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             Príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania!
"Rok sa s rokom zišiel" a opäť nás posunul pred prah 

najkrajšieho obdobia roka, Vianoc. Pre každého z nás 
známy pocit a jasná predstava krásnych chvíľ strávených 
v kruhu rodiny. Veď byť obklopený svojimi blízkymi 
v čase Vianoc je krásny dar, ktorý si želáme všetci, zvlášť 
v týchto neistých časoch, keď dennodenne počúvame o 
počte nakazených novým koronavírusom na Slovensku, 
ako aj v celom svete. To, že nás čas Vianoc vracia do 
minulosti a do krásnych rokov mladosti nás napĺňa 
pocitom šťastia, lásky a pokoja. Práve v čase, keď musíme 
čeliť nepríjemných obmedzeniam a lokdownom, ktoré so 
sebou priniesol výskyt nového koronavíru v podobe 
tretej vlny, je pocit bezpečia, pokoja, šťastia a lásky 
zaslúženým darom pre každého z nás. 

Všetci by sme si asi želali, aby sa svet vrátil do 
normálu, do doby kedy sme tento vírus ešte nepoznali. 
No žiaľ nie je to možné. A my sa musíme 
prispôsobiť a naučiť s ním  žiť.

Aj život v našej obci je do veľkej miery 
o v p l y v n e ný vý s k y t o m o c h o r e n i a 
COVID-19.

Aby sme zamedzili š íreniu tohto 
o c h o r e n i a n e u s k u t o č n i l o a n i 
najnavštevovanejšie podujatia v našej obci - 
Štítnické hradné hry. Namiesto nich sme naplánovali pre 
deti, ale aj dospelých obyvateľov našej obce rozlúčku s 
letom. Svojou kvalitou sa síce toto podujatie nevyrovná 
hradným hrám, ale chceli sme aspoň trochu potešiť deti a 
umožniť dospelým, aby sa odreagovali od každodenných 
starostí.

Pre dôchodcov nad 64 rokov sme pripravili pri 
príležitosti "Októbra - mesiaca úcty k starším" praktický 
balíček. Veríme, že i týmto sme našich dôchodcov 
potešili. Keďže sme sa nemohli s dôchodcami stretnúť 
priamo, tak ako to bývalo po iné roky zvykom v 
kultúrnom dome, aj touto cestou by som im asi najviac 
zo všetkého poprial pevné zdravie, radosť z prítomnosti 
najbližších a aby ešte dlhé  roky obohacovali život mladej 
generácii, ktorá sa má ešte veľa od nich čo naučiť.

Stretnutie s Mikulášom, ktoré sa po iné roky konalo v 
kultúrnom dome, teraz musel Mikuláš rozdávať sladké 
balíky a navštevovať deti v ich domovoch.

Počas tohto roka sme začali plánovať hneď niekoľko 
projektov. Najviac nás potešila správa o schválení 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom 
"CIZS Štítnik" na rekonštrukciu zdravotného strediska 
vo výške 553 568,27 €. Vzhľadom k skutočnosti, že 
budova zdravotného strediska sa nevyužíva len na 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale sú tam 
zriadené aj iné prevádzky, ako lekáreň, očná optika, 
kancelárie, klub dôchodcov, matica slovenská a šachisti, 
obec musí použiť  aj vlastné zdroje na zabezpečenie 
financovania neoprávnených výdavkov vo výške 226 
045,14 €. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa stavebných prác. Ďalším rozpracovaným 
projektom je výstavba vyhliadkovej veže. Tento projekt 

pripravujeme v spolupráci s PZ Komposesorát Štítnik, 
nakoľko výstavba veže sa plánuje na pozemku, ktorý má 
komposesorát v správe. Na základe výsledkov 
hodnotenia, ktoré realizuje Košický samosprávny kraj, 
bol projekt po formálnej stránke hodnotený kladne.
Ďalej pracujeme na predprojektových prácach pre 

výstavbu nových chodníkov na ul. Teplická, Ochtinská a 
parkoviska pri pošte, ktoré plánujeme realizovať budúci 
rok. Financovanie bude z prostriedkov obecného 
rozpočtu. K tomu len dodám, že obec opravila taktiež z 
vlastných zdrojov existujúce chodníky na Rožňavskej a 
Ochtinskej ulici.

