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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE 

Vážení spoluobčania, 

Na zamyslenie:  

Sm e zodpovední nielen  za to, čo sm e urobili, a le a j zo to, čo sm e neurobili. 

                          MOLIÉR 
           

         adventný čas vrcholí a my sa pripravujeme na 
príchod tých najkrajších sviatkov.  

         Asi za každým majú Vianoce pre nás zvláštne 
osobitné kúzlo, ktoré nás robí prístupnejšími zamýšľať sa 
nad sebou samými a nad svojimi blížnymi.  

         Spomíname na svoje detstvo, kedy sme s 
prirodzenou zvedavosťou a nedočkavosťou túžili, aby boli 
tieto sviatky čím skôr a samozrejme trvali najdlhšie. 

         Všetci spoločne preciťujeme čarovnú atmosféru 
spojenú s výzdobou vianočného stromčeka, prípravou 
najvoňavejších jedál, zvykmi a obyčajami, do ktorých 
mladú generáciu zasväcujú najstarší členovia rodiny. 
 

         Počas Vianoc venujeme tichú  
spomienku tým, ktorí už navždy 
ostali v našich srdciach. 
O to viac by sme sa mali tešiť  
z každého, s kým máme možnosť 
tráviť tieto sviatky. 
 

         Je tu aj čas bilancovať,  
ako aj zužitkovať  
plody našej  
celoročnej práce. 
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Pozývame Vás na Silvestrovský ohňostroj  

na námestie 1.mája v Štítniku. 

 

Koncom mesiaca február navštívil našu obec 

pán minister vnútra SR p. Róbert Kaliňák, ktorý 

odovzdal hasičské vozidlo miestnemu DHZ.

          Počas tohto roka sme zorganizovali 

niekoľko úspešných akcií pre našich občanov. 

Spomeniem  turistický výstup k chate 

„Birinka“, športovo-zábavný deň na 

Medzinárodný deň detí, Štítnické hradné hry, 

stretnutie s dôchodcami pri príležitosti 

„Mesiaca úcty k starším“ a stretnutie detí 

s Mikulášom. Podporujeme aj ostatné 

organizácie, ktoré v obci pôsobia. 

Spolupracovali sme pri odhaľovaní pamätnej 

tabule Kolomanovi Holéczymu a pri organizácii 

previerok pripravenosti DHZO. Pri organizácii 

podujatia Štítnické hradné hry sme 

spolupracovali s OZ Štítnická Concordia a OZ 

Gotická cesta. 

Pre našich dôchodcov sme zorganizovali výlet 

do Tatier. 

          Pokračujeme vo zveľaďovaní majetku 

obce, preto sme dali kompletne vymaľovať 

vnútorné priestory v materskej škole. Ďalej 

sme vymaľovali vnútorné priestory domu 

smútku, kde bolo nutné zároveň vymeniť aj 

chladiarenské zariadenie. 

          V historickej budove obecného úradu 

sme vymaľovali schodisko i zábradlie a dali 

vymeniť staré okná a niektoré dvere za nové. 

         V budúcom roku plánujeme  na základe 

projektovej dokumentácie  realizovať úpravu 

exteriéru cintorína, pričom na cestu umiestni 

dlažba, vysadia sa stromy a umiestnia sa nové 

smetné koše na triedený odpad. Ďalej 

plánujeme začať s výmenou okien na MŠ. 

 
 

         Na záver môjho príhovoru ďakujem 

všetkým, ktorí svojou prácou prispeli 

k zdarnému priebehu a ukončeniu všetkých 

obecných akcií. 

         Dovoľte mi, aby som Vám zároveň zaželal 

krásne vianočné sviatky a nech pre Vás 

i Vašich blízkych bude nový rok úspešne 

naplnený týždňami radosti a mesiacmi 

pohody. Nikto v súčasnosti nevieme povedať, 

či nás čaká rok jednoduchý alebo, naopak, 

zložitý. Spoločne si preto želajme, aby pri nás 

stálo pevné zdravie, šťastie, rozvaha a pokora. 

Bez nich by sme nezvládli ani jednoduché veci 

a aj pri úspechoch by nám chýbal skutočný 

dôvod pre radosť. Nuž veľa šťastia, radosti 

a lásky do nastávajúcich dní. 

Ladislav Belányi, starosta obce

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
Uznesenia z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného dňa 

13.07.2016 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

135/2016        obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje 
program 11. OZ so zmenou programu, a to vzdanie 
sa mandátu poslanca OZ Mgr. Yvety Zdechovanovej 
a p. Miroslavy Beneovej, a vyhlásenie OZ o nastúpení 
náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ, 
zloženie sľubu nového poslanca Mgr. Petra Vestera 
ml. a Miriam Blaškovej, odovzdanie osvedčenia 
o tom, že sa stal poslancom OZ, menovanie 
novozvoleného poslanca za člena komisie. 
136/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje 
a) overovateľov zápisnice poslancov Ing. 
Rastislava Bartoša a Ondreja Kalinu, 
b) zapisovateľku Ing. Klaudiu Gallovú 
137/2016 obecné zastupiteľstvo berie na berie na berie na berie na 
vedom ievedom ievedom ievedom ie 
zánik poslaneckého mandátu poslankyne Mgr. Yvety 
Zdechovanovej podľa § 25 ods. 2 písm. c/zákona SNR 
č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov písomným vzdaním sa mandátu dňom 
28.06.2016, čím došlo následne k uprázdneniu 
funkcie predsedu komisie sociálnej a bytovej 
výstavby a zániku funkcie smútočného rečníka 
138/2016 obecné zastupiteľstvo berie na berie na berie na berie na 
vedom ievedom ievedom ievedom ie 
zánik poslaneckého mandátu poslankyne p. 
Miroslavy Beneovej podľa § 25 ods. 2 písm. c/zákona 
SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov písomným vzdaním sa 
mandátu dňom 28.06.2016, čím došlo následne 
k uprázdneniu funkcie člena komisie sociálnej 
a bytovej výstavby 
139/2016 obecné zastupiteľstvo konštatu jekonštatu jekonštatu jekonštatu je 
že Mgr. Peter Vester dňa 13.07.2016 zložil zákonom 
predpísaný sľub poslanca OZ a ujal sa poslaneckej 
funkcie. 
140/2016 obecné zastupiteľstvo konštatu jekonštatu jekonštatu jekonštatu je     
že p. Miriam Blašková dňa 13.07.2016 zložila 
zákonom predpísaný sľub poslanca OZ a ujala sa 
poslaneckej funkcie 
141/2016 obecné zastupiteľstvo m enujem enujem enujem enuje  
p. Miriam Blaškovú za sobášiaceho rečníka 
 

 

142/2016 obecné zastupiteľstvo m enujem enujem enujem enuje 
p. Miriam Blaškovú za predsedu komisie 
sociálnej a bytovej výstavby 
143/2016 obecné zastupiteľstvo m enujem enujem enujem enuje 
Mgr. Petra Vestera za člena komisie sociálnej 
a bytovej výstavby 
144/2016 obecné zastupiteľstvo berie na berie na berie na berie na 
vedom ievedom ievedom ievedom ie 
individuálnu výročnú správu obce Štítnik za rok 
2015 
145/2016 obecné zastupiteľstvo berie na berie na berie na berie na 
vedom ievedom ievedom ievedom ie 
konsolidovanú správu obce Štítnik za rok 2015 
146/2015 obecné zastupiteľstvo berie na berie na berie na berie na 
vedom ievedom ievedom ievedom ie     
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke 
obce Štítnik k 31.12.2015 
147/2015 obecné zastupiteľstvo berie na berie na berie na berie na 
vedom ievedom ievedom ievedom ie 
správu nezávislého audítora ku konsolidovanej 
účtovnej závierke obce Štítnik za rok 2015 
148/2016 obecné zastupiteľstvo    schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje 
 záverečný účet obce – celoročné hospodárenie 
bez výhrad. 
OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 
hospodárenia vo výške 13.390,40 € na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 1.239,04 € a na 
kapitálové výdavky vo výške 11.151,36 € 
149/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje 
záverečný účet obce za rok 2015 bez výhrad 
150/2016 obecné zastupiteľstvo presúvapresúvapresúvapresúva 
návrh zásad hospodárenia s finančnými 
prostriedkami Obce Štítnik do najbližšieho 
zasadnutia OZ 
151/2016 obecné zastupiteľstvo    schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje 
žiadosť o poskytnutie dotácie pre Miestny odbor 
Matice slovenskej Štítnik v upravenej výške 356,- 
€ 
152/2016 obecné zastupiteľstvo    schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje     
žiadosť o poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný 
hasičský zbor v požadovanej výške 3.500,- € 
 
                           pokračovanie na ďalšej strane... 
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
na skutočnosť, že tento objekt pre obec nemá 
zásadný hospodársky význam, obec nevyužíva ani 
nevyužívala celý objekt budovy a záujemcovia 
o prenájom týchto priestorov na svoje náklady ich 
rekonštruujú a udržiavajú ich v prevádzkovom 
stave. Obec potrebuje doplniť službu, ktorá v obci 
stagnuje. 
158/2016 obecné zastupiteľstvo    schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje     
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku 
obce s výzvou na podávanie cenových ponúk: 
Obec Štítnik so sídlom Obecný úrad, Námestie 1. 
mája 167, Štítnik v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), 
ods. 2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje : 
Zámer prenájmu svojho majetku a výzvu na 
predloženie cenových ponúk na prenájom 
nebytových priestorov č. 6 o výmere podlahovej 
plochy 47,50 m2 ( miestnosť 33,7 m² jedna 
miestnosť s príslušenstvom ( s vodou a WC bez 
kúrenia) nachádzajúceho sa na poschodí  budovy 
Dom služieb, Námestie 1.mája, súpisné č .168 
postavenej na pozemku reg. C-KN parcelné č.51/2 
v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, 
zapísanej na LV č. 963. Minimálna cena nájmu , za 
ktorú Obec Štítnik ponúka na prenájom vyššie 
uvedený nebytový priestor je 10,- € /m2/ 
kalendárny rok. 

