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NA ZAMYSLENIE:  
Jediné obmedzenia v našom živote sú tie, ktoré si vytvárame vo svojej mysli. 

                                                                                                                                    Miloš Matula 

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE 

 Vážení spoluobčania, 
         V tomto roku opäť vychádzajú naše Štítnické zvesti. Možnosť 

prihovoriť sa Vám Štítničanom teda opäť využívam a tentoraz by som 

Vás chcel informovať o tom, čo sa v obci urobilo za uplynulý polrok 

od vydania posledných obecných novín. 

        Nadviažem na minuloročný článok, kde som písal o 

investičných, ale aj neinvestičných aktivitách obce. Najväčšou 

investíciou v roku 2017 bola rekonštrukcia chodníka na miestnom 

cintoríne, kde bolo celkovo preinvestovaných 31 205,14 € z 

finančných prostriedkov obce.  

         Na miestnom cintoríne je potrebné ešte vyriešiť skladovanie a 

likvidáciu odpadu, nakoľko nám záleží na tom, aby bola udržaná 

čistota a poriadok a súčasne sme vyhoveli aj prakticko-estetickým 

požiadavkám občanov. Až potom obec plánuje realizovať výsadbu 

okrasných drevín na cintoríne. 

          V tomto roku sme osadili novú autobusovú zastávku pri 

základnej škole, nakoľko pôvodná bola predovšetkým z estetického 

hľadiska nevyhovujúca. 

          Tento mesiac sme začali rekonštrukciu chodníka na Ochtinskej 

ulici - východná strana. Vo verejnom obstarávaní ponúkla najnižšiu 

sumu firma Ing. Petra Szappanosa z Krásnohorského Podhradia v 

celkovej výške 14 873,44 €. Vzhľadom k tomu, že rekonštrukčné 

práce práve prebiehajú prosím občanov o trpezlivosť a zhovievavosť.  

         Taktiež je v tomto roku naplánované asfaltovanie častí 

niektorých ulíc, ktoré to najviac potrebujú. 

          Z prostriedkov MF SR sme v tomto mesiaci dostali na základe 

žiadosti dotáciu na čiastočnú úhradu výdavkov akcie "Rekonštrukcia 

a modernizácia miestneho rozhlasu vo výške 10 000,-€. Túto akciu 

plánujeme uskutočniť ešte tento rok. 

          Všetkým investičným akciám obce predchádzajú výberové 

konania, prípadne verejné obstarávania, ktoré sú časovo obmedzené a 

podľa príslušných zákonov nevyhnutné. 
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Obecný úrad informuje 

Dotácie pre knižnicu 

Fond na podporu umenia schválil pre Obecnú knižnicu v Štítniku finančnú dotáciu na akvizíciu 

knižničného fondu a modernizáciu interiérového vybavenia. 

Projekt „Moderná knižnica“ – Prostredníctvom obstarania nového interiérového  vybavenia chceme 

vytvoriť čitateľské kútiky pre deti a dospelých, zabezpečiť väčší komfort, kde môžu čitatelia oddychovať 

s knihou v ruke a kde sa môžu organizovať podujatia pre deti a mládež. 

„Zariadenie knižnice  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. 

Projekt „Knihy pre všetkých“ – Cieľom projektu je rozšíriť knižničný fond o nové tituly pre všetkých 

obyvateľov obce a širokého okolia , deti, mládež, dospelých a seniorov. Pozitívny vzťah ku knihe 

podporuje rozvoj empatie, sociálneho vnímania, zvyšuje emočnú inteligenciu, čo je v dnešnom 

uponáhľanom svete veľmi dôležité. 

„Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. 

Našim zámerom je vybudovať moderné kultúrne, vzdelávacie a informačné centrum s príjemným 
prostredím,  ktoré by zodpovedalo požiadavkám 21.storočia. Chceme  skvalitniť knižničné služby, 
rozšíriť priestor pre prácu s knihou hlavne pre deti a seniorov a novými knihami zvýšiť záujem 
o požičiavanie ako aj prilákať nových používateľov.                                                                               -ao- 

 

 

         Naša obec na základe ďalších žiadostí o poskytnutie 

dotácií dostala z Fondu pre podporu umenia pre obecnú 

knižnicu dve dotácie, a to na zmodernizovanie interiéru vo 

výške 2 100,- € a na nákup nových kníh vo výške 1 500,- €. 

Obec ďalej dostala dotáciu  vo výške 5000,- € na nákup 

materiálneho vybavenia pre činnosť dobrovoľného hasičského 

zboru. 

         Obec pokračuje vo zveľaďovaní nášho okolitého 

prostredia, a preto plánujeme inovovať a vymeniť reklamné 

tabule pri vstupe do obce. 

         Keďže v obci rezonujú určité informácie dovoľte, aby 

som ich aspoň v skratke vysvetlil. Obec počas môjho 

pôsobenia ako starostu obce od roku 2015 poskytla dotácie 

pre ŠK Baník Štítnik v celkovej výške 16 420,46 €. Pre 

porovnanie pre FK Baník Štítnik obec poskytla iba 2 100,- €. 

Vždy sme sa snažili podporiť športové aktivity v našej obci v 

maximálnej možnej miere. Po kontrole NKÚ, ktorý nám 

vytkol určité nedostatky týkajúce sa poskytovania a 

zúčtovania dotácií z rozpočtu obce sme museli vypracovať 

VZN o poskytovaní dotácií, ktoré spĺňalo všetky požiadavky 

kontrolného úradu. Všetky organizácie, ktoré dostali dotáciu z 

rozpočtu obce podpísali zmluvu o poskytnutí dotácie, v ktorej 

sú pre príjemcov stanovené určité podmienky. Medzi 

podmienkami je aj fyzická kontrola použitia poskytnutia 

dotácie zo strany obce, preto som požiadal štatutára ŠK Baník 

Štítnik, p. Ing. Mareka Kuzmu, o vykonanie takejto kontroly. 

Keďže štatutár ŠK Baník Štítnik aj napriek výzvam zo strany 

obce tieto ignoroval, bola mu v tomto roku dotácia 

pozastavená.      

         Ďalej by som rád vysvetlil situáciu okolo vypovedania 

zmluvu o spolupráci s OZ Štítnická Concordia na "Vodnom 

hrade".   Vypovedaniu tejto zmluvy predchádzalo niekoľko 

výziev a upozornení na porušovanie zmluvy o spolupráci, 

ktoré neboli zo strany OZ Štítnická Concordia 

akceptované. Preto som bol nútený túto zmluvu 

vypovedať.  

         Musíme si všetci uvedomiť, že voči obci nemôžeme 

mať iba nároky, ale nám vyplývajú aj určité povinnosti. 

Na vyriešenie týchto, ale aj iných problémov je však 

potrebná ochota každej zúčastnenej strany, čo však 

niekedy chýba. 

        Touto cestou by som sa chcel poďakovať riaditeľke 

ZŠ Mgr. Jarmile Motúzovej, ktorá školským rokom 

2017/2018 odchodom do dôchodku ukončila svoju 

dlhoročnú prácu v školstve. Naše poďakovanie jej patrí 

za zveľaďovanie hmotnej stránky školy, ale 

predovšetkým za obetavosť a láskavosť, ktorú 

preukazovala pri výchove detí a mládeže. 

       11. augusta organizujeme podujatie Štítnické hradné 

hry, na ktoré Vás všetkých srdečne pozývam. Príďte 

spolu s rodinou, priateľmi a verím, že spoločne prežijeme 

peknú sobotu a zábavu do neskorých večerných hodín???  

 Ladislav Belányi, starosta obce  

 

        

Pri príležitosti 73. výročia víťazstva nad fašizmom obec Štítniku uskutočnila dňa 7. mája 2018 pietny akt kladenia vencov k 
pamätníku SNP. 
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Zo Zasadnutia OZ 
Uznesenia z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 28.12.2017 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
275/2017       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

program 25. zasadnutia OZ  
276/2017 obecné zastupiteľstvo volí 
a)overovateľov zápisnice poslancov: Miriam Blaškovú 
a Mgr. et Bc. Mareka Petra  
b) zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD. 
277/2017        obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie 
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 
ostatného zasadnutia. 
278/2017       obecné zastupiteľstvo ruší  
                       uznesenie č. 269/2017  
279/2017       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod 
nehnuteľností vo vlastníctve obce Štítnik z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo 
obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, a to: 
- pozemku parcela reg. CKN č. 847/18 (ostatné 
plochy) o výmere 115 m2 v katastrálnom území 
Štítnik, obec Štítnik, zapísaného na LV č. 1288 
kupujúcim Štefanovi Petrovi a manželke Anne 
Petrovej, rod. Kostelníkovej, ul. Mlynská 490, Štítnik 
za cenu 1,66 € za 1 m2 
z 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, 
- ďalej sa jedná o susediaci pozemok s pozemkom vo 
vlastníctve kupujúcich 
- žiadateľom je blízka osoba poslanca OZ, je predaj 
možný len v prípadoch uvedených v § 9a ods. 8 písm. 
e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
Zámer prevodu nehnuteľnosti bol zverejnený 15 dní 
pred schvaľovaním prevodu obecným 
zastupiteľstvom na úradnej tabuli a internetovej 
stránke obce. 
280/2017       obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie 
úpravu rozpočtu o sumu 23 392,01 € schválenej v 
záverečnom účte ako zostatok  účelovo viazaných 
prostriedkov ŠR z roku 2016 zaradenie (príjem) a 
použitie (výdavok) týchto finančných prostriedkov v 
roku 2017 
 

281/2017       obecné zastupiteľstvo schvaľuje   
žiadosť základnej školy o úpravu rozpočtu na rok 2017 
na dočasné poskytnutie finančných prostriedkov na 
preklenutie časového nesúladu medzi výplatou a 
refundáciou  oprávnenej ceny práce podľa zmluvy č. 
2017 MPC ŠOV ZŠ 107. 
282/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
návrh rozpočtu obce Štítnik na rok 2018 bez výhrad 

283/2017        obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie 
 návrh rozpočtu obce Štítnik na roky 2019 - 2020 
284/2017       obecné zastupiteľstvo vypúšťa 
žiadosť p. Jozefa Kováča a p. Jaroslavy Kováčovej o 
odkúpenie parcely vzhľadom k tomu, že predmetný 
pozemok bol už predaný a žiadosť je tým 
bezpredmetná 
285/2017       obecné zastupiteľstvo presúva 
žiadosť Ing. Kataríny Zajacovej na kúpu historickej 
budovy - bývalej židovskej synagógy na budúce 
zasadnutie OZ 
286/2017       obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie 
  vzdanie sa funkcie zástupcu starostu obce p. Ing. 
Mareka Kuzmu z dôvodu straty  dôvery k činnosti 
starostu obce a z dôvodu, že do dnešného dňa 
neobdržal kľúče od obecného úradu a príslušných 
budov, a preto nemohol vykonávať zastupovanie 
starostu obce v jeho neprítomnosti. 
287/2017      obecné zastupiteľstvo poveruje 

poslanca Ing. Rastislava Bartoša zvolávaním a 

vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 

veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

288/2017    obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

návrh starostu obce na vymenovanie p. Ing. Rastislava 

Bartoša za zástupcu starostu obce 

289/2017    obecné zastupiteľstvo súhlasí 

so žiadosťou p. Zuzany Dobošovej na pripojenie 

parcely CKN  č. 265/8 v k.ú. Štítnik na inžinierske siete   

290/2017     obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

zmluvu o poskytovaní audítorských služieb s Ing. 

