky 

ukončí obdobie očakávania a v naplnení budeme s rodinami 

prežívať pokoj, lásku a radosť.  

         Vianoce sú aj začiatkom nového obdobia, začiatkom 

nášho najosobnejšieho života. Poďakujme sa za to, že 

máme možnosť nielen znova ich s radosťou prežívať, ale aj 

začať žiť lepším životom. 
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         S Vianocami sa 

neoddeliteľne blíži aj 

koniec roka, preto mi 

dovoľte, aby som 

v krátkosti zhodnotil 

prácu obecného úradu 

v tomto roku. 
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Obecný úrad informuje 

         Aj napriek vianočnému obdobiu sa v našej obci šíria nepravdivé informácie. Dovoľte mi aspoň niektoré 

z nich uviesť na pravú mieru. 

         Obec Štítnik obdržala v roku 2017 dve faktúry za spotrebovanú vodu na Vodnom hrade v celkovej 

výške 462,17 €. Keďže túto vodu spotreboval užívateľ hradu - Občianske združenie Štítnická Concordia ( 

ďalej OZ), poslal som tieto faktúry na prefinancovanie OZ. Keďže OZ odmietlo tieto faktúry preplatiť obec 

zastavila prívod vody do Vodného hradu.  

         Obecné zastupiteľstvo dňa 29.11.2017 na svojom zasadnutí prejednávalo aj preplatenie uvedených 

faktúr. V rámci diskusie podal Mgr. Bc. Marek Petro návrh, aby OZ zaplatilo aspoň jednu faktúru. Tento 

návrh nebol zastupiteľstvom schválený. Aj napriek ústretovosti zo strany obce, poslanci Ing. M. Kuzma, Ján 

Gallo a Ing. J. Sisik boli proti a tento návrh neschválili. Dávam si otázku: " Prečo by sa mali všetci 

Štítničania, zarábajúci aj dôchodcovia, skladať na vodu, ktorú spotrebovalo OZ Štítnická Concordia?" Obec 

už jednu faktúru za elektrinu vo výške 350,- € zaplatila. Pritom v roku 2017 Obec poskytla OZ Štítnická 

Concordia dotáciu vo výške 900 €. Okrem toho obec dala urobiť projekt na samostatnú elektrickú prípojku do 

hradu vo výške cca 1200 €, uhradila účinkujúcim faktúry na hradných hrách, zabezpečovala odvoz odpadu a 

dovoz iného materiálu na hrade a dala vypíliť stromy za čo zaplatila 500 €. Okrem akcií: "Deň detí" a 

"Hradných hier", ktoré usporiadala obec, využíva tento areál OZ Štítnická Concordia, hoci pôvodne podľa 

zmluvy o spolupráci má tento areál slúžiť širokej verejnosti. Miesto tohto však na dverách kaštieľa visí nápis: 

" Vstup zakázaný - zázemie OZ Štítnická Concordia." Dňa 01.08.2017 obec poslala na viaceré podnety od 

občanov a úradov list, v ktorom upozornila OZ Štítnická Concordia na porušovanie zmluvy o spolupráci.  

          

         Okrem usporiadania rôznych kultúrnych a 

spoločenských akcií sme v našej obci zrekonštruovali 

chodník cez cintorín, kde sa v rámci úprav osadili nové 

lavičky a zábradlie zo spodnej strany cintorína. Na jar tu 

plánujeme vysadiť okrasné stromy.  

         V rámci rekonštrukcie materskej školy sme 

vymenili 16 okien za plastové a na budúci rok je 

naplánovaná výmena ostatných okien a dverí. Tieto akcie 

boli financované zo zdrojov obecného rozpočtu. 

         V druhom polroku sa uskutočnilo rokovanie so 

zástupcami Košického samosprávneho kraja ohľadom 

výstavby kanalizácie a ČOV v našej obci. Zistili sme, že 

pre celý Košický kraj je vyčlenených 4,702 mil. €. Obec 

síce zaslala na úrad KSK projektový zámer na 

vybudovanie kanalizácie a ČOV, no vzhľadom na 

obmedzené finančné zdroje a veľký záujem zo strany 

obcí nebude možné vyhovieť všetkým obciam. 

Tento rok obec podala projekt na KSK na rekonštrukciu 

polytechnickej učebne na ZŠ s názvom "Zlepšenie 

kľúčových kompetencií na ZŠ Štítnik". Ďalej sme podali 

projekt na MV SR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. 

Okrem toho obec získala na činnosť DHZ dotáciu vo 

výške 5000 €. 

          Obec podporila tento rok formou dotácie športové 

a kultúrne subjekty, napr. FK Baník Štítnik (900 €), ŠK 

Baník Štítnik (5590 €), OZ Štítnická Concordia (612 €), 

MO Matice Slovenskej ( 388 €), DHZ (2010 €). 

 

Starosta obce, p. Ladislav Belányi, sa na pozvanie 

zúčastnil na slávnosti Zasvätenia Rožňavskej 

diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v 

Rožňavskej diecéze.  Slávnosť sa konala dňa 14. 

októbra a z celého okresu sa jej zúčastnilo viacero 

starostov a primátorov. 
 

Vedeli ste, že sídlom Rožňavského dekanátu je 

práve obec Štítnik? 
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     Prajeme Vám šťastné prežitie Vianočných sviatkov, láskyplné 

užívanie tepla rodinného krbu, mnoho krásnych chvíľ s ľuďmi, ktorých si 

vážite a máte radi. 

Prežívajte radosť z blížiacich sa dní, prežívajte pokoru, ktorá k nim patrí, 

prežívajte lásku, ktorá sa počas sviatkov mnohonásobne šíri vôkol nás. 
                                                                                                                                                     REDAKČNÁ RADA 

Práce na chodníku cez cintorín komplikovali aj korene 

starých zrezaných smrekov, ktoré cez neho prerastali. 

Obecný úrad informuje 
         Týmto upozornením som sa snažil predísť 

možným finančným sankciám, ktoré obci hrozili. Je 

dôležité, aby sme tieto problémy riešili v prospech 

všetkých, k tomu však musí byť ústretovosť aj z druhej 

strany. 

        Dňa 11.12.2017 po všetkých týchto snahách o 

urovnanie zo strany obce OZ Štítnická Concordia 

uhradila faktúru vo výške 267,24 €. 

         Ďalším problémom je chodník cez cintorín. Obec 

na základe uznesení obecného zastupiteľstva začala 

pracovať na úprave exteriéru cintorína. Po počiatočnej 

dileme, či chodník urobíme s dlažbou alebo s asfaltom, 

sme sa z praktických dôvodov, hlavne ľahšej údržby, 

životnosti a ceny, rozhodli pre asfalt.  

         Vzhľadom k tomu, že celková rekonštrukcia aj s výsadbou drevín, riešenie odvozu smetí bola 

projektantom vyčíslená na cca 89 540,05 €, preto sme pristúpili k úpravám, ktorými sa nám podarilo znížiť túto 

sumu na konečných cca 31 205,14 €, čo bola prijateľnejšia suma aj vzhľadom na rozpočet obce.   

Namiesto uznania, že obec ušetrila finančné prostriedky sme však zo strany hlavne p. poslanca Jána Galla 

obdržali slová kritiky.  

         Je smutné, že niektorí poslanci uprednostňujú svoje záujmy pred záujmami obce a potom vznikajú spory, 

ktoré neprinášajú obci rozvoj, ale ju naopak brzdia. 

         Nedalo mi, aby som aspoň týmito príkladmi nepoukázal na situáciu v našej obci.  

         Ohováranie, polopravdy a vypisovanie zavádzajúcich článkov na internete, kde opisujú nielen mňa, ale už 

aj mojich blízkych svedčí o charaktere týchto osôb. 

         Chápem, že k ľudskej povahe patrí neustála nespokojnosť, a keď sa k nej pridá aj negatívne naladenie, 

vidíme len neúspech. Naše slová sú plné pohŕdania a kritiky, pričom ani častokrát netušíme, koľko práce stojí 

za konečným výsledkom. No práve teraz v tomto predvianočnom čase by sme mali byť viac tolerantný a 

otvorení aj voči problémom a potrebám ostatných. 

         Verím však, že do budúcna si všetci uvedomíme, že len spoločnými silami môžeme našu obec posunúť 

vpred. 

         Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým občanom a organizáciám v Štítniku a okolí, ktorí nezištne 

pomáhajú našej obci a organizujú rôzne aktivity v našej obci. 

         Všetkým Vám želám krásne a príjemné prežitie Vianočných sviatkov a aby budúci rok bol lepší ako 

tento. Zároveň Vás pozývam na silvestrovský ohňostroj spojený s podávaním vianočného punča. 
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Obecný úrad informuje 

obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
249/2017       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

program 21. zasadnutia OZ s nasledovnou zmenou: bod č. 
5 a bod č. 6 sa prekladajú do budúceho zastupiteľstva  
250/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a) overovateľov zápisnice poslancov: Ing. Jána Sisika a 
Ondreja Kalinu   
b) zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD. 
251/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

 spolufinancovanie projektu " Rekonštrukcia hasičskej 
zbrojnice v obci Štítnik" vo výške 2 500,- EUR. 

 

 

Uznesenia z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 28.08.2017 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

252/2017      obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť p. Natálie Tomiovej, bytom Malá Maša 50, 
Štítnik na umiestnenie brány na parc. C- KN č. 836, 
ktorý slúži ako cesta vedúca k domu žiadateľky s 
podmienkou  sprístupnenia pre majiteľov 
susediacich pozemkov. 
 

 V Štítniku, dňa 30.08.2017 
      
                                   Ladislav Belányi 
                                                                   starosta obce 

 

Uznesenia z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 02.10.2017 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 
 obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
253/2017       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

program 22. zasadnutia OZ s nasledovnou zmenou: bod 
 4) Zmeny a doplnky ÚPN-O Štítnik sa presúva za bod 9) 
254/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a) overovateľov zápisnice poslancov: Mgr. et Bc. Mareka  
Petra a Pavla Belányiho  
b) zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD. 
255/2017   obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

správu o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2017 

256/2017      obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č.   