Mesačný prenájom je 39,58 EUR, k uvedenej 
sume za nájom sa pripočítajú režijné náklady na 
energetické média a služby. 

Podmienky predloženia cenovej ponuky: 

1.Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni 
Obecného úradu v Štítniku alebo poštou na 
adresu Obecný úrad, Námestie 1. mája 167, 04932 
Štítnik, tak aby cenová ponuka bola doručená na 
Obecný úrad v Štítniku najneskôr 1.8.2016 do 
12:00 hodiny. 

2.Cenová ponuka musí byť predložená písomne 
v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke 
označenej heslom: „PRIAMY PRENÁJOM – 
NEBYTOVÝ PRIESTOR DOM SLUŽIEB – Neotvárať!“ 

3.Cenová ponuka musí obsahovať: 
 

... pokračovanie zo strany 3 ... 
 
153/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje 
žiadosť o poskytnutie dotácie pre ŠK Baník Štítnik 
v požadovanej výške 7.200,-€ 
154/2016 obecné zastupiteľstvo    schvaschvaschvaschvaľľľľuje uje u je u je  
Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Štítnická 
Concordia v požadovanej výške 1.500,- € 
155/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje 
návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 
a drobným stavebným odpadom na území obce 
Štítnik bez pripomienok 
156/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje 
podľa § 9 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 – pozemku parc. reg. CKN č. 799/8 (zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere 10 m2 v katastrálnom 
území Štítnik, Obec Štítnik, zapísaného na LV č. 
1288 kupujúcemu Ladislav Belányi a manž. Martina 
Belányiová, ul. Jelšavská 324, Štítnik, z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že 
ide o prevod pozemku nízkej výmery a na odpredaj 
pozemku iným spôsobom by vznikli neprimerane 
vysoké náklady v  porovnaní s dosiahnutým 
výnosom, a že žiadateľ je fyzická osoba, ktorá je 
v tejto obci starostom obce a jeho blízkou osobou, 
je predaj možný len v prípadoch uvedených v § 9 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 
157/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje 
podľa § 9 ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
prenájom nehnuteľností vo vlastníctve obce 
Štítnik, a to: nebytového priestoru č. 4 o výmere 
podlahovej plochy 23 m2 nachádzajúceho sa na 
poschodí budovy Dom služieb, Námestie 1. mája 
súpisné číslo 168 postavenej na pozemku reg. CKN 
parcelné číslo 51/2 v katastrálnom území Štítnik, 
Obec Štítnik, zapísanej na LV č. 936 pánovi 
Róbertovi Emodimu, Košice za účelom 
prevádzkovania kaderníctva na dobu neurčitú odo 
dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy, za nájomné 10,- 
€/m2/rok a s podmienkou úhrady dodávky služieb 
spojených s nájmom, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že vzhľadom  
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
a) označenie záujemcu: fyzická osoba – meno, 
priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum 
narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu 
príslušnosť a rodinný stav Je vhodné uviesť aj 
telefónne číslo, prípadne mailovú adresu. Výpis zo 
živnostenského registra. 

právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, 
označenie registra, v ktorom je právnická osoba 
zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na 
podpisovanie zmluvy. Je vhodné uviesť aj 
kontaktnú osobu, telefónne číslo, prípadne 
mailovú adresu. Výpis z obchodného registra, resp. 
z iného registra potvrdzujúcu právnu subjektivitu 
záujemcu.  

b) účel využitia prenajatého priestoru, 
c) výška cenovej ponuky nájmu za 1 m2 a rok, 
d) čestné vyhlásenie záujemcu že nepatrí 
medzi osoby , ktoré si nemôžu priamym spôsobom 
prenajímať majetok obce Štítnik v zmysle § 9a ods. 
6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
e) súhlas záujemcu - fyzickej osoby so 
spracovaním osobných údajov na účely zámeru a 
uzatvorenia nájomnej zmluvy . 
f) Obec Štítnik si vyhradzuje právo zmeniť 
podmienky priameho prenájmu, odmietnuť všetky 
cenové ponuky, resp. priamy prenájom zrušiť. 
g) Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná 
ustanovená komisia. Obecnému zastupiteľstvu v 
Štítniku schváli prenájom nebytového priestoru 
159/2016 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
nájomnú zmluvu č. 2/2016 uzavretú medzi 
Strednou odbornou školou technickou, 
Hviezdoslavova 5, Rožňava a Obcou Štítnik 
o prenájme nehnuteľnosti areálu vodného hradu. 
160/2016       obecné zastupiteľstvo súhlasí 
so zbúraním domu na Jelšavskej ulici s. č. 314 
161/2016 obecné zastupiteľstvo súhlasí 
s náhradným ubytovaním pre rodinu p. Alexandrea 
Žigu do konca mesiaca júl 2016. 
162/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje 
rozpočet na hradné hry, ktoré sa uskutočnia v obci 
dňa 13.8.2016, vo výške 5.670,- € 
163/2016 obecné zastupiteľstvo nesúhlasínesúhlasínesúhlasínesúhlasí 
so žiadosťou p. Ľubomíra Šimka o odkúpenie 
nehnuteľnosti na ul. Jelšavskej č. 314. 
V Štítniku, 15.07.2016                    
                                             Ladislav Belányi, starosta obce 

Uznesenia z 12. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v Štítniku konaného dňa 

27.07.2016 v zasadačke Obecného 

úradu v Štítniku 

164/2016        obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje 
program 12. zasadnutia OZ. 
165/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje 
a) overovateľov zápisnice poslancov: Mgr. 
Peter Vester a Miriam Blašková 
b) zapisovateľku Ing. Klaudiu Gallovú 
166/2016 obecné zastupiteľstvo    neschvaneschvaneschvaneschvaľľľľujeujeujeuje 
žiadosť o finančnú výpomoc pre pána Alexandra 
Žigu 
167/2016 obecné zastupiteľstvo rušírušírušíruší    
uznesenie č. 99/2015. 
168/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje 
zakreslenie zámeru firmy FÚRA, s.r.o. 
Rozhanovce s uvedením podmienok výstavby do 
ZaD do ÚPN Obce Štítnik v rozsahu maximálna 
80 tis. m3 
169/2016 obecné zastupiteľstvo    rušírušírušíruší 
uznesenie 258/2012. 
170/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje     
žiadosť Ondreja Kalina v nasledujúcom znení – 
zapracovať do ZaD ÚPD Obce  
Štítnik rozšírenie priemyselnej zóny v súlade 
s programom PHSR. 
171/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje 
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami 
Obce Štítnik. 
172/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje 
verejné obstarávanie na vypracovanie 
projektovej dokumentácie na revitalizáciu 
cintorína. 
173/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje 
verejné obstarávanie na rekonštrukciu chodníka 
ul. Ochtinská - len na prevedenie prác. 
174/2016 obecné zastupiteľstvo    rušírušírušíruší 
dodatok  č. 1/2011 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu Obce Štítnik č. 1/2009  o Poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Obce Štítnik zo dňa 
14.01.2012. 
 

V Štítniku, 27.07.2016 
 

Ladislav Belányi, starosta obce 

 



                                                                 6  

 

180/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľuje uje u je u je 
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. 799/8 (zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere 10 m2 v 
katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, 
zapísaného na LV č. 1288. 
kupujúcemu Ladislav Belányi a manželka Martina 
Belányiová, ul. Jelšavská 324, Štítnik 
- za kúpnu cenu 1,66 € za 1 m2/celkom za 10 m2 
16,66 € a alikvotnú čiastku za vyhotovenie 
geometrického plánu 20,94 €, celková kúpna 
cena 37,54 € 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktoré sú 
dané tým, že: 
ide o prevod pozemku nízkej výmery a na 
odpredaj pozemku iným spôsobom by vznikli 
neprimerané vysoké náklady v porovnaní s 
dosiahnutým výnosom a že žiadateľ je fyzická 
osoba, ktorá je v tejto obci starostom obce jeho 
blízkou osobou, je predaj možný len v prípadoch 
uvedených v §9a ods. 9 písm. c) 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. 
181/2016       obecné zastupiteľstvo    schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje 
zámer spracovanie PHSR obce Štítnik na roky 
2016 - 2022 
182/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľuje uje u je u je 
návrh VZN o niektorých podmienkach držania 
psov 
 
 
                               ... pokračovanie na ďalšej strane... 
                                                               
    

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
Uznesenia z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného dňa 