Žigmundom Szathmárym, Mudroňova č. 622/23, 040 01  

Košice 
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Zo Zasadnutia OZ 
Uznesenia z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 23.03.2018 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
291/2018       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
 program 26. zasadnutia OZ s nasledovnou zmenou: 

vypúšťajú sa body 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12) a dopĺňajú sa 

tieto body: Komposesorát lesné spoločenstvo Štítnik, 

chodník na miestnom cintoríne, hlavný kontrolór. 

292/2018 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a) overovateľov zápisnice poslancov: Pavol Belányi a 

Ondrej Kalina  

b)zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD. 

293/2018        obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 
ostatného zasadnutia. 
294/2018       obecné zastupiteľstvo ukladá 
starostovi obce na základe termínu valného 
zhromaždenia pozemkového  spoločenstva 
Komposesorát Štítnik zvolať obecné zastupiteľstvo a dať 
hlasovať na základe rozsahu, v ktorom zastupuje obec 
Štítnik 
295/2018       obecné zastupiteľstvo sa dohodlo 
na termíne obhliadky miestneho cintorína dňa 
05.04.2018 o 16:00 hod., pričom bude mať k dispozícii 
všetku dokumentáciu týkajúcu sa príprav a priebehu 
rekonštrukcie cintorína 
296/2018       obecné zastupiteľstvo odvoláva 
podľa zákona č. 369/1990 Z.z. hlavnú kontrolórku na 
základe uznesenia č.  210/2017. 
297/2018       obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
správu OO PZ Štítnik o bezpečnostnej situácii v územnom 

obvode 

298/2018       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja 
nehnuteľností vo vlastníctve obce Štítnik, a to: 
 

 

- novovytvoreného pozemku parcela reg. C-KN č. 
838/2 (zastavané plochy) o výmere 109 m2 
oddeleného geometrickým plánom č. 85/2017 
vyhotoviteľa Ing. Tibor Takáč - Geoplan Rožňava, od 
pozemku parcela reg. E-KN parcelné č. 805 o výmere 
303 m2 v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, 
zapísaného na LV č. 1288 kupujúcemu Gallo Ján a 
manželka Gallová Lucia, ul. Malá Maša 79/18, Štítnik, 
za kúpnu cenu 1,66 € za 1 m2 z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že: ide o 
prevod pozemku výmery a na odpredaj pozemku iným 
spôsobom by vznikli neprimerané vysoké náklady v 
porovnaní s dosiahnutým výnosom. 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
obce (žiadosť kupujúcich) bol prerokovaný dňa 
2.10.2017 na 22. zasadnutí OZ.  
299/2018       obecné zastupiteľstvo presúva 
prejednanie pripomienok k zmluve o spolupráci s OZ 
Štítnická Concordia na budúce zasadnutie. 
300/2018        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť o poskytnutie dotácie pre ŠK Baník Štítnik v 

upravenej výške 5600,- € 

301/2018        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť o poskytnutie dotácie pre FK Baník Štítnik v 

upravenej výške 2400,- € 

302/2018        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť o poskytnutie dotácie pre ECAV Štítnik v 

požadovanej výške 454,- € 

303/2018        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť o poskytnutie dotácie pre DHZ Štítnik v 

požadovanej výške 300,- € 

304/2018       obecné zastupiteľstvo presúva 
žiadosť p. Mariána Pavlíka na odkúpenie pozemku p.č. 
KN-C 54/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 113 
m

2
 na budúce zasadnutie OZ. 

 
Uznesenia z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 07.06.2018 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
305/2018       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
program 27. zasadnutia OZ s nasledovnou zmenou: 

vypúšťajú sa body 8), 11), 16) a dopĺňajú sa body: Vodný 

hrad  - zmluva o spolupráci, hradné hry, Prejednanie 

protestu prokurátora, Doplnenie členov do komisie 

finančnej a správy majetku obce 

306/2018 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a) overovateľov zápisnice poslancov: Mgr. et Bc. Mareka 

Petra a Mgr. Petra Vestera 

b) zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD. 

307/2018        obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie 
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 
ostatného zasadnutia. 
308/2018       obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie 
protest prokurátora č. Pd 41/18/8808-2 proti 
uzneseniu č. 296/2018 obce Štítnik  
309/2018       obecné zastupiteľstvo presúva 
 bod "Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce 
Štítnik" na budúce zastupiteľstvo 
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310/2018       obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 
žiadosť p. Mariána Pavlíka na odkúpenie pozemku p.č. 
KN-C 54/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 113 
m

2
. 

311/2018       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
podľa § 9a ods. 8 písm. e)zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Štítnik z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa o ktorom rozhodlo obecné 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov, a to: 
vo vlastníctve obce Štítnik, a to: 
- novo vytvoreného pozemku parcela reg. V-KN č. 
838/2 (zastavané plochy) o výmere 109 m

2
 oddeleného 

geometrickým plánom č. 85/2017 vyhotoviteľa Ing. 
Tibor Takáč - Geoplan Rožňava, od pozemku parcela 
reg. E-KN parcelné č.  
805 o výmere 303 m

2
 v katastrálnom území Štítnik, 

obec Štítnik, zapísaného na LV č. 1288 Kupujúcemu 
Gallo Ján a manželka Gallová Lucia, ul. Malá Maša 
79/18 Štítnik za kúpnu cenu 1,66 € za 1 m

2
 z 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. 
Zámer prevodu nehnuteľnosti bol zverejnený 15 dní 
pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom 
na úradnej tabuli a internetovej stránke obce. 
Zámer predaja neupotrebiteľného majetku obce bol 
schválený OZ dňa  26.03.2018 uznesením č. 298/2018. 
Správny poplatok za prevod nehnuteľnosti uhradí: 
kupujúci a predávajúci na polovicu. 
312/2018       obecné zastupiteľstvo presúva 
A) bod prejednania nájmu pozemku na prevádzku III. 
etapy skládky TKO.  
B) žiada starostu obce zvolať do 30.06.2018 OZ a 
prizvať na toto OZ konateľa spoločnosti FÚRA, s.r.o., p. 
RNDr. Miroslava Fúru osobne. 
 
 

Uznesenia z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 07.06.2018 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

Zo Zasadnutia OZ 

313/2018       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
OZ schvaľuje podanie upozornenia prokurátorovi za 
účelom nehospodárneho vynakladania finančných 
prostriedkov starostom obce na výstavbu chodníka na   
cintoríne a žiadosť o kontrolu prevedenia verejného 
obstarávania na dodávateľa    
tohto diela ako aj kontrolu vykonaných stavebných prác 
vysúťaženým dodávateľom. 
314/2018       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
A) úpravu rozpočtu výdavkov u normatívnych a 
nenormatívnych finančných    prostriedkov na základe 
Oznámení finančných prostriedkov na rok 2018 
odoslaných Okresným úradom Košice odbor školstva 
podľa predloženého návrhu - zníženie o 17 298,- € 
B) úpravu rozpočtu výdavkov a príjmov normatívnych a 
nenormatívnych   finančných prostriedkov - zostatok 
nevyčerpaného rozpočtu z roku 2017 vo výške - 
zvýšenie o 18 715,- €, čím celková výška rozpočtu 
výdavkov po úprave je  811 223,- € 
C) úpravu rozpočtu príjmov navýšených o 64,- € 
peňažný dar. 
315/2018        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

uznesenie č. 300/2018 

316/2018        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

doplnenie členov do komisie finančnej a správy majetku 

obce o p. Miriam  Blaškovú a p. Jána Galla 

317/2018        obecné zastupiteľstvo presúva 

bod "Vyjadrenie nedôvery starostovi obce Štítnik" na 

budúce zasadnutie OZ. 

318/2018        obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

žiadosť p. Zoltána Rajka na zorganizovanie discozábavy 

pre deti, mládež a dospelých v areáli "Vodného hradu" 

319/2018        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť p. Lukrécie Rajkovej na prenájom kultúrneho 

domu za účelom nacvičovanie programu na rómsky 

festival bezplatne za vopred dohodnutých podmienok. 

 

 

Uznesenia z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 29.06.2018 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
320/2018       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
                         program 28. zasadnutia OZ  

321/2018 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a) overovateľov zápisnice poslancov: Jána Gallu  a Ing. 

Mareka Kuzmu 

b) zapisovateľku p. Janu Rogosovú 

 
322/2018        obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
                         kontrolu plnenia uznesení obecného 
zastupiteľstva z ostatného zasadnutia. 
 

322/2018        obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 
ostatného zasadnutia. 
323/2018       obecné zastupiteľstvo určuje 
 v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 
počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Štítnik: 9 
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Zo Zasadnutia OZ 
pokračovanie zo strany 5... 

324/2018       obecné zastupiteľstvo určuje 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov na celé nasledujúce 
volebné obdobie 2018-2022 rozsah výkonu funkcie 
starostu obce Štítnik v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu  
325/2018       obecné zastupiteľstvo presúva  
bod č. 7 "Prejednanie protestu prokurátora" na budúce 
zasadnutie OZ 
326/2018       obecné zastupiteľstvo presúva  
bod č. 8 "Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce 
Štítnik" na budúce zasadnutie OZ 
 

327/2018       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
                      žiadosť na odkúpenie pozemku KNC č.p. 800 
- časť parcely p. Štefanovi Banyászovi, Jelšavská 334, 
Štítnik       
328/2018       obecné zastupiteľstvo presúva  
 bod č. 10 "Prejednanie záverečného účtu Obce Štítnik 

za rok 2017" na budúce  zasadnutie OZ 

329/2018       obecné zastupiteľstvo vyslovuje 

verejnú nedôveru starostovi obce Štítnik Ladislavovi 

Belányimu 

V Štítniku, dňa 09.07.2018 

                                                     Ladislav Belányi                                                                                                                                          

                                                       starosta obce  

 

         Do našej MŠ zavítali, tety zo SLOVENSKÉHO 

ČERVENÉHO KRÍŽA z Rožňavy. Doniesli si veľkú 

červenú brašnu – záchranársku tašku a bábiku 

„DOROTKU“. Ukázali deťom ako treba poskytovať 

prvú pomoc zraneným ľuďom, ako treba privolať 

pomoc. Deti sa aktívne zapájali do rozhovoru aj do 

činnosti. Vyskúšali si rúško na tvár, gumené lekárske 

rukavice, dali si obviazať nos, zafixovať ruku pri 

zlomenine, obviazať ruku s obväzom a taktiež si 

vyskúšali obväzovanie rany obväzom. Bolo to 

zaujímavé a poučné stretnutie, ktoré deti veľmi bavilo.  