216/2017  
257/2017      obecné zastupiteľstvo  
A) schvaľuje 

návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (kúpna zmluva) s 
Východoslovenskou  distribučnou,  a.s., Mlynská 31, 042 
91  Košice na časť pozemku s parc. C - KN č. 565/1, ktorá 
bude odčlenená geometrickým plánom, kde bude 
umiestnená  stavba  kioskovej trafostanice s 
príslušenstvom. Kúpna cena bude určená vo výške 300,- 
EUR.  
B) schvaľuje 
návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy s 
Východoslovenskou distribučnou,  a.s., Mlynská 31, 042 
91  Košice o zriadení vecného bremena na parc. C - KN   
č. 519/1 o výmere 2785 m

2
, parc. C - KN č. 799/1 o výmere 

2764 m
2
, parc. C - KN č. 565/1 274 m

2
 za účelom uloženia 

elektroenergetického  zariadenia jeho príslušenstva 
(podzemné elektrické vedenie ) a vstupu a  vjazdu, 
prechodu a prejazdu oprávneného na pozemky s 
pripomienkou 
258/2017   obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
žiadosť p. Jána Galla a p. Lucie Gallovej, bytom  Honce 200 
o odkúpenie pozemku z  parcely č. 838 o výmere cca 80 
m2  

 

259/2017   obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

 žiadosť o finančný príspevok ECAV Štítnik, Teplická 
208, Štítnik 
260/2017  obecné zastupiteľstvo 
A) schvaľuje 

podľa  § 26 odst. 2, § 27  odst. 2 písm. zákona č. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (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) schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štítnik č. 
2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č. 2 
ÚPN-O Štítnik 
C) vymedzuje  

podľa § 27 ods. 2 stavebného zákona záväznú časť 
územného plánu obce 
D) súhlasí  

s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci 
prerokovania ZaD č.2  ÚPN – O Štítnik 
E) ukladá 

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 
 
                                                   pokračovanie na str. 5... 
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...pokračovanie zo str. 4 
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                      
261/2017      obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť p. Tomáša Kuzmu na oplotenie bufetu na 
Školskej ulici 

 

Obecný úrad informuje 
262/2017      obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

v zmysle § 140 Zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a 
prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov p. Gizelu Belákovú a p.  Ing. 
Janku Hrušovskú za prísediacich na Okresnom súde 
Rožňava 
V Štítniku, dňa 04.10.2017       Ladislav Belányi,  
                                                          starosta obce 
 

Uznesenia z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 29.11.2017 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

 263/2017       obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 
23. zasadnutia OZ s nasledovnou zmenou: body č. 4 a 5 
sa presúvajú do budúceho zasadnutia OZ, za bod č. 6 
sa dopĺňa bod č Schválenie zámeru nakladania s 
obecnými nehnuteľnosťami, za bod. č. 9) sa dopĺňa 
bod Vodný hrad Štítnik a bod Prejednanie 
rekonštrukcie chodníka na cintoríne 
264/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a) overovateľov zápisnice poslancov: Ing. Mareka 
Kuzmu a Mgr. Petra Vestera  
b) zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD. 
265/2017 obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

 návrh zmluvy o financovaní CVČ na rok 2017 
266/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a) prebytočnosť nižšie uvedeného majetku vo 
vlastníctve obce Štítnik  
b) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer 
predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Štítnik, a to: 
- novovzniknutého pozemku parcela reg. CKN č. 
847/18 (ostatné plochy) o výmere 115 m2 v 
katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, zapísaného 
na LV č. 1288 kupujúcemu Petro Štefan a manželka 
Petrova Anna, ul. Mlynská 490, Štítnik za dôvodov 
hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že: ide 
o prevod pozemku nízkej výmery a na odpredaj 
pozemku iným spôsobom by 
 

vznikli neprimerané vysoké náklady v porovnaní s 
dosiahnutým výnosom a že žiadateľom je blízka osoba 
poslanca OZ, je predaj možný len v prípadoch uvedených 
v §9 ods. 9 písm. c)Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
obce (žiadosť kupujúcich) bol prerokovaný dňa 
20.12.2016 na 16. OZ. 
267/2017     obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
žiadosť lekárne Soranus, s.r.o. na výmenu okien v 
prenajatých priestoroch za podmienok, že predkladateľ 
žiadosti sa bude podieľať na spolufinancovaní vo výške 
25 % z celkových nákladov  
268/2017    obecné zastupiteľstvo presúva 

žiadosť p. Jozefa Kováča a p. Jaroslavy Kováčovej o 
odkúpenie parcely na budúce zasadnutie OZ 
269/2017  obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh 

starostu obce, aby OZ Štítnická Concordia preplatila obci 
faktúru za spotrebovanú vodu na vodnom hrade vo 
výške 267,- €. 
270/2017   obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

úpravu prevádzkového poriadku, a to výšku ceny 
permanentky na sumu 20,-  
€/osoba/mesiac pre občanov, ktorí nie sú zo Štítnika s 
platnosťou od 01.01.2018 
V Štítniku, dňa 30.11.2017   Ladislav Belányi 

                                     starosta obce 

 
 Uznesenia z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 30.11.2017 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

 271/2017       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

program 24. zasadnutia OZ  
272/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a) overovateľov zápisnice poslancov: Ing. Mareka 
Kuzmu a Ing. Rastislava Bartoša  
b)  zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD. 
273/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

        PHSR obce Štítnik na roky 2016 - 2022 

274/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

 A)   predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu 
"Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Štítnik", 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

obce a platným programom rozvoja obce;  
B)   zabezpečenie realizácie projektu v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci;  
C) zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 2 
380,92 € rozdielu celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci);  
D)  zabezpečenie    financovania   prípadných      
neoprávnených          výdavkov  z rozpočtu obce  
V Štítniku, dňa 30.11.2017        Ladislav Belányi 

                                           starosta obce 

 
 
 
V Štítniku, dňa 30.11.2017   

                    Ladislav Belányi 
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OkienkO dO materskej škOly 

V septembri sa  otvorili brány našej materskej školy s počtom zapísaných detí  41  v dvoch triedach. Adaptácia  detí na 

nové prostredie  nie   je vždy jednoduchá, a tak si novoprijaté deti  pomaly zvykali na nových kamarátov,  pani učiteľky  

i celkový režim  dňa. Dôležitá je aj spolupráca s rodičmi,  a preto sme sa snažili dohodnúť na  spoločných  pravidlách , 

aby sme prechod z rodinného prostredia deťom čo najviac uľahčili. Základnou činnosťou dieťaťa je hra, preto hra je 

najdôležitejším a najprirodzenejším zdrojom učenia pre dieťa. Väčšinou má charakter spontánneho učenia, ktoré vzniká 

z vlastného záujmu a v rôznych životných situáciách dieťaťa. Práve spontánnosť, pocit voľnosti a dobrovoľnosti  sú 

základnými charakteristikami hry. Spontánnosť učenia však nie je náhodné získavanie vedomostí, skúsenosti, návykov. 

Materská škola má povinnosť vytvárať také prostredie, aby poskytovalo podmienky na ovplyvnenie a usmernenie 

spontánneho učenia čiže aj hry. Dieťa sa hrá a súčasne sa pri tejto činnosti učí. Preto sa snažíme prostredníctvom nášho 

Školského vzdelávacieho programu“ Hráme sa a spoznávame svet“ sprostredkovať deťom nové poznatky 

prostredníctvom hry, aby bolo pre nich učenie zábavné a príťažlivé. 

Blízkosť krásneho prírodného prostredia mohli deti poznávať na vychádzke do prírody, kde spoznávali stromy,   

pozorovali vtáky, objavovali rôzne drobné živočíchy, zbierali prírodniny, z ktorých sme si v materskej škole vytvorili 

kútik živej prírody. Deti ho postupne dopĺňali rôznymi prírodninami , výtvormi , ktoré spolu s rodičmi vyrobili 

z prírodného materiálu aj doma. Objavili  sme v prírode aj prírodné javy nezvyčajné pre jesenné obdobie , ako kvitnúce 

jahody, ale videli aj zničený les v Doline, a spoznali tak silu vetra a jeho zničujúce účinky.  

 

Poskladané loďky 

z farebného papiera si 

púšťali dole potôčikom 

a presvedčili sa tak, či 

naozaj môže loďka 

plávať. Vychádzky do 

prírody sú u detí veľmi 

obľúbené , aj takouto 

formou sa snažíme 

formovať u detí 

environmentálne cítenie, 

viesť ich k ochrane 

prírody.  
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OkienkO dO materskej škOly 

         V rámci zdravej 

výživy  deti za pomoci 

učiteliek pripravovali 

ovocné "jednohubky" 

a zeleninové šaláty. 

V praktickej činnosti si 

tak vyskúšali, strúhanie, 

krájanie, napichovanie 

ovocia a zeleniny 

a oboznámili sa 

s výživovou hodnotou 

pre náš organizmus. 

 
Náš vzdelávací program sme spestrili hudobným 

predstavením divadla Actores „ La Muzika“ Deti 

spolupracovali s hercami, spievali, tancovali 

prežili zábavné dopoludnie. 

V októbri sme  na našej chodbe vytvorili výstavku 

šarkanov, ktoré  vytvorili deti spolu s rodičmi. 

Šarkany hýrili originálnymi nápadmi a deti sa 

z nich veľmi tešili.  

Už tradične nechýbalo posedenie so starými 

rodičmi pri príležitosti „ Mesiaca úcty k starším“, 

s malým občerstvením a kultúrnym programom,  

ktorý deti  pre starých rodičov pripravili. 

 

 
Na Mikuláša sme prijali 

milé pozvanie 

z Obecného úradu v 

Štítniku do kultúrneho 

domu na divadelné 

predstavenie, ktoré sa 

deťom veľmi páčilo. 

Ďakujeme za  balíčky.  

Čo nás veľmi teší je 

realizovaná výmena 

okien na budove 

materskej školy, ktorá 

bola plánovaná 

z tohoročného rozpočtu.  

 

Bc. Monika Kolesárová, riaditeľka MŠ 
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OkienkO dO základnej škOly 
Ani sme sa nenazdali a už máme za sebou 

štvrťrok školského roka 2017/2018. Blížia sa Vianoce, 

nový rok klope na dvere a pomaly začíname bilancovať.  

 4. septembra 2017 sa otvorili brány pre 253 

našich žiakov zo Štítnika a okolitých obcí. Od tohto 

slávnostného dňa sa snažíme robiť všetko pre to, aby sme 

pre našich žiakov okrem vzdelávania a vychovávania 

zorganizovali množstvo zaujímavých podujatí, pretože 

škola nie je len o vedomostiach a kompetenciách, ale aj 

o nezabudnuteľných zážitkoch. 

 Pre žiačky 7. ročníka si MP-education pripravilo 

prednášku na tému Čas premien a pre 5. ročník bola 

pripravená prednáška na tému Učím sa učiť. Pekné 

septembrové počasie sme využili na športový deň, ktorý 

sa na 2. stupni konal 28. septembra.  

29. septembra sme sa už po niekoľkýkrát 

s našimi žiakmi zúčastnili Noci výskumníkov v košickej 

Optime, ktorej cieľom je  zvýšenie záujmu žiakov o 

štúdium prírodných vied.  

Október bol bohatý na športové i na umelecké 

súťaže. 6.10 sme si pripomenuli význam Dobšinského 

rozprávok na recitačnej súťaži Zlatá podkova, zlaté pero, 

zlatý vlas, kde svoj umelecký prednes predniesli Z. 

Urbanová, S. Vanyová, Ľ. Triščová, S. Tomi.   

Zo športových súťaží sme sa najprv 3. októbra 

zúčastnili cezpoľného behu v Dobšinej, kde nás 

reprezentovali K. Tomi, K. Mašľár, D. Samko, M. Tomi.  

13. októbra v súťaži v streľbe zo vzduchovky 

naše družstvo v zložení (A. Čipková, M. Murza, L. 

Vranová, R. Hlaváč) obsadili 3. miesto, pričom Laura 

Vranová ako jednotlivec obsadila 3. miesto.  

 

V októbri sme v rámci prierezovej 

témy Ochrana života a zdravia pre žiakov 

pripravili najprv teoretické účelové 

cvičenie. Žiaci sa dozvedeli základné 

poznatky ako reagovať počas 

mimoriadnej situácie a následne na druhý 

deň, 18. októbra, žiaci svoje poznatky 

využili v teréne.  

 23. októbra sa konalo prvé 

rodičovské združenie, na ktorom sme 

informovali rodičov o výsledkoch 

a dochádzke žiakov. 