14.11.2016 v kancelárii starostu Obecného úradu v Štítniku 

175/2016        obecné zastupiteľstvo schschschsch vavavavaľľľľujeujeujeuje 
program 14. zasadnutia OZ s nasledovnou zmenou: 
doplnenie bodu o priamom prenájme nebytových 
priestorov v dome služieb za bod č. 6 a doplnenie 
bodu o správe činnosti finančnej komisie za bod č. 
11. 
176/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje     
A)    overovateľov zápisnice poslancov: Pavla 
Belányiho a Ondraja Kalinu  
b) zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD.  
177/2016 obecné zastupiteľstvo    neschvaneschvaneschvaneschvaľľľľuje uje u je u je 
zapracovať podnet pred spracovaním zmien a 
doplnkov Územného plánu obce Štítnik advokátskej 
kancelárie LEGAL IURIS  
178/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľuje uje u je u je 
žiadosť na    prenájom pozemku p. Vojtecha 
Sedmáka  
179/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľuje uje u je u je 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Štítnik, 
a to: 
- nebytového priestoru č. 5 o výmere podlahovej 
plochy 70,2 m2 nachádzajúceho sa na poschodí 
budovy Dom služieb, Námestie 1. mája, súpisné č. 
168 postavenej na pozemku reg. C - KN parcelné č. 
51/2 v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, 
zapísanej na LV č. 963, 
subjektu: Poštová záložňa, Kováčska 49, 040 01 
Košice, IČO 36202061 
za účelom prevádzkovania záložne a bazáru 
na dobu neurčitú odo dňa uzatvorenia nájomnej 
zmluvy, za nájomné 10,- €/m2/rok a s podmienkou 
úhrady dodávky služieb spojených s nájmom z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný 
tým, že vzhľadom na skutočnosť, že tento objekt 
pre obec nemá zásadný hospodársky význam, 
obec nevyužíva ani nevyužívala celý objekt budovy 
a záujemcovia o prenájom týchto priestorov na 
svoje náklady ich rekonštruujú a udržiavajú ich v 
prevádzkovom stave. Obec potrebuje doplniť 
službu, ktorá v obci stagnuje. 
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Vážení obyvatelia obce Štítnik, 

v súčasnosti naša obec Štítnik pripravuje základný rozvojový strategický dokument pre trvalo udržateľný 
rozvoj obce – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR), ktorý bude vyjadrením 
ekonomických a sociálnych záujmov obyvateľov našej obce.  

         Programovanie rozvoja sa v súčasnosti nevyhnutne spája aj s pojmom integrácie do Európskeho 
spoločenstva a s čerpaním zdrojov zo štrukturálnych fondov, ďalších zdrojov spoločenstva, ako aj z rôznych 
iných dostupných zdrojov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Potrebu zabezpečenia PHSR ustanovuje 
zákon č. 309 z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 
rozvoja, Národná stratégia regionálneho rozvoja a Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020, ktoré definujú 
nové úlohy a kompetencie obcí pri uskutočňovaní podpory regionálneho rozvoja. Pokiaľ chce obec 
i v ďalšom programovacom období Európskej únie úspešne využívať možnosti financovania pripravených 
projektov z fondov EÚ, potrebuje mať k tomu v zmysle platnej legislatívy vypracovaný a schválený 
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“, ktorého súčasťou musia byť i zámery podporujúce jej rozvoj. 
Takto pripravený dokument je potrebný ako povinná príloha k žiadostiam o nenávratné finančné príspevky. 

         Obec Štítnik Vás, vážení obyvatelia obce, bude o príprave tohto dokumentu priebežne informovať na 
svojich webových stránkach, kde bude zároveň k dispozícii aj dotazníkový prieskum. Vaše odpovede na tento 
prieskum nám pomôžu poukázať na možné problémy a poskytne pohľad na Vaše názory, postrehy a návrhy 
na zlepšenie v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce. Akákoľvek ďalšia iniciatíva z Vašej 
strany je vítaná. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štítnik 
na roky 2016 - 2022 

183/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje     
žiadosť o súhlas vlastníka pozemkov pre účely 
územného konania pre stavbu      
 "Štítnik - Teplická - Úprava TS8, demontáž TS2  a 
úpravu NN" 
184/2016 obecné zastupiteľstvo berie na vedom ie berie na vedom ie berie na vedom ie berie na vedom ie 
správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti 
za I. polrok 2016    
185/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeujeuje  plán 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. 
polrok 2016 
186/2016        obecné zastupiteľstvo doporudoporudoporudoporuččččuje uje uje uje 
starostovi obce, aby zabezpečil vypracovanie návrhu 
splátkového kalendára   
na nevymožiteľné pohľadávky po lehote splatnosti s 
upozornením, že v prípade   
neplnenia splátkového kalendára bude vec postúpená 
exekútorovi. 
187/2016         obecné zastupiteľstvo presúva presúva presúva presúva     
žiadosť vlastníkov bytového domu v zastúpení 
zástupcom vlastníkov p. Igorom  Daubnerom o 
osadenie verejného osvetlenia do budúceho 
zastupiteľstva. 
 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
188/2016 obecné zastupiteľstvo neschvaneschvaneschvaneschvaľľľľuje uje u je u je  
žiadosť o výrub briez na obecnom pozemku.    
189/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľuje uje u je u je 
dohodu o spolupráci pri plnení úloh na úseku 
ochrany pred požiarmi medzi obcou Štítnik a 
dobrovoľnou požiarnou ochranou - Dobrovoľným 
hasičským zborom v obci Štítnik, s tým, že sa v 
článku 4 (záverečné ustanovenia) v bode 3 
nahradí slovo prerokovalo za slovo schválilo. 
190/2016 obecné zastupiteľstvo presúvapresúvapresúvapresúva 
dohodu o spolupráci medzi obcou Štítnik a OZ 
Štítnická Concordia do najbližšieho   
zastupiteľstva. 
191/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľuje uje u je u je 
návrh projektovej dokumentácie na úpravu 
exteriéru cintorína - variant č."0", pričom zároveň 
navrhuje umiestniť vedľa chodníka smetné koše 
na triedený  odpad, na cestu dlažbu a tiež 
vedľa cesty umiestniť tuje alebo iné neopadavé 
stromy.  
V Štítniku, 14.11.2016            Ladislav Belányi                      
                     starosta obce 

 



         Potom nasledovalo krátke vystúpenie skupiny 
historickej hudby – VESNA a cestovanie storočiami 
sa mohlo začať. Hneď na úvod sa verejnosti 
predstavili rytieri a bojovníci z občianskeho 
združenia (OZ) KOLOVRAT, ktorý mali svoj tábor 
hneď vedľa jazierka. Zavítať ste mohli aj do 
historického stanu medzi princezné a poklady zo 
zlata, kde ste sa mohli odfotiť v kráľovskom rúchu 
s korunou na hlave. Tí odvážnejší si mohli vyskúšať 
lukostreľbu z ozajstného dreveného luku na terč. 
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         A aby sme sa nestratili v čase, dnešné dni 
nám sprítomnilo vystúpenie hudobnej skupiny 
Trend. Tí najmenší sa zase mohli vyšantiť na 
nafukovacej šmýkalke, či vyskákať na 
nafukovacom hrade. 
         Vystúpenie FS Dubina nás naladilo na 
ľudovú nôtu, veď aj obyčajný ľud sa vedel 
celkom dobre zabávať. 
          

ŠTÍTNICKÉ HRADNÉ HRY 
Rokmi zanedbané a nevyužívané miesto opäť ožilo 

         Kto by nechcel ísť na výlet časom, aby sa mohol stretnúť s kráľmi, princeznami či rytiermi? Na 
štítnickom hrade ste to všetko mohli zažiť na jednom mieste. Hudbu, spev, ale aj rinčanie zbraní bolo 
počuť ďaleko navôkol. 
 

 
         Ranné lúče v druhú augustovú sobotu 
sľubovali dobré počasie na celý deň. Posledné 
pokyny k príprave a hradné hry sa mohli začať. 
Čakalo sa už len na hostí, ktorí mali prísť 
s historickým vlakom priamo z Košíc. Starosta 
obce ich bol privítať na vlakovej stanici, odkiaľ 
pešo smerovali do vodného hradu. 
         Prvé štítnické hradné hry otvoril svojim 
príhovorom starosta obce, ktorý všetkých privítal 
zvlášť p. Lajosa Senesziho, ekonomického atašé 
Maďarskej republiky a  p. Ing. Štefana Baštáka, 
poslanca KSK a starostu obce Slavošovce.  

Vystúpenie  folklórnej skupiny DUBINA. 

Podujatie spolufinancoval Košický samosprávny kraj formou dotácie vo výške 1 500,- €. 
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ŠTÍTNICKÉ HRADNÉ HRY 

             Obec Štítnik aj touto cestou ďakuje spoluorganizátorom OZ Štítnická Concordia a OZ Gotická cesta, 
ako iným, ktorí prispeli k úspešnému priebehu tohto kultúrneho podujatia. Obec ďalej ďakuje všetkým, ktorí 
poskytli dary do tomboly alebo inak materiálne prispeli. Menovite: Anne Agócz, Judite Krajčiovej, Ivete 
Palme, Júliusovi, Dememu, Láčimu Ráczembergerovi, Dušanovi Klimovi, bratom Jozefovi a Jánovi 
Zobolovcom, Haline Pazerovej, Zuzke Holókovej, Vlastovi Kamenskému (Bistro Segall), Štefanovi Vidovi 
(Vinotéka Civitas), Marošovi Almášimu, Andrei Almášiovej, Pavlovi Belányimu ml., Martine Belányiovej, 
Pavlovi Belányiovi st. a Jánovi Gallovi. 