 

OKIENKO DO MatErsKEj šKOly 

MAREC MESIAC KNIHY – našou úlohou je rozvíjať u detí záujem 

o literatúru a knihu ako takú. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli 

požičiavať deťom „KNIHU NA DOMOV“ z ktorej  rodičia čítali deťom  

pred spaním. Vybrali sme knihy zamerané na prosociálnu výchovu . Na 

druhý deň dieťa porozprávalo ostatným o čom si doma čítali. Veríme, že 

sa nám podarilo prejaviť záujem o spoločné čítanie.   

Tak ako každý rok deti súťažili v speve ľudových piesní, v prednese 

poézie a prózy, a dramatizovali známe rozprávky , ktoré interpretovali 

v kultúrnom programe pre naše mamičky pri príležitosti „DŇA 

MATIEK“. Mamkám odovzdali darček,  košík s kvietkom a po kultúrnom 

programe sme si spoločne vychutnali príjemné posedenie pri koláčikoch, 

káve a čaji.  

 

         Bábkoherci  z Bábkového divadla  Slniečko z  Piešťan nám zahrali divadielko „ ABECEDA ZDRAVIA“ 

o pohybe a zdravej výžive. Deti mali možnosť oboznámiť sa s  javajkami – bábkami vodenými  zdola. 

         8. marec MDŽ. Pri tejto príležitosti sa deti našej MŠ vybrali do KLUBU DÔCHODCOV v Štítniku, aby 

tam kultúrnym programom pozdravili a potešili všetky ženy. Nezabudli sme ani na darčeky pre tety. Zhotovili 

sme pre ne z papiera košíček s kvietkom. Tety sa kultúrnemu programu a darčekom veľmi potešili a deti 

odmenili sladkou maškrtou.  

 



         V jedno májové ráno si deti našli 

v materskej škole list od víly Amálky, 

v ktorom deti pozvala na „CESTU 

ROZPRÁVKOVÝM LESOM ZA 

POKLADOM. K listu priložila mapu cesty 

a tri obálky s otázkami pre deti. Deti 

statočne zdolali cestu, správne vyriešili 

úlohy a nakoniec v lese našli lízatkový 

poklad.  Cestou sme pozbierali odpadky, 

ktoré nepatria do lesa.  
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OKIENKO DO MatErsKEj šKOly 

MDD – sme oslávili na školskom dvore „ŠKOLSKOU 

OLYMPIÁDOU“ a opekaním slaninky. Olympiádu sme 

otvorili slávnostným nástupom, vztýčením olympijskej zástavy 

a pomyselným zapálením olympijského ohňa. Deti pochodovali 

po školskom dvore na pochodovú  pesničku a potom sa už 

rozdelili a súťažili v behu okolo méty, v skoku do diaľky z 

miesta  a v hode loptičkou. Najúspešnejší športovci vystúpili na 

stupne víťazov a získali medaily. Všetky deti získali 

olympijskú medailu za účasť a statočné súťaženie na Školskej 

olympiáde. Po súťažiach si deti pochutnali na opekanej 

slaninke a chlebíku. 

 
19. júna zastal pred našou MŠ autobus. Spoločne sme sa vybrali na výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi, kde deti 

pozorovali exotické zvieratá, skákali v skákacom hrade, vozili sa v člnkoch po vode, hojdali sa v peknom 

prostredí ZOO. Potom sme sa presunuli do INTERIEROVÉHO IHRISKA ALEX, kde sa deti vyšantili do sýtosti. 

Spoznali novú formu zábavy a šantenia v bezpečnom prostredí. Výlet sa vydaril a domov sme sa vracali plní 

nových zážitkov. 

Posledný deň školského 

roka patril hlavne 

predškolákom, konala sa  

„Slávnostná rozlúčka 

predškolákov s MŠ“. Deti 

sa rozlúčili s mladšími 

kamarátmi, s pani 

učiteľkami 

a zamestnancami MŠ. 

Poďakovali im za ich 

starostlivosť a vystúpili 

s pekným kultúrnym 

programom. Za 

niekoľkoročnú dochádzku 

do MŠ dostali osvedčenia 

o absolvovaní 

predprimárneho 

vzdelávania a knižný dar 

so školskými potrebami. 

 

Ešte chvíľku sme si spoločne posedeli v pekne vyzdobenej triede a pochutnali sme 

si na pudingovom pohári. Dúfame, že im na našu MŠ v Štítniku zostanú pekné 

spomienky.                  Bc. Monika Kolesárová 
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          Apríl: Zamestnanci CPPPaP v Rožňave diskutovali so žiakmi 2. stupňa o kyberšikane, a obchodovaní 

s ľuďmi. Zapojili sme sa do celoslovenskej akcie Týždeň stolného tenisu a v spolupráci s miestnou 

organizáciou Matice slovenskej sa naši žiaci zúčastnili čistenia lúky v rámci Dňa Zeme. 

          Aj máj priniesol množstvo aktivít a súťaží.  Projektový deň Slovensko, pri príležitosti 25. výročia 

vzniku Slovenskej republiky mal u žiakov veľký úspech. Herci prešovského divadla predviedli výchovný 

koncert muzikálu Kubo. Zamestnanci GOS v Rožňave pripravili tvorivé dielne pre žiakov 1. stupňa, kde sa 

deti naučili, ako sa v minulosti plstila vlna. Príjemné až letné počasie nás vytiahlo na turistiku a so žiakmi sme 

vyšli na Geravy. Žiaci 1. stupňa sa zúčastnili na výcviku na detskom ihrisku v Rožňave. Veľký úspech 

u žiakov mala exkurzia na Spišský hrad. 

 

UPLYNULÝ ROK V ZÁKLADNEJ ŠKOLE 

ŠTÍTNIK 

OKIENKO DO základnej šKOly 

Školský rok 2017/2018 uplynul ako voda a pre 

žiakov nastal čas sladkého leňošenia, užívania si 

voľna, čas plný nových zážitkov a priateľstiev.

 Školský rok 2017/2018 bol bohatý na 

množstvo podujatí a výchovných koncertov 

organizovaných školou alebo inými 

organizáciami.  

          V septembri 2017 sme usporiadali 

športový deň, kde si žiaci navzájom zmerali svoje 

sily a zúčastnili sme sa vedecky zameranej 

výstavy v Košiciach pod názvom Noc 

výskumníkov.  

 
         Október sa začal účelovým cvičením Ochrana 

života a zdravia. Žiaci 2. stupňa sa zúčastnili na exkurzii 

kaštieľa v Betliari, kde absolvovali aj zaujímavé tvorivé 

dielne.  

         V novembri sa naši žiaci testovali, najprv si žiaci 9. 

ročníka porovnali svoje vedomosti s inými žiakmi na 

Slovensku v Kompare a následne žiaci 5. ročníka sa 

zúčastnili povinného Testovania 5. Žiaci mali možnosť 

zúčastniť sa kúpania v rekreačnom zariadení Hrádok 

a v rámci Týždňa proti drogám sa venovali rôznym 

aktivitám zameraným na zdravý životný štýl. 

          V decembri sme videli hodnotný výchovný koncert Na 

skle maľované v prevedení prešovského divadla.  

 Rok 2018 sme začali lyžiarskym kurzom pre žiakov 2. 

stupňa, pričom žiaci celý týždeň bývali v rekreačnom 

lyžiarskom stredisku Július. Ukrajinský cirkus Jacko sa opäť 

predviedol novým programom Máša a medveď. 

 Marec:  Pri príležitosti 190. výročia narodenia Pavla 

Emanuela Dobšinkého učitelia slovenkého jazyka pripravili pre 

žiakov projektový rozprávkový deň, kde sa mohli veľa 

dozvedieť o živote a tvorbe nášho rozprávkara . Žiaci 1. stupňa 

sa zúčastnili filmového predstavenia v Košiciach, žiaci 2. stupňa 

si boli zaplávať na Hrádku.    
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OKIENKO DO záKlaDNEj šKOly 

          Žiakom sa darilo aj v rôznych 

vedomostných, umeleckých a športových 

súťažiach. Na majstrovstvách okresu v šachu sa 

Simon Tomi umiestnil na 1. mieste, 

v matematickej olympiáde Adam Kramár na 2. 

mieste, v pytagoriáde bol úspešným riešiteľom, 

v basketbale bolo naše družstvo na 3. mieste,  

v súťaži mladých záchranárov už tradične na 1. 

a 2. mieste v okrese, a na 12. mieste v kraji.     

         Žiakom sa darilo aj v atletike a v letnom 

aranžovaní sa Jazmínka Hrhovová umiestnila na 

2. mieste.    

        

 

         Na jún sme pre žiakov pripravili 

exkurziu do 1. slovenského gymnázia v 

Revúcej, uskutočnili sme splavovanie 

Dunajca v Pieninách  žiaci 1. stupňa 

absolvovali školu v prírode v Mýte pod 

Ďumbierom, v rámci MDD navštívili krásy 

a pamätihodnosti nášho okolia a okresu. 

Celoročne žiaci prvého stupňa navštevovali 

raz za mesiac Gemerské osvetové stredisko 

v Rožňave, kde absolvovali rôzne tvorivé 

dielne. Spomenula som len niektoré 

z aktivít, ktoré sme pre žiakov v tomto 

školskom roku pripravili. 

 

         Môžeme konštatovať, že bol veľmi úspešný.  

Bol bohatý na rôzne podujatia a žiakom sa darilo aj 

na súťažiach. 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. Preto patrí poďakovanie 

a zaslúžený oddych všetkým žiakom a učiteľom 

v podobe letných prázdnin a dovoleniek.   

 

 



Stalo sa pred 60. rokmi 
Pre život je charakteristické, že sa neustále mení. Jednak sa mení človek, ale aj všetko okolo nás.  

Dalo by sa povedať, že iba zmena je stála.  