 25. októbra sme žiakom 

zorganizovali tvorivé dielne v Betliari 

spojené s prehliadkou nádherného 

a populárneho kaštieľa. Pre mnohých 

žiakov to bola jedinečná a jediná 

možnosť, ako sa dostať do tohto kaštieľa. 

Žiaci v tvorivých dielňach vyrábali 

šarkany, vejáre a strávili nádherné 

popoludnie. 

 Žiaci D. Gábor, J. Karalo, M. 

Karalo nás reprezentovali na 

stolnotenisovom turnaji v Dobšinej, 

konanom 26. októbra.  

 Vďaka pani vychovávateľke 

Sedmákovej žiaci zo školského klubu detí 

každý mesiac navštevujú tvorivé dielne 

v rámci Gemerského osvetového 

strediska v Rožňave a spoznávajú 

tradičné slovenské remeslá. 

Zo súťaží sme vďaka Simonovi 

Tomimu zažili úspech na šachovom 

turnaji, ktorý sa konal 3. novembra 

v Gemerskej Polome. Simon Tomi 

postúpil z prvého miesta na krajské kolo 

do Košíc, kde sa umiestnil na krásnom 

ôsmom mieste v rámci kraja. 
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OkienkO dO základnej škOly 

November sa ďalej niesol v duchu 

testovania našich žiakov, najprv 16. novembra 

si žiaci overili svoje vedomosti a čitateľské 

zručnosti v testovaní KOMPARO 9. 22. 

novembra žiaci piatych ročníkov absolvovali 

povinné Testovanie 5. Na záver novembra sme 

sa naladili už na vianočnú náladu, v rámci 

Týždňa boja proti drogám sme 24. novembra 

vytvárali vianočné ikebany, tvorili vianočné 

ozdoby, piekli medovníky.   

 Prvým tohtoročným výchovným 

koncertom bolo spracovanie muzikálu Na skle 

maľované prešovským detským kočovným 

divadlom Drak. Tento muzikálový recitál 

najznámejších piesní z muzikálu zaujal 

všetkých žiakov. 

  Život v našej škole je naozaj bohatý na 

podujatia. V adventnom období sa budeme 

pripravovať na najkrajšie sviatky roka, či už 

vyzdobovaním tried, triednymi večierkami. 

Dôležité je nezabudnúť, že Vianoce nie sú len 

o darčekoch, ale hlavne o láske, o priateľstve 

a o pokojných chvíľach v kruhu rodiny.   

Mgr. Jarmila Motúzová, riaditeľka ZŠ 

 

10. novembra sa naši žiaci boli 

kúpať v bazéne Hotela Hrádok, kde 

strávili príjemné dopoludnie. Spolu 

s našimi žiakmi sme sa 13. novembra 

zapojili do zbierky Hodina deťom 

a vyzbieranými príspevkami v obci 

i v škole sme mohli prispieť 

k podpore projektov pomáhajúcim 

deťom a mladým ľuďom.  
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Výsledky volieb do VÚC 
Okrsková volebná komisia zistila v našej obci tieto výsledky: 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov           1208 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní            261 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                          261 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva                                257 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja      253 

 Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa 
poradia na hlasovacom lístku: 
P.č.       meno a priezvisko, titul       počet hlasov        pol.strana, koalícia, nez. kan. 
1. Róbert Bačinský                                      1                         NEKA 
2. Jozef Bobrík, Ing.                                    2                         NEKA 
4. Jozef Červeňák, PhDr.                            4                Rómska iniciatíva Slovenska 
6. Karol Pataky, Ing.                                  15                MOST-HÍD, SKOK-Európsky liberálny demokrati 
8. Richard Raši, MUDR. PhD. MPH       159                SMER-SD, SMK, Strana zelených Slov.,Star. a nez. kand. 
9. Lukáš Sisák                                               2                 Komunistická strana Slovenska    
10.Vladislav Stanko, Ing. MBA                  2                         NEKA     
11. Ján Struk                                                1                 Strana moderného Slovenska 
12.Štefan Surmánek, PhDr., CSc.            28                Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 
14. Jarmila Tkáčová, JUDr. Ing.               15                Slovenská národná strana 
15.Rastislav Trnka, Ing.                            24                OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, ŠANCA 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku. 

P.č.   meno a priezvisko, titul  počet hlasov  pol.strana,  
1. Attila Anna, MUDr.               45            NEKA 

2. Ján Babič, Ing.                        62            SMER-SD 

3. Juraj Balázs, Ing.                    23            NEKA 

4.Tibor Balázs, Ing.                      6            MOST-HÍD 

5. Július Barkai, Ing.                   13            SME RODINA 

6. Štefan Bašták, Ing.               100           SMER-SD 

7. Beáta Beke                                4            SMK 

8. Juraj Bernár, JUDr.                 12            KSS 

9. Mária Bernáthová                  10            KSS 

10. Róbert Bezek, JUDr.MBA      5            OĽANO, SAS 

                                                                        KDH, NOVA 

11. Matúš Bischof, Mgr.             56            OKS 

12. Peter Bollo                              16           MOST-HÍD 

13. Jarmila Breznenová, Ing.        9           Národná koal. 

14. Pavol Burdiga                          28          MOST-HÍD 

15. Jozef Červeňák, PhDr.             8          RIS 

16. Martin Gallo, Ing.                   13          OĽANO, SaS,   

                                                                        KDH, NOVA 

17. Miloš Gallo, Mgr.                    48          ŠANCA 

18. Róbert Hanuštiak, Ing.            9           NEKA 

19. Viliam Hlaváč                            9          Šport do KE   

                                                                       a na Východ 

20.Karol Horník                             43          SMER-SD 

P.č.   meno a priezvisko, titul  počet hlasov  pol.strana,  
21. Ladislav Juhász                     30                   KOTLEBA 
                                                                   ĽS Naše Slovensko 
22. Jaroslav Kočiš, PhDr.             8                         KSS 
23.Karol Kováč, Ing.                    14                       OKS 
24. Ivan Kuhn, Bc. MA                17                       OKS 
25. Jozef Kušnier                         34                  KOTLEBA 
                                                                   ĽS Naše Slovensko 
26. Matej Lada, Mgr.                  17               Šport do KE 
27. Helena Laliková                      2                         KSS 
28. Eva Mihóková, PhDr.           16        Národná koalícia 
29. Juraj Nagy                              25                   NEKA 
30. Erika Ocelníková, Mgr.        17             OĽANO, SaS,   
                                                                        KDH, NOVA 
31. Arina Palme                          31                KOTLEBA 
                                                                   ĽS Naše Slovensko 
32. Peter Pamula, Bc.                46                      SNS 
33. Dušan Pollák, Mgr.              12               Šport do KE 
34. Ferenc Porubán, Ing.             1                     SMK 
35. Monika Repászká, Mgr.       20              Šport do KE 
36. Monika Šeďová, Mgr.           27               MOST-HÍD 
37. Hildegarda Támárová             5                MOST-HÍD 
38. Michal Terrai, Mgr.                85                    NEKA 
39. Zoltán Várady                           6                     SMK 
40. Gejza Záhn, Bc. Mgr.                1           OĽANO, SaS,   
                                                                          KDH, NOVA 
 41. Dušan Žiak, Ing.                     43              KOTLEBA  
                                                                   LS Naše Slovensko 
 
 



ROZLÚČILI SME SA  
 

František Spišák 

Ladislav Farkaš 

Šarlota Gallošová 

Věra Záhatňanská 

Helena Plesníková 

 
 

 

 

 

 

 

NARODILI SA 
 

**************** 
Lada Liptáková 
Hana Gallošová 
Ester Kolárik 

Lara Gallo 
Emma Hricová 
Kim Spilková 
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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. 

 
                
                
      
   
      
     
      
   
   
                     
   
                             

85 rokov 
Anna Kostelníková 

80 rokov 
Estera Mátéová 
Zoltán Petrus 

Mária Kožárová 
Oľga Živická 

75 rokov 
Mária Javorčíková 
Paulína Gašparová 

Júlia Kručková 
Zdenka Baffiová 

70 rokov 
Ľudovít Gábor 

Priška Farkašová 
Ján Vilim 

Ladislav Benický 
Eva Kováčová 

65 rokov 
Marta Stupjanská 

MUDr. Erika Janotková 
Ida Slivková 

Mária Balogová 
Božena Almášiová 
Kvetoslava Gallová 

Milan Piatko 
Ján Vester 

Gejza Mráz 
Vladimír Kolesár 
Michal Rozložník 

Ján Šmiak 
Dušan Klimo 

60 rokov 
Darina Šoltésová 
Helena Spišiaková 
Katarína Zlatnická 

Alica Mihóková 
MUDr. Mária Spišáková 

Milan Palička 
Barnabáš Lányi 

Branko Mladenov 

J
á
n
 
T



Na stromčeku sviečka svieti, 

pokoj, šťastie nech k Vám letí. 

Na Vianoce ako treba, 

nech nájdete poklad z neba. 

Pokoj, lásku v hojnosti, 

dni prežite v radosti. 

Zdravie, šťastie ešte k tomu, 

nech prídu aj do Vášho domu. 

Nech tichá hudba veselosti 

Vám počas celých Vianoc znie, 

nech ten rok nastávajúci Vám 

pokoj, 

lásku a šťastie prinesie. 
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POZVÁNKA DO KNIŽNICE 
Objavte zaujímavé knižky, 

ktoré Vás zavedú na nezvyčajné miesta... 

Ohromujúce životné príbehy, priateľstvo a láska proti zlobe a nenávisti, stret budúcnosti s minulosťou, 

napínavé príbehy plné snov a fantázie. Toto všetko a ešte viac nájdete za dverami našej knižnice. Máte radi 

napätie a záhady? Ponúkame Vám  najnovšie detektívky, krimi a thrillery: 

 
KEPLER LARS  - Lovec králikov 

BREKKE JORGEN – Uspávanka 

KARIKA JOZEF  - Trhlina 

BJORK SAMUEL – Cestujem sama 

LUCA D´ANDREA – Podstata zla 

 

Knihy pre ženy patria k najviac obľúbeným. Srdcia mnohých čitateliek si získala JANA PRONSKÁ, 

prvá slovenská autorka historických romancí, ktoré sa odohrávajú na pozadí skutočných historických 

udalostí zo stredovekého Slovenska. Vyšlo jej už 15  titulov z toho 10 nájdete aj v našom knižničnom 

fonde.Najnovšie sú Čierna vdova, Srdcom a mečom. 
 

KLEYPAS LISA –  Bezohľadný darebák, 

Nemilosrdný magnát 

FOLEY GAELEN -Hriešna túžba 

MARTIN-LUGAND AGNES – Ľutujem, nemám 

čas... 
 

To je romantika a ženské romány o tolerancii, kompromise v láske a úskaliach vzťahov a rozvode, 

príbehy každodenného života všetkých typov žien. 

Pre bádateľov tu máme veľké ilustrované encyklopédie zo sveta vedy , techniky a rodinné 

encyklopédie odpovedia na otázky aj tým najzvedavejším. 
 

Nezabudli sme ani na našich malých čitateľov s bohato ilustrovanými 

knižkami s klasicky známymi i menej známymi príbehmi, ktoré 

podnecujú ich fantáziu a unášajú ich do čarovných svetov. Veselé 

básničky, dobrodružstvo, prekvapenia to všetko nájdu aj v najnovších 

tituloch:    

JOBUS BRANISLAV – Žubrienky inštalatérky 

CSONTOSOVÁ ZUZANA, VANČO BYSTRÍK – Najmocnejšie kúzlo 

PENNYPACKER SARA – Klementínka a bláznivý týždeň   

 

Z modernej klasiky tínedžerskej 

literatúry 21.storočia ponúkame: 

 ASHER JAY – Mŕtve dievča 

neklame 

WEST KASIE – Frajer na 

záskok 

NIVEN JENNIFER – Vesmír na 

pleciach 

 

Nájde sa tu kniha pre každého.Príjmite 

pozvanie do tajomného sveta kníh a 

navštívte nás. 

