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NA ZAMYSLENIE:   

        K to nám  vyčíta  naše nedostatky, zaslúži si našu vďačnosť. 

                         PA SCA LPA SCA LPA SCA LPA SCA L     

VYBERÁME Z OBSAHU: 
 

■   Príhovor starostu obce 

■  Uznesenia z obecného   

     zastupiteľstva 

■   Činnosť sociálneho    

      pracoviska 

■  Okienko do materskej školy 

■  Okienko do základnej školy 

■  Knižnica pozýva 

■   Zo života MO Matice  

     Slovenskej 

■  Kultúrne akcie 

■  Vyberáme z kroniky 

■  Výstup k chate „Birinka“ 

■  Deň detí 

■  Pohľad do histórie 

■  Spoločenská kronika 

■  Štítnické hradné hry 

■  Pozvánka na koncert L. Bílej 

■ Memoriál Kolomana Holéczyho 

■  OZ Štítnická Concordia 

■  Powerlifting 

■  Futbal 

 

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE 

Vážení spoluobčania, 

         v  týchto neľahkých časoch, keď vo svete vládnu 
nezmyselné vojny, politické nepokoje a časté teroristické 
útoky, mali by sme si viac vážiť našu vlasť, kraj, či obec 
a uvedomiť si silu spolupatričnosti.  

         Viac, než inokedy, by sme si mali uvedomiť pravé 
hodnoty života. Len vzájomný rešpekt a úcta vytvárajú 
podmienky na ďalšiu komunikáciu.  

          Veď my, práve teraz, tvoríme budúcnosť. Od nás záleží, 
ako budú na nás spomínať budúce generácie. 

Pri príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny sa dňa 9. mája 
2016 uskutočnil za účasti detí z MŠ a ZŠ pietny akt kladenia 
vencov ku pamätníku SNP. 
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         Ďalej plánujeme do konca augusta 
vymaľovať vnútorné priestory domu smútku.  
V dome smútku bola potrebná výmena 
chladiarenského zariadenia, ktoré bolo zastaralé 
a nefunkčné. Pri obstaraní a výmene 
chladiarenského zariadenia ako aj iných tovarov 
a prác sa musí postupovať v súlade so zákonom 
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a jeho 
novelizáciách. Preto je realizácia takýchto prác 
a tovarov časovo náročná. 
         Snažíme sa zapájať do rôznych verejných 
výziev na získanie finančných prostriedkov. 
Napr. nám boli schválené finančné prostriedky 
vo výške 10 800,- €, ktoré sú určené na výmenu 
okien a dverí na budove radnice.  
         V aktivitách obce nás však brzdia rôzne 
podania od bývalého vedenia obce, ktoré sa snaží 
po rôznych inštitúciách poškodiť dobré meno 
obce, pracovníkov obce a ich príbuzných. Za rok 
a pol bolo podaných množstvo udaní a sťažností 
na moju osobu, príbuzných a vedenie obce. 

Z mojej strany som tieto udania neopätoval, lebo 
by to neprispelo k upokojeniu danej situácie. 
          Nepoteším však našich neprajníkov. Pri 
kontrolách, ktoré boli vykonané v obci doposiaľ 
nedošlo k žiadnym pochybeniam.. To však 
nemôžeme konštatovať o kontrole, ktorá 
prebehla začiatkom minulého roku zo strany 
Správy finančnej kontroly v Košiciach. Táto 
kontrola hodnotila obdobie od januára 2010 do 
decembra 2013, ktoré spadá do volebného 
obdobia bývalého vedenia. Na základe zisteného 
porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 
písm. b) zákona č. 532/2004 Z.z. bol nariadený 
odvod vo výške 39 564,02 €, ktorý musí obec 
splatiť v mesačných splátkach (vo výške 1 650,- 
€) až do februára 2018  za to, že použila verejné 
prostriedky nad rámec oprávnenia. 
         Rád by som sa nakoniec môjho príhovoru 
naopak poďakoval všetkým jednotlivcom, 
podnikateľom, organizáciám, ktoré pôsobia 
v obci a pomáhajú jej pri rôznych aktivitách.    
   Ladislav Belányi, starosta obce

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
        Napriek niektorým nedorozumeniam a nezhodám sa 
snažíme, aby všetci občania mali pocit, že sú 
rovnocennými „partnermi“ obce. Len keď si vyjasníme 
vzájomné práva a povinnosti môžeme efektívne pracovať 
a pokračovať vo zveľaďovaní našej obce. 
         Počas uplynulého polroka sa nám podarilo dotiahnuť 
do úspešného konca zámenu pozemkov v areáli „Vodného 
hradu“, súčasťou ktorej je aj dlhodobý prenájom objektu 
vodného hradu a jeho ďalšie využitie v oblasti cestovného 
ruchu. Areál bude zároveň slúžiť aj ako oddychová zóna 
pre obyvateľov obce. Už na 13. augusta sme naplánovali 
podujatie „Štítnické hradné hry“,  ktoré je zamerané na 
oboznámenie sa širokej verejnosti so životom v stredoveku 
a prácou remeselníkov. Aj touto cestou vás všetkých na 
toto podujatie srdečne pozývam.  

Dňa 28.2.2016 minister vnútra SR p. Róbert 
Kaliňák odovzdal hasičské vozidlo 
miestnemu DHZ. 

         Prostredníctvom organizovania 
a podpory rôznych podujatí (výstup k chate 
Birinka, oslava MDD, Memoriál Kolomana 
Holéczyho) sa snažíme udržovať kultúrno-
spoločenský život. Zároveň podporujeme aj 
miestne občianske združenia a iné 
zoskupenia pri ich činnosti v prospech obce.  
         Snažíme sa zveľaďovať majetok obce, 
a preto sme dali kompletne vymaľovať 
vnútorné priestory v materskej škole.  
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 

103/2015 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
program 7.zasadnutia obecného zastupiteľstva so 
zmenou programu, a to 
vypustením bodu 11. – prerokovanie žiadosti o 
odkúpenie parcely č. 218/49 
104/2015 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
a) za overovateľov zápisnice poslancov Ing. R. 
Bartoša a p. P. Belányiho 
b) za zapisovateľku Ing. Klaudiu Gallovú 
105/2015 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
záverečný účet obce za rok 2014 
106/2015 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
výročnú správu za rok 2014 bez 
výhrad 
107/2015 obecné zastupiteľstvo konštatuje, že obec 
Štítnik v období od 01.01.2014 do 
05.05.2015 hospodárilo v rozpočtovom provizóriu, 
počas ktorého bolo povinné 
dodržiavať ustanovenia § 11 Zákona NR SR č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
108/2015 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
zúčtovanie rozpočtových príjmov 
a výdavkov uskutočnených počas rozpočtového 
provizória s rozpočtom obce po jeho 
schválení 
109/2015 a) obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie protest prokurátora č. Pd 
119/15/8808-5 proti uzneseniu č. 23/2015 z 
11.2.2015 
b) vyhovuje protestu prokurátora č. Pd 
119/15/8808-5 proti uzneseniu č. 
23/2015 a zrušuje uznesenie č. 23/2015 z 11.2.2015 
110/2015 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení 
neskorších predpisov priamy prenájom 
nehnuteľnosti majetku Obce Štítnik 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to : 
- prenájom nebytového priestoru č. 1 o výmere 
podlahovej plochy 97,9 m2 
nachádzajúceho sa na prízemí budovy Dom služieb, 
Námestie 1. Mája, súpisné 
č. 168 postavenej na pozemku reg. C-KN parcelné č. 
51/2 v katastrálnom 
území Štítnik, zapísanej na LV č. 963, 

Uznesenia 
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného dňa 15.12.2015 

 
pre : fi BELA, Jelšavská 324, Štítnik, IČO : 
48040029 
za účelom prevádzkovania kvetinárstva a 
pohrebníctvo 
na dobu neurčitú odo dňa uzatvorenia nájomnej 
zmluvy, na nájomné 
10,00,- EUR/m2/rok a s podmienkou úhrady 
dodávky služieb spojených 
s nájmom, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je 
daný tým, že žiadateľ je fyzická 
osoba, ktorá je v tejto obci starostom obce a nový 
nájomca je jeho blízkou osobou, 
len v prípadoch uvedených v § 9a ods. 9 písm c 
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. Doterajší 
nájomca sa vzdal živnostenského 
oprávnenia a z dôvodu ďalšieho fungovania 
existujúcej prevádzky musí byť 
uzavretá nová nájomná zmluva, 
Zámer priameho prenájmu nehnuteľnosti majetku 
z dôvodu osobitného zreteľa 
bol zverejnený dňa 24.11.2015 
111/2015 obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie upozornenie prokurátora č. Pd 
101/15/8808-9 s tým, že pri tvorbe VZN o určení 
výšky príspevku za stravovanie 
v Školskej jedálni na rok 2016 sa bude riadiť 
záverom upozornenia prokurátora 
112/2015 obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie upozornenie prokurátora č. Pd 
125/15/8808-3 
113/2015 obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh 
dodatku č. 1 k VZN obce Štítnik č. 
4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady s pripomienkami a to 
zmenou sadzby poplatku z 
0,078 € / kg na 0,025€ / kg drobných stavebných 
odpadov bez obsahu škodlivín 
114/2015 obecné zastupiteľstvo menuje Ing. 
Milana Pamulu do funkcie preventivára 
požiarnej ochrany obce Štítnik 
 

V Štítniku, 16.12.2015 
Ladislav Belányi 

starosta obce 
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 

obecné zastupiteľstvo 
115/2016 schvaľuje program 8. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 
116/2016 schvaľuje zapisovateľku p. Janu Rogosovú 
overovateľov zápisnice Mgr. Yvetu Zdechovanovú a 
p. Miroslavu Beneovú 
117/2016 berie na vedomie informáciu OO PZ 
Štítnik o bezpečnostnej situácii v územnej 
časti obvodu obce Štítnik 
118/2016 berie na vedomie správu nezávislého 
audítora k účtovnej závierke Obce Štítnik 
k 31.12.2014 
119/2016 berie na vedomie správu nezávislého 
audítora ku konsolidovanej závierke obce 
za rok 2014 
120/2016 berie na vedomie správu hlavného 
kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 
2014 
121/2016 berie na vedomie konsolidovanú výročnú 
správu Obce Štítnik za rok 2014 
122/2016 schvaľuje úpravu rozpočtu obce k 
31.12.2015 
123/2016 neberie na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra obce k záverečnému účtu 
obce za rok 2015 
124/2016 neberie na vedomie záverečný účet obce za 
rok 2015 
125/2016 berie na vedomie správu finančnej kontroly 
Košice o odvode do štátneho 
rozpočtu vo výške 39 564,02 EUR 
126/2016 schvaľuje vypracovať právnu analýzu o 
ďalšom postupe obce vo veci porušenia 
finančnej disciplíny 
127/2016 schvaľuje návrh rozpočtu Obce Štítnik na 
rok 2016 s presunmi v rozpočte 
128/2016 schvaľuje VZN č. 1/2016 o určení 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom 
je obec Štítnik 
129/2016 schvaľuje dotáciu na rok 2016 pre 
Cirkevný evanjelický zbor a .v. v Štítniku 
vo výške 444 EUR 
130/2016 odporúča prejednanie žiadostí o 
poskytnutie dotácie pre DHZ Štítnik, Miestny 
Matice slovenskej, Štítnická Concordia, ŠK Baník 
Štítnik 
 

Uznesenia z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štítniku 
konaného dňa 16. marca 2016 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

 