Aj naša obec mala v minulosti mnohé prvenstva, na ktoré často poukazujeme. No zaslúžili sa o to 

predovšetkým ľudia, čo tu žili alebo pôsobili. Dnes sa nám neoplatí vyhovárať na dobu, či svet v 

ktorom žijeme. Dalo by sa zjednodušene povedať: "Zmeň sa človek, aj tvoj život sa zmení." Určitú 

paralelu môžeme vnímať pri budovaní svetového mieru, či vlasti a zveľaďovaní okolia. V zásade je 

cieľ ten istý, len iniciatíva vychádza nie z centrálnej vlády, takpovediac "zhora",  

ale z miestnej samosprávy, resp. od občanov, teda "zdola".  
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Vyberáme z kroniky 

         Presne o polnoci ozvala sa siréna na hasičskej 
zbrojnici oznamujúc, že opäť prešiel jeden rok a 
vstupujeme do nového roku, v ktorom máme viacej a 
usilovnejšie pracovať, aby sme dosiahli náš vytýčený 
cieľ. 
         Od začiatku roka znova stále pršal dážď, počasie 
bolo celkom teplé, preto sa nemohli prevádzkovať  
domáce zakáľačky, lebo sa už mäso na viacerých 
miestach pokazilo a prišlo nazmar. 
         Dňa 4. januára počasie sa troška ochladilo na 15 
°C, dňa 6. januára napadol sňah s dážďom, ale počasie 
ostalo neisté. Len 13. januára započalo zimné, studené 
počasie a dňa 16. januára nastal veliký vietor. Väčšie 
škody narobil. 
         Dňa 11. januára previedol sa verejný pohovor s 
občianstvom, na ktorom poslanci previedli pohovor s 
voličmi o prevedených prácach za uplynulý rok, 
respektívne od volieb. 
         Dňa 12. januára bola zadržaná výročná schôdzka 
pobočky Československého červeného kríža v miestnosti 
bývalého evanjelického kultúrneho domu. Účasť na tejto 
schôdzke bola veľmi pekná. 
Kultúrny program dodali miestne školy. Pobočka má 
nateraz 92 členov a počet ich sa stále zvyšuje. naša obec 
má aj darcov krvi, z ktorých najviac krvi dodali pre 
nemocnicu v Rožňave Zuzana Filipovičová a Anna 
Klimentová. Zachránili už mnohé životy.         Dňa 18. 
januára bolo slávnostné zahájenie prevádzky v novo-
založenej družstevnej továrni "Invalid" na výrobu 
vianočných ozdôb. Táto továreň je umiestnená v 
bývalom Šárkányovskom dome na námestí, ktorý 
predtým slúžil ako robotnícky dom a bol uvedenému 
družstvu odpredaný. Továreň zriadil a dal do prevádzky 
Invalid družstvo rôznych remesiel v Košiciach. 
Generálnu dočasnú opravu previedol Okresný stavebný 
podnik v Rožňave. Ráno po skočení práce elektrikárov 
za prítomnosti vedúcich Invalidného družstva, zástupcov 
z Krajského národného výboru, Krajského zväzu 
invalidov, zástupcu Okresného národného výboru s. 
Miloša Filipoviča a Okresného stavebného podniku 

Ondreja Sabodoša zahájila sa prevádzka uvedenej továrne. 

Slávnosť započala Piesňou práce z gramofónovej platne, 
za prítomnosti všetkých pracovníkov prijatých do 
továrne. Za tým nasledovala reč súdruha Pavla 
Sárossyho, riaditeľa Invalidného družstva z Košíc. 
Potom predniesol svoju reč súdruh Miloš Filipovič, 
predseda Okresného národného výboru, zástupcovia 
Krajského národného výboru a predseda Miestneho 
národného výboru súdruh Koloman Holéczy. 
         Súdruh Miloš Filipovič v svojej reči pripomenul, 
že tak ako kedysi za dávnych čias pražila sa ruda v 
našej obci pracovali továrne, nech aj táto novo-zriadená 
továreň donesie šťastie a blaho do tunajšej obce, veď 
Štítnik na svoju minulosť je vždy a môže byť hrdý, lebo 
sa tu pestoval svetoznámy tabak, robili štítnické krajky, 
ktoré sú aj teraz v cudzine vyhľadávané.  
         Všetku stolársku prácu - stoly a regále previedla 
tunajšia prevádzkáreň Miestneho hospodárstva pri 
Miestnom národnom výbore. 
        Dňa 21. januára z príležitosti výročia úmrtia s. 
Lenina bola prevedená slávnosť. Kultúrny program dodali 
miestne školy - spevácky krúžok. Zúčastnilo sa 280 osôb. 
Chrípková epidémia postihla aj našu obec. Si 3/4 celého 
občianstva onemocnelo. 
          Dňa 30. januára v miestnosti bývalého 
evanjelického kultúrneho domu žiaci Osemročnej strednej 
školy usporiadali maškarný ples, na ktorom bolo 104 
masiek vo veľmi pekných úboroch. Vidieť, že rodičia 
venovali veľkú starostlivosť o svoje dietky. Počas zábavy 
hrala miestna kapela pod vedením Tibora Kamenského. 
        Dňa 1. februára telovýchovná jednota Baník - 
Štítnik zadržala tradičný maškarný ples v miestnosti 
ev. a.v. kultúrneho domu. Bolo 33 masiek, veľmi vkusne 
oblečených. Tri najkrajšie masky boli odmenené cenami. 
         Dňa 5. februára rada Okresného národného výboru v 
Rožňave za účasti predsedov a tajomníkov celého okresu 
ako aj zástupcov masových organizácií a zástupcov 
podnikov vyhodnotila vúťaž miestnych národných 
výborov. Predseda MNV s. Koloman Holéczy oznámil 
členom rady MNV v Štítniku, že náš MNV sa v súťaži 
umiestnil na prvom mieste v celom okrese a bol odmenený 
putovnou štandardou a vkladnou knižkou na obnos Kčs 
3000,-. 
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Vyberáme z kroniky 
Predseda MNV odovzdal štandardu ako aj vkladnú knižku 

s tým, aby členovia rady MNV NV a masových organizácií 

ešte lepšie pracovali a svoje povinnosti si aj naďalej 

svedomite plnili a aj tie najťažšie problémy čím skôr vyriešili. 

Z tejto príležitosti rada MNV dala si záväzky a prijala 

súťaž národných výborov okresu Kromeriz. A to na úseku 

poľnohospodárstva zvýšime stavy hovädzieho dobytka o 10 

kusov, na úseku miestneho hospodárstva zlepšíme prácu a 

skvalitníme výrobu k spokojnosti zákazníkov v obci i mimo 

obec, na úseku finančného hospodárenia predpísané dane, 

dávky a poplatky zinkasujeme do 15. decembra na 100 %. 

         Dňa 24. februára bola oslava 10. výročia víťazstva 

pracujúcich. Oslava bola zadržaná v miestnosti kinosály. 

Účasť občanov 360. Slávnostnú reč predniesol s. Polák z OV 

KSS Rožňava. Kultúrny program dodali miestne školy. 

Prívet k občianstvu mal s. Pavol Garaj, riaditeľ OSŠ, ktorý 

vysvetlil význam tejto slávnosti. Boli zaspievané piesne, 

veľmi pekne prevedené tance a odrecitované básne. Z tejto 

príležitosti boli dané aj záväzky, ktoré boli na slávnosti 

prečítané. 

         Dňa 4. marca na úrade MNV bol zápisnične prevzatý 

do správy MNV cintorín, ktorý doteraz patril ev. av. cirkvi. 

Zoltán Száraz, evanjelický farár, odovzdal cintorín a všetky 

písomnosti, plány cintorína s vyznačenými miestami a 

hrobami, evidenciu miest a hrobov (zošit vedený od roku 

1918, ďalej materiálové zásoby: 2 kusy povrazy, 3 ks drúčky 

- máre - nosítka. 

         Dňa 21. a 22. marca bola v našej obci víchrica, ktorá 
zapríčinila na budovách dosť veľké škody. Aj na včelstvách 
bola škoda. Mnoho rodín vyhynulo. 
         V poslednej dobe v našej obci sa veľmi rozšírilo pitie 
liehových nápojov. Poniektorí občania sa neslušne chovali a 
vystrájali neplechy a nezbedy. Často sa vyskytli aj krádeže, 
ale páchatelia dosiaľ neboli prichytení. 
         V mesiaci marci v chate na Hornom Hrádku prvý raz 
namontovali televízny prijímač. Vysielanie spočiatku nebolo 
dobré, najlepšie sa chytila stanica Budapešť a aj to len vo 
večerných hodinách. 
         V našej obci prvý televízny prijímač mala Anna 
Hotová, ktorej stroj je dobrý, obzvlášť v lete. 
         Prvý Spartak - motorové vozidlo nového typu má Ján 
Krajec, riaditeľ "Východoslovenského rudného prieskumu, 
závod Rožňava". 
         Výbor žien pri Miestnom národnom výbore zahral dňa 
6. apríla divadelné predstavenie v miestnosti bývalého ev. 
a.v. kultúrneho domu, a to hru "Inkognito" od Jána Palárika. 
Divadlo bolo veľmi dobre nacvičené, herci podali krásne 
výkony, obecenstvo bolo veľmi spokojné. 

 