Všetkým priateľom knižnice aj touto 

cestou vyslovujeme poďakovanie za 

priazeň, ktorú prejavujú svojím 

celoročným záujmom o čítanie v našej 

obecnej knižnici. Dúfame, že aj v 

nasledujúcom roku si k nám nájdu 

cestu. 
 

Poďakovanie za knižné dary patrí  p. 

Mgr. Ondrejovi Oroszovi 

 Mgr. A. Oláhová 
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štítnické hradné hry 

          II. ročník Štítnických hradných hier, ktoré sa 

konali tento rok 12. augusta, sa začal historickým 

sprievodom obcou od železničnej stanice až do 

gotického ev.a.v. kostola. Výletníci, ktorí prišli z Košíc 

nostalgickým vláčikom, si vypočuli pútavý výklad 

o histórii kostola v podaní Mgr. Matúša Molnára.     

         Sprievodu, ktorý sa potom presunul do areálu 

Vodného hradu, hrala celý čas  dobová hudba 

z miestneho rozhlasu.  

 

         Úvodné príhovory starostu obce a hostí vystriedal 
bohatý kultúrny program.  

         Po tancoch miestnych rómskych detí  ďalej vystúpila FS 
Dubina z Rožňavy. Horúce popoludnie spestrilo sólové 
gitarové vystúpenie Bradaveka a hudba skupiny Gjoll nás 
zasa preniesla k nórskym fjordom.        

         Podvečer vystúpila hudobná skupina Strigôň. Ohňovú 
show a Betliarske vidly na záver programu, predčasne 
ukončila búrka a dážď. 

         Celý deň bol napriek tomu nabitý pozitívnou náladou 
prítomných návštevníkov a hostí, ktorí mohli zažiť 
atmosféru stredoveku a kopec nevšedných momentov. 

 

Verejnosti sa prihovoril aj ekonomický atašé Maďarskej 

republiky, p. Lajos Senaszi. 

Brány Štítnika sa opäť otvorili dokorán... 

V jednej z bášt bola sprístupnená banícko-

hutnícka expozícia. 
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         Počas prechádzky v historickom tábore sme 
natrafili na stredovekú kuchyňu, dobové zbrane či 
relaxačný stan. 
         Lukostrelecký turnaj sa tiež tešil početným 
záujemcom, či už zo strany malých ako aj tých veľkých. 

         Tí, ktorí si našli čas a prišli sa zabaviť, tak 
trochu inak, určite neoľutovali, veď o zábavu, 
kultúru, či dobré jedlo nebola núdza.  

 

štítnické hradné hry 

         Na nádvorí bol trh remeselníkov, ktorí 
ponúkali rôznorodé druhy svojich výrobkov.  
         Deti aj dospelí si mohli vyskúšať svoju 
manuálnu zručnosť v rôznych remeselných dielňach 
(pletenie košíkov, práca so šúpolím, hlinou, 
kováčstvo a drôtikárstvo. 
 

         Deti  sa tešili aj zo šmýkaľky, či jazdy na koni a 
zabavili sa aj počas verbovačky do stredovekej armády. 

 



Prehliadka historickej hudby sa opäť končila v Štítniku 

 

Michala Červienku doprevádzali aj ďalšie osobnosti 

slovenskej hudobnej scény, a to klavirista Klaudius Kováč 

a Róbert Ragan, ktorí sa tiež môžu pochváliť významnými 

oceneniami.         

          Festival bol tradične spestrený hovoreným slovom, 

moderátorskou dvojicou Zuzanou Bobríkovou a Jurajom 

Genčanským. 

         Festival organizovalo Gemerské osvetové stredisko 

v Rožňave a konal sa pod záštitou predsedu Košického 

samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu. Finančne ho 

podporil Fond pre podporu umenia. 
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         Rok ubehol ako voda a my sme mohli byť opäť 

svedkami medzinárodnej prehliadky historickej hudby 

európskych regiónov na gotickej ceste pod názvom ARS 

ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA, ktorý sa konal od 

22. do 25. septembra. 
 

         Záverečný koncert festivalu, po koncertoch 

v Rožňave, Čečejovciach a Markušovciach, sa uskutočnil 

v ev.a.v. kostole v Štítniku. Zahralo ho slovenské hudobné 

zoskupenie – Michal Červienka Trio, ktoré pod vedením 

známeho akordeonistu hrá prevažne diela od 

francúzskeho skladateľa a absolútneho virtuóza Richarda 

Galliana.  

Obecný úrad informuje 

        Niet pochýb, že to bol jedinečný, pre niekoho 

možno aj nevšedný, no 

predovšetkým neopakovateľný zážitok. 

        Veď hudba má mnohostranný vplyv na 

človeka, vo väčšine prípadov pozitívny. Dokáže 

liečiť choroby tela, či uľaviť od bolesti nielen duše, 

ale aj tela. 

                                                                               -mv- 

          

 

 

Michal Červienka je verejnosti známy ako finalista súťaže 

"Slovensko má talent". 
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Polícia vyzýva seniorov na zvýšenú 

ostražitosť, obozretnosť a opatrnosť najmä 

voči osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže 

ísť o podvodníkov, ktorí si ich vopred 

vytipovali za účelom získania ich finančných 

úspor alebo cenností. Vzhľadom na to, že 

páchatelia si vyberajú fyzicky slabšie obete 

a využívajú ich dôverčivosť a bezbrannosť, 

polícia odporúča seniorom, aby:  

- zvýšili obozretnosť, ak ich akákoľvek 

osoba požiada telefonicky o požičanie 

finančnej hotovosti a overili si situáciu 

u ďalších blízkych, prípadne 

príbuzných osôb,  

- overili si, či naozaj volá ich príbuzný 

a neverili výhovorkám osobe po 

telefóne, že má iný hlas kvôli tomu, že 

má chrípku alebo je nachladnutý, 

- nedôverovali a nepožičiavali peniaze 

neznámym osobám, ktoré ich náhodne 

oslovia  na ulici alebo pred domom 

s požiadavkou, že súrne potrebujú 

požičať  finančnú hotovosť a ako 

dôvod uvádzajú silné emotívne 

príbehy (napr. vážna dopravná nehoda, 

pri ktorej sa ťažko zranil ich príbuzný 

a peniaze potrebujú na zaplatenie 

operácie, avšak nemajú eurá len inú 

menu, a preto im ako zábezpeku 

nechajú v taške inú menu, pre ktorú sa 

vrátia a donesú im požičané peniaze), 

- nesadali do auta s neznámymi 

osobami, ktoré ich oslovia pod 

zámienkou, že nevedia, kde je 

nemocnica, nakoľko v aute ich pod 

rôznymi emotívnymi príbehmi budú 

žiadať o peniaze na operáciu pre 

príbuzného v súvislosti s vymyslenou 

dopravnou nehodou,  

- neotvárali svoje príbytky neznámym 

osobám, ktoré im výhodne ponúkajú 

na predaj rôzny tovar alebo ich 

uisťujú, že im prišli vyplatiť výhru 

v lotérii, či zvýšiť dôchodky,    

- odmietli ponúkanú službu pracovníkov 

plynární, elektrární, vodární, 

poisťovní, či iných inštitúcií, ktorí sa 

bez ohlásenia a predloženia odborných 

preukazov snažia vykonávať rôzne 

činnosti (napr. odpis plynu, vyplatenie 

preplatku za vodu),  

- nepodpisovali bez konzultácie 

s príbuznými alebo právnikmi rôzne 

dokumenty s osobami, ktoré 

nepoznajú,  

- odmietali bezdôvodnú, v niektorých 

prípadoch až násilnú pomoc od 

neznámych osôb (napr. pomoc 

s nákupom, odvoz smetí z dvora), 

nakoľko podvodníci ovládajú veľa 

spôsobov a používajú rôzne zámienky 

ako okradnúť svoje obete, 

- nevyberali finančnú hotovosť 

a cennosti v prítomnosti neznámych 

osôb,  

- udržiavali dobré vzťahy so susedmi 

v dome, vedeli ich telefónne čísla, 

viditeľne mali zapísané aj iné dôležité 

telefónne čísla (polícia, lekár, hasiči),  

nakoľko v prípade potreby je ich 

pomoc najrýchlejšia, 

- kontaktovali políciu na čísle 158 (112), 

ak sa osoba, ktorú nepoznajú správa 

podozrivo a snaží sa pod rôznymi 

zámienkami  nadviazať s nimi kontakt,  

získať ich dôveru a vstúpiť do ich 

príbytku. 

 

Najčastejšie používané legendy 

 

     K najčastejšie používaným legendám, ktoré 

používajú páchatelia, aby si získali dôveru 

seniorov za účelom zmocnenia sa ich majetku 

i naďalej patria „Vnuk“, „Kamión resp. 

Kufrikári“, „Predaj tovaru“ alebo 

„Poskytovanie rôznych služieb". Podrobnejší 

popis „modusu operandi“ týchto legiend je  

uvedený nižšie.   
 

Obecný úrad informuje 
Seniori dávajte si pozor! 
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 ,,VNUK“  - spravidla ide o vytipované 

volania páchateľov na pevné linky seniorov, 

pri ktorých sa páchateľ do telefónu predstavuje 

ako príbuzný seniora, najčastejšie ako vnuk. 

V niektorých prípadoch sa môže predstavovať 

ako synovec, brat alebo syn. Páchatelia si 

seniorov vytipujú náhodne prostredníctvom 

telefónneho zoznamu alebo prostredníctvom 

internetovej stránky www.zlatestranky.sk, a to 

tak, že vyhľadávajú mená, ktoré boli populárne 

pred niekoľkými desiatkami rokov.  

     Pokiaľ sa v telefóne ozve starší hlas, začne 

páchateľ s touto osobou komunikovať a bez 

toho,  aby si to poškodený uvedomil, zistí od 

neho pravé meno  príbuzného. V jeho mene 

potom komunikuje s poškodeným ďalej a žiada 

o požičanie peňazí. V prípade, že senior začne 

pochybovať o tom, že skutočne volá jeho vnuk, 

páchateľ ho začne presviedčať, že momentálne 

je chorý (nachladnutý), preto má iný hlas. 

V momente, keď senior pripustí, že ide o jeho 

vnuka (v niektorých prípadoch senior sám 

vysloví skutočné meno vnuka) páchateľ sa 

snaží pod ďalšou pripravenou legendou 

vylákať od seniora určitú finančnú hotovosť, 

napr. uvedie, že potrebuje peniaze na kúpu 

motorového vozidla alebo darčeka pre rodičov, 

či na iné účely. Vo väčšine prípadov páchateľ 

upozorní seniora, aby o tom nikomu nehovoril, 

nakoľko pripravuje prekvapenie pre rodičov. 

Pokiaľ senior povie, že nemá toľko peňazí 

doma, páchateľ ho úpenlivo prosí, nech si ide 

požičať alebo nech vyberie z banky.  