         Krása a obratnosť majestátnych 
dravcov, ktorí preletávali priamo medzi 
divákmi,  vyvolávala nadšenie, úžas, ale i  
napätie. 
         Medzi jednotlivými vystúpeniami na 
nádvorí gemerskí remeselníci  z rôznych 
dielní ponúkali svoje výrobky. Kováč pred 
zrakmi prítomných ukul podkovičku. 
V ďalšom stánku vyrábala jedna pani 
náramky na ruku s menom. Ako sa pracuje 
s hlinou, servítkovú techniku, či výrobu 
stromčekov šťastia  a košíkov si mohli 
diváci vyskúšať aj sami.         

Koho unavilo augustové slnko mohol vidieť banícko – hutnícku expozíciu v 
bašte alebo výstavu „Dobšinského kraj“. V pivnici východnej bašty sa 
ukrývala smrtka v okovách ako výstraha z minulosti, ktorá nebola vždy 
a pre každého priaznivá. 
          V prítmí kaštieľa sme sa mohli stíšiť a skryť pred obedňajšou páľavou 
pri chutnom a voňavom čaji. 
Pred večerom nás do dávnych dôb zasa prenieslo vystúpenie šermiarskej 
skupiny KOLOVRAT a historická hudba v podaní skupiny VESNA. 
         Na záver večera bola pripravená tombola a vystúpenie hudobnej 
skupiny BETLIARSKE VIDLY.  
         Počas celého dňa bol sprístupnený pre verejnosť aj ev. a.v. gotický 
kostol.                     -mv- 

Hudobné vystúpenie historickej skupiny VESNA. Vystúpenie historickej skupiny KOLOVRAT. 
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         Keď v druhej polovici októbra 1944 nemecké jednotky zvýšili bojovú činnosť, prešla celá miestna 
partizánska skupina z Roštára do Slavošoviec, ubytovali sa v bytoch v Slavošovskej papierni a zriadili si 
tu svoj štáb. Odtiaľto robili až do oslobodenia bojové výpady, často aj za hranice okresu (PaedDr. Milan 
Sajenko, www.majgemer.sk). 
          Hoci Gemer tvoril len okrajovú oblasť povstaleckého územia, zohral významnú úlohu 
v protifašistickom odboji slovenského národa.  
          

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
Počas spomienkovej slávnosti k 72. výročiu SNP horela aj vatra 

 

         Slovenské národné povstanie ako posledný vzdor voči fašistickému režimu prinieslo so sebou veľa 
obetí a neobišlo ani našu obec. Dňa 26. augusta 2016 sme si jeho 72. výročie pripomenuli pietnym aktom 
kladenia vencov ku pamätníku SNP.  
 
         V našej obci mal sídlo povstalecký 15. peší 

prápor ASTRA 3 II. taktickej skupiny, ktorý pôsobil 

v Štítnickej doline – tzv. Dudova armáda. Jednotka 

mala zabezpečovať štátnu hranicu s Maďarskom 

v priestore Gočaltovo – Štítnik – Rožňavské 

Bystré, nachádzajúcej sa v tom čase hneď pod 

Štítnikom. Po ústupe tohto práporu na partizánsky 

spôsob boja v horách do priestoru Čierna Lehota 

na Kohúte, mnohí príslušníci prešli k partizánom. 

Prápor „ASTRA 3“ neskôr splynul s útvarmi tu 

pôsobiacich partizánskych brigád. Partizáni, 

okrem iného, spoločne s členmi miestnej 

žandárskej stanice v Slavošovciach bránili postupu 

Nemcov na povstalecké územie od Chyžného do 

Slavošoviec. Povstalci v septembri a okróbri 1944 

držali vo svojich rukách celú slavošovskú dolinu.  

28. augusta bola v areáli vodného hradu zapálená spomienková vatra, pri ktorej sme si zaspomínali na 
povstaleckých hrdinov. Počas pokojnej  a slávnostnej atmosféry do noci zahral na gitare p. P. Lalik 
a zaspieval známe pop pesničky. 
                           - mv- 
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         Večer to vyzeralo všelijako. Pršalo ako z krhly 
a väčšina červených značiek z krepového papiera 
ostala vyblednutá. Ráno, v deň pretekov, však svitlo 
na krajšie počasie. Pre nepriazeň počasia bolo ešte 
ráno potrebné doznačiť trasu popod Plešiveckú 
planinu a preteky sa mohli začať. Navrhnutá trasa 
bola dlhá cca 23 km s celkovým prevýšením 700 
metrov. Svoje dvojkolesové „tátoše“ a odhodlanosť 
prišlo ukázať deväť pretekárov. Väčšina sa poznali 
osobne, prípadne aj z iných súťaží, vďaka čomu sa 
hneď v úvode vytvorila kamarátska atmosféra. 
Súťažiacim som sa snažil stručne vysvetliť trasu, 
upozorniť ich na možné riziká a na premočený terén, 
ktorý sťažil, no zároveň i o niečo obohatil pretek. 
Trasa viedla z obce Štítnik,  popod Plešiveckú 
planinu, cez Teplú stráň, Terhed späť do obce. 
Víťazom pretekov sa stal Jakub Haviarik zo 
Slavošoviec. Ostatní pretekári prišli v priebehu 10 
minút, preto môžem povedať, že sily boli vyrovnané. 
Na pretekárov čakalo bohaté občerstvenie a nejaké 
tie ceny.  Blahoželám a ďakujem všetkým 
priaznivcom cyklistiky, ktorí sa akcie zúčastnili 
a neostali sedieť doma. Ďakujem tiež komposesorátu 
Štítnik, ktorý nám dovolil využiť ich lesné a poľné 
cesty a tiež OÚ Štítnik za poskytnutú materiálnu 
pomoc. 

ZO ŽIVOTA MO MS 
C yklopreteky okolo ŠtítnikaC yklopreteky okolo ŠtítnikaC yklopreteky okolo ŠtítnikaC yklopreteky okolo Štítnika     M atiM atiM atiM atiččččný volejbalový turnajný volejbalový turnajný volejbalový turnajný volejbalový turnaj    

         Hoci netradične, v polovičke 
septembra sa v Štítniku uskutočnil IV. 
ročník amatérskeho volejbalového turnaja. 
Viacero faktorov spôsobilo, že oproti 
minulému roku bolo menej družstiev, no tí 
čo prišli, si zahrali do sýtosti. Kvôli 
daždivému počasiu sa turnaj odohral v 
telocvični. Občerstvenie pre hráčov bolo 
bohaté, sladké i slané. Aj touto cestou 
ďakujem Pekárni Revúca za poskytnuté 
pečivo, Zdenovi Hricovi Jančovi z Brdárky 
za skvelé syry. O prípravu výborného guľáša 
sa postaral  pán Emil Zdechovan, ktorý nám 
ho pripravuje každoročne, za čo mu v mene 
všetkých zúčastnených ďakujem. Verím, že 
tých gulášov bude v budúcnosti ešte 
niekoľko.  „Kvapky“ na sychravé počasie 
nám daroval pán Štefan Vido. Ceny pre 
hráčov sa zabezpečili z finančných 
prostriedkov Matice Slovenskej a ŠK 
Štítnik, sadu pohárov venovala pani Milada 
Homolová zo Slavošoviec. 

Prvé miesto si vybojovalo družstvo z 
Revúcej, na druhom mieste skončili 
Rožňavčania a bronzovú pozíciu obsadilo 
domáce družstvo. 

Všetkým hráčom a ich rodinným 
príslušníkom, ktorí sa postarali o zdarný 
priebeh akcie patrí moja veľká vďaka. 
 

Autor článkov: Mgr. Peter Vester 
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OKIENKO DO MATERSKEJ ŠKOLY 

         V školskom roku 2016/2017 bolo zapísaných 41 

detí zo Štítnika a okolitých obcí v dvoch triedach 

materskej školy . Začali sme s novým Školským 

vzdelávacím program „ Hráme sa a spoznávame 

svet“, ktorý je spracovaný v súlade so Štátnym 

vzdelávacím programom pre predprimárne 

vzdelávanie v materských školách. Pestrosť aktivít, 

ktorými chceme našim najmenším vštepovať to 

najdôležitejšie pre vstup do základnej školy je veľmi 

dôležitá. Preto sa snažíme potrebné vedomosti, 

zručnosti a návyky detí formovať hravou formou 

v činnostiach, ktoré ich zaujímajú a sú pre nich 

zábavné. 

         Zážitkovou formou si osvojujú návyky zdravého 

stravovania, zdravého životného štýlu a ochrany 

vlastného zdravia. V mesiaci október sa podieľali na 

príprave ovocného koláča, zeleninových šalátov. 

         V spolupráci s rodičmi deti vytvorili výstavku z 

„Plodov zeme“, ktorá bola veľmi nápaditá 

a originálna využitím rôzneho materiálu. 