         Dňa 10. apríla napadol sňah spolu s dažďom, je 
ešte stále veľká zima, nedá sa vonku pracovať a jarné 
poľnohospodárske práce zaostávajú, polia sú ešte vždy 
zamrznuté. 
         Dňa 8. mája v predvečer sviatku 13. výročia 
oslobodenia našej vlasti bola zadržaná akadémia na 
námestí večer o 18:00 hodine. Slávnostným rečníkom 
bol súdruh Ján Baláž, podredseda Okresného 
národného výboru. Kultúrny program dodali miestne 
školy, a to básne, recitácie, tance a telovýchovné 
výstupy. Domy a verejné budovy boli vyzdobené 
štátnymi a červenými zástavami. 
         Zomrela tragickou smrťou Júlia Sabadošová, 
narodená dňa 1. apríla 1901 v Štítniku. Utopila sa v 
malej studničke. 
         Nastala veľká horúčava. Započal padať dážď, 
počasie je veľmi pekné a je nádej, že bude dobrá úroda 
ovocia. Jarné poľnohospodárske práce sa riadne 
prevádzajú. 
Následkom nepriaznivého počasia školské deti, ako aj 
deti v predškolskom veku onemocneli na osýpky a 
ovčie kiahne. Táto epidémia zachvátila skoro celú obec 
a zanechala v niektorých prípadoch tiež následky ako 
zápal stredného ucha, ľadvín a zápal pľúc. No vďaka 
včasnému lekárskemu zákroku ako i rôznym 
opatreniam preventívnym bola táto nemoc skoro 
zlikvidovaná. 
         Rada Miestneho národného výboru na svojom 
zasadnutí zaoberala sa opravou vežových hodín, ktoré 
od rokov poškodené stoja. 
Na túto opravu sa podujali nasledovní občania: 
Imre Štefan, hodinár, Zahoranský Ján, zámočník, 
Prioch Emil, hodinár, Harsányi Ladislav, učiteľ, 
Piljan Alexander, hlavný mechanik VSRP, Milko 
Jozef, maliar. 
         Dňa 29. mája konečne prišiel už tak dávno 
čakaný teplý májový dážď. Celá príroda ožila, lebo 
suchota, ktorá už dávnejšie panuje, vážne ohrozovala 
oziminy a okopaniny, ako aj ovocie, ktoré už 
opadávalo. 
         Došiel zábavný podnik s detským kolotočom, so 
strelnicou a kolotočom pre dospelých. 
         Koncom mája aj v našej obci sa vyskytol 
nebezpečný škodca zemiakových porastov mandelinka 
zemiaková. Miestny národný výbor vyzval miestnym 
rozhlasom všetkých občanov na ničenie tohoto škodcu. 
Urobili sa všetky opatrenia na zamedzenie šírenia 
pásavky sústavným posypávaním postrekovaním 
dinocydom. najskôr boli nájdené mandelinky v hone Pod 
Čárdou a Za Laznou. 
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Vyberáme z kroniky 
Po niekoľkých dňoch tento nebezpečný škodca bol 
nájdený aj na pozemkoch Nad Telepom. Miestny rozhlas 
denne niekoľkokrát vyzýval obyvateľstvo, aby 
zneškodnili tohoto nebezpečného škodcu. Prášok dinocyd 
sa vydáva na úrade MNV zdarma. 
          Československé štátne cesty národný podnik 
Košice, prevodzovňa Rožňava započal dňa 7. júna s 
asfaltovaním štátnych ciest v našej obci. Podľa dohody 
bude vyasfaltované aj námestie, čo je občianstvom veľmi 
vítané a potrebné, keďže stále je veľa prachu a nečistoty. 
         Naša obec môže ďakovať jedine predsedovi 
Okresného národného výboru v Rožňave s. Milošom 
Filipovičovi, ktorý sa o našu obec stará a ide jej vo 
všetkom v ústrety. Aj úpravu námestia len na jeho 
zákrok prevedie riaditeľstvo štátnych ciest. 
         Začiatkom júna započalo sa s opravou kúpaliska 
štrandu. Vyčistili sa bazény a robotníci previedli 
najsúrnejšie práce. 
         Československé štátne cesty započali s 
asfaltovaním štátnych ciest od obce Čierna Lehota po 
našu obec. Za tým sa prevedie asfaltovanie námestia. 
         Nakoľko mandelinka zemiaková - pásavka sa 
znova objavila na viacerých pozemkoch a v rôznych 
honoch, v našej obci bola zriadená operatívna komisia, 
ktorá sa stará o ničenie tohoto nebezpečného škodcu. 
Členmi operatívnej komisie sú: Koloman Holéczy, 
predseda MNV, Ondrej Hahoranský, predseda DOKSS, 
Valéria Piljanová, predsedkyňa VŽ, Karol Hubert, 
predseda SČSP. 
           Nakoľko v Invalid družstve - výroba vianočných 
ozdôb zistili sa nedostatky ohrozujúce plynulú 
prevádzku bolo potrebné zvolať krátku schôdzku, aby sa 
zamestnanci výrobne vyjadrili o príčinách nedostatočnej 
prevádzky. 
          Ako prvý sa prihlásil do diskusie s. Pavol Rogos, 
vedúci výrobne. Uviedol najprv, že výrobňa vôbec nemala 
byť daná do prevádzky, kým všetok materiál pre túto nebol 
pripravený. Ďalej kompresor, ktorý bol ku zahájeniu od 
Okresného stavebného podniku vypožičaný, musel byť v 
krátkom čase vrátený, takže ženy, ktoré už nadobudli 
určitú zručnosť vo fúkaní ozdôb, museli práce zanechať a 
začali vyfúkané ozdoby maľovať, striebriť a baliť. 
Ventilátor dodaný vôbec nevyhovuje, preto sa vyrábajú 
nekvalitné ozdoby. Veliké ťažkosti spôsobil nedostatok 
krabíc. Na Výpomoc však MNV obstaral mimo prídelu 
5000 ks zo Slavošovských papierní. Predseda družstva s. 
Šároši síce sľúbil, že Harmanec dodá 15 ton, potvrdili len 5 
tony. Veľký nedostatok je aj v destilovanej vode. Denne sa 
musí donášať v demižónoch zo Slavošovských papierní. 
Aj sklady sú nevyhovujúce, ako aj koše na uskladnenie sú 
špatné.  

 

Po prevedenej inventúre hotových výrobkov bolo údajne 
zistené manko v množstve výrobkov v hodnote Kćs 4 
870. Tento rozdiel majú dľa nariadenia krajského zväzu 
uhradiť zamestnanci výrobne. Keď teda mimo zápisného 
a členského bude musieť každá robotníčka hradiť ešte aj 
časť uvedenej sumy, nebude im ani zárobok stačiť. 
Drobnejšich, ale tiež závažných nedostatkov by bolo ešte 
veľmi veľa. 
         Dňa 11. júna odpoludnia o 17:00 hodine vypukol 
požiar na Dolnom Hrádku. Zhorela šatňa pre baníkov, 
ktorá bola vystavaná z dreva, v nej zhoreli všetky šaty 
baníkov, ktorí pracovali v bani takže museli domov prísť 
v pracovných šatách. 
         Na tvar miesta ihneď vyšla motorová striekačka a 
oheň zahasila. Vďaka pripravenosti tunajšich členov 
požiarneho zboru oheň sa ihneď uhasil a nemohol sa 
rozširovať. 
          Je vidieť, že stále cvičenia požiarneho zboru sú 
nutné, lebo pri každej príležitosti sú naši prví pri ohni. 
         V dňoch 14., 13. a 15. júna je vyhlásená 
celonárodná smena na počesť XI. zjazdu KSČ. Z tejto 
príležitosti si dali naši občania záväzky, a to urýchliť 
kosenie sena, hrabanie a pri prácach akie Z (stavba 
kultúrneho domu), MK - stavba mostu a stavba 
kúpaliska. 
         Štátne majetky nutne potrebujú pomoc pri okopávke 
cukrovej repy a z tejto príležitosti boli občania miestnym 
rozhlasom vyzvaní, aby sa do tejto práce  čo v najväčšom 
počte zúčastnili. 
         Na počesť XI. zjazdu vykúpilo sa v našej obci, 
respektívne bolo dodaných vyše 10 000 kusov vajec, čím 
sa dodávka vajec značne zvýšila. 
         Dňa 19 júna znova sa previedlo hľadanie 
mandelinky zemkiakovej, lebo na poliach v hone Pod 
Telepom stráňou a v Kendersegu sa znova vyskytol tento 
nebezpečný škodca. Do tejto akcii sa zapojili všetci 
občania a školské deti. Boli zostavené čaty a rozoslané 
prezrieť zemiakové porasty v chotári. Pozbierali sa 
škodcovia, larvy a vajíčka boli spálené a zemiakové 
porasty posypané dinocydom. V hľadaní sa bude aj 
naďalej pokračovať. 
         Dňa 22. júna previedlo sa v našej obci hasičské 
cvičenie požiarných zborov zo všetkých okolitých obcí. 
Víťazmi sa stali naši hasiči a dostali diplom. Aj oddiel 
civilnej obrany vynikol. 
          Následkom dlhotrvajúceho daždivého počasia 
pršalo od dňa 24. júna do 29. júna neprestajne kedy sa 
celý deň lialo, a preto sa vylial Štítnický potok, nastala 
povodeň, ktorá zapríčinila škody na budovách a aj na 
sadeniskách. Domy okolo rieky boli úplne vo vode. Z 
domu majiteľky Doroty Lukáčovej (č.d. 29) museli vyviesť 
dobytok, ošípané, včely a úchytkom zachraňovať, čo sa 
len dalo. 
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Vyberáme z kroniky 
Siréna odpoludnia volala všetkých občanov na pomoc. Vody 

pribúdlo a stále pribúdalo, rieka niesla zatopené ošípané, 

hydinu atď. Striekačka stále pracovala a miestne 

obyvateľstvo pomáhalo, ako len mohlo. Voda sa vyliala aj 

na lúku "Rajčulu", kde pri "Majeri" (číslo domu "1") boli 

Šteimannove búdu a chlieviky pre ošípané. Pracovníci 

štátnych majetkov museli zachraňovať dobytok a ošípané 

vo vode po pás, tieto pobrali do vozov a tak ich odniesli do 

suchých maštalí a dvorov, lebo by bol všetok dobytok 

zahynul. 

         Pokosené seno bolo vodou odnesené, lúky a záhrady 

zamyté. Štátne majetky utrpeli tiež veľmi veľké škody. 

         V predvečer prišlo do obce oznámenie že sa majú 

hasiči s velikou striekačkou motorovou dostaviť do 

Rožňavy, kde prišla veľká voda od Dobšinej a zaplavila 

celú elektráreň. 

         Voda zaplavila obiloviny, sená i okopaniny. 

Poľnohospodárska komisia zisťovala vzniknuté škody u 

súkromníkov, ako aj Štátnych majetkov a bolo zistené, že u 

ŠM nastali nasledovné škody: 

Zeleninárska záhrada: Pri uhorkách celková škoda - 19 440 

Kčs, poškodenie teplých hriad - 25 900 Kčs, priesady 

karfiolu - 15 000 Kčs, poškodená bola úroda tekvíc, 

petržlenu, fazule, zelenej papriky, paradajok, kapusty, 

kelovej kapusty. 

         Porast ďateliny červenej na parcele "Pod Hájom" 

celková strata 180 q, porast na lúke "Jedľovec" na výmere 

12 ha celková strata sena 195 q. 

Na záchranných prácach sa pracovalo od 15 hodiny do 21 

hodiny 15 zamestnancov ŠM a 8 členov hasičského zboru. 

         Budovy ŠM neboli vážne poškodené. Elektrické 

oplôtky boli celkom poškodené, a to tým, že pri 

zachraňovaní ošípaných vo vode tieto boli neviditeľné. 

         Dňa 6. júla v Košiciach bol promovaný za Dr. 

medicíny Juraj Tomka, narodený dňa 13. februára 1933 v 

Štítniku z rodičov Vojtecha Tomku a matky Terézie 

Tomkovej rodenej Burskej. Slávnosť bola zadržaná v 

Štátnom divadle v Košiciach. 

         Masové organizácie v našej obci pekne pracujú. 

Miestna organizácia ČSM nacvičuje divadlá a občas 

dodáva kultúrne programy ku slávnostiam. 

         Telovýchovná jednota "Baník" trpí na 

nedisciplinovanosť, a tak sa zdá, že v tomto roku prehrá 

všetky zápasy. 

         Dňa 12. júla bol usporiadaný výlet pre občanov do 

Vysokých Tatier spojený s návštevou trhu v Spišskej Novej 

Vsi. 

Tento výlet sa veľmi vydaril, trval celé dva dni. Väčšina 

cestujúcich boli starší občania, ktorí si predtým nemohli 

dovoliť chodiť na výlety, lebo nemali finančné možnosti. 

Dnešné naše zriadenie dáva každému občanovi slušný 

zárobok, takže si môže dovoliť pokochať sa v krásach 

prírody a poznať svoju vlasť. 