131/2016 schvaľuje zámenu pozemkov registra 
C KN parcelné číslo 790/5 o výmere 264 m2, 
zastavané plochy a nádvoria a parcelné číslo 
790/6 o výmere 37 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, vedené Okresným úradom Rožňava v 
liste vlastníctva č. 2150 a pozemku registra 
C KN parcelné číslo 100/20 o výmere 6152 m2, 
zastavané plochy a nádvoria, vedené 
Okresným úradom Rožňava v liste vlastníctva č. 
149 v katastrálnom území Štítnik, obec 
Štítnik, okres Rožňava, vo vlastníctve Košického 
samosprávneho kraja, Námestie Maratónu 
mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016 za pozemky 
registra C KN parcelné č. 787/2 o výmere 4140 
m2, zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo 
788/4 o výmere 434 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, parcelné číslo 791/3 o výmere 176 
m2, zastavané plochy a nádvoria, parcelné 
číslo 791/4 o výmere 1968 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, parcelné číslo 791/5 o výmere 
1575 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcelné 
číslo 792/1 o výmere 732 m2, zastavané 
plochy a nádvoria v katastrálnom území Štítnik, 
obec Štítnik, okres Rožňava, vedené 
Okresným úradom Rožňava v liste vlastníctva č. 
1288 vo vlastníctve obce Štítnik, Námestie 1. 
mája 167, IČO: 00 328 871 bez finančného 
vyrovnania z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, 
ktorým je majetkovoprávne usporiadanie 
pozemkov pod komunikáciami. 
132/2016 schvaľuje nájom stavieb a pozemkov v 
k. ú. Štítnik pre obec Štítnik, okres 
Rožňava, vedeného Okresným úradom Rožňava 
v liste vlastníctva č. 149, a to: 
a) jedálne súpisné číslo 213 na pozemku registra 
C KN parcelné číslo 102/3, 
b) skladu súpisné číslo 213 na pozemku registra 
C KN parcelné číslo 102/2, 
c) budovy hradu súpisné číslo 621 na pozemku 
registra C KN parcelné číslo 102/4, 
d) budovy hradu súpisné číslo 622 na pozemku 
registra C KN parcelné číslo 102/5, 
e) pozemku registra C KN parcelné číslo 98/1 o 
výmere 288 m2, zastavané plochy 
a nádvoria,        (pokračovanie na ďalšej strane) 
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
Pokračovanie zo strany 4 
 
f) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/11 o 
výmere 188 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, 
g) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/12 o 
výmere 16 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, 
h) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/13 o 
výmere 16 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, 
i) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/14 o 
výmere 17 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, 
j) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/15 o 
výmere 16 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, 
k) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/16 o 
výmere 16 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, 
l) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/17 o 
výmere 16 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, 
m) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/21 o 
výmere 2445 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, 
n) pozemku registra C KN parcelné číslo 102/1 o 
výmere 3674 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, 
o) pozemku registra C KN parcelné číslo 102/2 o 
výmere 102 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, 
p) pozemku registra C KN parcelné číslo 102/3 o 
výmere 513 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, 
q) pozemku registra C KN parcelné číslo 102/4 o 
výmere 148 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, 
r) pozemku registra C KN parcelné číslo 102/5 o 
výmere 143 m2, zastavané plochy 
a nádvoria. 
 

Pre obec Štítnik, Námestie 1.mája 167, Štítnik, 
IČO 00328871, za nájomné vo výške 
50,-€ na rok na dobu nájmu 20 rokov, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ktorým 
je nájom pre samosprávu za účelom 
preinvestovania finančných prostriedkov na 
obnovu stavieb a plánovaný zámer ich využitia , 
tzn. sprístupnenie Bebekovského 
hradu verejnosti a rozvoj turizmu v obci. 
133/2016 schvaľuje spôsob prevodu a prevod 
vlastníctva stavieb v katastrálnom území 
Štítnik, obce Štítnik, okres Rožňava, vedených 
Okresným úradom Rožňava, v liste vlastníctva 
č. 149, a to: 
a) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C 
KN parcelné číslo 100/12 
b) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C 
KN parcelné číslo 100/13 
c) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C 
KN parcelné číslo 100/14 
d) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C 
KN parcelné číslo 100/15 
e) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C 
KN parcelné číslo 100/16 
f) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C 
KN parcelné číslo 100/17 
g) skleníka súpisné číslo 213 na pozemku 
registra C KN parcelné číslo 100/11 
pre obec Štítnik, Námestie 1. mája 167, Štítnik, 
IČO 00328871 za kúpnu cenu 1 € 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je 
nevyhovujúci stav týchto 
stavieb, v dôsledku čoho nie je možné ich 
využívať, je potrebné ich zlikvidovať 
a pozemky pod stavbami budú prenajaté obci 
Štítnik. 

 
V Štítniku, dňa 23.marca 2016 

Ladislav Belányi 
starosta obce 

 
Uznesenia z 9. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štítniku 

konaného dňa 16. mája 2016 v kancelárii starostu obce 
 
obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  
134/2016 -   kúpu nehnuteľností  zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym 
odborom Okresného úradu Rožňava, na liste vlastníctva č. 904 okres Rožňava, obec Štítnik, 
katastrálne územie Štítnik, a to:  
        Pokračovanie na strane 6 
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
- pozemok registra CKN, parcelné číslo 565/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 274 m2 

v spoluvlastníckom podiele 1/1 , 
- pozemok registra CKN, parcelné číslo 565/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 

v spoluvlastníckom podiele 1/1,  
- pozemok registra CKN, parcelné číslo 565/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2 

v spoluvlastníckom podiele 1/1,  
- pozemok registra CKN, parcelné číslo 565/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2 

v spoluvlastníckom podiele 1/1,  
- pozemok registra CKN, parcelné číslo 566 zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2 

v spoluvlastníckom podiele 1/1,  
- pozemok registra CKN, parcelné číslo 567 zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2 

v spoluvlastníckom podiele 1/1,  
- stavby – dom, súp. č. 313, postavenej na pozemku registra CKN, parcelné číslo 567 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1 
- stavby – dom, súp. č. 314, postavenej na pozemku registra CKN, parcelné číslo 566 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 139  m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1  v celkovej 
hodnote 11.800,- €. 

 
V Štítniku 16. mája 2016                                                                        Ladislav Belányi 

                                starosta obce 

Obecný úrad aj touto cestou ďakuje: 

p. Ondrejovi Kalinovi za pomocné práce na cintoríne, 

p. Ing. Rasťovi Bartošovi, že dal vyčistiť čiernu skládku TKO v lokalite Háj, 

p.  Imrichovi Ďuránovi za vytrhanie stromov na cintoríne, 

p. Jánovi Gallovi za sponzorské práce na elektrickom vedení na ihrisku, 

p. Adriánovi Hlaváčovi za pomocné práce v areáli vodného hradu, 

Poľovnickému združeniu KOMPOSESORÁT Štítnik, 

KOMPOSESORÁTU Štítnik a jeho zástupcovi p. Jozefovi Jurčovi, 

p. Danielovi Vidovi za zeminu na ihrisko, 

p. Milanovi Gallovi za zemné práce, 

p. Jánovi Zobolovi, 

p. Jožovi Zobolovi, 

p. Pavlovi Belányimu, 

p. Martine Belányiovej 

a všetkým, ktorí prispievajú k zveľaďovaniu obce  

a sú nápomocní pri organizovaní rôznych verejných akcií. 
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 

         Náplň práce terénneho sociálneho pracovníka a terénneho pracovníka: 
• poradenstvo pri riešení sociálnych a rodinných problémov 
• poradenstvo a pomoc pri zabezpečení základných životných potrieb 
• mapovanie prostredia – vytváranie sociálnej mapy 
• krízová intervencia v ťažkých životných situáciách 
• uľahčenie komunikácie medzi klientom a inštitúciami, sprevádzanie klienta 
• spolupráca s inštitúciami, škola (pri zápise žiakov, pri monitorovaní dochádzky, záškoláctva) lekárske pracovisko 
(všeobecný lekár, pediater, nemocnice), Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (sociálno-právna ochrana detí a sociálna 
kuratela, dávka v hmotnej núdzi, dôchodky, sociálne dávky) polícia, súdy, exekútorské úrady (dohody o splátkovom 
kalendári), Sociálna poisťovňa 
• poradenstvo v oblasti zamestnania (písanie žiadostí, životopisov, súhlasu so spracovaním osobných údajov, 
hľadanie kontaktov na internete) 
• spolupráca s detskými domovmi a špeciálnymi základnými školami 
• podpora klientov k rozvoju kompetencie a samostatnému riešeniu svojich problémov 
         Naša práca sa zameriava najmä na tieto oblasti: 
Zamestnanosť: pomoc klientom pri vyhľadávaní voľných pracovných miest, príprava na pracovný pohovor, pomoc 
klientom pri ich evidencii ako uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR, spolupráca s ÚPSVaR, písanie životopisov, 
žiadostí do zamestnania a súhlasov so spracovaním osobných údajov. 
Bývanie: asistencia pri vyhotovení žiadostí o nájomné byty, asistencia pri získaní stavebných povolení, pri riešení 
poplatkov za vodné, stočné, elektrinu, plyn, nájom, kontroly hygieny bývania, 
Zdravie:  spolupráca so zdravotníckymi zariadenia, podpora zodpovedného prístupu k zdraviu, poradenstvo 
a konzultácie najmä ohľadne preventívnych prehliadok u detí, mapovanie dodržiavania hygieny, 
Prevencia sociálno-patologických javov: prevencia problémového spracovania a zanedbávania starostlivosti o deti, 
umiestňovanie klientov do špeciálnej základnej školy, poskytovanie súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní 
pri riešení trestných konaní, spolupráca s pracovníkmi sociálnej práce ochrany práv detí a sociálnej kurately. 
Financie a hospodárenie :vedenie klientov k efektívnemu hospodáreniu a finančnými prostriedkami, poradenstvo 
a vyhotovenie splátkových kalendárov, komunikácia s exekútormi, exekútorskými úradmi, bankami, súdmi, a inými 
inštitúciami, poradenstvo za účelom zvýšenia  finančnej gramotnosti. 
Vzdelávanie: podpora vzdelávania, spolupráca so školami, doučovanie detí z rôznych predmetov, efektívne trávenie 
voľného času, voľnočasové aktivity 
Sociálne zabezpečenie: intervencia súvisiace so stratou zamestnania a nezamestnanosťou, poradenstvo a pomoc 
s vybavovaním dávok, kompenzačných príspevkov, opatrovateľských príspevkov, starobných a invalidných 
dôchodkov, štipendií 
 

ČČČČinnosinnosinnosinnosťťťť sociálneho pracoviska sociálneho pracoviska sociálneho pracoviska sociálneho pracoviska    
         Obec Štítnik je už druhý rok zapojený do Národného projektu 
Terénna sociálna práca v obciach (NPISP) ktorý je realizovaný 
v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 
         V našej obci terénnu sociálnu prácu vykonáva jedna terénna 
pracovníčka ISP a jeden terénny pracovník IP, ktorí sú zamestnancami 
obce. Ich úlohou je pomáhať klientom pri hľadaní optimálneho 
spôsobu riešenia ich problémov a sprevádzať ich pri realizácii tohto 
riešenia. Sociálnu prácu vykonávajú v súlade s príslušnými sociálnymi 
zákonmi a odbornými poznatkami, v súlade s princípmi terénnej 
sociálnej práce a etickými zásadami sociálneho pracovníka. 