Posilňovanie environmentálneho cítenia je jedným 

z našich cieľov. 

         Už tradične sme pripravili program pri 

príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ na obecnej 

slávnosti i na slávnosti pre starých rodičov 

v materskej škole a potešili ich malým darčekom 

a občerstvením. Nechýbalo divadielko a tanček, 

básne a piesne. Formovanie mravných hodnôt, 

národného a kultúrneho povedomia už v útlom 

veku prispeje k rozvoju osobnosti detí a ich vzťahu 

k rodnej obci. 

         V predvianočnom čase nás potešilo pozvanie 

Z Obecného úradu na Mikuláša, ktoré bolo 

zaujímavé divadelným predstavením v podaní 

divadla Actores „Máša,  Voody a Mikuláš“. Deti sa 

príjemne zabavili a Mikuláš ich obdaroval 

darčekmi. 

          Aj priestory našej školy deti vyzdobili svojimi 

výtvormi s vianočnou tematikou. 

Bc. Monika Kolesárová, riaditeľka MŠ 
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OKIENKO DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

Vážení priatelia! 
 
     V tomto školskom roku si Základná škola v Štítniku pripomína 50. výročie otvorenia nových 
priestorov školy. V septembri roku 1966 prešli jej bránami prví žiaci. 
Päťdesiatročná história našej školy je naplnená  skromnou, ale pritom zodpovednou 
a ušľachtilou prácou mnohých pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí 
zodpovedne a svedomite vykonávali svoju prácu, stali sa súčasťou školy a tvorili jej dejiny. 
S láskou a trpezlivosťou vštepovali žiakom základy vied a vychovávali z nich dobrých ľudí. 
V nespočetných činnostiach, často na úkor vlastného voľného času i svojich rodín, tvarovali ich 
osobnosti a charaktery, vytvárali dobrý vzťah k škole, obci i svojej vlasti. My, ich nasledovníci, 
chceme napredovať úspešne ďalej a plniť ciele, ktoré sme si vytýčili do budúcnosti. Veríme, že 
s pomocou obce a našich nadriadených orgánov tieto ciele naplníme. 
     Súčasný svet je náročný na vysokú úroveň vedomostí a na kvalitu výkonov. Teší ma, že tak 
ako predchádzajúce, aj terajšia generácia pedagógov aktívne prispieva k naplneniu tejto méty 
a svoje poslanie vykonáva so cťou a odhodlaním. Ján Amos Komenský povedal, že vyučovanie 
je prácou pováh vznešených, aby každá škola sa stala dielňou ľudskosti.  
Za 50 rokov prešlo triedami našej školy mnoho pedagógov a jej brány opustili tisícky mladých 
ľudí. Stali sa z nich lekári, inžinieri, právnici, učitelia i robotníci. Odmeňujú sa nám šírením 
dobrého mena školy. Mnohí naši absolventi sa vracajú do jej priestorov, organizujú výročné 
stretnutia, aby si zaspomínali na obdobie svojho detstva. A všetci sa zhodnú na tom, že obdobie 
detstva je najkrajšie obdobie života. 
        Historický čas sa počíta na stáročia. Čas pedagóga na minúty, ktoré sú mozaikou 
niekoľkých desaťročí. Vážení kolegovia, využime tento čas na to, aby sme svojich žiakov čo 
najviac obohatili o nové poznatky a učili ich konať dobro. S učiteľom a výchovou sa spájajú také 
vlastnosti, ako sú zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť, čestnosť, slušnosť, osobný príklad 
a ďalšie vlastnosti, ktoré má mať dobrý pedagóg. Snažíme sa pracovať tak, aby tieto vlastnosti 
získali aj žiaci, na ktorých denne pôsobíme. 
 

50. výročie základnej školy v Štítniku 

Naša škola dosahuje dobré výchovno-
vzdelávacie výsledky. Žiaci  školy sa 
umiestňujú na popredných miestach 
v rôznych vedomostných, umeleckých či 
športových súťažiach v rámci okresu. Za 
všetkými úspechmi stoja pedagogickí 
zamestnanci školy, ktorým patrí moje 
úprimné poďakovanie. Všetky zásluhy tu 
vymenovať nemožno. Úprimne sa teším 
z každého úspechu. Šírite dobré meno nielen 
školy, ale aj našej obce. 
Všetkým zamestnancom školy patrí moje  
uznanie a úprimné poďakovanie za 
zodpovednú a obetavú prácu zasvätenú 
výchove a vzdelávaniu mladej generácie. 
 

Mgr. Jarmila Motúzová,  riaditeľka školy 
 



Poďme opäť spoločne nahliadnuť do našej histórie. Čo čas napísal, to sa už nedá zmeniť. No len cez 
poznanie minulosti môžeme porozumieť našim predkom a tiež aj sebe. A len vtedy, keď poznáme seba, 

svoje slabosti a nedostatky, ale aj svoje prednosti, si môžeme stanoviť ciele, 
 ktoré budú stáť na reálnych základoch. 
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         Dňa 21. M ája zasadala R ada M N V  ako aj 
členovia N árodného výboru. N a zasadnutí bol 
podrobne prejednaný návrh sm erníc pre D ruhý 
Päťročný plán rozvoja národného hospodárstva. 
Po prejednaní návrhu sm erníc členovia  
N árodného výboru uzniesli sa a navrhujú  
previesť nasledovné práce v  našej obci: 
1 .  O dvodniť lúky v našej obci vo vým ere asi 50 
ha, keďže tieto ležia v  nížine, sú  zalievané 
štítnickým  potokom . Pokrm  z týchto lúk je  
nekvalitný a hodí sa len  na kŕm enie koní. 
2 . P rikročiť znovu k utvoreniu  Jednotného 
roľníckeho družstva, ktoré sa rozpadlo 
následkom  toho, že v  obci n iet nadostač 
výkonných roľníkov. 
Je potrebné zapojiť všetkých členov N V , 
zástupcov m asových spoločenských organizácií, 
aby previedli agitáciu m edzi tunajším  
obyvateľstvom  a takto roľníkov získali pre 
družstevnú veľkovýrobu. Táto úloha však bude 
ťažká, lebo podm ienky pre znovu-utvorenie JR D  
sú nepriaznivé, v  obci je m álo výkonných 
roľníkov, aj tí sú  prestarlí a  nem ocní ľudia. 
3 . Je potrebné viesť hospodárov k tom u, aby  
zvyšovali hektárové výnosy  poľnohospodárskych 
produktov, pôdu riadne a kvalitne obrábali 
a  hnojili m aštaľným  ako aj um elým  hnojivom . 
Treba dodržiavať agrotechnické term íny. 
N ajdôležitejšou úlohou je rozšíriť sieť aktivistov, 
aby bolo celé občianstvo zapojené do m asovo-
politickej práci. 
4 . V  našej obci sú  vytvorené všetky podm ienky na 
pestovanie ovocia. Je veľm i potrebné 
povysadzovať svahy, úbočia , jarky a všetky m enej 
kvalitné pôdy ovocným i strom am i. Tým to 
prispejem e k zvýšeniu  zásobovania obyvateľstva 
ovocinou, ktorá je veľm i dôležitým  produktom  
pre pracujúcich a najm ä detí. 
5 . previesť výstavbu Jedenásťročnej strednej 
školy, keďže terajšie naše zriadenie potrebuje 

vyškolené kádre a terajšia budova nevyhovuje 
požiadavkám . 
6 . P reviesť výstavbu M aterskej školy, lebo táto je 
um iestnená len  núdzove v  budove O sem ročnej 
strednej školy. 
 
         N eodkladná je výstavba K ultúrneho dom u, 
m ládež sa nem á kde schádzať, kultúrne podujatia  
s nem ôžu riadne prevádzať, tým to je kultúrna  
činnosť hatená. 
         Je potrebné urobiť všetky kroky, aby v našej 
obci bola postavená konzervová továreň, aby  
ovocie nášho okolia neprišlo  na zm ar, ako sa  to  
doteraz stáva. B olo by vhodné uvažovať a j 
o postavenie továrni na črepy, v  lesoch je 
potrebné previesť geologický prieskum , keďže sú  
bohaté na železnú rudu a siderit. 
         M alo by sa zriadiť V ýrobné družstvo. 
V  našej obci m ám e rezbárov, stolárov, kováčov, 
ktorí by ochotne vstúpili do D ružstva, čím  by sa 
úroveň nášho m estečka značne zvýšila. Taktiež  
by bolo účelné zhotoviť rybník, sú  na to tiež  
všetky podm ienky a predpoklady. R ybník by  
prispel značnou m ierou k  zásobovaniu nášho 
obyvateľstva hodnotným  m äsom . 
         Tunajší pekár s. A lbert G lem bek pečie veľm i 
dobrý chlieb, lenže sám  neovláda zásobovať celé  
obyvateľstvo. Tento nedostatok by sa dal 
odstrániť tým , že by  k  pekárovi bola pridelená  
ešte jedna pracovná sila , ktorá by pom áhala 
a tým to by sa tento nedostatok odstránil, 
a  nem usel by sa chlieb  donášať z  R ožňavy –  
okresného m esta. 
         P reviedlo sa aj oplotenie športového ihriska. 
O plotenie je: 150m  d ĺžka –  80 cm  doskam i. 
         B uldozérom  bola upravená plocha ihriska  
a škrabákom  sa previedlo zvalcovanie. P rácu 
previedli brigádnici –  športovci. Týchto prác sa  
zúčastnili a j školy a to Pôdohospodárska 
učňovská škola a O sem ročná stredná škola.     