Na budúci rok je naplánovaná aj oprava časti cesty v 
Malej Maši, ktorú musíme najprv získať do majetku obce, 
nakoľko súčasným vlastníkom je SSC Bratislava. Okrem 
toho obec dala vypracovať geodetické zameranie na 
chodník od Aragonitu do Malej Maši. Následne oslovíme 

vlastníka tejto cestnej komunikácie, ktorým 
je Košický samosprávny kraj o prevedenie 
do majetku obce. Na budúci rok je 
naplánovaná aj realizácia projektu 
rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, na ktorý 
obec získala dotáciu z MV SR vo výške 28 
441,20 €.
Na jar bola ukončená akcia "Rekonštrukcia 

domu služieb v Štítniku - havarijný stav", kde bola 
vymenená  strecha, okná, zateplená a opravená fasáda. 
Celkové investičné výdavky predstavovali sumu 47 
410,57 €, ktoré obec zafinancovala z vlastných zdrojov. Aj 
vďaka tejto investícii sa nám podarilo prilákať ďalších 
nájomcov na nebytové priestory na poschodí, ktoré boli 
dlhodobo nevyužívané. V čase letných prázdnin sme 
realizovali investičnú akciu - "Rozšírenie vnútorných 
priestorov MŠ v Štítniku". V materskej škole sa zvýšili 
kapacity o 15 novoprijatých detí, ktoré bolo potrebné s 
súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním detí 
od 5 rokov, ako aj zvyšujúcim sa počtom detí 
navštevujúcich MŠ. Túto akciu realizovala obec z 
vlastných zdrojov v celkovej výške 24 057,34 €. Okrem 
toho obec podala projekt na "Rekonštrukciu areálu 
materskej školy v Štítniku", v rámci ktorého by došlo k 
výstavbe nového ihriska pre deti a  k výmene oplotenia.

Počas jesene prebehla výmena okien a dverí na dome 
smútku, ktoré boli v havarijnom stav. Táto investícia, 
ktorú obec prefinancovala z vlastných zdrojov, 
predstavovala sumu 19 497,06 €.

O b e c p o d a l a v m e s i a c i n o v e m b e r p ro j e k t  
"Rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu v  Štítniku v 
súvislosti s pandémiou COVID-19" v rámci výzvy MK SR.

Na záver by som sa chcel touto cestou poďakovať 
poslancom OZ, zamestnancom obce a občanom, ktorí 
boli súčinní a spolupracovali pri plánovaní a realizácii 
projektov obce.

Dovoľte mi zaželať Vám šťastné a radostné prežitie 
Vianočných sviatkov a v novom roku pevné zdravie, 
nech vás obchádza všetko zlé.

Ladislav Belányi, starosta obce
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku
226/2021 obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie
kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva

227/2021 obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie
organizačnú štruktúru Obecného úradu v Štítniku

228/2021 obecné zastupiteľstvo 
I.
p r e r o k o v a l o
predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 

1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v škole a školskom zariadení, ktorých 
zriaďovateľom je obec Štítnik

II.
u z n á š a sa
na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2021 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a 
školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec 
Štítnik

229/2021 obecné zastupiteľstvo 
I.
p r e r o k o v a l o
predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 

2/2021 určení spádovej materskej školy zriadenej obcou 

II.
u z n á š a sa
na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2021 o určení 

spádovej materskej školy zriadenej obcou 

230/2021 obecné zastupiteľstvo 
I.
p r e r o k o v a l o
predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 

3/2021 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad 
za poskytované sociálne služby na území obce Štítnik 

II.
u z n á š a sa
na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2021 o 

sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za 
poskytované sociálne služby na území obce Štítnik 

231/2021 obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje
žiadosť obce Markuška, 049 34 Markuška, IČO: 

00328499 na odber obedov zo ŠJ pri ZŠ v Štítniku, 
Školská 295, pre deti v MŠ Markuška, žiakov ZŠ 
Markuška a pre zamestnancov MŠ a ZŠ v Markuške.