Naša práca v jednotlivých oblastiach pomoci prebieha hlavne 
v teréne čo má pozitívny vplyv najmä na otvorenosť klientov voči 
nám, pretože vo svojom prirodzenom prostredí sa cítia sebaisto 
a uvoľnene rozprávajú o svojich problémoch. 
Hlavným cieľom projektu je zavedenie sociálnej služby, 
zvyšovanie jej dostupnosti, kvalitné poradenstvo a informácie pre 
osoby ohrozené sociálnymi vylúčením prostredníctvom terénnej 
sociálnej práce so zameraním na rozvoj schopnosti týchto osôb 
viesť samostatný život, integrovať sa do schopnosti a zároveň 
podporovať zmenu postoja ostanej  komunity. 
                          Mgr. Erika Gallová a Ľubomír Karalo 
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OKIENKO DO MATERSKEJ ŠKOLY 
Akcie v materskej škole 

5.1.2016 sme navštívili ZŠ v Štítniku, kde sme si 
pozreli bábkové predstavenie Čert a Káča, ktoré zahral 
pán Milko z Bratislavy. Deťom sa predstavenie páčilo, 
v závere si spoločne s drevenými bábkami zaspievali 
a zatancovali. 

28.1.2016 sme si naplánovali turistickú vychádzku do 
doliny, ktorá nebola však obyčajná, lebo sme si pre 
zvieratká pripravili všelijaké dobroty, mrkvu, chlebík, 
zemiaky, proso.... Zvieratkám sme pripravili 
zeleninový stromček, z ktorého sa tešili zvieratká 
i deti. 

Ešte v ten deň nás čakalo jedno prekvapenie. Do našej 
MŠ zavítalo divadlo z Rožňavy, Šaško Jaško so 
svojou kamarátkou, ktorí nám zahrali divadielko 
Oslava. Bola to rozprávka o tom, ako si psíček 
a mačička piekli tortu. Divadielko sa deťom páčilo, 
pretože i oni sa premenili na zvieratká, ktoré prišli na 
narodeninovú oslavu, kde si spoločne zamaškrtili 
a zatancovali.  

Posledný týždeň pred jarnými prázdninami sa naša MŠ premenila 
svojou výzdobou na karnevalovú MŠ. Z každého kúta sa na nás 
pozerali masky, ktoré sme si zhotovovali počas hier i aktivít 
v priebehu celého týždňa. Vyvrcholením bol karneval, ktorý si 
deti užili v piatok 13.2.2016 v priestoroch MŠ za prítomnosti 
svojich rodičov, starých rodičov. Po chodbe sa roztancovali 
princezné, víly, šašovia... Každá maska sa prítomným predstavila 
a bola odmenená sladkou odmenou.  

23.2.2016 si deti pozreli divadelné predstavenie Zvieratkovo - Návšteva. Bolo to 
pokračovanie príbehov zo Zvieratkova, kde sa deti premenili na zvieratká, ktoré sa priamo 
zapájali do deja rozprávky. Deti upratovali, spievali, tancovali a veľkým potleskom sa 
s divadielkom rozlúčili.  

25.2.2016 sme v našej MŠ uskutočnili prehliadku poézie a prózy, ktoré pripravili p. 
učiteľky Liptáková a Vesterová. Deti vystúpili so svojimi básničkami, krátkymi príbehmi. 
Za svoje vystúpenie boli odmenené  omaľovánkou a sladkosťami. 

MDŽ, tento krásny sviatok všetkých žien sme si pripomenuli tým, že tento deň sme išli pozdraviť ženy 
z klubu dôchodcov. Pre tety sme si pripravili kultúrny program a malú pozornosť vo forme darčeka. Tety 
detičky odmenili vrelým potleskom a sladkou odmenou.  



27.6.2016 pekné slnečné dopoludnie sa naše detičky v prítomnosti žiakov zo ZŠ 4. ročníka dohodli, že si náš 
asfaltový chodník pokreslia svojimi kreslenými postavičkami. Potom sa ešte spoločne zahrali zábavné hry.  
30.6.2016 o 13:30 sa konala v priestoroch MŠ “ Slávnostná rozlúčka predškolákov“. Trieda bola vyzdobená, 
detičky pripravené s kultúrnym program a rodičia dojatí zo svojich budúcich prváčikov. Pani riaditeľka im na 
pamiatku odovzdala osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, knihy a perá. Detičky si pripili 
detským šampanským, posedeli si pri pudingovo ovocnom pohári a po spoločnom strávenom popoludní sa všetci 
rozišli domov.                           Katarína Vesterová 
 

8.6.2016 si pre deti pani uč. Vesterová pripravila 
dopoludnie pod názvom ,,Cesta za pokladom‘‘. Deti 
podľa vyznačenej trati sa vybrali hľadať cestu za 
pokladom. Cestou museli splniť niekoľko úloh, čistili les 
od odpadkov, správne pomenovali lesné zvieratká, 
poznávali turistickú tabuľu Štítnika, zbierali šišky, 
z ktorých na školskom dvore vytvorili veľké srdce, ktoré 
spája všetkých ľudí. Po splnení všetkých úloh deti našli 
poklad, ktorý bol ukrytý na strome a z ktorého mali 
veľkú radosť.  
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OKIENKO DO MATERSKEJ ŠKOLY 
         Marec, mesiac knihy nás motivoval navštíviť našu obecnú knižnicu v Štítniku. Pani Oláhová deti milo 
privítala, spoločne si pozreli priestory knižnice, prečítala im rozprávku, porozprávali sa o knihách a vyrobili si 
záložku do kníh. Naše deti pani Oláhovej zaspievali, recitovali krátke rozprávky, príbehy. Po skončení všetkých 
aktivít ich pani Oláhová odmenila farebnými balónikmi a sladkou odmenou. 
21.3-23.3.2016 si deti pripomenuli blížiace sa sviatky jari a Veľkú noc. Strihali, lepili, maľovali vajíčka, kuriatka, 
zajačiky a pritom hovorili o oblievačke, ktorá ich v najbližších dňoch čaká.  
1.4.2016 sa konal slávnostný zápis do prvého ročníka ZŠ v Štítniku. Detičky privítala pani riaditeľka Motúzová 
a pani učiteľka Alicka Spišáková, ktorá ich privíta i v septembri.  
8.4.2016 deti interpretovali detské piesne, ľudové piesne v súťaži v speve: Spevom k srdcu, ktorú pripravila pani 
riaditeľka Kolesárová. Za ich hudobný prejav boli odmenené sladkou odmenou.  

 

22.4.2016 z príležitosti DŇA ZEME sme sa zahrali na 
ochrancov prírody, ktorí sa snažili aby prostredie 
v ktorom sa hráme bolo zelené, čisté bez smetí 
a odpadkov. Detičky vytrhávali burinu, siali semienka 
kvietkov, zbierali papiere a iný odpadový materiál.  

9.5.2016 sa začala téma týždňa: Štítnik je moja obec. Pri 
tejto téme sa deti oboznamovali s významnými budovami 
Štítnika. Pri tejto príležitosti sme sa zúčastnili kladenia 
vencov k výročiu oslobodenia našej obce nad fašizmom. 
Okrem tohto slávnostného aktu sme si prezreli vodný 
hrad, morový stĺp a navštívili sme najväčšiu pamiatku 
nášho mesta, Evanjelický gotický kostol, ktorý sa deťom 
páčil a veľmi ich zaujalo aj pútavé rozprávanie pána 
farára .  

11.5.2016 naše detičky vyjadrili lásku k mamičkám 
bohatým kultúrnym programom. Recitovali básničky 
o mamičke, spievali, tancovali, zahrali divadielko. 
V závere programu mamičkám podarovali darčeky.  

1.6.2016 majú sviatok všetky deti celého sveta. 
Tie naše sa v tento deň premenili na úspešných 
športovcov, ktorí si zmerali sily na našej školskej 
olympiáde. Olympiádu pripravila pani uč. 
Kurčáková. Slávnostným pochodom a zapálením 
,,olympijského ohňa‘‘ sa začala olympiáda. Deti 
súťažili v behu okolo méty, skoku do diaľky, 
v hode loptičkou. Najlepší boli odmenení 
medailami a potleskom. V závere deti potešila 
opekačka - chlebík, cibuľka..  
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         V školskom roku 2015/2016 
navštevovalo školu 288 žiakov, z toho na 1. 
stupni 103 žiakov v šiestich triedach, na 2. 
stupni 188 žiakov v 11 triedach. Chlapcov 
bolo 156, dievčat 132.  

         V školskom klube detí pracovali 3 
oddelenia s 88 zapísanými žiakmi. Pomoc 
pri odprevádzaní žiakov ŠKD k autobusu 
vykonávali asistenti učiteľa. 
Dochádzajúcich žiakov bolo 197, rómskych 
žiakov 224, v školskej jedálni sa stravovalo 
281 žiakov. V hmotnej núdzi bolo 155 
žiakov, čo je viac ako 50 %, takže všetkým  
žiakom  vznikol nárok na stravovanie 
zadarmo a učebné pomôcky dvakrát ročne 
v hodnote 17 eur. 
Vyučovanie v škole prebiehalo podľa 
učebných plánov zostavených podľa 
Štátneho vzdelávacieho programu. Prvý 
a piaty ročník postupovali podľa 
inovovaných učebných osnov.  
V škole sa vyučovala etická výchova 
a náboženstvo v rozsahu jedna hodina 
týždenne vo všetkých ročníkoch. Z cudzích 
jazykov sme vyučovali na prvom stupni 
anglický jazyk od 3. ročníka 3 hodiny 
týždenne, na druhom stupni anglický jazyk 3 
hodiny týždenne a ruský  a nemecký jazyk 
ako druhý cudzí jazyk 1 hodinu týždenne.  
V popoludňajšej činnosti boli žiaci zaradení 
do 23 záujmových útvarov, v rámci ktorých 
sme zaradili aj prípravu na vyučovanie.  
Žiaci našej školy sa počas školského roka 
zúčastnili rôznych podujatí, exkurzií 
a súťaží. K najzaujímavejším patrili Noc 
výskumníkov v Košiciach, Deň Ľudovíta 
Štúra, Deň komplimentov, Deň zdravia 
a mlieka, Tunel Slavošovce, exkurzia vo 
Hvezdárni v Rožňave, v rodnom dome P. E. 
Dobšinského v Slavošovciach, v Steel parku 
v Košiciach, v Kasárňach v Rožňave.  
 
        Kultúrne podujatia: tanečné vystúpenie 
Žilku – finalistu súťaže Česko –Slovensko  
 
 

 
má talent, divadelné predstavenie Zlaté kura,  
 
 
bábkové divadlo Čert a Káča, výchovný  
koncert -  Spoločenské tance a  Vianočný 
koncert. 
         Aj v tomto školskom roku sa 
uskutočnil vo februári lyžiarsky kurz  žiakov 
2. stupňa a v máji sa žiaci 1. stupňa 
zúčastnili Školy v prírode v Zbojskej.  
        Žiaci našej školy sa aktívne zapájali do 
okresných vedomostných aj športových 
súťaží, na ktorých získali popredné 
umiestnenia. Matematická olympiáda 1. 
miesto, Fyzikálna olympiáda 2. miesto, 
Pytagoriáda – 4. Miesto. Úspešných 
riešiteľov mala naša škola aj v Olympiáde zo 
slovenského jazyka a literatúry, v 
biologickej, geografickej, chemickej 
olympiáde aj v súťaži Expert, Maksík a 
Maks  i Matematický klokan. V  Technickej 
olympiáde získali naši žiaci 3. miesto 
a v súťaži Envitalent – 2. miesto.   
Zúčastnili sa súťaží prednesu poézie a prózy 
Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťko, v 
súťaži prednesu rozprávok Zlatá podkova, 
zlaté pero, zlatý vlas. 
 