     Páchateľ sa snaží udržiavať telefonický 

kontakt so seniorom až do chvíle, kým senior 

nepotvrdí, že si môže prísť pre peniaze. Avšak 

páchateľ po chvíli opäť telefonicky kontaktuje 

seniora s ďalšou pripravenou legendou, že si 

nemôže osobne prevziať dohodnutú finančnú 

hotovosť, nakoľko nemôže odísť zo 

zamestnania alebo je na veľmi vzdialenom 

mieste a uvedie, že pre peniaze príde jeho 

dobrý priateľ, kamarátka, či sekretárka, 

ktorej bezvýhradne dôveruje a predstaví ju pod 

konkrétnym menom. Páchateľ sa snaží 

telefonickú komunikáciu so seniorom viesť až 

do doby, kým jeho spolupáchateľ neprevezme 

finančnú hotovosť od seniora. K prevzatiu  

 

 

 

 

 

 

 

finančnej hotovosti dochádza najčastejšie na 

ulici, pred domom alebo na schodisku 

obytného domu, pričom osoba, ktorá príde pre 

peniaze sa pre účely vzbudenia dôvery 

seniorovi predstaví vopred dohodnutým 

menom. V mnohých prípadoch seniori až 

s odstupom času zistia, že boli uvedení 

do omylu.  

     Modus operandi uvedeného skutku je 

založený na využívaní mobilných telefónov 

a k priamemu kontaktu s poškodenou osobou 

dôjde až pri preberaní finančných prostriedkov. 

     ,,KAMIÓN/KUFRIKÁRI“ - spravidla ide 

o vytipované obete seniorov, ktoré páchatelia 

oslovujú priamo na ulici s vopred pripravenou 

legendou. Najčastejšie používaná legenda, 

ktorú páchatelia používajú je predstieranie 

nehody kamiónu pri ktorej sa ťažko zranili ich 

príbuzní, ktorí majú podstúpiť ťažkú operáciu, 

ktorá je finančne nákladná.  

     Následne páchatelia seniorov žiadajú 

o pomoc, aby im  ukázali cestu do nemocnice, 

nakoľko nie sú miestni a nepoznajú cestu a 

snažia sa seniorov presvedčiť, že sú v časovej 

tiesni a čo najrýchlejšie sa potrebujú dostať do 

nemocnice. Páchatelia sa tvária, že im 

nerozumejú a poprosia seniorov, aby si nasadli 

do ich auta a tak im ukázali cestu do 

nemocnice. Následná komunikácia v aute už 

prebieha podľa vopred pripraveného a 

premysleného psychologického pôsobenia na 

seniorov tak, že páchatelia klamú seniorom, že 

ich príbuzní sa ťažko zranili pri nehode 

kamiónu, ďalej sa snažia presvedčiť seniorov, 

že  na  ich  záchranu  je  nevyhnutná  operácia,  

na ktorú  potrebujú  finančnú hotovosť 

v eurách, pričom tvrdia, že oni majú peniaze 

v inej mene a nemajú čas ich zameniť. Na 

zvýšenie dôveryhodnosti celej situácie 

páchatelia prostredníctvom svojho mobilného 

telefónu predstierajú komunikáciu 

s ošetrujúcim lekárom, týkajúcu sa práve 

uhradenia finančných nákladov za operáciu. 

V niektorých prípadoch páchatelia 

predstierajú, že komunikácii dobre nerozumejú 

a poprosia seniorov, aby oni komunikovali 

s ošetrujúcim lekárom a priamo od neho zistili,  

koľko peňazí je potrebných na operáciu. 

Seniori si neuvedomujú, že telefonujú so 

spolupáchateľom,  ktorý  sa vydáva  za 

ošetrujúceho lekára.   

Obecný úrad informuje 

http://www.zlatestranky.sk/
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Ako zábezpeku vrátenia požičaných peňazí 

páchatelia často ponúknu seniorom finančné 

prostriedky v inej mene a tieto pred nimi vložia 

do kufríka,  príručnej tašky alebo peňaženky 

s tým, že si ich neskôr vyzdvihnú a vrátia im 

peniaze v eurách, ktoré si od nich požičali. 

V prípade, ak seniori povedia, že nemajú doma 

finančnú hotovosť, páchatelia ich presvedčia, 

aby peniaze vybrali  z účtu priamo v banke 

alebo z bankomatu, pričom ich tam ochotne 

odvezú ich autom. Páchatelia často 

sprevádzajú seniorov priamo do ich obydlia, 

kde sa pod rôznymi zámienkami snažia 

odlákať ich pozornosť, aby im mohli 

nepozorovane odcudziť finančnú hotovosť 

alebo rôzne cennosti. V mnohých prípadoch 

seniori až po dlhšom časovom odstupe zistia, 

že sa stali obeťou podvodníkov, nakoľko 

osoby sa s požičanými peniazmi nevracajú a  

až po otvorení príručnej tašky zistia, že boli 

podvedení, nakoľko namiesto peňazí sa tam 

nachádzajú nastrihané bezcenné papiere.  

     ,,PREDAJ TOVARU/POSKYTOVANIE 

SLUŽIEB“  - spravidla ide o vytipované obete 

seniorov, ktoré páchatelia oslovujú priamo 

v ich obydlí pod vopred pripravenými 

legendami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najčastejšie ide o predaj tovaru alebo 

poskytnutie rôznych služieb napr. „predaj 

kuchynského riadu“, „predaj paplónov“, 

„predaj nožov“ alebo  „vyplatenie preplatku“, 

„výhra v lotérii“, „odpis plynu, vody, 

elektriny“, „poskytnutie potravinovej pomoci“, 

„zvýšenie dôchodku“ alebo „pomoc pri 

upratovaní“.  

     Páchatelia komunikáciu so seniormi 

smerujú tak, že nemajú presnú sumu na 

vyplatenie preplatku alebo nemajú vydať 

peniaze pri kúpe tovaru a požiadajú ich 

o rozmenenie bankoviek, pričom sledujú 

seniorov, kde majú uložené peniaze. Následne 

pod ďalšími zámienkami,  napr. sú smädní  

alebo potrebujú ísť na WC sa snažia odlákať  

pozornosť seniorov za účelom, aby sa mohli 

zmocniť ich finančných úspor alebo rôznych 

cenností. Seniori často až s odstupom času 

zistia, že sa stali obeťou podvodníkov alebo 

 zlodejov, a preto nie sú schopní poskytnúť 

polícii relevantné informácie týkajúce sa 

popisu páchateľov, opisu motorového vozidla 

príp. iných relevantných informácií, ktoré by 

smerovali k zisteniu páchateľov, čo 

v neposlednom rade sťažuje odhaľovanie a 

objasňovanie tejto trestnej činnosti. 

                                     OO PZ Rožňava 

                                                   

Obecný úrad informuje 

         Festival sa teší veľkej obľube širokej skupiny tejto 
národnostnej menšiny. Rómska hudba vystihuje jej charakter a 
je jej ďalším výrazovým prostriedkom. 
                                                                                                        -mv- 

Kultúrne okienko 
V rómskom rytme aj tento rok ... 

         Dňa 22. augusta  sa opäť rozozvučal kultúrny dom v 

rómskych rytmoch.  S nápadom rozvíjať rómsky temperament 

prišla p. Lukrécia Rajková, ktorá usporiadala v spolupráci s 

obecným úradom už III. ročník festivalu.  

Na festivale sa 

predstavili hudobné 

zoskupenia PASKOVA 

DANCE a ROMANO 

JILO zo Štítnika. 



Láska ... 
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                    Janka Vranová 
 

Ako ten čas letí... 
Vedľa dedka sadla si babka 

a nežne jeho vráskavé ruky hladká 
 

Dedko jej s láskou pozrie do očí, 

babke sa zrazu hlava zatočí. 
 

"Kde sú tie časy, keď sme boli mladí?" 

a ďalej milované ruky hladí 
 

a mysľou sa vracia do mladosti, 

keď spievali a tancovali od radosti, 

že spoločný život začali žiť. 
 

Ako ten čas preukrutne letí - 

spolu vychovali svoje deti. 
 

Práca, život, láska k deťom, 

striedali sa zimy s letom... 
 

Vždy však na to boli dvaja, 

nič pred sebou neutaja. 
 

Keď láska s pochopením kráča 

ľahšie sa ide životom, 

a tak kráčalo sa i týmto dvom. 
 

Z ich detí sa stávali rodičia, 

čo šťastie rodiny nezničia, 

len o pár ľudí je tu zrazu viac. 
 

Potom sa deti rozleteli svetom 

a stále sa striedali zimy s letom. 
 

K dedkovi si sadá babka 

a láskavo mu ruky hladká 
 

" Šťastne sme žili," povie dedko. 

S láskou a úctou dá sa všetko. 
 

Tak spomínajú na prežitú mladosť 

a vnúčatá a deti robia im radosť. 
 

Babka i dedko vedia, že prežili dosť 

a neprestajne ich tešila vzájomnosť, 
 

čo do života si priali, 

čo svojim potomkom odovzdali. 

 

Obecný úrad informuje 
Vianoce... 

         Pri vyslovení tohto slova si zavše spomeniem na svoje 
detstvo...rozsvietený stromček, stôl prestretý s tradičnými 
jedlami, zvláštnu tajomnú atmosféru... a romantickú 
zasneženú krajinu. 
         Tieto dni sú plné zvykov a obyčajov, ktoré sa počas 

stáročí nemenili. Rôzne obrady, poverčivé a magické 

praktiky vytvorili vzájomne sa prekrývajúce vrstvy, 

v ktorých len ťažko môžeme určiť pôvod a vek jednotlivých 

javov. 

         Keď sa pozrieme na pôvod slova Vianoce pramene nás 

zavedú k starým sviatkom prírodných náboženstiev. Toto 

slovo hovorí o tom, že v tomto období je viac noci. Oslavou 

slnovratu sa začínajú predlžovať dni. Snahou kresťanov bolo 

nahradiť význam Vianoc inou udalosťou.  

          Slnečné sviatky boli zväčša najbúrlivejšími výročnými 

sviatkami v roku. Zimný slnovrat bol čas, keď Slovania 

oslavovali návrat Slnka (vedeli pomerne presne vypočítať, 

kedy je Slnko najďalej). 

         Nech už je pôvod Vianoc akýkoľvek, posolstvo majú 

podobné. Majú priniesť svetlo, novú nádej do našich 

domovov. Podľa viery predkov staré slnko v tú dobu 

dokonávalo a nové sa rodilo. Slnko, ako symbol života a 

neustáleho cyklu znovuzrodenia, nájdeme aj v iných 

kultúrach.  

         Úcta, ktorú v minulosti ľudia preukazovali nebeským 

telesám, sa odrážala v ich svetonázore a konaní. 

Sprevádzalo ich vedomie o nenahraditeľnosti týchto entít a 

vplyve slnečných a mesačných fáz na život každého z nich a 

dnes už niektoré tradičné názory zaraďujeme k dávnym 

prežitkom. Predsa však obsahujú skryté zrnko múdrosti, 

ktoré sa urodilo vďaka načúvaniu hlasu prírody a 

nazhromaždeným vedomostiam mnohých generácií. 
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          Aj tento rok sme si dňa 28. júla pripomenuli na 

miestnom cintoríne úmrtie významného 

barokového básnika  17. storočia Štefana 

Gyöngyösiho. O jeho živote a diele sme písali v 

predchádzajúcich vydaniach Štítnických zvestí. Azda 

len pripomeniem jeho najvýznamnejšie dielo, v 

ktorom opísal pútavou formou príbeh romantickej 

lásky medzi Františkom Wesselényim a jeho 

manželkou Máriou Széchyovou. Tento príbeh sa 

odohral na kedysi slávnom a nedobytnom hrade v 

Muránskom chotári. 