232/2021 obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje
použitie rezervného fondu na vybudovanie nových 

miestnych chodníkov a nového miestneho parkoviska 
pri pošte

233/2021 obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje
úpravu rozpočtu:
A) Zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti 454001 z 

rezervného fondu obce o 45 600,00 €
B) Zvýšenie kapitálového rozpočtu vo výdavkovej 

časti, vo funkčnej klasifikácii 04.5.1 Cestná doprava:
•    717 001 Realizácia nových stavieb v celkovej výške 

42 000,00 €

234/2021 obecné zastupiteľstvo
 berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Štítnik za I. polrok 2021

235/2021 obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Štítnik na II. polrok 2021

236/2021 obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje
žiadosť p. Them Dang Van o prenájom nebytových 

priestorov v Dome služieb v Štítniku č. 5 a 6 za účelom 
zriadenia predajne textilu a obuvi.

237/2021 obecné zastupiteľstvo
 schvaľuje
žiadosť p. Júlie Bačovej, Lekáreň Soranus, s.r.o., 

Ochtinská 447, 049 32 Štítnik na opravu podlahovej 
krytiny v prenajímaných priestoroch do rozmerov 35 m2 
do maximálnej finančnej výšky 1000,00 €

238/2021 obecné zastupiteľstvo
 ukladá
starostovi obce riešiť problémy so sprístupnením ev.a.v. 

kostola počas letnej turistickej sezóny aj mimo hlavnej 
turistickej sezóny

Uznesenia zo 18.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného dňa 
14.09.2021 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku
239/2021 obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie
kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva

240/2021 obecné zastupiteľstvo
 schvaľuje
dodatok č. 1 k zmluve na prenájom pozemkov 

Skládka odpadov Štítnik zo dňa 7.8.2020, kde sa 
predlžuje doba nájmu do roku 2070 za účelom 
umožnenia nájomcovi vykonávať nevyhnutnú 
starostlivosť o skládku odpadov, najmä pravidelné 
kosenie, odstraňovanie náletových drevín, monitoringu 
skládky odpadov.

241/2021 obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

A) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu 
„Rekonštrukcia areálu materskej školy v obci Štítnik“ 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 
obce a platným programom rozvoja obce;

B) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci;

C) zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške  2583,06 € 

D ) z a b e z p eče n i e fi n a n c o v a n i a p r í p a d nýc h 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce

E) zabezpečenie financovania udržania projektu počas 
obdobia minimálne 5 rokov po jeho finančnom ukončení

242/2021 obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje

A) finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu „Rekonštrukcia a modernizácia 
Kultúrneho domu v  Štítniku v  súvislosti s pandémiou 
COVID-19“ vo výške 6 764,90 € 

B)   financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.

243/2021 obecné zastupiteľstvo
 schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Štítnik, a  to: 
nebytovéhopriestoru č. 5 a 6 o  výmere podlahovej 
plochy 76,80 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:
p. Them Dang Van, Plešivec
za účelom prevádzkovania predajne textilu a obuvi
na dobu neurčitú
odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy,  za nájomné 

10,-EUR/m2/rok a za 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. 
Žiadosť p. Them Dang Van, Plešivec bola prerokovaná 

na 18. zasadnutí OZ , uznesením 236/2021

244/2021 obecné zastupiteľstvo
 schvaľuje
žiadosť na prenájom nebytových priestorov pre p. 

Mgr. Alexandra Lalika, Štítnická 321, 049 11 Plešivec v 
priestoroch domu služieb na poschodí za účelom 
zriadenia predajne Kebab

245/2021 obecné
zastupiteľstvo 
schvaľuje
žiadosť na odkúpenie unimobunky pre p. Norberta 

Girmona, Ochtinská č. 466, 049 32  Štítnik za sumu 
100,00 €.

Uznesenia zo 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného dňa 
20.10.2021 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku

ilustračná  fotka
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Občiansko-právne vzťahy v konaniach podľa stavebného zákona

Stavebný zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní sa 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov vo viacerých svojich ustanoveniach odkazuje 
na Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964Zb., napr. § 134 
stavebného zákona – vstup na cudzie pozemky a stavby, § 
139 vymedzenie n iektorých po jmov, § 137 – 
občianskoprávne a  iné námietky, § 127 – vzťahy 
vyplývajúce na ochranu osôb a pod.

 Inými právnymi skutočnosťami s ktorými Občiansky 
zákonník spája vznik, zmenu alebo zánik právnych 
vzťahov sú aj úradné rozhodnutia súdov, prípadne iných 
štátnych orgánov, ktoré sú podľa zákona oprávnené 
rozhodovať o  občianskoprávnych vzťahoch a  tiež 
protiprávne úkony, t. j. správanie sa ľudí, ktoré je 
v rozpore s objektívnym právom (je právom nedovolené).