         Dobre si počínali naši žiaci v Súťaži 
mladých záchranárov – v rámci okresu  sa 
umiestnili na  2. mieste. 
Z množstva  športových súťaží  boli naši 
žiaci najúspešnejší v Cezpoľnom behu – 
okresné kolo – 1. miesto, účasť na krajskom  
kole 
Futbal Coca cola cup 1. miesto v okrese, 
Basketbal – 2.miesto, Florbal – 6. miesto 
v okrese. 
Úspešní boli nielen v kolektívnych, ale aj 
individuálnych športoch. V atletike získali: 
1.miesto v skoku do výšky, 2. miesto 
v skoku do diaľky, v behu na 60, 300 m 
3. miesto v behu na 300 a 1000 m. 
Počas školského roku  bolo testovanie žiakov 
5. a 9. ročníka, na ktoré sa svedomito 
pripravovali. Žiaci deviatych ročníkov 
úspešne zvládli prijímacie skúšky na stredné 
školy a všetci boli prijatí na vybrané školy. 
 

Základná škola ŠtítnikZákladná škola ŠtítnikZákladná škola ŠtítnikZákladná škola Štítnik    
 

OKIENKO DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY 
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
ZZZZ     ččččinnosti m iestnej knižnice innosti m iestnej knižnice innosti m iestnej knižnice innosti m iestnej knižnice     

Čítajme si... 

         Dňa 02.júna 2016 v spolupráci so ZŠ v Štítniku sa 
zúčastnilo 59 detí pokusu o prekonanie rekordu o 
najpočetnejší detský čitateľský maratón. 

        V 9.ročníku podujatia "Čítajme si ", čítalo 40 954 
detí a mladých ľudí z 237 miest a obcí z celého 
Slovenska. Tento projekt organizuje Linka detskej istoty s 
cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať 
na význam literatúry pre detského čitateľa. Krstnou 
mamou projektu je pani Oľga Feldeková.        –ao- 

Prázdninové leto vPrázdninové leto vPrázdninové leto vPrázdninové leto v    kniknikniknižnicinicinicinici    

PRÍĎTE SA ZABAVIŤ A UŽITOČNE STRÁVIŤ VOĽNÝ ČAS , NIEČO NOVÉ SA 
DOZVEDIEŤ.  

Začíname 08.07.2016 od 13:00 do 15:00 každý piatok v týždni počas letných mesiacov JÚL – 
AUGUST pre deti materských a základných škôl prvého stupňa . 

Aktivity : čítanie rozprávok, spoločenské hry, detské šikovné ruky ( kreslenie, strihanie, 
lepenie). 

Tešíme sa na Vás. 

NOVÉ KNIŽKY: 
 

Dominik Dán        Červený kapitán 

Jo Nesbo        Netopierí muž 

Lars Kepler        Svedkyňa ohňa 

Jana Pronská        Rebelka 

Andrea Rimanová       Bludisko 

Paula Hawkins        Dievča vo vlaku 

Táňa Keleová-Vasilková       Tichá bolesť 

Christy Beam Wilson       Zázraky z neba 

Mária Hamzová        Nechcela som ťa stretnúť 

Zaujímavé kniZaujímavé kniZaujímavé kniZaujímavé knižné titulyné titulyné titulyné tituly    

NIEČO PRE MLÁDEŽ: 
Rick Yancey       Nekonečné more, Piata vlna 
James Dasher          Labyrint 1,2,3 
Kristína Lovasová    Kamaráta nebozkávaj 
 
NAJČÍTANEJŠIE: 
Monika Wurm            Slzy predaných dievčat 
Jasinda Wilderová     Strácam sa v tebe,  
                                      Strácam sa v sebe 
John Green           Na vine sú hviezdy 
Jo Nesbo           Prízraky, Syn 
Lars Kepler           Stalker 
Jana Pronská          Hriech prvej noci, Veverica, 
           Zranená ľúbosť 
Darina Hamarová      Slzy muža,  
                                     Životom nekráčam sama 
Robin Cook          Vražda na diaľku 

Obecný úrad aj touto cestou ďakuje p. Tatiane Belányiovej,  
MUDr. Márii Tešlárovej a Obci Honce  za darované knihy. 

 



IV. Matičný fašiangový bál 
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ZO ŽIVOTA MO MS 
         Jedným z tradičných slovenských období 
roka je čas fašiangov, ktoré sa vyznačujú 
hudbou, tancom, smiechom, veselosťou, či 
spevom, ktoré sú najviac prítomné práve na 
zábavách a báloch. Práve túto tradíciu sa 
snažíme dodržiavať aj v Štítniku, kde sme 
usporiadali už tradičný fašiangový bál.  V  
mrazivý sobotný večer  o 19. 00 hodine sa 
zábava mohla začať.  Sála bola pekne 
vyzdobená a stoly nachystané ešte deň 
predtým, aby už v sobotu bolo všetko, ako má 
byť. Na stoloch čakalo hostí menšie 
občerstvenie v podobe koláčikov. Do tanca až 
do rána bieleho hrala hudobná skupina SAKO, 
ktorá sa  postarala o výbornú atmosféru. Okolo 
polnoci sa hostia zapozerali na svoje 
tombolové lístky a dúfali, že sa im niečo 
pošťastí vyhrať. Ako to už býva, niektorí 
vyhrali viackrát, iní ani raz. Nič sa nestalo, 
nabudúce sa to podarí. Ceny boli pestré, od 
domácich spotrebičov, prezentačných 
materiálov,  prútených metiel až po kohúta, či 
jahňa. Touto cestou by som sa chcel v mene 
všetkých poďakovať naším sponzorom:  OÚ 
Štítnik, členom Miestneho odboru MS v 
Štítniku, komposesorátu Štítnik, rod. Ladislava 
a Pavla Belányia, rod. Almášiovej, Štefanovi 
Vidovi, Jánovi Sisikovi, Márii Mandelíkovej, 
Jánovi Gallovi, Miriam Blaškovej, Ondrejovi 
Kalinovi,  Karolovi Hadžegovi, Zuzane 
Holókovej, rod. Sedmákovej, Andrei 
Belákovej, Adrianovi Hlaváčovi, Ondrejovi 
Urbanovi, optike Štítnik.                                                                   
 

Osadzovanie tabúľ na turistickú trasu 
Štítnik – Ochtinská aragonitová jaskyňa 

         Za cieľom zlepšenia turistickým možností 
v oblasti Štítnika sme sa rozhodli spropagovať 
turistický chodník po modrej značke, ktorá začína 
už v Plešivci. Chodník je nenáročný, vhodný aj pre 
menej zdatných turistov. Od Štítnika v smere na 
Hrádok sme sa rozhodli teda osadiť náučné tabule, 
ktoré by návštevníkov tejto lokality informovali 
o prírodných a historických pomeroch. Obsahovú 
náplň tabúľ som pripravoval v spolupráci so 
študentmi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 
Marekom Peňaškom (návrh dizajnu informačných 
tabúľ), Dominikou Šiškovou, Tatianou 
Pienčákovou.  Za ich čas a ochotu im ďakujem, 
pretože pochádzajú z iných regiónov Slovenska, no 
dobrovoľne pomohli. Keďže všetci študujeme 
učiteľstvo, obsah tabúľ sme sa snažili prispôsobiť 
najmä žiakom a bežným turistom. Tabule sme mali 
osadzovať ešte minulú jeseň, no z rôznych dôvodov 
sa to nepodarilo a tak sme počkali nastávajúcu jar. 
Na 9.apríla sme vyhlásili brigádu, no 
„dobrovoľníkov“ sme sa nedočkali. Zišli sme sa 
piati členovia MOMS Štítnik a Marek Pazera, ktorý 
už vopred prisľúbil svoju účasť na realizácii 
projektu. V pláne bolo osadiť tri tabule a vyčistiť 
chodník od náletových drevín. Vzhľadom na počet 
ľudí sa všetky ciele nenaplnili. Podarilo sa nám však 
osadiť dve tabule. Dobrovoľníci boli potrební aj na 
vodnom hrade, kde prebiehala brigáda, ku ktorej 
sme sa potom pripojili aj my. Tu bolo brigádnikov 
niekoľko, no zo Štítnika asi päť, čo je podľa mňa na 
hanbu. Čo už, mnohí majú len reči. 

         Naša snaha však nekončí, v práci budeme 
pokračovať. Celkovo je v pláne osadiť 10 tabúľ, 
čiže brigád v budúcnosti  bude ešte niekoľko. 
Samozrejme chce to čas, financie a ochotu. 

Autor článkov:  Mgr. Peter  Vester 
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ZO ŽIVOTA MO MS 
Ďalšia pamätná tabuľa odhalená 

         V sobotu štítnickí matičiari slávnostne začali 

“hasičský deň”, ktorý bol pre Štítničanov úspešný. 

Veď v súťaži družstiev získali prvenstvo.  

         Ráno sme slávnostne odhalili ďaľšiu pamätnú 
tabuľu významnému Štítničanovi venovanú 
Kolomanovi Holéczymu,  ktorý bol 68 rokov 
významným požiarnikom “Zemským veliteľom” . 

         Na slávnosti sa okrem Matičiarov pracovníkov 
OÚ, spevokolu zúčastnili aj predstavitelia okresného 
hasičského výboru OV DPO Rožňava  a samozrejme 
potomkovia pána Holéczyho.  

         Dôstojná slávnosť zarosila nejedno oko aj 
odvážnych požiarnikov. Takto sme znova naplnili 
našu prvotnú matičnú myšlienku “Spoznávajme sa”. 

Mgr. Janka Vranová, MO MS Štítnik 
 

Výlet do Tatier 
         23. júna obecný úrad zorganizoval pre dôchodcov výlet do Vysokých Tatier. Na prechádzke okolo 
Štrbského plesa sme sa kochali prekrásnymi scenériami Tatranských štítov a obdivovali sme 
majestátnosť našich veľhôr. Po spoločnom obede v obchodnom centre „Fórum“ v Poprade sme v sebe 
nezapreli „nákupnú vášeň“ a navštívili sme množstvo obchodíkov. 
         Po šťastnom návrate domov sme večer zaspávali s pocitmi pekne prežitého dňa. Už teraz sa 
tešíme, ktorý ďalší kút Slovenska navštívime na budúce. 
                     -jr- 

Zákutia Štrbského plesa majú svoje čaro. Po náročnej prechádzke chvíľka oddychu... 
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         V sobotu zo Štítnika vyšla znovu 
expedícia za tajomstvami našich miest.  
Tentokrát nás túlavé nohy zaviedli na tajomné 
miesto, ktoré dejinami žije dodnes, nachádza 
sa 15 kilometrov od Popradu a patrí medzi 
okresné mestá a v centre Regiónu Spiša 
zaujalo miesto s patričnou úctou kráľovského 
mesta. Organizuje každoročne festival 
ľudových remesiel a tradičnej kultúry a aj keď 
sme prišli do Kežmarku predčasne, neľutovali 
sme. Po dlhej ceste sme dorazili do 
historického centra. Cieľom výpravy bolo 
centrum mesta, Kežmarský hrad, drevený 
artikulárny kostol, jeho novší brat z prelomu 
18. a 19 stor. Drevený artikulárny kostol 
reprezentuje kultúru našich cirkevných dejín. 
18. stor. je typické reformáciou a 
protireformáciou. Kežmarčania dostali na 
rokovaní snemu tzv. Artikulu, čiže výnimku 
o postavení kostola pre veriacich augsburského 
vyznania. Podmienkou bolo, že kostol si 
museli veriaci sami zaplatiť a postaviť tak, aby 
nezavadzala pokiaľ možno mimo centra mesta. 
Tak sa obyvatelia Kežmarku zomkli, našli 
financie cez dary a príspevky a s pomocou 
lodných majstrov z Švédska postavili 
špecifický kostol z dreva za použitia takej 
techniky, ako boli na lodi zvyknutí. A kostol 
stojí dodnes silou, ktorú celkom človek ani 
v modernej dobe nedokáže plne chápať aj bez 
priamych základov. Počas prestávky sme si 
pozreli aj jeho mladšieho murovaného brata, 
kde sme si pozreli aj suveníry a malomúzeum 
Imricha Tököliho. Hlavnou časťou programu 
bola návšteva  