VYBERÁME Z KRONIKY 
Stalo sa pred 60. rokmi 
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D obrovoľná športová organizácia B aník dostala 
sa tohto roku do K rajskej súťaži.  
         Dňa 20. m ája prebiehali a j cez našu  obec 
preteky –  závody m otocyklisti, a  to sm erom  
R ožňava –  P lešivec –  Štítnik –  Jelšava, Červená  
Sklala –  D obšiná a R ožňava. 
         Z  príležitosti zasadania Svetovej rady 
O brancov m ieru  bola u  nás zadržaná verejná  
schôdza. P rednášateľom  bol súdruh M iloš 
F ilipovič, predseda O kresného národného výboru  
v R ožňave. N a tejto besede sa zúčastnilo 193  
občanov, 7  (sedem ) občanov zapojilo sa do  
diskusii. Z  tejto príležitosti bo poslaný telegram  
Svetovej rade O brancov m ieru  v P rahe 
nasledovného znenia: „ M y občania obce Štítnik 
z  príležitosti predstavovania sa kandidátov sm e 
rozhodne proti používaniu atóm ových zbraní pre 
vojnové účely a pre vyzbrojenie novej W erm acht  
atóm ovým i zbraňam i a žiadam e, aby tieto boli 
použité výlučne len  na  m ierové ciele. Z aväzujem e 
sa pracovať so všetkým i silam i za udržanie 
svetového m ieru  a snažím e sa čím  skôr vybudovať 
socializm us v našej krajine. 
         V  našej obci je potrebné vystaviť zdravotné 
stredisko, keďže terajšie strediská (lekár, zubná 
am bulancia, poradňa m atiek a detí a  lekáreň) sú  
um iestnené na nevhodných m iestach. V ýstavbou 
tohto zdravotného strediska by boli sústredené 
strediská –  am bulancie na jednom  vhodnom  
m ieste, a  terajším  požiadavkám  by vyhovovali. 
T iež by bolo potrebné vystavať už dávno 
plánovaný vodovod, pričom  by bol zregulovaný a j 
potok, ktorý tečie Jelšavskou a M lynskou ulicou 
do rieky Šajavy –  Slanej. 
         K úpalište –  bývalý štrand je  
v  nepoužívateľnom  stave. O praviť a  dať do  
prevádzky toto kúpalište by znam enalo väčší 
ruch cestovný a prínos. K úpalište sa nachodí na  
veľm i peknom  a zdravom  m ieste, a  preto je veľm i 
potrebné znovu vybudovať a  dať ho do riadnej 
prevádzky, keďže občania v letnom  období 
nem ajú sa kde osviežiť a  občerstviť. Toto 
kúpalište –  štrand predtým  navštevovali a j 
cudzinci. 
         K úpalište bolo m ajetkom  súkrom níka  
Pavela Šebıka, ktorý sa v  poslednej dobe o tento  

nestaral a  nem ohol starať, keďže nem á k tom u  
potrebné peniaze. 
         Je veľm i potrebné cez obec bezprašnú cestu , 
k  nakoľko pri terajšej frekvencii obyvateľstvo 
trpí prachom , čo z hygienických dôvodov je veľm i 
škodlivé zdraviu  nášho občianstva. 
         P re okrášlenie našej obci je potrebné 
dokončiť stavbu parku, kde by sa ihrali m alé deti 
a  odpočinuli si starci, tým  by sa aj vzhľad našej 
obci okrášlil. 
         O sem ročná stredná škola zriadila pred  
svojou budovou kvetinový park ktorý je ohradený 
drôtovým  pletivom  a okolo vysadený strom am i. 
Park je pekne upravený a kvetinam i vysadený. 
         Tohoročné zvýšené úlohy v krm ovinárstve si 
vyžadujú , aby sa do zveľaďovania lúk 
a pašienkov zapojilo čo na jviac občianstva. Je 
potrebné, aby sa do  agitovania zapojili všetci 
členovia N árodného výboru a zástupcovia 
m asových organizácií. L en m asovým  zlepšením  
a zapojením  sa najširších m ás občianstva, 
využitím  všetkých m echanizačných prostriedkov  
bude m ožné splniť zvýšené ú lohy pri zveľaďovaní 
lúk a pasienkov a zabezpečiť bohatšie živobytie 
aj našim  pracujúcim . 
         V  našej obci sa zdržiaval cirkus – Z ábavný 
podnik „B elányiB elányiB elányiB elányi“, ako aj kolotoč, húsenková 
dráha, streln ica a kúpačka. 
          Celý m esiac je bez dažďov, v  studniach niet 
nadostač vody pre obyvateľstvo. 
          Ú roda ovocia sa ukazuje veľm i pekne, 
lenže je veľa chrobače, chrústov, ktorý je n ičený 
postrekom . 
         Z väz slovenských spisovateľov v B ratislave 
zvoli si za prvého tajom níka zväzu T ibora  
Štítnického (predtým  D örner), ktorý sa narodil 
v  Štítniku dňa 6. Septem bra 1922 a je znám y 
svojim i kniham i a básňam i. 
         Dňa 17. Júna (v nedeľu) konalo sa v našej 
obci cvičenie členov Požiarného zboru, 
prevádzala sa súťaž o prvé kolo okresného 
cvičenia. Z účastnili sa 17 požiarných zborov 
okolitých obcí. A ko prví víťazi v  súťaži vyhrali 
naši požiarnici. 
         V  evanjelickom  kostole bol opravený 
starodávny pam iatkový m alý organ s nákladom  
K čs 60.000 (šesťdesiattisíc K čs). 

VYBERÁME Z KRONIKY 
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         15. ročník medzinárodnej prehliadky historickej 

hudby európskych regiónov na gotickej ceste pod 

názvom ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA, 

ktorý sa tento rok konal od 22. do 26. septembra, sa 

netradične ukončil v ev. av. kostole. 

         O 18:00 hod. sa predstavil Symfonický orchester 

LYRA z Maďarska pod vedením dirigenta Józsefa 

Balogha s programom „Na európskych cestách“. 

 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
TohtoroTohtoroTohtoroTohtoročná prehliadka historických hudieb sa konná prehliadka historických hudieb sa konná prehliadka historických hudieb sa konná prehliadka historických hudieb sa končila vila vila vila v    ŠtítnikuŠtítnikuŠtítnikuŠtítniku    

         Toto hudobné zoskupenie z Debrecína 

pozostáva z amatérskych hudobníkov, ktorý 

počas svojho pôsobenia vystupovali v Nemecku, 

Fínsku, Litve, Taliansku a v posledných rokoch 

vo viacerých mestách Slovenska. Zaoberajú sa 

nielen výskumom a prezentáciou zabudnutých 

hudobných diel, ale zároveň podporujú 

začínajúcich mladých umelcov. Ich repertoár je 

veľmi bohatý, zachytáva obdobie od baroka až 

po súčasnosť.  

 

Festival organizovalo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave a konal sa pod záštitou predsedu Košického 

samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu. Festival tento rok finančne podporil Fond na podporu umenia. 

         Rómovia sa vedia baviť. O tom niet pochýb. Jednoducho 

to majú v krvi. A pritom k tomu nepotrebujú ani tak veľa.  

          Dňa 20. júla opäť pripravila p. Lukrécia Rajková pre 

nadčencov rómskej kultúry festival. Podujatia sa svojim 

programom zúčastnili aj hudobné zoskupenia z iných obcí. 

         Rómovia cez dynamický tanec,  spev a hudbu prejavujú 

svoj temperament, ktorý aj takouto formou môžeme 

spoznávať. 

Po roku tu bol rómsky festival opäť 
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
Veteránom na námestí hrala aj kapela 

         Obyvatelia obce dňa 18. septembra netrpezlivo 

očakávali historické vozidlá a ich posádky na námestí. 

Počas ich pobytu v obci hrala aj hudobná skupina Trend z 

Gočaltova. 

          Pre zberateľov a priaznivcov je stále sviatok, keď 

môžu prevetrať, či vidieť historické vozidlo. O to viac, 

keď z bežnej cestnej premávky už postupne vzácne 

"kúsky" takmer vymizli a nahrádzajú ich oveľa 

modernejšie a technicky dokonalejšie vozidlá. 

         Rovnako je zážitkom sa s takýmto automobilom 

vyfotografovať, či posadiť sa na miesto vodiča alebo 

spolujazdca.  

         Organizátori, ako aj účastníci zrazu si rovnako ako 

ich vozidlá potrebujú doplniť energiu, preto bolo pre 

nich v zasadačke na obecnom úrade pripravené 

občerstvenie. Potom si mohli zájsť na prehliadku ev. a.v. 

gotického kostola a areálu vodného hradu. 

Ako býva zvykom aj tento rok organizoval Veterán klub Rožňava - Slovenský kras 
svoju okružnú jazdu a zastavil sa aj v našej obci.  

a zastavili sa aj v našej obci. 