 

Obecný úrad informuje 
Spomienka na Gyöngyösiho trochu inak... 

Pohľad na dejiny môže byť z rôznych strán. Buď budeme vnímať iba holé fakty - tie, čo 

sa zachovali alebo sa podvolíme aj legendám, ktoré neraz skutočnosť prikrášľujú, či 

úplne prevrátia. Pritom legendy a príbehy sú častokrát medzi obyčajným ľuďom 

prípustnejšie, hlavne, keď sa jedná o vyššie politické ciele.  

No, poďme sa na tento príbeh pozrieť pekne od začiatku...! 

 

 

 

         V známom chválospeve sa píše ako František, 

ktorého Gyöngyösi označil ako Mars, so svojim 

vojskom obliehal tento hrad. Získal si srdce Márie 

(Venuša), ktorá bola pani tohto panstva. Tá mu 

potom hrad odovzdala dobrovoľne, bez boja. 

         Iní pohľad na túto romantickú lásku nám 

ponúka P. Kubínyi vo svojom článku – Muránska 

venuša bola chlap v časopise PLUS 7 dní. V tomto 

článku známa pamiatkárka E. Kušnierová 

vysvetľuje, že Muránskou venušou nebola ona , ale 

František Wesselényi.  

 
Bolo to jeho krycie meno v povstaní proti Leopoldovi I. a vychádzalo z počiatočných písmen jeho mena VE 

a posledných troch písmen slova palatiNUS. Ako ďalej E. Kušnierová vo vyššie uvedenom článku uvádza, 

že toto krycie meno v súvislosti Wesselényim spomína aj maďarská literatúra približne do začiatku 18. 

storočia, lenže medzitým vyšla Gyöngyösiho óda a za tristo rokov sa na tento fakt zabudlo. Znova ho 

objavila dnes už nežijúca maďarská historička Agnesa Várkonyiová.  

         A prečo došlo k tejto zámene? Dôvodov môže byť niekoľko... Ako napríklad túžba zvečniť silu lásky, 
či vytvoriť pútavou formou nezabudnuteľnú legendu alebo túžba po sláve. Pretože ľudia radšej uveria 
legendám, hoci sú niekedy nepravdivé.  A prečo by sme si neprikrášlili skutočnosť, navzdory tvrdej, 
častokrát až neúnosnej realite?  Veď nič tak nepreslávi umelca, ako jeho dielo. 

-mv- 
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Vyberáme z kroniky 
Stalo sa pred 60. rokmi 

         Každý spoločenský systém prináša pozitívne, ale aj negatívne javy. Rovnako ako kedysi aj dnes však 

občania našej obce zápasia s rovnakými alebo podobnými problémami. Jedným z nich je napr. 

nezamestnanosť a mnohí, tak ako v minulosti, aj teraz sú nútení za prácou vycestovať zo svojho rodiska. 

Pritom nároky v práci sa na ľudí zvyšujú a je stále ťažšie si zarobiť na živobytie. 

         Napísalo sa mnoho analýz a štúdií ako tento celospoločenský problém riešiť. Samozrejme každý 

región, mesto, či obec má svoje špecifiká. Aby naďalej nedochádzalo k vyľudňovaniu vidieckych oblastí, 

jednou z možností je vybudovať lokálnu ekonomiku na miestnych zdrojoch, na tom, čo v našej obci máme 

a čo nám zanechali naši predkovia. 

         Začiatok júna bol veľmi teplý. Počasie bolo veľmi 
teplé. Teplota vystúpila až na 35 -38 °C, na slnku až na 42 
stupňov. 
          Dňa 23. júna spolok ovocinárov v našej obci povolal 
na výlet členov ovocinárskeho spolku z Rožňavy, ktorí 
prišli na exkurziu autami a jedným autobusom. Prezreli si 
pamätné budovy našej obce, ako starobylý a chýrny ev. a.v. 
kostol, pamätnosti, potom spoločne s občinastvom odišli do 
záhrady bývalého majiteľa Sontagh Pavla, pozdejšie 
Bianky Fridricha, nateraz užívateľom týchto záhrad sú 
Štátne Majetky v hone Dolina, kde si popozerali posadené 
ovocné stromky a štepíky. Pri každom prípade podávali sa 
vysvetlenia a ponaučenia ovocinárom, ako majú stromy a 
stromky ošetrovať a dať im všetko, čo potrebujú, aby mohli 
dať čo najviac a najkvalitnejšieho ovocia. 
Úroda čerešní v tomto roku bola veľmi pekná a hosťom 
chutnali čerstvo oberané ovocie zo stromov. Vedúcim 
ovocinárskeho krúžku v tunajšej obci je Dr. Elo Záhon, 
ktorý usporiadal tento zájazd a stará sa o rozvoj 
ovocinárstva v našej obci. Vedúcim ovocinárskej skupiny u 
štátnych majetkov je Tibor Šestina.  
         Celý mesiac bola veliká horúčava a dážď spŕchol len 
vo veľmi malom množstve. Zato polia sú veľmi pekné a je 
nádej na dobrú úrodu obilia ako aj ovocia, ak medzičasom 
nepríde katastrofa. 
Slávnostné ukončenie školského roku bolo prevedené na 
dvore osemročnej strednej školy. Prívet k žiakom a rodičom 
mal s. Ján Gallo, zástupca riaditeľa, keďže tento už dlhšiu 
dobu je nemocný a nemohol tento školský rok ukončiť. 
         Nastalo vyhodnotenie celoročnej práce školy. Bolo 
vyznamenaných 51 žiakov a s čistými jednotkami skončilo 
30 žiakov. Deti s dobrým prospechom boli odmenené 
knižnými darmi. Za tým boli rozdeľované vysvedčenia. 
          Dňa 8. júla bola v obci veliká víchrica, ktorá 
poškodila obytné domy, stodoly a ploty. Plot okolo 
športového ihriska bol tiež veľmi poškodený. Škoda 
zapríčinená víchricou sa odhaduje na Kčs 30.000,-  
Napadol konečne aj dážď a počasie sa značne schladilo. 
Z príležitosti návštevy predstaviteľov SSSR s. Chruščova a 
Bulganina v našej krajine sa aj naša obec obliekla do 
slávnostného rúcha. Dom, okná a výklady boli vyzdobené 
zástavami. 
 

         Z tejto príležitosti naša obec poslala bratským 
hosťom telegram, v ktorom ich srdečne víta v našej krajine 
a praje im, aby sa u nás veľmi dobre cítili a tlmočila im 
radosť občanov nad ich príchodom. 
         Dňa 10. a 11. júla zavítal do našej obce zábavný 
podnik Vávra, ktorý mal nacvičených osem psov a s 
týmito prevádzal predstavenia, čo bolo občianstvu milou 
zábavou. 
         Započalo sa so žatvou. Obilie je dosť pekné. Je nádej 
na dobrú a peknú úrodu obilia všetkého druhu. 
Dňom 1. augusta v našej obci započala prevádzku 
"drevovýroba" pri miestnom hospodárstve, a to výroba 
debničiek na ovocie a zeleninu. Vedúcim sa stal súdruh 
Koloman Holéczy, predseda miestneho národného výboru. 
Táto prevádzkáreň má slúžiť čiste obyvateľstvu a zlepšiť 
prácu občianstva, aby sa za stolárskymi prácami nemuselo 
chodiť inde, ale aby sa tu v mieste prevádzala. 
          
 
 

         Dňa 9. augusta bol prevedený v našej obci verejný 

pohovor s občianstvom v záležitosti vyprázdnenia 

robotníckeho domu. Tam bývajúcich občanov bolo treba 

premiestniť, aby sa mohla zriadiť prevádzkáreň na výrobu 

vianočných ozdôb.  
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Vyberáme z kroniky 
Túto prevádzkáreň založil Invalid - družstvo rôznych 
remesiel, Košice, ulica Cyrila - Metoda číslo domu 5 s 
pomocou družstva v Čadci, kde už vyrábajú tieto vianočné 
ozdoby. Táto továrnička je veľmi potrebná v našej obci, aby 
mohli byť v nej zamestnané ženy, keďže na blízkom okolí 
niet žiaden priemysel a príležitosť na zárobok. Rozhodlo sa, 
že budú vyslaní občania na zaškolenie, teda zaučenie sa do 
tejto práce do Čadce. Po vyučení oni budú zaúčať ostatné 
pracovníčky. 
         Dňa 17. augusta v miestnosti kinosály previedol sa 
verejný pohovor za účasti 237 občanov, na ktorom bol 
prejednaný prejav výboru žien proti používaniu 
nukleárnych a atómových a zastaveniu výrobu týchto na 
vojnové účely a bola schválená rezolúcia. 
         Dňa 19. augusta odišli na zaškolenie do Čadce 
nasledovní občania: Bölcskeiová Terézia, narodená 11. 
mája 1923, č. d. 103, Piljanová Valéria, nar. dňa 17. apríla 

1925, č.d. 113, Jurčovo - Kȍnigsbergerová Erna, nar. dňa 
27 apríla 1927, č. d. 107, Hrušovská Mária, rod. 
Nováková, nar. dňa 1. apríla 1929, č.d. 74, Rogos Pavol, 
nar. dňa 17. októbra 1930, č.d. 216. 
         Aj v našej obci sa previedlo očkovanie proti TBC v 
miestnosti Osemročnej strednej školy, a to dospelých 
občanov z ročníkov 1927 a 1930. Vláda poskytuje svojim 
občanom liečebnú starostlivosť a vynaloží veliký obnos na 
záchranu ľudského zdravia. Veliká starostlivosť sa venuje 
tehotným ženám, dočiacim matkám, nemocným na 
tuberkulózu, ktorí dostávajú každý mesiac príspevok na 
zlepšovanie stravy a živobytia. 
         Dňa 8. septembra po prvýkrát bol v našej obci 
zadržaný "Deň baníkov", ktorý usporiadali Gemerské 
železorudné bane, národný podnik, úsek Štítnik - Hrádok. 
Ako kedysi, tak aj teraz, pochodovali baníci v sprievode. A 
so zástavou. Prešli od športového ihriska cez námestie k 
tribúne, ktorá bola z tejto príležitosti veľmi pekne 
vyzdobená. V sprievode pochodovalo asi 50 baníkov. 
Banícku zástavu niesol starý baník - dôchodca Jozef 
Homola starší, stranícku a československú zástavu niesli 
baníci. 
         V sprievode pochodovali tiež aj školské deti - pionieri. 
Po odznení štátnych hymien slávnostnú reč predniesol 
zástupca baní a hutí z Košíc. Počas slávnosti hrala hudba 
Tibora Kamenského z tunajšej obce. Kultúrny program 
dodali miestne školy, a to tance, piesne a príležitostné básne 
zameraná na život baníkov. 
          Z tejto príležitosti boli vyznamenaní baníci z našej 
obce: Ján Sisik a Ondrej Gonos, ktorí dostali 
vyznamenania. Ostatným baníkom bolo vyplácané 
vernostné. 
       Odpoludnia sa varil guláš vo dvore ev.a.v. farského 
úradu. Kultúrny dom bol pekne vyzdobený. Aj tam bol 
program.    
 