Kežmarského hradu. Na naše prekvapenie na 
nádvorí hrala hudba a zblízka sme si mohli 
pozrieť ako sa vedia zabaviť a  uctiť si predkov 
aj členovia našej nemeckej menšiny – 
Karpatskí Nemci. Veď aj napokon názov 
podujatia bol zbližovanie národov. To nám 
spríjemnilo pobyt v Kežmarku ale kvôli tomu 
sme do hradu neprišli. Pozreli sme si zákutia 
hradu a človek máva povestné ,,De ja vu,, ja 
som tu už bol. Hrad je situovaný s muzeálnou 
expozíciou v hradných vežiach a budovách. 
Nás zaujali hneď presuny  po hradbách po 
drevených doskách, ktoré nadobúdali dojem 
majestátnosti a presunu pri obliehaní. V každej 
zastávke bola tematická expozícia: Lekárnik 
a lekáreň 19 stor., cechy mesta, život šľachy 
a meštianstva, expozícia streleckého spolku, 
zbraní  a pod. pri lekárni sme mali sto chutí 
namiešať si nejaký svoj elixír. Zasmiali sme sa, 
keď vedúca lektorka poznamenala, že to nie je 
možné, ale s deťmi je napokon vždy 
sranda.           Špecifická je vyhliadková veža 
s hladomorňou. Z tejto veže sú unikátne zábery 
na mesto. A asi aj závraty, keď sa človek 
pozrie dole. Skvelý deň sme spestrili obedom 
v reštaurácii a výlet sme zakončili zastávkou 
vo Vrbove na termálnom kúpalisku s liečivou 
vodou. Po pohybe a poznaní bol čas na relax 
a silou vôle sme poslali búrku naspať na juh, 
aby nás nerušila. Za tento poznávací zájazd 
ďakujeme Mgr. Janke Vranovej a MO MS 
Štítnik, pričom  pevne verím, že sa dočkáme 
pokračovania cyklu po stopách minulosti.  
Verím že sa niekedy do Kežmarku vrátime 
a pobudneme tu viac času. 
 

 

 

 

 

 

ZO ŽIVOTA MO MS 
Potulky dejinami miest: Kežmarok 

A na záver, pár slov predsedníčky MO 
MS v Štítniku Mgr. Janky Vranovej – 
Snažíme sa  spájať užitočné s 
príjemným a vždy s našou stálou 
myšlienkou “spoznávajme sa” i svoju 
históriu i naše Slovensko. Prežili sme 
krásny deň. 

Mgr.Jakubovský Jozef, externý účastník 
zájazdu z MO MS Vlachovo. 
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         P resne o polnoci ozvala sa  siréna na 
tunajšej H asičskej zbrojn ici, oznám ila  
obyvateľstvu príchod N ového roku 
a slávnostný vstup do prvého roku D ruhej 
Päťročnice. 
         Členovia Požiarneho zboru  usporiadali 
tradičnú Silvestrovskú zábavu 
Dňa 2 . Januára ráno o 5  (p iatej) hodine 
m iestny rozhlas upozornil obyvateľstvo na 
slávnostný vstup do D ruhej Päťročnice. 
P racujúci našej obci boli práve prevádzaní 
hudbou m iestneho rozhlasu . Taktiež  sa  
previedol súpis hospodárskych zvierat, ktorý 
prebiehal h ladko, bez akýchkoľvek ťažkostí. 
Stav je nasledovný: 
kravy v  počte 191 kusov aj s teľatm i, býkam i 
a  vôlm i, stav ošípaných je 279 kusov, stav koní 
je 33 kusov, stav kôz je 37 kusov, stav oviec je 
233 kusov, stav hydiny je 1  399 kusov. Ú bytok 
nastal m orom  v tunajšej obci. 
         Dňa 10. Januára bola  v  obci prevedená  
beseda so ženam i našej obci. V ýboru  žien  –  
ohľadne plnenia A kčného p lánu na zvyšovanie 
výroby poľnohospodárskych produktov. N a 
tejto besede sa  zúčastn ili a j zástupkyne 
O kresného národného výboru  z  R ožňavy, 
v  d iskusii poukázali na to,, aby sa naše ženy 
viacej zapájali do nárazových prác a  boli 
nápom ocné pri zdolávaní ú loh N árodném u 
výboru . 
         V  obci boli prevedené besedy, a  to na  
tém y: „D održiavanie agrotechnických  opatreníD održiavanie agrotechnických  opatreníD održiavanie agrotechnických  opatreníD održiavanie agrotechnických  opatrení“ 
a  „ Používanie um elých  hnojívPoužívanie um elých  hnojívPoužívanie um elých  hnojívPoužívanie um elých  hnojív“, na ktorých 
prednáškach sa občianstvo v  m alom  počte 
zúčastňovalo. 
         Počasie začiatkom  januára je teplé, skoro  
ako v  jeseni. Z im a je bez „sňahu“, len  občas boli 
veliké vetry. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turista národný podnik B ratislava –  
podliehajúci pod H lavnú správu Slovenského 
výboru  pre telesnú výchovu a šport prevzal 
banský objekt K apusta štóly v  H ornom  
H rádku, kde je novo- nájdená jaskyňa. 
P rieskum né práce boli prevádzané v  rokoch 
1952, 1953 a 1954 kedy sa skončili. B ehom  
týchto prieskum ných prác bolo z istené, že ide 
o  aragonitovú jaskyňu, ktorej výzdoba je tak 
nádherná, že sa  vym yká z  rám ca krasových 
z javov Československej R epubliky a  ide 
o  európsku –  ak n ie svetovú zvláštnosť. 
H lavná správa geologického prieskum u v Prahe 
povolila likvidáciu  objektu  podľa návrhu 
V ýchodoslovenského R udného Prieskum u 
a s touto likvidáciou  súhlasil tiež  a j O bvodný 
banský úrad v  K ošiciach. N a základe toho zo 
strany V SR P bolo pracovisko zlikvidované. 
          O bvodný banský úrad K ošice udelil tiež  
súhlas ku zachovaniu drevenej „výbuše“ 
a  výstroja  K apusta štôly za účelom  ďalšieho 
prevádzania prác a  prieskum u jaskyni. O d tejto  
doby všetku zodpovednosť, škody a  úrazy 
v  objekte preberá na seba Turista národný 
podnik B ratislava a  preberá jaskyňu v takom  
stave, v  akom  sa nachádza. 
         K apusta štôla  nachádza sa v  katastri 
obcí Štítn ik  a  O chtiná, okres R ožňava, kraj 
K ošice. B anské diela  K apusta štôly sú  razené 
vodorovne, sú tam  chodby, priekopy 
a  vertikálne kom íny. O d ústia  štôly razená je 
vo filtroch v  d ĺžke asi 60-80 m etrov. O statné 
banské diela  sú  väčšinou  razené v  ankarite 
a  okri. P rofil banského diela  je rezaný väčšinou 
4  m 2. B anské m apy sa nachádzajú  v  V SR P 
Jelšava. 
         V  m iestnosti O sem ročnej strednej školy 
bola  zadržaná prednáška na tém u: „A ké A ké A ké A ké 

VYBERÁME Z KRONIKY 

         O tom, že i história môže byť zaujímavá sme sa mohli presvedčiť veľakrát. Najmä, keď sa 
minulosť viaže k našej krajine, okoliu, či rodnej obci. Vždy je tu niečo, čo nás s ňou neviditeľne 
spája. Teraz sa vyberieme do čias, ktoré nie sú tak blízke, ale ani vzdialené a niektorí z vás boli 

možno ich priamymi svedkami alebo si ich pamätajú z rozprávania. Nielen udalosti, ale aj autentický 
spôsob vyjadrovania a použitých slov nás môže zaviesť do doby, ktorá odráža život pred 

šesťdesiatimi rokmi v našej obci. Nie vždy  jednoduché, no pravdivé časy nech nám slúžia na 
pozastavenie a zamyslenie aj v dnešných dňoch. 

Stalo sa pred 60. rokmiStalo sa pred 60. rokmiStalo sa pred 60. rokmiStalo sa pred 60. rokmi    
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zvieratá  žili pred  1000000  (m ilión ) zvieratá  žili pred  1000000  (m ilión ) zvieratá  žili pred  1000000  (m ilión ) zvieratá  žili pred  1000000  (m ilión ) rokm irokm irokm irokm i“, 
ktorú  predniesol s. Július P iljan  učiteľ –  lektor  
O kresného D om u O svety. 
        K oncom  januára na úrade M iestneho 
národného výboru  pracovník F inančného 
odboru  R ady O kresného národného výboru  
R ožňava za spoluúčasti občanov -  
dobrovoľných pracovníkov vyplňovali daňové 
zoznam y, a  to dane pôdohospodárskej, 
ž ivnostenskej a  dani z  príjm ov obyvateľstva, 
popri tom  sa hneď vyplňovali z loženky –  šeky 
na zaplatenie vypočítaných daní. A ktivisti pri 
F inančno-rozpočtovej kom isii rady M iestneho  
národného výboru  činne pom áhal pri týchto 
prácach. P ráca šla  ľahko, bez akýchkoľvek 
ťažkostí. O bčanm i bola  táto akcia  v ítaná, lebo 
sa  nem useli trápiť s vyplňovaním  tlačív  
a  vypočítavaním  daní. 
         A j v  tom to roku sa často zopakujú 
krádeže. Sú dom y, z  ktorých vykradli z  údiarní 
všetko m äso a  slaninu, položené cieľom  
vyúdenia. Páchatelia  však neboli prichytení. 
         Z avítala  a j veliká zim a, aká bola  
v  rokoch 1928 a 1929. Z im a vystúpila  až na 25 
°C . je stále veliký veliký vietor a  v íchrice, 
napadlo m noho „sňahu“, m iestam i až na 20-40  
cm . 
         D obrovoľný športový klub usporiadal 
m aškarný ples a  tanečnú zábavu v  m iestnosti 
bývalého evanjelického kultúrneho dom u.  
         V  O devnom  obchode previedlo sa  
znižovanie cien  rôzneho tovaru . 
         O sem ročná stredná škola usporiadala tiež  
m aškarný ples pre svojich  žiakov, deťom  sa  
podával teplý čaj. 
         D ivadeln í ochotníci Tatran –  Csem adok 
G em erská H ôrka zahrali v  tunajšej obci 
d ivadelné predstavenie „KKKK ııııszívszívszívszívőőőő em ber fia i em ber fia i em ber fia i em ber fia i“ –  
„Synovia  kam enného  srdca“Synovia  kam enného  srdca“Synovia  kam enného  srdca“Synovia  kam enného  srdca“ od spisovateľa 
Jókai N óra v  m aďarskej reči. Ú časť obyvateľov 
na tom to divadelnom  predstavení bola  veľm i 
pekná. M iestnosť K ultú rneho dom u bola 
preplnená obecenstvo, toto sa  zapája do 
kultúrneho života, oddáva chuť d ivadelným  
ochotníkom , ktorí svojou  dobre nacvičenou hrou  