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     
    

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

Jakub PetroJakub PetroJakub PetroJakub Petro     
Sabrina B uSabrina B uSabrina B uSabrina B uňňňňkovákovákováková    

A drián G ašparA drián G ašparA drián G ašparA drián G ašpar    
Juraj LukášJuraj LukášJuraj LukášJuraj Lukáš    

R odeR odeR odeR oderik L avenrik L avenrik L avenrik L aven     
M atúš K ram árM atúš K ram árM atúš K ram árM atúš K ram ár    

ROZLÚČILI SME SA  
    

Zuzana Bencová 
Pavol Lukáč 
Tibor Gašpar 
Anna Antalová 

Mária Hrušovská 
Etela Nováková 

Helena Denešová 
Darina Horváthová 

Ján Ďuro 
Miroslav Hodermarský 
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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 rokov92 rokov92 rokov92 rokov 
Helena Plesniková 

 
91 rokov91 rokov91 rokov91 rokov 

Margita Sirkovská 
 

85 rokov85 rokov85 rokov85 rokov 
Mária Rogosová 

 
80 rokov80 rokov80 rokov80 rokov     

Margita Zdechovanová    
Hedviga Tomová 

 
75 rokov75 rokov75 rokov75 rokov 

Mária Goliášová 
Štefan Milko 

Mária Bencsíková 
 

70 rokov70 rokov70 rokov70 rokov     
Ing. Ján Belák 

Miroslav Čeman 
Ján Stupjanský 

Ľudmila Kamenská 
Gabriela Koreňová 
Helena Pautlerová 

Elza Benická 
Mária Spišáková 

Katarína Kupcová 
Katarína Zobolová 

 
60 rokov60 rokov60 rokov60 rokov     

Ing. Alena Fabová    
Valéria Belányiová 

Vojtech Takács 
Ján Valko 

Vojtech Novák 
Tomáš Kuzma 
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         Aj tento rok sa konala spomienková 
slávnosť na miestnom cintoríne pri príležitosti 
úmrtia významnej osobnosti  Gemera Štefana 
Gyöngyösiho (*1629 Radvanka, RUSKO - † 
1704 Štítnik). 
         Termín plánovaného pietneho aktu sa 
z rôznych príčin presunul až na 7. augusta.     
         Slávnosť aj tento rok zorganizoval 
Czemadok Veľký Blh za účasti ekonomického 
atašé Generálneho konzulátu Maďarska p. 
Lajosa Szénásiho. 

         Po odznení krátkeho príhovoru z Gyöngyössiho života a piesňach na cintoríne bol položený 
spomienkový veniec aj na dom, kde kedysi žil. Potom zúčastnení hostia zavítali aj do ev.av. gotického 
kostola a návštevu zakončili malým občerstvením na obecnom úrade. 
         Život Štefana Gyöngyösiho bol úzko spätý s hradom Muráň a jeho vtedajšími pánmi Máriou 
Széchyovou a Františkom Wesselényim. 
         Tento dôverník rodiny a palatínov tajomník, ako píše o ňom Gustáv Reuss (*1818 - † 1863, 
revúcky lekár, zakladateľ slovenskej vedeckej fantastiky, autor prvej botaniky Slovenska, historik), bol 
zasvätený do všetkých podujatí, ktoré jeho pán podnikal. Ako skúsený právnik rozumel dobre politickým 
otázkam doby, na všetkých udalostiach a dejoch, o ktorých rozpráva, osobne sa zúčastnil alebo bol o 
nich dobre informovaný. Rozsiahla báseň o Muránskej Venuši, ako nazval svoju paniu, vznikla v 
Štubnianskych Tepliciach, kam Gyöngyösi častejšie dochádzal so svojím pánom na liečenie, keď sa roku 
1660 stal Wesselényiho komorníkom a predtým, roku 1653, župným sudcom gemerským. Jeho básnická 
poetika spočíva na antike a humanizme, a tak v jeho veršoch ožívajú postavy rímskej mytológie. 
Wesselényi vystupuje ako Mars, Mária je Venušou, ktorú zasiahli Cupidove strely.  

         Tematicky sa Gyöngyösiho 
básnické dielo, kladne hodnotené 
maďarským básnikom Jánosom 
Aranyom (* 1817 — † 1882), 
zameriava na príležitostné udalosti 
a príhody. Nevyniká síce 
vybrúsenou veršovou technikou, 
zato jeho lyrické opisy sú výstižné 
a očarujúce, hoci ani tu sa nevyhol 
drsnému realizmu a erotickým 
motívom. 

Mária Széchy 
(*1610 - 1679 Körszeg) 

František Wesselényi 
(*1605 - 1667 Slovenská Ľubča) 



                                                              20 

 

 

 

 

 

K POSOLSTVU VIANOC 

Janka Vranová 
 

TANCUJ A TEŠ SA 
 

Zatancuj si, 

keď duša plače od bolesti 

vytancuj bôľ až do radosti. 

 

Tancom sa smútok vytratí. 

Už nebude mať miesta v duši, 

veď úsmev viac než smútok 

                     na tvári sluší....... 

 

Láska zapáli v očiach hviezdy 

a v duši sa radosť zahniezdi. 

 

A tak sa teš, 

keď slnko jasne svieti, 

keď divá húska letí, 

keď šantivý vietor ťa hladí 

a biely sneh ti tvár chladí, 

keď obloha plače za teba, 

sĺz bolesti ti naozaj netreba. 

 

Pri tanci spievaj piesne, 

to nie je nič hriešne - 

                           tešiť sa zo života. 

TRADÍCIA VIANOČNÉHO STROMČEKA – odkiaľ prišla. 

         Vianočné sviatky si snáď ani nevieme predstaviť bez 
vianočného stromčeka. Pripomeňme si jeho význam, a to 
ako vznikol.    
         Prvá písomná zmienka o ozdobenom vianočnom 
stromčeku sa objavila v kronike nemeckého mesta Brémy 
pred viac ako 500 rokmi. Legenda však hovorí, že ako prvý 
skrášlil vianočný stromček írsky mních Kolumbán v roku 
573. Na ozdobu použil horiace fakle v tvare kríža, a takto 
chcel prilákať ľudí na svoje kázne, čo sa mu aj podarilo. Tri 
vrcholy jedle prirovnal k jednotlivým božským osobám – 
Otcovi, Synovi a Duchu Svätému. Ľudia si ho začali dávať do 
domov a ozdobovať sviečkami, ktoré symbolizujú dušu 
Spasiteľa. 
         Prvé zdobenie stromčeka sa pripisuje reformátorovi 
Martinovi Lutherovi. Pri večernej prechádzke lesom ho 
natoľko nadchol snehom pokrytý stromček zaliaty 
mesačným svitom, že sa rozhodol tento zážitok na Štedrý 
večer sprostredkovať svojim deťom. Iný prameň uvádza, že 
v druhej polovici 16. storočia Martin Luther zobral 
k sviečkami vysvietenému vianočnému stromčeku svoje 
deti, aby im ukázal ako môžu žiariť hviezdy v tmavej noci. 
         Podľa legendy už svätý Bonifác vyzval pohanské 
božstvá na súboj tým, že vyťal posvätný Thórov dub. Keď sa 
mu pri tom nič nestalo, väčšina prítomných pohanských 
náčelníkov sa nechala pokrstiť. V Dutine zoťatého velikána 
vraj bola schovaná jedlička, ktorá má svojim „trojhraním“ 
pripomínať svätú trojicu. 
         Keď sa však pozrieme hlbšie do minulosti, tak už aj 
Gemerské kmene vraj kedysi pri zimnom slnovrate týmto 
spôsobom uctievali boha Wotana. Podobne aj Kelti 
ozdobenými stromčekmi alebo vetvami uctievali boha Slnka 
a jeho večný život.     
         Na územie Slovenska prišiel symbol vianočného 
stromčeka na konci 18. storočia do väčších miest 
a o storočie neskôr sa rozšíril aj do dedín, kde bolo predtým 
zvykom vešať zelené vetvičky na svoj príbytok alebo 
hospodárske budovy. 
         Prvé vianočné stromčeky si ľudia zdobili tým, čo si 
vypestovali doma, najčastejšie čerstvými či sušenými 
jabĺčkami, hruškami, alebo orechami. Neskôr sa začali 
používať aj perníky, papierové ozdoby, rôzne figúrky zo 
slamy, či rôznych tráv či kukuričného šúpolia. Takéto ozdoby 
začínali vyrábať už mesiac pred sviatkami.   
         Vianoce majú svoje čaro, pretože rodina sa stretne, 
aby spoločne oslávili tento sviatok.       
                                                                Spracované zo zdrojov internetu  
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         Dňa 27. októbra 2016 sa pri príležitosti 
"Októbra mesiaca úcty k starším" konalo v sále 
kultúrneho domu  posedenie pre dôchodcov s 
hudobným programom a sladkým občerstvením. 
         Úvodné slovo predniesla Janka Rogosová, 
ktorá prítomných privítala a zaželala pekný 
zážitok. Program pre našich seniorov si pripravili 
deti z Materskej školy a Základnej školy v Štítniku, 
po nich vystúpil so svojim repertoárom pop 
pesničiek p. Peter Lalik. Pripravené podujatie 
ukončili členovia folklórneho súboru Genšenka z 
Honiec. 
         Po skončení slávnostného programu sa stretol 
starosta obce Ladislav Belányi s dôchodcami, 
spoločne si zaspomínali a strávili príjemný jesenný 
večer. 
 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
Október - mesiac úcty k starším 

P o s e d e n i e  s  d ô c h o d c a m i 

         V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie 
spojených národov za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších. Podľa 
aktuálnych štatistík žije dnes na celom svete viac ako 600 miliónov seniorov. Na Slovensku je to 
vyše 900 tisíc obyvateľov vo veku 60 a viac rokov, ktorí tvoria 17 % populácie. Z toho 61% 
tvoria seniorky. Prognóza do budúcnosti hovorí, že do roku 2025 sa počet seniorov zdvojnásobí 
a virtuálne dosiahne v roku 2050 dva bilióny. Podľa demografických odhadov Európskej 
komisie sa za 30 rokov staneme krajinou s najväčším percentom starých ľudí na dôchodku.   