         Na futbalovom ihrisku zohrali futbalový zápas , a to 
Štítničania - starí hráči proti mladým v pomere 4:9. Vyhrali 
starí hráči. 
         Bola veliká horúčava, cez poludnie teplota vystúpila 
až nad 42 °C. 
         Skončila sa žatva a mlatba. Úroda obilia bola veľmi 
pekná, hektárové výnosy jačmeňa až 40q z 1 ha. 
Turista, národný podnik v Rožňave usporiadal výlet do 
Tatier autobusom z našej obce. Občania tohto zájazdu sa 
vo veľmi peknom počte zúčastnili. Cena za 1 osobu činila 
Kčs 40,-.  
Dňa 14. septembra zohrali občania cigáňskej národnosti z 
Plešivca v miestnosti kultúrneho domu divadelné 
predstavenie: "Güll baba" od Jozefa Husku v Maďarskej 
reči. Občania cigáni - herci vydali veľmi pekný herecký 
výkon, to skoro všetci, vzdor tomu, že 70% sú z nich 
analfabeti. 
         Dňa 1. októbra v miestnosti kinosály bola zadržaná 
slávnosť "Deň armády". Oslavovalo sa 13. výročie tohto 
sviatku. Hlavným rečníkom na tejto slávnosti bol s. Miloš 
Filipovič, predseda Okresného národného výboru. Veľmi 
hodnotným kultúrny program dodali miestne školy. Spevy 
nacvičil. s. František Spišiak, nadaný hudobník, ktorý 
nateraz pôsobí ako učiteľ na Osemročnej strednej škole. 
         Dňa 15. októbra ráno o pol tretej hodine ozvala sa 
siréna na tunajšej hasičskej zbrojnici, ktorá svojim 
zlovestným hlasom oznámila, že v obci je oheň. Miestny 
rozhlas vyzval všetkých občanov, aby sa zúčastnili hasenia 
ohňa. Horel dom - strecha Jána Mihálika na námestí, číslo 
domu 218, kde je nateraz umiestnená predajňa obuvi a 
poštový úrad. 
         Oheň zbadala vdova Zuzana Mrázova, rodená 
Čapóová narodená dňa 25. marca 1890, suseda, ktorá sa 
zobudila na hrmot a praskot. Vyšla na dvor a videla, že zo 
susedného domu šľahajú plamene a horí celá strecha 
uvedeného domu. Pozobúdzala susedov, majiteľa domu, aj 
predsedu hasičského zboru a pomocou prítomných občanov 
bol oheň likvidovaný. Škoda je dosť veliká, keďže zhorela 
polovička strechy - škoda sa odhaduje na 5. - 7.000,- Kčs. 
         Členovia miestneho požiarneho zboru sú dobre 
pripravení a vycvičení, motorová striekačka dobre funguje, 
hasiči si zaslúžia pochvalu, keďže v každom prípade sú 
pohotoví a ihneď svojím zásahom zabránia väčším škodám. 
Dňa 26. októbra  prebehla aj cez našu obec štafeta. Niesla 
posolstvo našej vďačnosti k 40. výročiu Veľkej októbrovej 
socialistickej revolúcii. Za účasti školských detí a 
občianstva boli štafete odovzdané pozdravné stuhy od 
každej korporácie a tiež aj drevená vyrezaná váza, ktorú 
zhotovil Ján Kamenský, rezbár v našej obci. 
Dňa 8. novembra i v našej obci bola zadržaná slávnosť 40. 

výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii v 

miestnosti kinosály večer o pol šiestej hodine.  
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Volejbalový turnaj  (29.07.2017) 

Vyberáme z kroniky 
         Z tejto príležitosti kinosála bola preplnená obyvateľstvom a školskými deťmi. 
         V našej obci vládne chrípková epidémia. Táto nákazlivá nemoc postihla už skoro polovicu občianstva a školské deti. 
Príznaky tejto nemoce sú: vysoká horúčka, kašeľ, bolenie hlavy, nechuť k jedlu a zvracanie. Nemocní po 2 - 3 dňovom 
ležaní môžu vstať, u mnohých však nastávajú komplikácie, a to zápal pľúc, katar priedušiek, skoro všetkým tečie krv z 
nosa. 
         Dňa 13. novembra ráno o piatej hodine zomrel náš milovaný prezident súdruh Antonín Zápotocký, druhý robotnícky 
prezident, ktorý celý svoj život venoval boju za práva robotníckeho ľudu. 
         Dňa 9. decembra Okresná ľudová knižnica spolu s miestnou osvetovou besedou v rámci Mesiaca ČSP usporiadala v 
našej obci v miestnosti kinosály celookresnú čitateľskú konferenciu o knihe "Ľady sa lámu" od Konštantína Gorbunova. 
Široká verejnosť bola oboznámená s akciou miestnym rozhlasom. 
         Započalo sa s opravou dlážky v rímsko-katolíckom kostole. Prevedie sa parketovanie v celom kostole. Prácu prevedie 
Okresný stavebný podnik z Rožňavy. Rozpočet na túto prácu je obnos Kčs 25.000,-. 
         Miestna ľudová knižnica plní svoje poslanie. V knižnici je mnoho hodnotných kníh pre dospelých, pre mládež aj 
politická literatúra. V tomto roku pribudlo čitateľov, ich počet sa zvýšil na 201.  
         V tomto roku opätovne občania - majitelia ovocných stromov vysadili ovocné stromčeky - štepíky, taktiež aj Štátne 
Majetky, takže z roka na rok sa zvyšuje počet ovocných stromov. Štátne majetky vysadili: 400 ks jablone, 320 ks čerešní, 
220 ks hrušiek, 180 ks orechov. Odpredalo sa 19 q jabĺk, vykupoval Výkupný podnik z Rožňavy.  
Súkromný sektor vysadil 816 ks jabloní rôznych druhov,  136 ks čerešní, 18 ks hrušiek, 112 ks orechov. 
         Výkupný podnik vykúpil od jednotlivých majiteľov ovocných stromov 700 q jabĺk. Úroda slivák bola malá, takže sa 
slivovica v malom množstve vypaľovala v liehovaru v Plešivci, predtým aj v Rožňave, lenže v Plešivci vypálená slivovica 
je omnoho lepšia. 
          V lesoch sa vysadili stromčeky na rôznych častiach v počte 175.000 kusov rôzneho druhu. 
Počet narodených detí 32, z toho 28 v nemocnici. Bolo uzavretých 22 sobášov. Počet úmrtí 17. 
         Dňa 31. decembra - Silvester bola zadržaná tradičná silvestrovská zábava v miestnostiach robotníckeho domu. Z 
tejto príležitosti bol tento dom vyčistený, sály vyzdobené. Väčšina prítomných boli oblečené ženy vo večerných šatách a 
muži v čiernych, takže zábava bola ako veľkomestská. 
         O polnoci zhasli svetlá, ozvala sa siréna a oznámila príchod Nového roku 1958. 

 

 

 ZO ŽIVOTA MO MS 

Ľudia sú rôzni, a tak sa nemožno čudovať, že nie všetci 
obľubujú  šport. Niektorým ľuďom stačí pozrieť športové 
zápasy doma v televízii, s kamarátmi na pivku, či niekde na 
ihrisku. Iní sa športu nevenujú vôbec, iní veľmi alebo len 
rekreačne. V Štítniku sme sa už po piaty raz rozhodli 
uskutočniť Volejbalový turnaj, ktorého sa mohli ľudia 
zúčastniť pasívne, ale aj aktívne. Volejbal je šport, každému 
dobre známy, no na Slovensku oproti futbalu a hokeju menej 
v pozornosti divákov. Do Štítnického turnaja sa prihlásilo 7 
mužstiev z toho dve domáce. 

         Pre hráčov bolo pripravené, myslím si, bohaté občerstvenie, ktoré zahŕňalo koláče, záviny, ovocie, nápoje, 
syry a vynikajúci guláš. Samozrejme nechýbali ani ceny, ktoré poskytli: OMM, športový odbor a MS (finančná 
podpora), obec Štítnik (finančná podpora), firma Bratner (vecné ceny), pekáreň Revúca (pečivo), MO MS 
Štítnik, Štefan Vido (fľaša koňaku) a niektorí hráči Volejbalového oddielu Baník Štítnik. Za prípravu gulášu 
ďakujem rodine Zdechovanovej. Prvé miesto si vybojovalo družstvo z Revúcej, druhí boli domáci reprezentanti 
a tretí znova Revúčania. Priebeh turnaja bol pokojný a splnil očakávania. Samozrejme, vyskytli sa aj problémy, 
ale to asi k takýmto udalostiam patrí.  Treba sa len poučiť.                                              Mgr. Peter Vester 
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Obecný úrad informuje 
Oslavy 73. výročia SNP neobišli ani našu obec 

         Dňa 28.08.2017 sme si pripomenuli obete Slovenského národného povstania pietnym aktom 

položenia vencov k pamätníku SNP a zapálením spomienkovej vatry. 

         Naša obec má okrem iného bohatú históriu aj v oblasti protifašistických bojov a SNP, ktorá je úzko prepojená 

s okolitými obcami v rámci rožňavského okresu, no predovšetkým štítnickej, slavošovskej a slanskej doliny.  

         Čo podnietilo vznik protifašistického odboja? Keď do nášho kraja prenikli informácie o „Mníchovskej dohode“ 

obyvatelia Štítnickej doliny boli veľmi rozhorčení. Rovnako prijali aj tzv. „ Viedenskú arbitráž“, na základe ktorej 

mesto Rožňava, okolité obce a tiež z okresu Revúca boli odtrhnuté obce Jelšava, Plešivec a ďalšie obce. Týmto 

politickým rozhodnutím sme stratili všetky železničné a cestné spojenia s ostatnými slovenskými obcami. Maďarský 

fašistický štát povolil pre túto dolinu len železničnú osobnú prepravu jedenkrát denne. Táto doprava prechádzala zo 

Štítnika cez okupované územie do Betliara – Plešivec, Rožňavu a späť. Do vlaku na maďarskom území nesmel nikto 

pristúpiť ani vystúpiť a slúžil len na prepravu občanov tzv. slovenského štátu.  

         Prerušilo sa zásobovanie do Slavošovských papierní a obyvateľov doliny. Tento problém bol čiastočne vyriešený 

výstavbou novej cesty z Roštára na Nižnú Slanú. 

        Členovia Komunistickej strany začali pripravovať ilegálny odboj už v júli 1941, keď založili v Rochovciach novú 

organizáciu, ktorá bola napojená na Poprad. Od konca roku 1943 bolo v týchto kruhoch všeobecne známe, že dôjde 

k ozbrojenému odboju slovenského národa. 

V rámci okresu sa vytvorili dve posádky povstaleckého vojska o sile jednej roty, a to v Dobšinej a v Štítniku. 

         A čo sa udialo v prvých dňoch SNP v našej obci a jej okolí? 

         Štítnická vojenská dobrovoľnícka povstalecká jednotka „ASTRA 3“ v rámci Sovietskej partizánskej brigády 

Gottwald 1944 – 1945, ktorej veliteľom bol Emil Duda, ndp. v zálohe, začala SNP dňa 29. augusta 1944.       

         Dvadsiati ozbrojení povstalci z Ochtinej a Čiernej Lehoty urobili prepad žandárskej stanice v Štítniku. Veliteľ 

stanice nadstrážmajster Štefan Orlík im ihneď vydal všetky vojenské a civilné zbrane aj so strelivom. Týmito zbraňami 

boli vyzbrojení ďalší povstalci v štítnicko – slavošovskej doline. 