veľm i pobavili obecenstvo. Z a ich  herecké 
výkony boli odm enení búrlivým  potleskom . 
         P reviedol sa  verejný pohovor –  beseda 
s roľníkm i na tém u „ O brodenie pôdy aO brodenie pôdy aO brodenie pôdy aO brodenie pôdy a     úprava úprava úprava úprava 
lúk“lúk“lúk“lúk“. P rednášku viedol s. R udolf Petrivaldský, 
riaditeľ Poľnohospodárskej učňovskej školy. 
         K oncom  januára navštív ila  našu vlasť 
sovietska vládna delegácia , ktorej bol poslaný 
z  našej obci telegram  nasledovného znenia: 
„ R ada a členovia M N V  v Štítn iku, okres 
R ožňava srdečne V ás víta v  našej krajine, kde 
po vzoru  V ašom  rastie a  zvyšuje sa  ž ivotná  
úroveň našich  pracujúcich . Z aväzujem e sa, že 
sa  vynasnažím e zo všetkých svojich  síl 
pracovať za zvyšovanie poľnohospodárskych 
výrobkov, z ískavaním  socialistických  
záväzkov. D oteraz ich  m ám e 60. Po boku 
V ašom  budujem e si našu  socialistickú vlasť, 
budem e pracovať za udržanie svetového m ieru . 
C íťte sa  tu  m edzi nam i ako dom a.“ 
M iestny národný výbor, Štítn ik . 
         Dňa 31. januára bola zadržaná 
v  m iestnosti R obotníckeho dom u beseda na  
tém u: „ C esta sovietskych štátnikov v„ C esta sovietskych štátnikov v„ C esta sovietskych štátnikov v„ C esta sovietskych štátnikov v     Á zii“.Á zii“.Á zii“.Á zii“. 
P rednášku m al s. Ján Polák, pracovník 
O kresného výboru strany K SS z R ožňavy. N a 
tejto besede sa  zúčastnili všetci členovia D O -
K SS ako a j m iestne občianstvo v  hojnom  počte. 
         Z ačiatkom  februára boli vypúšťané 
am erickým i organizáciam i balóny, z  ktorých a j 
do našej obci dopadli, a to 2  (dva) kusy. 
V  balónoch boli štvavé letáky, poburujúceho 
obsahu, propagačný m ateriál a  sväté obrázky 
zo slobodnej E urópy. C ieľom  spúšťania balónov 
bolo urobiť rozvrat v  našej v lasti rozvrátiť naše 
poľnohospodárstvo. 
         P reviedla  sa  akcia  z ískavanie záväzkov 
k  Prvém u roku D ruhej päťročnice. P rednášku  
viedol s. Pavel G araj, riaditeľ O sem ročnej 
strednej školy, účasť 25  občanov. 
         K rajský D om  O svety K ošice usporiadal 
estrádny večierok v  m iestnosti K ultúrneho  
dom u. N a tom to večierku sa občania zúčastnili 
len  vo veľm i m alom  počte. 

VYBERÁME Z KRONIKY 
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         Celý m esiac február bol veľm i studený. 
Z im a držala a  neklesala  pod 25°C . boli veliké 
„sňahové“ v íchrice a  záveje. 
      P reviedlo sa  vyhodnotenie práce V ýboru  
žien  pri M N V . Z ískali sa  záväzky a previedli 
sa  prípravy na oslavy M edzinárodného dňa 
žien , aby a j v  našej obci táto oslava vyznela 
slávnostne a  dôstojne. O slava bola  zadržaná 
v  m iestnosti K ultúrneho dom  dňa 11. m arca 
1956. 
         O  význam e M edzinárodného dňa žien , 
ktorý sa  oslavuje dňa 8 . M arca každého roku  
prehovorila  predsedkyňa V ýboru žien  s. 
Z uzana M oravecová, ako a j členka s. A nna  
Černáková. Tento deň je stanovený ako deň 
boja  ž ien  a za svoje práva, za práva pre šťastný 
život svojich  rodín  a  detí. Pokrokove ženy už 
46 –  krát oslavujú  tento bojový sviatok. 
         M edzinárodný deň žien  a j v  tom to roku  
znovu ukázal celém u svetu , že ženy boju júce 
za m eir sú  silou , ktorá je schopná rozdrviť 
všetko, čo sa stavia do cesty uskutočnenia  
šťastného života ľudstva v  m ieri. M noho žien  
však ostáva aj v  našej obci bokom . B oj za m ier 
je vyjadrený radostnou budovateľskou prácou, 
toto však ešte každá žena nepochopila , že 
nestačí len  deti m ilovať, a le treba sa  aktívne 
zapojiť a  zúčastniť boja  na ich  záchranu pred 
nebezpečenstvom  vojny. Toto vyjadru je a j 
tohoročné heslo  M D Ž : „ Z a šťastný život 
v  m ieri, za nové úspechy v  budovaní 
socializm u.“ 
         Dňa 28. M arca oslávil sa  deň učiteľov. 
U čiteľova osobnosť je tá , ktorá udáva sm er 
novej výchovy m ladého pokolenia. V  utváraní 
radostnejšej budúcnosti nám  rastú  hrdinovia 
z  radov učiteľov a žiakov. Takým to dobrým  
pedagógom  je a j s. Pavel G araj riaditeľ 
O sem ročnej strednej školy, ktorý zo dňa na deň 
odstraňuje nedostatky vo svojej práci, stará sa 
o  deti, aby nadobudli patričné vzdelanie. 
Tunajšia  škola  je na dobrej úrovni, vďaka 
všetkým  učiteľov, ktorých heslom  je : U pevniť 
priateľstvo m edzi národm i a  pracovať podľa 
vzoru  SSSR . 

         Z  tejto príležitosti z ískali sa  záväzky 
v  počte 45, počet odpracovať sa  m ajúcich  hodín  
je 1  400. P ri presvedčovaní roľníkov ohľadne 
splňovania dodávkových povinností z ískali sa   
naddodávky, a  to 14 kusov vajcia  a  8 litrov 
m lieka. 
         Ž iaci O sem ročnej strednej školy zahrali 
d ivadelné predstavenie: „Perníková chalúpka“ od  
M arty R ázusovej –  M artákovej. H ra bola veľm i 
dobre nacvičená, deti dobre hrali svoje ú lohy, 
dekorácia bola bezvadná, a to kulisy a dom čeky, 
pec a chlievik zhotovili m iestni učitelia . K roje 
boli vypožičané z N árodného divadla K ošice. 
M iestnosť K ultúrneho dom  u z tejto príležitosti 
bola preplnená, ani sa návštevníci všetci 
nevm estili. Z  tohto dôvodu by bolo veľm i 
potrebné v našej obci vystaviť K ultúrny dom , aby  
sa m ala m ládež kde schádzať, taktiež športovci 
a  kde by sa kultúrne podujatia prevádzali. 
         N a nám estí je dom  takzvaný V itriolovský 
čp. 219 (židovský dom ), ktorého strecha je  
prepadnutá, steny prem oknuté a hrozí zrútením . 
Z  tohto dom u pom ocou občiastva by sa m ohol 
vybudovať nový kultúrny dom . 
         Z im a ešte stále trvá, na poliach sa ešte nedá  
pracovať, keďže je veľa „sňahu“ a ľadu. S  jarným i 
poľnohospodárskym i prácam i sa ani 
„nezapočalo“, vyváža sa len  m aštalný hnoj. 
U pravujú  sa lúky a pašienky, prevádza sa  
vápnenie pôdy, opilu jú  sa ovocné strom y 
v záhradách. 
         N ašu obec navštívil poslanec K N V  
Ľudovít Tom ko, baník obyvateľ v  R ožňavskom  
B ystrom , ktorý zisťoval nedostatky v obci, ktoré 
by sa dali odstrániť, avšek sťažnosti boli všetky  
len  m enšieho rázu, tieto vyriešil. 
        1 . m ája sviatok práce pracujúcich nebol 
v  našej obci zadržaný, len  v okresnom  sídle 
v  R ožňave, odkiaľ účastníci prvom ájových osláv 
boli dopravovaní autobusm i z  našej obci 
i okolitých dedín . V ečer bola zadržaná tanečná 
zábava v m iestnosti bývalého ev. a .v . K ultúrneho 
dom u, na ktorej sa  občianstvo v m alom  počte 
zúčastnilo.             (pokračovanie na str. 18) 

VYBERÁME Z KRONIKY 
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  Dňa 5 (piateho) m ája bol zadržaný B eh  
víťazstva aj v  našej obci, na ktorom  sa zúčastnili 
členovia Telovýchovnej Jednoty B aník a žiaci 
O sem ročnej strednej školy v  počte 247  
(dvastoštyridsaťsem ). 
         
 

 
          Z ačiatkom  tohto m esiaca vrátili sa –  
prileteli bociani a um iestili sa v  svojom  hniezde 
na veži ev. a .v . kostola, tesne pri kríži. 
         Počasie je ešte stále veľm i studené, nedá sa  
na poliach pracovať, strom y sa opozdene 
rozzeleňávali, kvitli len  m arhule a slivky. Je 
predpoklad na dobrú úrodu ovocia. 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 

         Dňa 21. mája usporiadala Obec Štítnik  
v spolupráci s Poľovníckym združením 
Komposesorát Štítnik turistický výstup k chate 
„Birinka“. 

         S dobrou náladou a odhodlaním dôjsť do cieľa 
odchádzali účastníci z námestia niečo po 8:00 hod. 
Pre starších a menej fyzicky zdatných bola 
pripravená „Ávia“, ktorá odchádzala z námestia 
o 10:00 hod. Niektorí sa dopravili k chate vlastnými 
dopravnými prostriedkami. 

         Účastníkov výstupu privítal starosta obce, 
ktorý sa poďakoval sponzorom (PZ Komposesorát 
v Štítniku za uvarenie guláša, p. Adrianovi 
Hlaváčovi za poskytnutie zemiakov, p. Jánovi 
Zobolovi, p. Jožovi Zobolovi, p. Jánovi Gallovi) 
a ďalším, ktorí prispeli k úspešnému zorganizovaniu 
celej akcie.  

        Krásny slnečný deň zavŕšili hry pripravené  pre 
deti. Za účasť v súťažiach ako bolo preťahovanie 
lanom, skákanie  vo vreci, bedminton dostali deti 
odmeny v podobe sladkostí. 

Turistický výstup k chate „Birinka“  

VYBERÁME Z KRONIKY – pokračovanie zo str. 17 
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
Deň detí treba osláviť 

         Aj štítnické deti oslavovali svoj 
sviatok, ktorý tento rok pripravil obecný 
úrad 28. mája.  Na ihrisku pri základnej 
škole čakal deti zábavný program na 
stanovištiach, kde sa mohli dobre zabaviť.  
         Deti s obľubou šantili na nafukovacích 
atrakciách, ktoré striedala jazda na 
„štorkolke“. Zábava, smiech, dobrá nálada a 
sladká odmena bola pre každého účastníka 
Dňa detí.  
         Pre najmenších boli pripravené 
zaujímavé zábavné stanovištia, z ktorých 
najväčší úspech malo maľovanie na tvár a 
ruky.  
         Na záver tohto krásneho dňa sa deti 
vyšantili v pene, ktorú pre nich pripravili 
členovia miestneho DHZ. 
         Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
prispeli k zdarnému priebehu tohto 
podujatia.  
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
  Evanjelické pastorále v Evnajelickom 

a.v. kostole v Štítniku 
          Aj keď sú vianočné sviatky už dávno za nami, nedá mi 
si ich ešte pripomenúť  krátkym článkom.  Stalo sa peknou 
tradíciou v Mikroregióne Štítnická dolina, že 
v predvianočnom čase sa stretávajú evanjelické a iné 
hudobné zoskupenia v  kostoloch a prinášajú  
prostredníctvom hudby a spevu radostnú zvesť. Minulý rok 
(19.12.2015) sa konalo podujatie pod názvom „ Vianočné 
pastorále“ v našom prekrásnom evanjelickom chráme, 
ktorý je na takéto podujatia priamo predurčený.   
         Podľa slovníka pastorále znamenajú inštrumentálnu 
náladovú skladbu, najčastejšie vianočnú, napodobňujúcu 
hudbu pastierov. Hudba vraví rečou, ktorej rozumie asi 
každý. Má za cieľ spájať ľudí dobrej vôle a vytvára priestor 
pre ďalšiu komunikáciu. 
         Organizátormi už 14. ročníka tohto podujatia boli 
Mikroregión Štítnická dolina, CZ ECAV zbor v Štítniku a Obec 
Štítnik.  
 Na úvod privítal prítomných zástupca starostu 
obce pán Ing. Marek Kuzma a pán kaplán Mgr. Daniel 
Gdovin. 
          Členovia speváckej skupiny Spievajme Pánovi zo 
Štítnika svojimi piesňami uviedli divákov do 
predvianočného obdobia. Na podujatí okrem domáceho 
spevokolu, vystúpili spevokoly z obcí: Slavošovce, Ochtiná, 
Rochovce, Koceľovce,  Čierna Lehota, Roštár. 
  