V takto rýchlo starnúcom svete je potrebné podporovať aktívnu účasť starších na spoločenskom 
dianí, využiť ich skúsenosti a  poznatky. 

POĎAKOVANIE PATRÍ 
VŠETKÝM,  

ktorí pripravili zaujímavý 
kultúrny program. 
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Mikuláš prišiel 6. decembra potešiť aj deti z našej obce. So svojimi kamarátmi, nezbednou Mášou 
a Wodym nám rozpovedal svoje príbehy, zaspieval vianočné pesničky a predniesol básničky. Deti 
dostali od Mikuláša aj sladké prekvapenia a darčeky. 

SSSStretnutie s Mikulášomtretnutie s Mikulášomtretnutie s Mikulášomtretnutie s Mikulášom    

Knižnica informujeKnižnica informujeKnižnica informujeKnižnica informuje    

11 VEDECKY PODLOŽENÝCH DÔVODOV 

PREČO ČÍTAŤ 

 

• čítanie znižuje riziko Alzheimera 

• čítaním sa učíme novým veciam 

• Ľudia, ktorí čítajú žijú aktívnejšie 

• čítaním redukujeme stres a navodzujeme  

   dobrú náladu 

• čítanie je terapia 

• čítanie zlepšuje pamäť 

• čítanie zlepšuje analytické myslenie 

• čítanie rozširuje slovník 

• čítanie zlepšuje ľudskú empatiu 

• čítanie zlepšuje spánok 

• zábava zadarmo 

Aj naša knižnica Vám ponúka niekoľko 

nových zaujímavých titulov, tu sú niektoré 

z nich: 
 

Kepler Lars  Uspávač 
Brekke Jorgen V ľudskej koži 
Steelová Danielle Stratený syn 

Fieldingová Joy Niekto sa díva 

Nesbo Jo  Šváby 

Moyes Jojo Predtým ako som ťa 
poznala 

Spielmanová Lori  Zoznam všetkých želaní 
Hoover Coolen Beznádejná 
Lewis C.S. Kroniky Narnie 
 (7 – dielny set) 

Čítanie kníh je jeden z najlacnejších spôsobov trávenia voľného času. Mnohí z nás si 
nemôžu kupovať nové knihy, ale sú tu knižnice – svätyne informácií a takmer zadarmo. 

A nakoniec je tu ešte jeden dôvod prečo dať prednosť knihe. Knihám sa nevybije batéria, nepokazia sa, 

nenapadne ich žiaden vírus, nevypadne im signál. 

Obecný úrad aj touto cestou ďakuje p. Oľge Kolesárovej a Mgr. Margite Gločekovej za darované knihy. 

„Nemiluje knihy, aby si s nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil  
                                                                  srdce i ducha.                                         JÁN PATOČKA 
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ZO ŽIVOTA ŠACHOVÉHO ODDIELU 

 Činnosť oddielu v roku 2016 sme odštartovali už v novom registrovanom športovom klube ŠK 

Baník Štítnik založenom v našej obci. 

               Súťaž sme začali jarnou časťou Gemerskej ligy v šachu, v ktorej sme odohrali stretnutia v 

Tornale, Revúce, Králi, Betliari, Gemerskej Polome. Prvé a posledné kolo sa pravidelne odohráva u nás v 

kultúrnom dome, kde sa súťaž zahajuje a na záver sa ukončí bleskovým turnajom a vyhodnotí vyhlásením 

víťazov a odovzdaním cien. Víťazom ročníka 2015/2016 sa stalo družstvo Štítnik "A" v zložení Ján Rogos 

ml., Ján Rogos st., Ján Sisik a Ján Fečo. Toto víťazstvo je už siedmim z desiatich ročníkov súťaže 

Gemerskej ligy v šachu. Družstvo vedie a hráčsky zabezpečuje Ján Rogos st. Po jednej výhre má družstvo 

Putnoku (Maďarsko), Gemer a Revúca. 

 V auguste sme uskutočnili už 17. ročník šachového turnaja " Memoriál Ladislava Kozáka", za 

účasti 40 šachistov zo širokého okolia a nechýbali ani šachisti z Maďarska, ktorí už pravidelne obohacujú 

tento turnaj kvalitnými hráčmi. 

Tabuľka umiestnenia prvých desiatich šachistov: 

    Rtg Body 

1. Ligart Tomáš, Plešivec              2202         8 

2. Trebula Jozef, B. Bystrica         2107        7,5 

3. Kovágó Istvan, Maďarsko        1924        6,5 

4. - 5. Kraml Maros, Kremnica     2000        6 

           Jokman Ondrej, Bátka        1720        6 

6. -10. Nagy Zoltán, Rožňava        1000        5,5 

            Barczi Gabriel, Rožňava     1000        5,5 

            Kanoč Jozef, Pohorelá       1960         5,5 

            Murín Ján, Hriňová            1840         5,5 

            Galkó Tibor, Maďarsko     1829         5,5 

            atď. 

V druhej a tretej desiatke sa umiestnili aj naši šachisti v poradí: Hlaváč Ladislav, Sisik Ján, Kozák Martin, 

Tomi Simon, Kozák Ladislav, Rogos Ján, Danko Radoslav, Sebök Páll a Kamenský Milan z Honiec. 

Hlavným rozhodcom turnaja bol Bc. Ján Rogos, ktorý sa tejto úlohy zhostil vo všetkých sedemnástich 

ročníkoch. turnaj podporil a vecnými cenami šachistov odmenil Ing. Ján Sisik a kategóriu do 15 rokov 

finančne a nejakými sladkosťami podporili Gabriel a Ladislav Kozák. 

Turnaj pripravili a organizačne zabezpečili Ján Šestina a Ján Kamenský. 

 V priebehu roka 2016 sme sa ešte zúčastnili na šachových turnajoch v Tornali, Betliari, Králi, 

Rožňave a Držkovciach. 

 Šachový oddiel ŠK Baník Štítnik ďakuje Obecnému úradu za poskytnutú finančnú podporu a 

poskytovanie priestorov na jeho činnosť.             
Ján K am enský  
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ŠPORT – FUTBAL, POWERLIFTING 

Tabuľka jesennej časti 

1.ŠK Baník Štítnik – TJ Sokol Pača 4:2                                   

2.FK Mladosť Lipovník – ŠK Baník Štítnik 1:4                       

3.ŠK Baník Štítnik – TJ Mladosť Brzotín 8:0                          

4.FK Krásnohorské Podhradie B – ŠK Baník Štítnik 1:3      

5.ŠK Baník Štítnik – FK Baník Štítnik 1:2                                    

6. ŠK Baník Štítnik – TJ Baník Rakovnica 2:1 

7. TJ Družba Čoltovo – ŠK Baník Štítnik 6:2 

8. ŠK Baník Štítnik – TJ Mladosť Jovice 3:1 

9. ŠK Polom Gemerská Poloma – ŠK Baník  

                                                           Štítnik 1:6 

Najlepšími strelcami gólov ŠK Baník Štítnik za hodnotené obdobie boli A. Krága (10 gólov), J. Rochl (7 gólov). 

ŠK Baník Štítnik – TJ Mladosť Brzotín 8:0 

Góly: Dušan Barboriak (2) Martin Sivók (2), Gabriel 

Tomi, Adrián Krága, Vladimír Valent,  Adam Rochl. 

ŠK Baník Štítnik – FK Baník Štítnik 1:2 

Góly: Roman Kolesár, Miloš Gallo-Barnák (2) 

Športové úspechy členov oddielu POWELIFTING Štítnik 

Náš oddiel sa zúčastnil 3. a 4. decembra na 

pohárovej súťaži v Terchovej, kde František 

Makranský získal 3 zlaté a 1 bronzovú medailu. 

V drepe RAW bol výkon 275 kg, drep EQ 300 kg, 

mŕtvy ťah RAW 270 kg a EQ 280 kg. Ďalej sa 

zúčastnil: Oliver Kovács, ktorý obsadil 6. miesto, 

Filip Spišák obsadil 7. miesto a Miloš Kočiš 

obsadil 5. miesto. 

Náš oddiel týmto ďakuje obecnému úradu za 

finančnú podporu vďaka ktorej sme sa mohli 

zúčastniť na týchto súťažiach. 

V budúcom roku by sme chceli získať ešte 

nejaké finančné prostriedky na vybavenie 

posilňovne.  