         Tento deň - v soboru večer o 21. hodine slobodným 

okom bolo vidieť na oblohe tretiu umelú sovietsku 

družicu a jej nosnú raketu. Občania túto družicu a 

raketu pozorovali so záujmom. 

          Dňa 13. júla v nedeľu večer o 21. hod. bola znova 

viditeľná umelá družica. Raketa sa vyznačuje rýchlymi a 

pravidelnými zmenami jasnosti. 

         Dňa 14. júla v pondelok večer o 21.04 hod. bolo na 

oblohe vidieť nosnú raketu, ktorá letela smerom od 

juhozápadu na severovýchod. 

         Dňa 15. júla v utorok večer preletela umelá 

družica, ktorú bolo vidieť presne o 21:14 hod. Keďže boli 

na oblohe mračná, len občas bolo vidieť družicu, ktorá 

letela smerom na sever. 

          Dňa 21. júla započalo sa s rozbúraním múra domu 

č.p. 149 (bývalý Szirányiovský dom), terajšia majiteľka 

Paula Kȍnigsbergerová, rodená Farkašovská, ktorá 

súhlasila s tým, aby o časť jej záhrady bola rozšírená 

štátna cesta. Hradskú bolo treba rozšíriť, lebo v zátačke 

smerom na Kunovú Teplicu bola veľmi úzka. 

         Dňa 1. augusta započalo sa s úpravou námestia. 

Táto práca bola ukončená dňa 31. augusta. Prácu 

previedli Československé štátne cesty, národný podnik s 

riaditeľstvom v Košiciach, závod č. 1802 Rožňava. Táto 

práca stála 76 349,65 Kčs. 

         Námestie bolo posypané 8 cm vrstvou kameňa a 

potom zvalcované. Zvalcovaná plocha bola zastriekaná 

dechtom, potom zasypaná štrkom 2x4 cm, znova 

zvalcovaná dechtom, a postriekaná, na to štrk, 

valcovanie, tenký náter asfaltu, potom jemný štrk a 

znova valcovanie. Preorávanie námestia sa nemuselo 

prevádzať, nakoľko valcovanie bolo prevedené ešte pred 

15 rokmi. 

          Dňa 4. augusta zpočalo sa v našej obci s mlátením 

obilia pre súkromníkov. Úroda obilia je veľmi slabá. 

Vymláti sa len asi polovica za úrody minulého roku. 

Dažde a vetry i zima postihli obilie, a toto sa nemohlo 

riadne vyvinúť a toto ležalo na zemi. 

     Organizovali sa znova hľadacie dni mandelinky 

zemiakovej - pásavky, a to druhá generácia, ktorá sa 

značne rozšírila aj v našom chotári. 



ROZLÚČILI SME SA  
Ján Antal 

Tibor Hentz 
Mária Tuzová 
Oľga Živická 

Tibor Kamenský 

Kornélia Krúpová 

Drahomíra Tomiová 
 

 
 

 

 

 

 

 

NARODILI SA 

**************** 
Alexandra Zlatnícka 

Karin Zsigová 
Aneta Vesterová 
Nina Fandáková 
Elena Laliková 

Elisa Báršoňová 
Norbert Novák 
Martin Ferenc 
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SpoloČENSKÁ KRONIKA 

Počas minulého roka sa prisťahovalo do našej obce 

21 obyvateľov a odsťahovalo sa 31 obyvateľov.  

Počet obyvateľov k 31.12.2017 predstavoval 1496. 

ČINNOSŤ šK BaNÍK 

štÍtNIK 
         Vážený 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 v Štítniku 

Kulturistický oddiel – posilňovňa spĺňa svoj účel a je otvorená 

verejnosti 
Futbalový oddiel – Naši štítnický futbalisti skončili v 6.lige na 

uspokojivom 8.mieste a náš hráč Ján Rochl sa stal najlepším strelcom 
súťaže, no pochvala a poďakovanie patrí všetkým hráčom futbalového 

oddielu a Vám fanúšikom. 

V príprave na nový súťažný ročník sme sa zúčastnili dňa 22.7. turnaja 
v Rakovnici, ktorý sme pekným výkonom vyhrali. 

Ako predsedu ŠK ma však mrzí správanie sa starostu obce. Poslanci 

obecného zastupiteľstva už dvakrát odsúhlasili dotáciu pre ŠK ,no k 

dnešnému dňu nemá ŠK na účte ani 1.-Euro. Kontrolu vynaložených 

finančných prostriedkov pre rok 2017 vykonala športová komisia pod 

vedením zástupcu starostu obce p. Ing. R. Bartošom s konštatovaním, 
že rešpektuje chýbajúci počet lôpt. Avšak po mojej kritike, ako 

poslanca OZ k iným otázkam chodu obce, futbalový oddiel prišiel o 

kosenie a pranie dresov, hadice na polievanie ihriska a  vrcholom 
všetkého bolo odvezenie zeminy, ktorú sme chceli práve v tomto 

období použiť na vyrovnanie ihriska. 

Verím však, že sa táto situácia vyrieši a politika nebude zasahovať do 
chodu ŠK a nášho Vodného hradu. 

 

Prajem Vám príjemné prežitie letnej dovolenky Ing. Marek 

Kuzma - predseda ŠK Baník Štítnik 

 

         Starosta obce podmienil schválenie dotácie opätovnou 

kontrolou ŠK Baník Štítnik, na ktorej bude prítomný osobne. Toto 

právo vyplýva starostovi obce v zmysle podmienok zmluvy o 

poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce čl. 4 ods. 3. Obec je 
povinná pri prideľovaní finančných prostriedkov postupovať 

taktiež v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy, zákonom č. 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákonom č. 

357/2015 o finančnej kontrole a audite, VZN č. 1/2017 o 

dotáciách,  so zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami 
obce Štítnik. Starosta obce preto požiadal prostredníctvom 

mailovej komunikácie Ing. Mareka Kuzmu, predsedu ŠK Baník 

Štítnik o umožnenie kontroly na mieste ohľadom kontroly 
účelovosti použitia dotácie za rok 2017 z dôvodu schválenia 

dotácie na rok 2018. Vzhľadom k časovej tiesni a Veľkonočných 
sviatkov starosta obce zároveň požiadal o upresnenie termínu 

vykonania kontroly v dňoch 29.03.2018 alebo od 03.04.2018 do 

05.04.2018. Dňa 04.04.2018 bol na obec Štítnik doručený e-mail 
od Ing. Mareka Kuzmu, predsedu ŠK Baník Štítnik, ohľadom 

pripravenia originálov faktúr a bločkov, ktoré mu boli doručené. 

Aj napriek ústretovosti zo strany obce a verejnej dohode na 

obecnom zastupiteľstve  p. Ing. Marek Kuzma do dnešného dňa 

neupresnil dátum vykonania kontroly a neumožnil vykonanie 

kontroly použitia poskytnutej dotácie za rok 2017. 

         Na upresnenie uvádzame, že usporiadateľom šachového 

turnaja Memoriál Ladislava Kozáka je obec Štítnik. Taktiež 
"Vodný hrad" nie je ŠK Baník Štítnik a nemá slúžiť občianskemu 

združeniu p. Ing. M. Kuzmu, ale všetkým občanom obce. 

           Na záver ešte dodávame, že politika by nemala zasahovať 
do športu a taktiež ma mrzí, že sa znovu opakuje situácia: "boj 

poslancov proti starostovi", čo má v konečnom dôsledku 
nepriaznivý dopad na občanov obce. 

 

 

 

Reakcia starostu obce 
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         Z Božej milosti sa v 4. nedeľu po Veľkej noci 29. apríla 2018 v 

CZ Štítnik stretlo na seniorátnom stretnutí 17 spevokolov z 

Gemerského seniorátu a hostia z CZ Liptovský Ondrej, kde sestra 

kaplánka pôsobila ako seniorálna kaplánka LOS.  

         Stretnutie otvorila zborová kaplánka Mgr. Jana Ilčisková 

úvodnou pobožnosťou na základe Božieho slova zo 118. žalmu: „Moja 

sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou.“ Povzbudila ľudí, 

aby spievali Pánu Bohu celým svojím srdcom, aby Kristova láska 

prenikala skrze nás aj do sŕdc našich blízkych. Po úvodnej pobožnosti 

priblížil históriu cirkevného zboru brat administrátor zborového 

dozorcu Mgr. Matúš Molnár, ktorý zároveň poukázal na to, že múry 

štítnického kostola toho už veľa zažili a je to Božia milosť, keď sa v 

chráme zo 14. storočia aj v dnešnej dobe rozozvučí mohutný spev 

veriacich ľudí. Brat administrátor zborového dozorcu sprevádzal celý 

program stretnutia spevokolov. 

         V závere programu vystúpil zborový spevokol z Liptovského 

Ondreja a prítomným sa prihovorila sestra seniorka Liptovsko-

oravského seniorátu Mgr. Katarína Hudáková.        Povzbudila 

cirkevný zbor Štítnik, ale aj celý seniorát, aby sa vo všetkom spoliehali 

na Božie vedenie a na Jeho spravodlivosť, a vyzvala, aby sme nielen 

piesňou oslavovali nášho Spasiteľa, ale aby celý náš život bol Jeho 

oslavnou piesňou.          

 

 

KultÚRNE OKIENKO 
JANKA VRANOVÁ 

 

Sestry – myšlienky 
 

Myšlienky zeme 

sú divé kvety poľné. 

Vrtošivo kvitnú 

bez poriadku 

ako sa im páči 

-sú voľné- 

nemajú záhon ani hriadku. 
 

Myšlienky „bláznov“ 

sú divé kvety citu. 

Prichádzajú a odchádzajú 

vrtošivo – 

rozumom neobsekané 

- úprimné 

tam i tu 

ako sa im páči. 

Sú ako poľné kvety 

a na všetko 

Božie svetlo svieti. 
 

         Božie požehnanie, ktoré prichádzalo cez Božie slovo, duchovné piesne a modlitby, cítilo a vnímalo viac 

ako 250 veriacich Gemerského seniorátu. Neopakovateľný zážitok zo spevu spoločnej piesne „Kristus vstal z 

mŕtvych“ si domov odnášal hádam každý, kto sa celým srdcom spolieha na Pána Boha. Nech On sám naplní 

radosťou a pokojom všetkých, ktorí Mu dôverujú!                                                                                  

        Mgr. Jana Ilčisková, kaplánka CZ Štítnik 

 

Stretnutie spevokolov GES 2018 

 

         Brat senior Gemerského seniorátu 

Mgr. Radovan Gdovin poďakoval 

všetkým účinkujúcim spevokolom za 

duchovné povzbudenie v piesňach. 

Zároveň poďakoval cirkevnému zboru v 

Štítniku za prípravu podujatia a za 

pohostenie, ktoré spoločne pripravili a 

ukončil stretnutie spevokolov modlitbou a 

požehnaním. 