 Medzi jednotlivými speváckymi vstupmi pán 
kaplán a deti prostredníctvom poučných slov a krátkych 
príbehov umocnili čaro prichádzajúcich sviatkov. Atmosféru 
navodili aj básne v podaní Mgr. Janky Vranovej. V komornej 
atmosfére sa niesla skromnosť, jednoduchosť ale aj 
úprimnosť a radosť zo spoločného stretnutia. 
      
                       -dg- -mv- 

 

Dlhodobá nezamestnanosDlhodobá nezamestnanosDlhodobá nezamestnanosDlhodobá nezamestnanosť        
je najváje najváje najváje najvážnejší fenomén nejší fenomén nejší fenomén nejší fenomén     

na trhu prácena trhu prácena trhu prácena trhu práce    

      Súčasnú situáciu na trhu práce charakterizuje 
vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti. 
Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, ktorí sú 
dlhodobo bez práce (nad 12 mesiacov), často 
strácajú motiváciu hľadať si pracovné miesto, čím 
strácajú pracovné návyky a zručnosti, ktoré sú 
nevyhnutné pre integráciu na trh práce.  
Nezamestnanosť a najmä dlhodobá má negatívny 
dopad na psychiku ľudí, sťažuje osvojovanie 
pracovných návykov a adaptáciu na svet práce v 
budúcnosti.  
         Z hľadiska regiónov bol najvyšší počet 
dlhodobo nezamestnaných UoZ v Prešovskom 
kraji, druhé najvyššie zastúpenie dlhodobo 
nezamestnaných UoZ bolo v Banskobystrickom 
kraji a tretie zastúpenie mal Košický kraj. Čo sa 
týka okresov, sa na prvom mieste v miere 
nezamestnanosti nachádzal okres Rimavská 
Sobota, Revúca, Kežmarok a Rožňava, kde 
disponibilná miera nezamestnanosti predstavovala 
k 30.06.2016 až 19,96 %. Tento vývoj je spôsobený 
predovšetkým tým, že skupina dlhodobo 
nezamestnaných UoZ je vo veľkej miere tvorená 
nízko kvalifikovanými nezamestnanými, často s 
malými alebo žiadnymi pracovnými skúsenosťami, 
preto je najťažšie uplatniteľná na trhu práce.  
         Je nevyhnutné dlhodobo nezamestnaných 
UoZ  významne  a efektívne podporovať pri vstupe 
na trh práce, zároveň motivovať zamestnávateľov 
vytvárať pracovné miesta pre túto skupinu UoZ. 
         Cieľom  národných projektov je znižovanie  
nezamestnanosti a zlepšenie ekonomickej situácie 
nezamestnaných občanov.   
         Obec od začiatku roka zamestnávala v rámci 
menších obecných služieb na aktivačnom 
príspevku na základe dohôd obec  - občan 80 UOZ,  
v rámci dohody s ÚPSVaR sme mali 18 ľudí a na 
dobrovoľníckej činnosti sme zamestnávali  7 
občanov. 
         Nezamestnaní  uchádzači sa starajú o čistotu 
a poriadok na námestí a verejných 
priestranstvách, o údržbu cintorína a domu 
smútku, o údržbu priestorov na zdravotnom 
stredisku, v dome služieb ako aj kultúrnom dome, 
zabezpečujú kosenie verejných priestranstiev 
a parkov, starajú sa o vysadené kvetinové záhony 
a vykonávajú iné práce. 
                    -jr- 
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Vážení čitatelia! 
 5. júla 2016 ubehlo 270 rokov od smrti 
významného človeka, ktorý žil a pôsobil v 
našej obci. Iste vám prebehla v hlave 
myšlienka:  kto je tou osobnosťou?  Tou 
osobnosťou je evanjelický kňaz, básnik, 
skladateľ piesní, superintendent potiského 
dištriktu Juraj Ambrózi. 270 rokov, odkedy ho 
uložili do rodovej krypty Bebekovcou v 
Evanjelickom kostole a. v. v Štítniku. Je to 
dlhá doba, ale požehnané dielo, ktoré po sebe 
zanechal, môže aj vďaka nám, siahať do 
budúcnosti.  
 Narodil sa 18. 4. 1694 v Dolnom 
Kubíne. Jeho otec Matej Ambrózius bol 
zemanom. Prvé štúdiá získal na školách v  
Dolnom Kubíne, Leštinách, Kežmarku, 
Debrecene, Rožňave – Brzotíne. Po týchto 
štúdiách nastúpil v roku 1716 na evanjelické 
kolégium v Prešove a o dva roky neskôr odišiel 
na štúdiá do Wittenbergu. Tu začal aj literárne 
tvoriť, pričom ako vzor mu 
slúžila nemecká teologická literatúra a veľký 
vplyv mal na neho i Daniel Krman, s ktorým 
spoločne prekladal Bibliu.  Po ukončení štúdií 
v cudzine sa vrátil späť do rodnej vlasti. Počas 
návratu domov bol v Poľsku väznený za 
vykonávanie evanjelických bohoslužieb v 
horách. Situácia sa vyhrotila až tak, že mu 
hrozil trest smrti. Až na zákrok veliteľa 
Oravského hradu bol prepustený. V tom 
období sa venoval  najmä písaniu 
náboženských spisov, taktiež 
vydával Krmanove spisy,  skladal a 
z nemčiny prekladal náboženské piesne. Jeho 
diela mali okrem náboženského i výchovno-
vzdelávací charakter. Juraj Ambrózius si veľmi 
dobre uvedomoval dôležitosť výchovy u detí.        

Jeho pričinením vznikla Spoločnosť čiže 
bratstvo rektorov a učiteľov teda prvý 
učiteľský spolok na Slovensku a bývalom 
Uhorsku. Prvým pôsobiskom mladého farára 
bolo mesto Prešov, kde pôsobil ako 
vychovávateľ. Neskôr pôsobil ako rektor v 
Necpaloch.  
 Až v roku 1724 nastupuje ako kňaz do 
Cirkevného zboru Vrbovce, odkiaľ musel odísť 
do Cirkevného zboru v Prietrži, kvôli 
náboženskému útlaku. V roku 1738 prijal 
pozvanie zo Štítnika, kde ho po dvoch rokoch 
vymenovali za superintendenta Predpotiského 
a Potiského evanjelického dištriktu. Nakoľko 
túžil pripojiť k jemu zverenému úradu všetky 
časti dištriktu, rozhodol sa vykonať vizitáciu 
všetkých zborov. Počas pôsobenia v Štítniku 
napísal viacero diel:  1738 – Gruntovní 
vysvětlení katechysmu  Martina  Luthera, 1742 
– Rozebrání částek některých katechysmu Dra 
Martina Luthera, 1742 – Spasitedlná příprava k 
smrti, 1745 – Líbezné jádro celého 
křesťanského evangelického učení. Takiež 
prispel dvoma piesňami do Funebrála Pavla 
Jacobeiho.  Avšak v roku 1746 po návrate zo 
slávnostného zhromaždenia evanjelických 
spoločenstiev, ktoré sa konalo v Bystrom, sa 
ho zmocnila choroba a 5. júla 1746 zomrel 
muž ktorý vynikal bezúhonnosťou mravov, 
učenosťou, výrečnosťou a ktorý bol veľmi 
drahým svojím blížnym.  
 Aj keď je to už mnoho rokov 
nemôžeme zabúdať na ľudí, ktorí našim 
predkom zvestovali slovo Božie. Venujme im 
poďakovanie v modlitbe a v nej pamätajme i 
na seba, aby aj pri nás bolo prítomné Božie 
požehnanie, ktoré v našom živote prinesie len 
to dobré.                                    –dg-  

  

POHĽAD DO HISTÓRIE 
JURAJ AMBRÓZI (*1694 Dolný Kubín † 1746 Štítnik) 
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ROZLÚČILI SME SA  
 

Helena Horváthová 
Anna Pavelková 
Jolana Zimanová 
Margita Gallová 

Ladislav Turcsányi 
Tomáš Németh 

Jolana Ladonová 
 

N A R O D IL I SAN A R O D IL I SAN A R O D IL I SAN A R O D IL I SA     
    

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

Zuzana PZuzana PZuzana PZuzana Potootootootočnánánáná    
Adam SpišiakAdam SpišiakAdam SpišiakAdam Spišiak    
Robert LiptákRobert LiptákRobert LiptákRobert Lipták    
Lukáš GašparLukáš GašparLukáš GašparLukáš Gašpar    
Lukáš GaLukáš GaLukáš GaLukáš Gažikikikik    

Nina MarkováNina MarkováNina MarkováNina Marková    
Júlia Mia SchrammJúlia Mia SchrammJúlia Mia SchrammJúlia Mia Schramm    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
BLAHOŽELÁME 

všetkým spoluobčanom, ktorí oslávili svoje životné jubileá. 
 

Pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosť a pohodu 
šťastný život bez starostí a vždy dobrú náladu. 

 
                 92 rokov                                                60 rokov 
                 Helena Plesniková                                                   Ing. Alena Fabová 

                 Valéria Belányiová 
                          91 rokov              Vojtech Takács 
                 Margita Sirkovská                   Ján Valko 
                                   Vojtech Novák 
                         85 rokov               Tomáš Kuzma  
      Mária Rogosová                                                               Ján Tešlár 
               Helena Denešová                       Katarína Stančová 
                Kornélia Krúpová                                                          Milan Spišiak 
     Zuzana Hudáková                 Ivan Holók   
      Helena Mrázová                                                         Helena Macková 

         Helena Švecová 
75 rokov                   Katarína Szentpéteriová  

 Jozefína Zahoranská                                             Mgr. Mária Szentpéteriová 
   Matilda Farkašová                    Mgr. Jarmila Motúzová 

             Eduard Zsiga 
70 rokov                                      Viera Rogosová        

Margita Hlaváčová                                                            Alica Rogosová                                                                         
                Ružena Sivóková                             Mária Gallová 
              Hedviga Nováková              Věra Záhatňanská    
                 Klára Smolková             Danka Belányiová 
            Magdaléna Gločeková              Valéria Rajková 
               Alexander Ferenc              Ľubica Bartošová 
                    Ida Špirková                
         



                                                                                

 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 

KONFERENCIA V ROKONFERENCIA V ROKONFERENCIA V ROKONFERENCIA V ROžňAVE O NAJNOVŠÍCH AVE O NAJNOVŠÍCH AVE O NAJNOVŠÍCH AVE O NAJNOVŠÍCH 

POZNATKOCH Z VÝSKUMOV STREDOVEKÝCH POZNATKOCH Z VÝSKUMOV STREDOVEKÝCH POZNATKOCH Z VÝSKUMOV STREDOVEKÝCH POZNATKOCH Z VÝSKUMOV STREDOVEKÝCH 

PAMIATOK NAPAMIATOK NAPAMIATOK NAPAMIATOK NA    GOTICKEJ CESTEGOTICKEJ CESTEGOTICKEJ CESTEGOTICKEJ CESTE    

Sprístupniť odborné poznatky z výskumov pamiatok širokej 
verejnosti si dala za cieľ konferencia Najnovšie poznatky z 
výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste vo 
svojom II. ročníku. Uskutoční sa aj so sprievodnými akciami 
11. - 13. augusta 2016 v Rožňave, Štítniku a v okolí. 