Veliteľ žandárskej stanice sa aj svojimi prislušníkmi bez najmenšieho odporu pridal k povstalcom. V ten istý deň sa 

k ozbrojenej skupine pridali aj všetci príslušníci inšpektorátu a oddelení pohraničnej finančnej stráže v Štítniku a na 

okolí s celým svojím zbrojným materiálom. 

         Príslušníci pohraničnej finančnej stráže od prvého dňa SNP prevádzali výcvik povstalcov v zaobchádzaní so 

zbraňami a granátmi. 

V tento deň súčasne obsadili poštové úrady v Štítniku, Ochtinej a Slavošovciach. 

         Na druhý deň obsadili slovensko – maďarský pohraničný úsek od „Hrádku“ nad Jelšavou cez úsek medzi 

Štítnikom a Kunovou Teplicou až po Rožňavské Bystré. 

         Dobrovoľnícka vojenská povstalecká jednotka mala počas SNP 208 mužov. Stav sa zvýšil vtedy, keď cez úsek pod 

„Kohútom“ prechádzali čiastočne ozbrojení príslušníci dvoch slovenských divízií z Východného frontu, ukrývajúci sa 

pred hitlerovskými vojakmi, ktoré ich chceli odzbrojiť a internovať. 

 

 

          

         Členmi povstaleckej jednotky, ktorí pochádzali zo 

Štítnika boli: Ján Barnák, Štefan Bartoš, Ján Benčko, 

Július Benčko, Ondrej Bero, Ján Černý, Ondrej Fabíni, 

Ján Gallo Matis, Mikuláš Gallo, Vojtech Gallo, Štefan 

Gloček, Pavel Hencel, Koloman Holéczy, Jozef Klimo, 

Ján Klimo, Ladislav Klimo, Ondrej Kolárik, Pavel 

Kolesár, Ján AKrálik, Ondrej Králik, Ján Kundrát, 

Štefan Lipták, Ondrej Novák, Ján Pakes, Ondrej Pivko, 

Ladislav Sabadoš, Pavel Sabadoš, Ladislav Spišák, Jozef 

Šoltés, Ladislav Tóth, Jozef Valach, Štefan Vido, Ondrej 

Vozár, Ondrej Ziman. 

 

(Vybrané zo spomienok Emila Dudu, veliteľa 

povstaleckej jednotky „ASTRA 3“, na SNP v Gemeri v 

rámci sovietskej partizánskej brigády Gottwald 1944 – 

1945) 
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Obecný úrad informuje 

         Obec Štítnik vo svojich priestoroch na radnici 

predstavila Kovačické umenie. Výstava, ktorá tu bola 

nainštalovaná, predstavila obrazy p. Jána Žolnaja a 

Jozefa Havjara. Návštevníci si ju mohli pozrieť v 

pracovných dňoch od 5. septembra do 14. septembra 

2017. Výstava bola spojená aj s predajom. 

         Kovačické insitné umenie si nachádza vo svete 

stále viac priaznivcov. Roku 1802 Slovákmi založená 

dedina Kovačica je známa nielen v srbskej provincii 

Vojvodina a na Slovensku, ale aj medzi milovníkmi 

insitného umenia v mnohých krajinách vo svete (napr. 

Spojené arabské emiráty). Kovačické umenie je 

považované za fenomén ľudového výtvarného umenia. 

-mv- 

 

 
 Aj štítnické deti sa dočkali Mikuláša 

          Dňa 5. decembra pripravilo divadlo Actores 

z Rožňavy pre deti zo Štítnika kultúrne 

predstavenie pod názvom: „ Očakávame 

Mikuláša“. Deti sa mohli presvedčiť o tom, že aj 

Mikuláša môže zdržať chrípka. No na šťastie tu 

mal svojich pomocníkov: chlapca, bielu pani 

a veľkonočného zajaca, ktorí mu verne pomáhali. 

Mikulášovi sa najviac páčilo ako mu deti tancovali, 

recitovali a spievali za čo boli odmenené balíčkami 

so sladkosťami. Deti ako aj dospelí sa na programe 

dobre zabávali.                                       - mv-  

 

Kovačická insita putovala aj cez našu obec 
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          Úžasné, ako sa to dá. Starosta obce Štítnik si 

už tretí rok uctí seniorov pekným posedením a milým 

slovom.  A Matičiarky - seniorky, tie sa vedia tiež 

prejaviť - urobili v tento deň výstavu, kde znovu 

mohli ukázať "Ča šicko se ešte najde v starkinej 

chyži". Sú hrdé na to, ako sa mladým dá ukázať život 

z minulého storočia, šikovnosť a vynaliezavosť 

našich predkov. 

         Ďakujem starostovi za príjemné popoludnie a 

matičiarkam za ich ochotu - páči sa mi, ako sa to 

naozaj dá - spolupráca, spolupatričnosť a vzájomná 

úcta. 

                                                   Mgr. Janka Vranová 

 

Obecný úrad informuje 
Dva v jednom... 

 

Posedenie s dôchodcami spríjemnilo vystúpenie detí z MŠ, 

rómskych detí, p. Petra Lalika s dcérou a FS Haviar. 
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šachOVÝ Oddiel 
         Činnosť oddielu v roku 2017 bola zameraná na účasť šachových družstiev  v dlhodobej súťaži 
o putovný pohár Gemerskej ligy a účasti na tradičných šachových turnajoch. 
             V jedenástich už uskutočnených ročníkoch Gemerskej ligy naše „A“ mužstvo  získalo  osem 
víťazstiev. O tri víťazstvá sa podelili  Putnok – Maďarsko, Gemer a Revúca.  Na tomto  
úspechu sa podielali  predovšetkým  šachisti  Rogos Ján st. , Rogos Ján ml.  a Ján Sisik , ktorí  pravidelne  
hrávali za „A“ mužstvo.  Kvalitnou hrou potvrdili  aj ôsmym víťazstvom v tomto   
11. ročníku 2016/2017.                         
  Dňa 26. Augusta 2017 sme uskutočnili 18.-ty ročník šachového turnaja „Memoriál Ladislava 
Kozáka „ v réžii Obecného Úradu. Turnaj podporili aj synovia rodiny Kozákovej,Ladislav a Gabriel Kozák 
v kategórii do 15 rokov. 
              Turnaja sa zúčastnili 54-ti  šachisti za rozhodovania Jána Rogosa st. 
 

Šach je šport, v ktorom môžete súťažiť bez rozdielu veku. 

Tabuľka umiestnenia prvých päťnástich šachistov: 
                 
                                                                            Rtg               Body 
              1.  Kiss Pál               - Maďarsko        2331               8,5 
              2. Ligart Tomáš        - Plešivec           2204               7,5 
         3.-5.  Rogos Ján ml.       - Štítnik             2060               6,5 
                  Okoš Alexander    - R.Sobota         2050               6,5 
                  Jokman Ondrej     - Bátka               1704               6,5 
         6.-9. Gonda Jozef          - Hriňová            1802               6 
                  Bibliak Gábog      - Maďarsko        1600               6 
                  Sisik Ján               - Štítnik              1730                6 
                  Rogos Ján st.        - Štítnik              1795               6 
      10.-15.Barci Gabriel        - Rožňava           1000               5,5 
                 Hlaváč Ladislav    - Štítnik              1000               5,5 
                 Halász Štefan        - R. Sobota         1920               5,5 
                 atď. 
 

                Umiestnenie ďalších našich hráčov  v poradí, 
Kozák Martin, Kozák Ladislav,  
Tomi Simon, Sebók Páll, Mišečka Kamil, Kamenský 
Milan a Tomi Leonard.          
                Zúčastnili sme sa na tradičných turnajoch  
v Tornaľe, Betliari, Rožňave, Bátke a turnaja vyššej 
kategórii v Pohorelej. 
                Turnaj pripravili a organizačne zabezpečili Ján 
Šestina  a Ján Kamenský. 
                                                                     Ján Kamenský 
            
 
       
 Ján Kamenský. 
 

Na každom ročníku Memoriálu L.K nesmie 

chýbať originálna sladká torta. 
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ČINNOSŤ šk Baník štítnik 

1. TJ Jednota Krásnohorská Dlhá Lúka -  

     ŠK Baník Štítnik 1:0 

2.  ŠK Baník Štítnik - FK Baník Drnava  2:3 

3. FK Hrhov - ŠK Baník Štítnik 3:4 

4. FK Sokol Bohúňovo - ŠK Baník Štítnik 2:1 

5. OTJ Honce - ŠK Baník Štítnik 3:7 

6. ŠK Baník Štítnik - FK Baník Štítnik 3:3 

7. ŠK Jabloňou nad Turňou - ŠK Baník Štítnik 2:5 

 

FUTBAL - Tabuľka jesennej časti 

 8. ŠK Baník Štítnik - OFK Vyšná Slaná 2:2 

9.  TJ Zlatý klas Dlhá Ves - ŠK Baník Štítnik 6:2 

10. TJ Baník Rožňavské Bystré - ŠK Baník Štítnik 5:1 

11. ŠK Baník Štítnik -  FK Apex Kružná 4:1 

12. TJ Tatran Betliar - ŠK Baník Štítnik 6:0 

13. ŠK Baník Štítnik - TJ Sokol Gemtex Rudná 1:7 

14. ŠK Baník Štítnik -  

      TJ Jednota Krásnohorská Dlhá Lúka 2:2 

Najlepšími strelcami gólov ŠK Baník Štítnik za hodnotené obdobie sa stali Ján Rochl (16 gólov) 

 a Adrián Krága (10 gólov). 

         Vážení občania, rád by som vás informoval v krátkosti o činnosti Športového klubu Baník Štítnik. Športový 

klub k dnešnému dňu tvorí 5 oddielov s nasledujúcou činnosťou: 

Šachový oddiel - reprezentuje našu obec v Gemerskej lige a je hlavným usporiadateľom dnes už známeho memoriálu 

p. L. Kozáka. 

Šermiarsky oddiel - svoju aktivitu sústreďuje hlavne pri usporiadaní našich štítnických hradných hier, no naši 

šermiari sa zúčastňujú aj na podobných podujatiach po celom Slovensku. 

Volejbalový oddiel - reprezentuje našu obec vo volejbalovej súťaži a úspešne každoročne organizuje volejbalový 

turnaj. 

Kulturistický oddiel - po odchode p. Makranského sa činnosť v súťažení pozastavila, no posilňovňa spĺňa svoj účel a 

je otvorená verejnosti. 

Futbalový oddiel - Naši štítnickí futbalisti v tomto roku postúpili do najvyššej okresnej súťaže. Po jesennej časti 

zimujú na 11. mieste s 3 bodovým odstupom k stredu tabuľky. Výkony našich futbalistov neboli stále uspokojivé, no 

niekedy boli ovplyvnené aj zraneniami a chorobami. Náš hráč Ján Rochl zimuje v tabuľke najlepších strelcov na 

prvom mieste, no pochvala a poďakovanie patrí všetkým hráčom futbalového oddielu. 

 

         Na záver by som rád poďakoval našim športovcom ŠK za ich výkony, no hlavne za reprezentáciu našej obce a 

zaželal by som im aj Vám, občanom Štítnika, príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetkého najlepšieho v novom 

roku 2018, no hlavne zdravie. 

       Ing. Marek Kuzma - predseda ŠK Baník Štítnik 