Spoločne strávený čas v nedeľu Cantate! 

– Spievajte! bol naplnený Božím 

požehnaním, pokojom a radosťou z Božej 

lásky i zo spoločenstva. 

OZNAM 
Evanjelický kostol v Štítniku je otvorený pre verejnosť počas mesiacov júl až august  

v pondelok - piatok v čase od 10:00 - 11:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod.,  
v sobotu od 13:00  do 16:00 hod., nedeľa - zatvorené. 
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     2.júna2018 sa štítnická MO-MS 

vybrala na poznávací zájazd do 

Bardejova. 

     Čím je osobité starobylé 

slobodné kráľovské mesto 

Bardejov s neďalekými 

Bardejovskými Kúpeľmi a 

čarokrásnym okolím? História, 

kultúra, tradície a mocnosť ducha 

mnohých pokolení sa tu spájajú do 

jedinečnej krásy s 

neopakovateľným čarom... 

 

ZO ŽIVOTA MO MS 

         Vďaka, že sú ešte ľudia, ktorým záleží na odovzdávaní svojich i historických poznatkov. 

Bonbónikom bola prehliadka Baziliky sv. Egídia - nádhera... Ba čo viac, objavili sme fantastickú 

súvislosť - krstiteľnica z 15. storočia je od toho istého majstra zvonolejára zo Spiša, ktorý vytvoril 

podobnú aj do nášho Štítnického kostola. 17,5m vysoký impozantný oltár, na ktorý; sú Bardejovčania 

právom hrdí, je len o trošku nižší ako v levočskom kostole sv. Jakuba, ale oba sú to svetové unikáty. 

     Sme radi, že sme toto videli a naplnili duše hrdosťou na naše historické pamiatky. 

      
 

Zájazd do Bardejova 
 

     Spoznávať Bardejov a kraj navôkol znamená plnými 

dúškami vychutnávať dary zeme a poznanie 

majstrovstva predkov, zveľaďovaného stáročia - a toto 

všetko nás, ako obyvateľov tiež starobylého slobodného 

kráľovského mestečka, pritiahlo tam, kde sa možno 

pred stáročiami mohli stretnúť i naši predkovia, či 

majstri niektorých historických umení-remesiel. 
     V dopoludňajších hodinách sme sa oboznámili s 

dejinami evanjelického kostola a cirkevného zboru, s 

ktorými nás oboznámil p. Cyril Progoľ a tento pán nás 

neskôr zaviedol do zachovalej a i dnes používanej 

Židovskej synagógy a znova s patričným výkladom. 

         Po chutnom obede so vzornou obsluhou sme 

sa premiestnili do Bardejovských Kúpeľov, kde 

sme sa v kúpeľnom dome Ozón strávili dve 

nádherné hodiny a potešili svoje telo vo 

WellnessSpa kúpeľoch. 

     Posilnili sme dušu i telo a plní zážitkov sme sa 

vrátili domov.  

     Šofér spoľahlivý, cesty zvládnuté, účastníci 

spokojní, úloha MO-MS - zveľaďovať ducha a 

nezabúdať na národnú hrdosť - splnená... 

     Tak na rok - nový objekt - kde? Dajte sa 

prekvapiť. 

                                              Mgr. Janka Vranová 
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Vážení občania! 
Vo februári 2018 sme Vás informovali 

o prípade podvodu spáchaného na dôchodkyni 

z Rožňavy: 
Dňa 07. 12. 2017 o 16.30 h. doposiaľ neznámy 

muž zatelefonoval dôchodkyni z Rožňavy, pričom sa  

vydával  za jej príbuzného z Bratislavy. Uviedol, že sa 
nachádza v Rožňave a do 16.30 h. súrne potrebuje 

finančnú hotovosť na realizovanie svojho projektu, 

lebo v opačnom prípade príde o peniaze, ktoré už 
v projekte má. Takto presvedčil  poškodenú, aby 

hotovosť vo výške 5500,- €, ktorú mala doma,  mu 

odovzdala pri vchode  bytového domu. Pred vchod 

bytového domu prišiel iný neznámy muž, ktorý 

dôchodkyni  podal telefón, v ktorom muž, vydávajúci 
sa za jej príbuzného, povedal, aby peniaze odovzdala 

jeho známemu, že on čaká  pri banke. Následne 
poškodená peniaze odovzdala mužovi, ktorý z  miesta 

odišiel na neznáme miesto. 

Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave vyšetruje 
v uplynulom období  2 pokusy  podvodov spáchaných 

na senioroch: 

         Dňa  10. 05. 2018 v čase okolo 10:30 h. 
telefonicky kontaktoval  71 ročnú dôchodkyňu 

z Rožňavy neznámy muž, ktorý sa predstavil ako jej 
blízky príbuzný. Uviedol, že je trochu zachrípnutý, tak 

z toho dôvodu ma iný hlas. Povedal, že kúpil auto, za 

ktoré vyplatil zálohu a do 17:00 h. musí vyplatiť zvyšok 

5000.- €. Dôchodkyňa mu povedala, že nemá žiadne 

peniaze a kontaktovala políciu.   
         Dňa  24. 05. 2018 v čase o 13:00 h. telefonicky 

kontaktoval  77 ročnú dôchodkyňu z Rožňavy  neznámy 

muž, ktorý sa predstavil, že je primárom chirurgického 
oddelenia Nemocnice v Košiciach a povedal jej, že jej 

syn bol účastníkom  vážnej dopravnej nehody. Pri 

dopravnej nehode malo dôjsť k zraneniu dieťaťa 
občanov Maďarskej republiky, ako aj k zraneniu jej 

syna a že jej syn ju nemôže telefonicky kontaktovať. 
Ďalej uviedol, že maďarské dieťa je na tom zle a že 

jeho rodičia žiadajú 4000,- €, aby uvedenú skutočnosť 

nenahlásili  polícii. Poškodenej dal pokyny,  že má ísť 
na poštu a  poslať uvedené peniaze na účet, ktorý 

vlastní  osoba maďarskej štátnej príslušnosti.  Nakoľko 

nemala doma takú sumu peňazí a  mala obavy  o  

svojho syna, tak oslovila  susedov, aj známych a 

 uvedenú sumu si požičala. Následne o danej veci 
porozmýšľala a zavolala synovi, pričom zistila, že  je 

doma a nebol účastníkom žiadnej dopravnej nehody. 

Neznámy muž ju ešte viackrát telefonicky kontaktoval.  
K odovzdaniu peňazí nedošlo a vec bola oznámená 

polícii. 

         Uvedené prípady vyšetruje Okresné 

riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave ako  

zločin   podvodu v štádiu  pokusu  podľa § 221 

ods. 1, 3  písm. d/ Trestného zákona.                               

Páchateľom uvedených skutkov hrozí trest 

odňatia slobody   na 3 až  10  rokov.  

Na základe opakovaného  

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. 

                                pokračovanie na str.18 

OR PZ informuje 
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SPRÁVA Z BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCIE  

 
         V roku 2017 došlo na území obce Štítnik k tejto trestnej činnosti: krádež, krádež vlámaním (8), ublíženie 

na zdraví (3), výtržníctvo (2), podávanie alkoholických nápojov mládeži (1 - z toho 1 osoba páchateľa nebola 

zistená), porušovanie domovej slobody (1), nebezpečné vyhrážanie (3), ohrozovanie mravnej výchovy mládeže 

(2), ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (1), neoprávnené nakladanie s odpadmi (1 - z toho 1 osoba 

páchateľa nebola zistená), podávanie anabolických látok (1 - z toho 1 osoba páchateľa nebola zistená), podvod 

(1 - z toho 1 osoba páchateľa nebola zistená), poškodzovanie cudzej veci (1 - z toho 1 osoba páchateľa nebola 

zistená), poškodzovanie a ohrozenie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia (1 - z toho 1 osoba 

páchateľa nebola zistená). 

         Priestupková činnosť bola zaznamenaná nasledovne: priestupky proti majetku (20 z toho 9 osôb, kde 

páchateľ nebol zistený), proti občianskemu spolunažívaniu (15), proti verejnému poriadku (1). 

Spracované na základe podkladov z OO PZ v Štítniku. 

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.    

 

Obecný úrad informuje 

         Začiatok januára priniesol  v poradí VIII. matičný 

fašiangový bál. V piatok sme sálu pekne vyzdobili a nachystali 

pre hostí. V sobotu pred siedmou hodinou večer začali 

prichádzať prví tanečníci. Do tanca nám do rána bieleho hrala 

kapela Sako z Vlachova.  Bál by sa nepodaril bez pomoci 

niektorých matičiarov a mojich kamarátov, ktorým ďakujem za 

pomoc a vážim si to. Keďže v roku 2018 Slovensko čakajú dve 

výročia, pripravil som tombolu týkajúcu sa Slovenska. Pre 

návštevníkov boli prichystané dvojice pojmov súvisiacich so 

Slovenskom.  Do tomboly prispeli darmi : Starosta obce Ladislav 

Belányi a OÚ Štítnik, Ján Sisik a firma Brantner, Ján Zobola, PD 

Roštár, starosta obce Roštár, Ondrej Kalina, Miriam Blašková, 

Karol Hadžega, Pavol Belányi, kvetinárstvo Bela, kaderníčka 

Jarka zo Štítnika, firma Fura, Dom MS v Rožňave, MO MS 

Štítnik, stavebniny Štítnik,  Štefan Vido, Andrea Almášiová 

a Maroš Almáši, Slávka Zatrochová, riaditeľstvo ZŠ Zlatá 

v Rožňave, firma Essity  v Gemerskej Hôrke a firma Quatrro 

v Rožňave. Za výborné štrúdle, na ktorých si mohli všetci 

pochutiť, vďačíme Zuzke Bartošovej, vedúcej ŠJ ZŠ Štítnik. 

                                                                   Mgr. Peter Vester 

 

ZO ŽIVOTA MO MS: MATIČNÝ BÁL 
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         Rozumné prepojenie histórie a súčasnosti  v meste Stará Ľubovňa vytvorilo dokonalú ponuku 

cestovného ruchu, ktorú môžu návštevníci spoznávať a  vychutnávať plnými dúškami. Mohli sme sa na 

vlastné oči presvedčiť ako v tomto kraji nadviazali na bohatú minulosť a urobili z nej cenné devízum, 

ktoré sa im darí dobre predávať a dokáže poskytnúť aj živobytie.  

         Zo severu našej krajiny sme sa vracali plní pozitívnych zážitkov a dojmov z poznania doposiaľ 

neznámeho. 

         Dúfame, že v budúcnosti sa vyberieme na výlet do rovnako, ak nie viac zaujímavých a 

neprebádaných miest nášho malého, ale krásneho Slovenska. 