Občianske združenie Gotická cesta v Rožňave pripravilo 
počas troch dní 16 prednášok a výsledky konferencie v 
digitálnej podobe uverejnia v Zborníku do konca t. r. na 
svojej webstránke. Na konferenciu nie je potrebné sa 
prihlasovať. Keďže finančné prostriedky na konferenciu 
získali z Ministerstva kultúry SR, neplatí sa žiadne vložné. 
Zadarmo je i autobus na exkurziu, treba sa však vopred 
prihlásiť, aby vám vedeli rezervovať miesto.  

Podľa pripraveného programu konferencia sa začne 11. 
augusta vo Veľkej sále Radnice v Rožňave prezentáciou so 
začiatkom o 9.30 hod. O 10.00 bude pokračovať úvodnými 
príhovormi prednášateľov. 

OZ Gotická cesta na sobotu 13. augusta o 10.00 
hod. pripravilo cyklistické podujatie nazvané Gotická cesta 
otvorená. Trasu zvolili tak, aby sa dala pohodlne zo Štítnika 
absolvovať ako okruh na bicykli, navyše po málo 
frekventovanej ceste a peknou prírodou.  

V uvedenom termíne budú voľne prístupné nasledovné 
pamiatky: Vodný hrad Štítnik, kde si návštevníci budú môcť 
pozrieť celý areál hradu, vrátane interiéru bášt i kaštieľa. 
Evanjelický a. v. kostol Štítnik s prezentáciou interiéru 
kostola, vrátane výstavky bohoslužobných predmetov. 
Evanjelický a. v. kostol Ochtiná s možnosťou pozrieť si 
nástenné maľby i zreštaurovaný oltár. Evanjelický a. v. 
kostol Slavošovce, kde bude otvorená dnes nevyužívaná 
pôvodná svätyňa a zreštaurovaný oltár. Evanjelický a. v. 
kostol Roštár so zreštaurovaným oltárom, ktorý sa v júli vráti 
do kostola. Evanjelický a. v. kostol Koceľovce, v ktorom sú 
nástenné maľby, ktoré sa vo svätyni dajú vidieť v plnej 
kráse, keďže oltár je v dielni. Evanjelický a. v. kostol 
Markuška a prekrásny zreštaurovaný oltár. Evanjelický a. v. 
kostol Brdárka so zreštaurovaným oltárom i organom.  

Prezentované zreštaurované pamiatky boli financované z 
prostriedkov Ministerstva kultúry SR, Stredoeurópskej 
nadácie, OZ Gotická cesta a z príspevkov jednotlivých obcí a 
darov súkromných osôb.         prebraté z www.majgemer.sk     

Janka V ranováJanka V ranováJanka V ranováJanka V ranová     
    

C ez srdceC ez srdceC ez srdceC ez srdce    
    

O či v id ia, uši počujú 

sm útok a tiché vzdychy 

a duša, to jadro človečenstva, 

skúša, koľko ešte a ešte čo  

uchrániť od  nebezpečenstva, 

tm y, z loby a všetkéhochcenia. 

Či láskychvenie n ie je krajšie 

od  hrôzychvenia? 

Či láska a radosť n ie sú  m ilšie, 

než strach a prosba o pom oc?! 

Či v citoch je už naozaj 

  len  tem ná noc?! 

 

N ačo sú  uši, 

 načo oči, 

keď srdce skam enelo. 

A koby ľudstvo onem elo 

a zabudlo na to jednoduché 

- m ilujem  

- dám  

a ďakujem . 

Cez srdce v idím   

  cítim  

   počujem . 
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Pre veľký záujem verejnosti sa koncert p. Lucie Bílej uskutoční aj o 17:00 hod. 
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         Krásne, príjemné slnečné ráno 4.6.2016 sa dobrovoľní hasiči okresu Rožňava stretli, aby si porovnali 
svoje sily, pripravenosť v hasičskom športe a v previerkach pripravenosti v obci Štítnik. Obec Štítnik 
v spolupráci s DHZ Štítnik a Okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany (OV DPO) Rožňava 
pripravili výbornú hasičskú súťaž.  
         Úvodom tohto súťažného dňa bolo odhalenie pamätnej tabule PÁNOVI dobrovoľnému hasičovi 
Kolomanovi Holéczymu, na počesť, na pamiatku, ktorého sa koná aj súťaž Memoriál Kolomana 
Holéczyho, tento rok už 7. ročník. Odhalenie tabule zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej 
v Štítniku za pomoci Obce Štítnik. Tabuľa je umiestnená v podchode pri obecnom úrade pri iných 
pamätných tabuliach dejateľov obce. 
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
Memoriál Kolomana Holéczyho, 7. ročník 

Previerky pripravenosti DHZO pre rok 2016 
 

         Po tomto slávnostnom spomienkovom akte sa 
dobrovoľní hasiči a občania presunuli na športové ihrisko, 
kde už boli vylosované čísla pre jednotlivé súťažné družstvá. 
Úvodom bolo privítanie starostom obce Ladislavom 
Belányiom a predsedom OV DPO Rožňava Mariánom 
Kapustom. 
         A pristúpilo sa k súťaži. Súťažilo sa spravodlivo 
a našťastie bez vážnych úrazov.  
         Štafeta a pretek prebehol za pomoci rozhodcov OV 
DPO Rožňava, ktorí rozhodovali taktiež spravodlivo a 
odborne.  

        Po ukončení posledného preteku boli vyhlásené výsledky. Niektorým HD sa darilo lepšie, niektorí 
mali menšiu zradu svojich hasičských čerpadiel, mali menšiu smolu, ale aj tak to dali až do záverečného 
nástreku na terč. 
Súťažilo sa v troch kategóriách a dvoch súťažných pokusoch. Po spoločnej organizačnej a veliteľskej 
dohode bolo určené, že jedeným  pokusom bude posudzovaný Memoriál Kolomana Holéczyho 
a druhým pokusom Previerky pripravenosti DHZO pre rok 2016. Kategória ženy (DHZ Plešivec - 
s výsledným časom 115,3 sek.), v kategórii dorastenci (Slavošovce - s výsledným časom 126,86 sek.), 
v kategórii muži (Slavošovce - s výsledným časom 117,9 sek., Rožňava - čas 132,66 sek., Pača - čas 
134,53 sek., Gemerská Poloma - čas 114,46 sek, Plešivec - čas 111,06 sek., Lúčka - 141,93 sek., Kunová 
Teplica - čas 114,49 sek., Štítnik - čas 114,18 sek.).  
Všetkým ďakujem za účasť, a organizátorom sa výborne pripravené preteky a celú usporiadateľskú 
činnosť. Tešíme sa na iné spoločné stretnutie.  

     Mgr. Michal Terrai, riaditeľ OV DPO Rožňava 
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          Banícky spolok sa už od samotného začiatku 
roka spolupodieľa na príprave podujatia Štítnické 
hradné hry a preto prevažná časť činnosti nášho 
spolku je venovaná areálu vodného hradu a okolia. 

        Organizovali sme do dnešného dňa už štvrtý 
pracovný deň na hrade, kde v priestoroch severnej 
bašty chceme počas pripravovaného podujatia zriadiť 
bansko - hutnícku expozíciu. 

        Starými fotkami a mapami nášho Štítnika Vám 
chceme priblížiť našu históriu tak, aby sa na ňu 
nezabudlo a aby sme si spoločne zaspomínali na časy 
minulé. 

         Dovoľte mi preto aby som Vás srdečne pozval 
na prvé Štítnické hradné hry, ktoré sa uskutočnia dňa 
13.8.2016 na našom vodnom hrade. 

Aj svojou účasťou podporíte jednak toto podujatie 
ako aj obnovu nášho hradu. 

                   Ing. Marek Kuzma, predseda OZ 

    OZ OZ OZ OZ Štítnická ConcordiaŠtítnická ConcordiaŠtítnická ConcordiaŠtítnická Concordia 

ŠPORT: POWERLIFTING 

OZ Štítnická Concordia v spolupráci s OcÚ Štítnik usporiadala vo vodnom hrade niekoľko pracovných sobôt, 
ktorých sa zúčastnilo niekoľko miestnych, ale aj „cezpoľných“ dobrovoľníkov. 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 

         Tohto roku sme sa zúčastnili na Majstrovstvách 
Slovenska powerliftingu v Bratislave, kde nás reprezentoval 
p. František Makranský, ktorý na trojboji s výkonom 695 kg 
vo svojej kategórii obsadil I. miesto MASTERS. 
         Dňa 30.júla sme sa zúčastnili na pohárovej súťaži 
v mŕtvom ťahu v Trnave, kde obsadil VI. miesto Alex 
Spišák, dorastenec, s výkonom 200 kg. Jeho brat Filip 
Spišák obsadil II. miesto s výkonom 220 kg a František 
Makranský obsadil v RAW III. miesto s výkonom 270 kg a 
v kategórii EQ s výkonom 280 kg II. miesto. Na to, že 
bratia Spišákovci absolvovali túto súťaž prvýkrát, sa 
umiestnili nad očakávania. 
         Týmto by sme chceli poďakovať obecnému úradu za 
dobré tréningové podmienky a pomoc na súťažiach. 
         I naďalej sa budeme snažiť na súťažiach, ktoré nás 
ešte len čakajú, podávať dobré výsledky. 
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ŠPORT - FUTBAL 

      V našom obecnom športovom klube pôsobí 5 oddielov a to 
futbalový, šachový, kulturistický, šermiarsky a volejbalový. 

         Od začiatku roka sa jednotlivé oddiely zúčastňovali rôznych 
športových podujatí kde dosahovali pekné úspechy 
a reprezentovali našu obec . 

         Naši futbalisti skončili na štvrtom mieste II. triedy vo 
futbale, šachisti úspešne pôsobia v Gemerskej lige a usporiadajú 
ďalší ročník turnaja p. Kozáka, kulturisti nás potešili medailami 
a samozrejme sme radi veľkej návštevnosti v našej obecnej 
posilňovni, volejbalisti usporiadajú dňa 13.8. ďalší ročník 
volejbalového turnaja a šermiari Vám ponúknu pekné vystúpenie 
v rámci štítnických hradných hier. 

           Chcel by som sa poďakovať všetkým poslancom obecného 
zastupiteľstva v Štítniku, že jednohlasne podporili činnosť našich 
oddielov a tým podporili športovo - kultúrne  činnosti a podujatia 
našich spoluobčanov.                                  Ing. Marek Kuzma 
 

Futbalové mužstvo ŠK Baník Štítnik, ktoré otvorilo dňa 3.4.2016 jarnú časť s TJ Krásnohorská Dlhá 
Lúka „B“ s výsledkom 12:0. Strelecky sa presadili: M. Škvareniak (5), J. Ragyina (3), A. Krága (2), R. 

Kolesár (1), M. Gallo (1). 