                                                                                                        - mv-  

             

             

       

           

 

Obecný úrad informuje 
Na potulkách hradom Ľubovňa a skanzenom 

        Človek pri poznávaní neznámych miest, 

ktoré sú rovnako bohaté na históriu ako naša 

malebná obec, má pocit akoby ich už dávno 

poznal. Sú mu od začiatku blízke. Tak tomu bolo 

aj pri návšteve hradu Stará Ľubovňa, na ktorý sa 

vybrali naši dôchodcovia so svojimi rodinami v 

stredu 13. júna. 

Čo nás pri návšteve tohto regiónu najviac 

očarilo?  

 
        Je to predovšetkým stredoveký hrad, ktorý sa hrdo  

vypína nad cestou a ľavým brehom rieky Poprad na 

vápencovom kopci vysokom 548 m n.m. 

Prostredníctvom expozícií na hrade, ktoré jednoduchým 

spôsobom dokumentujú  historické fakty,  sme sa mohli 

preniesť sa do minulosti známej len z rozprávania, kníh, 

či filmov. Spomeniem len niektoré zaujímavosti o hrade.       

        Tak napríklad tu bol väznený najslávnejší väzeň 

hradu Móric Beňovský, nachádzajú sa tu poľské 

korunovačné klenoty, či vzácne predmety po 

španielskych princeznách žijúcich v podhradí. 

Rovnako pútavou pre návštevníkov je aj prehliadka skanzenu priamo pod hradom, ktorý obsahuje dobové 

výstavky všetkých dôležitých momentov človeka z ľudu od narodenia, cez život až po jeho koniec. 
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Výstup k chate "Birinka" 

         Aj tento rok usporiadal obecný úrad pre deti z 
našej obce "Deň detí". 2. júna bolo miesto pre šantenie a 
zábavu vyhradené na futbalovom ihrisku pri ZŠ. 
Nedočkavé deti už od samého rána pomáhali pri 
prípravách, aby bolo v tento deň všetko tak ako má byť.  
          Deti boli pri príchode na ihrisko obdarované 
balíčkami so sladkosťami a bol im zabezpečený aj pitný 
režim. 
         Tento deň si mohli deti spestriť rôznou zábavou a 
hrami. Boli pripravené nafukovacie atrakcie, jazda na 
koni, zábavné súťaže, maľovanie na tvár, jazda na 
štvorkolke, či šantenie v  protipožiarnej pene.  
         Verím, že boli spokojné všetky deti, ktoré sa 
zúčastnili tejto akcie.                                        -mv- 

 

Obecný úrad informuje 

         Po nenáročnom turistickom výstupe nasledovalo 

príjemné posedenie v lone prírody pri chutnom guláši, 

ktorý pripravili naši poľovníci.  

         Deti sa zabávali pri rôznych hrách, po ktorých 

dostali sladkú odmenu. 

         Nielen deti aj dospelí mohli pocítiť veľkosť a 

všemohúcnosť prírody, ktorá nás veľkou mierou 

ovplyvňuje, či si to pripustíme alebo nie.  

         Toto podujatie nám umožnilo stretnúť sa s ľuďmi, 

s ktorými sa inak nestretneme, hoci sú obyvateľmi našej 

malej obce.                                                      -mv- 

 

 

         Tradičný výstup k chate „Birinka“ sa konal 

v 19. mája. Pre niekoho obyčajný deň, o nič viac 

významnejší ako bežný deň. Deň, ktorý si môže 

každý vybrať ako ho prežije, no nemusí hneď 

"bežať" do Anglického Windsoru na kráľovskú 

svadbu, stačí ísť takpovediac „za kopec“, aby 

z všedného dňa urobil nezvyčajný deň plný 

nových dojmov a zážitkov. 

         Aj tento rok boli pre účastníkov turistického 

výstupu dvere na chate „Birinka“ otvorené. 

         Kým minulý rok nás dážď a búrka rozohnali 

skôr, tentokrát sme si vychutnávali slnečný 

májový deň naplno. 

DEŇ DETÍ v našej obci 
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Memoriál  Kolomana Holéczyho , IX. Ročník, 

Pohár predsedu ÚzO DPO SR Rožňava, rok 2018 

         Súťaž prebehla za účasti 6 mužských hasičských 

družstiev, 1 ženského a jedného dorasteneckého. Útoky 

sme robili na spôsob hurá systém, na dve základne. 

Ďakujem dorastencom z DHZ Gemerská Poloma, že sa 

zapojili do tejto súťaže a začali trénovať, a určite ich bude 

príjemné sledovať aj do ďalších súťaží a reprezentácie 

okresu Rožňava. Po uskutočnených útokoch sme pristúpili 

k vyhodnoteniu a odovzdaniu pohárov. Ďakujem všetkým 

za disciplinovanosť pri súťažiach, a za odvedené útoky 

a zdolané bez úrazu. Veríme, že všetci súťažiaci boli 

spokojní. Výhercom blahoželáme.  

Mgr. Michal Terrai, tajomník ÚzO DPO SR Rožňava 

 

 

         Dňa 26.05.2018 sa uskutočnil už po 9. krát 

Memoriál Kolomana Holéczyho, súťaž dobrovoľných 

hasičov, kde si spomíname na predchodcu 

a územného veliteľa pána Kolomana Holéczyho. Na 

začiatku nás privítal starosta obce pán Ladislav 

Belányi a predseda ÚzO DPO SR Rožňava pán 

Marián Kapusta.  Tento rok sme v rámci tejto súťaže 

urobili spolu aj súťaž Pohár predsedu ÚzO DPO SR 

Rožňava. Prípravy pre uskutočnenie súťaže boli 

v plnom prúde, pomáhal každý člen, za čo im 

ďakujeme. Príprava občerstvenia pre súťažiacich 

hostí, ale aj rozhodcov, pripravoval samotný syn 

pána Kolomana Holéczyho, a niekdajší predseda 

vtedajšieho Okresného výboru DPO SR Rožňava pán 

Ladislav Holéczy. Bol chutný a všetci sme si 

pomaškrtili a boli spokojní.  

 

Obecný úrad informuje 
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         Aj v tomto roku Miestny odbor 

Matice slovenskej v Štítniku pokračuje vo 

svojej prvotnej myšlienke – 

SPOZNÁVAJME sa – a tak predstavil 

svojim spoluobčanom Martinu 

Belányiovú, ktorá sa vo svojom voľnom 

čase venuje maľovaniu, kresleniu, či inej 

výtvarnej činnosti. Vernisáž jej obrazov 

otvorili ženy speváckeho zboru ECAV s 

novou kaplánkou Mgr. Janou Ilčiskovou, 

báseň predniesol Adam Molnár – 

gymnazista a na záver programu zaznela 

naša pieseň “Kto za pravdu horí”.  

 

ZO ŽIVOTA MO MS 
SPOZNÁVAJME SA... 

          Spoznali sme teda novú kaplánku, činnosť spevokolu, 

Adama – vzťah k poézii, no hlavne krásne obrazy mladej ženy, 

matky dvoch dcér, kvetinárky… Námetom jej obrazov je najmä 

naša krásna príroda, história a samozrejme ľudia.  

         So svojou tvorbou sa predstavila, aby potešila a povzbudila 

aj iných. Blahoželáme a prajeme mnoho tvorivých chvíľ.  

                                                                       Mgr. Janka Vranová 

 

Spevokol ev. cirkvi  a.v. Štítniku Miestna kaplánka 

         V piatok 20. apríla zorganizovala Obec 

Štítnik spoločne so ZŠ Štítnik a MO MS Štítnik 

čistenie lesa a lúk od komunálneho odpadu  v 

časti obce "Za drienkom". Brigády sa zúčastnili 

deti zo základnej školy s učiteľmi, zamestnanci 

obce ako aj členovia MO MS Štítnik.        

         Otázka ochrany životného prostredia sa 

bezprostredne dotýka každého z nás, preto by 

sme sa nemali nečinne prizerať na hromadiaci sa 

neporiadok.  
 

DEŇ ZEME v našej obci 

         Veríme, že sa táto aktivita 

stane peknou tradíciou a zapojí sa do 

nej viac dobrovoľníkov.     

         Všetkým účastníkom akcie patrí 

naše úprimné poďakovanie.                           

                                                  -mv- 
 

Poďakovanie patrí firme FÚRA, s.r.o. za 

poskytnuté vrecia na odpadky. 
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Nemôžeme však zabudnúť na 

poďakovanie ľuďom, ktorí prispeli  

k zveľadeniu našej "posilky". V prvom 

rade sa  chceme srdečne poďakovať 

pánovi starostovi Ladislavovi 

Belányimu, ktorý nás bez problémov 

podporil pri výrobe a tiež Igorovi 

Tomiovi, ktorý sa podieľal pri 

správnom výbere stroja, výrobe 

a samotnej skúške stroja. Tiež 

ďakujeme všetkým ostatným, ktorí 

nám pomáhali. Chceme ukázať 

všetkým, že aj v našej malej obci sa 

dajú robiť pekné a veľké veci. 

Obecný úrad informuje 
Nový posilňovací stroj v našej "posilke" 

 
         Ľudia, ktorí navštevujú našu posilňovňu 

v Štítniku vedia, že je to miesto, kde sa tvrdo 

pracuje, relaxuje, ale aj lieči každá choroba tela 

i ducha. My, ktorí pravidelne cvičíme nazývame 

našu posilňovňu ambulanciou a preto nemusíme 

chodiť na vrchné poschodie, kde nás lekári 

vyliečia. Naša posilňovňa sa stala neoddeliteľnou 

súčasťou nášho každodenného harmonogramu 

a preto sme sa rozhodli ju obohatiť o ďalší 

posilňovací stroj. 

Najprv je dôležité predstaviť našu malú mikro firmu, 

ktorá vznikla na základe diplomovej práce. Zatiaľ pracujeme 

prostredníctvom živnosti určenej na výrobu zdvíhacích 

zariadení a preto má naša mikro firma názov „Vákuové 

zdvíhacie zariadenia“.  Orientujeme sa najmä na výrobu 

strojov pre oknárov, ktorí inštalujú nadrozmerné a ťažké sklá, 

avšak nám nie je cudzia ani výroba posilňovacích strojov, 

ktoré tiež musia dvíhať určitú váhu. 

 V našej posilňovni sme už dlhšiu dobu pociťovali 

potrebu stroja, pomocou ktorého by sme efektívne precvičili 

stehenné svalstvo a preto sme sa rozhodli pre výrobu 

Legpressu.  

 

Legpress sa nám podarilo vyrobiť pomocou finančných prostriedkov obce Štítnik. Obec vyhradila na 

výrobu stroja približne 900 €. My, ako  začínajúca,  malá firma sme sa snažili minimalizovať náklady na 

výrobu, pričom sme stroj vyrobili za 500 € a ušetrili sme obci približne 400 €, z ktorých je možné nakúpiť 

ďalšiu výbavu pre posilňovňu.  

 

Facebooková stránka : 

 „Vákuové zdvíhacie zariadenia“ 

Mgr. Vladimír Gášpar 
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