 Obec je povinná v  konaniach kedy dochádza 
k  zásahom do pokojného stavu pokúsiť sa o  zmierne 
vybavenie veci, čo vyplýva z  ust. § 3 ods.2 OZ podľa 
ktorého orgány miestnej samosprávy dbajú na to, aby 
nedochádzalo k  ohrozovaniu a  porušovaniu práv 
z občianskoprávnych vzťahov a aby sa prípadné rozpory 
medzi účastníkmi konania odstránili predovšetkým ich 
dohodou.

Povinnosť pokúsiť sa o  vybavenie sporu zmierom 
vyplýva aj z ust. § 3 ods.4 správneho poriadku. Občiansky 
zákonník upravuje aj tzv. obmedzenia vlastníckeho práva 
a to v ustanovení § 127 nasledovne :

1/ Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad 
mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by 
vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie 
ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami 
pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej podľa 
toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie 
stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú 
pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, 
popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými 
a  tekutými odpadmi, svetlom, tienením a  vibráciami, 
nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci 
pozemok a  nešetrne, prípadne v  nevhodnej ročnej dobe 
odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo 
odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

2/ Ak je to potrebné a  ak to nebráni účelnému 
využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po 
zistení stanoviska príslušného stavebného úradu 
rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok 
oplotiť, nakoľko povinnosť oplotiť pozemok vlastníkovi 
pozemku zo zákona nevyplýva. V  podstate záleží od 
neho samotného, či si pozemok oplotí vhodným 
spôsobom tak, aby oplotenie nepresahovalo hranice jeho 
pozemku, prípadne aby oplotením inak nezasiahol do 
práv vlastníka susediaceho pozemku. Zrealizovanie 
oplotenia musí tiež zodpovedať administratívnym 
požiadavkám kladeným na drobné stavby, t. j. stavbu 
vopred ohlásiť stavebnému úradu. Oplotenie, ktoré si 
vlastník postaví na vlastnom pozemku sa stáva jeho 
vlastníctvom a  vlastník susediacich pozemkov je preto 
povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by do 
vlastníckeho práva k oploteniu zasahoval.

3/ Vlastníci susediacich pozemkov sú povinný umožniť 
na nevyhnutnú dobu a  v  nevyhnutnej miere vstup na 
svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ 
to nevyhnutne vyžaduje údržba a  obhospodarovanie 
susediacich pozemkov a  stavieb. Ak tým vznikne škoda 
na pozemku alebo stavbe, je ten, kto škodu spôsobil 
povinný ju nahradiť., tejto zodpovednosti sa nemožno 
zbaviť. Od nevyhnutnej údržby a  obhospodarovania 
pozemkov a  stavieb v  zmysle § 127 OZ treba odlišovať 
prípady, kedy ide o  realizáciu stavby, jej zmeny, 
stavebných úprav a  pod. vyžadujúcich stavebné 
povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 
54 stavebného zákona. Vtedy nejde o  občianskoprávne 
námietky, ale o  stavebnoprávny vzťah v  zmysle 
stavebného zákona, kedy stavebný úrad podľa § 135 
stavebného zákona ukladá tým, ktorí majú vlastnícke 
alebo iné práva k  susedným pozemkom alebo stavbám, 
aby strpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo 
stavieb.  Opatrenie má charakter časovo obmedzeného  
bremena a možno ho uložiť len v  tých prípadoch, keď 
uvedené práce nemožno vykonať z  vlastného pozemku. 
Túto povinnosť možno uložiť buď samostatným 
rozhodnutím, alebo priamo v rozhodnutí, ktoré sa vydáva 
vo veci samej (stavebné povolenie, rozhodnutie 
o odstránení stavby a pod.). 

 Pri úpravách pozemku alebo úpravách stavby na ňom 
zriadenej musí vlastník urobiť dostatočné opatrenia na 
upevnenie stavby alebo pozemku tak, aby neohrozil 
susedovu stavbu alebo pozemok.

 Občiansky zákonník v  ustanovení § 135c upravuje aj 
osobitý prípad zásahu do vlastníckeho práva, ktorým je 
tzv. neoprávnená stavba – ak niekto zriadi stavbu na 
cudzom pozemku, hoci na to nemá právo, môže súd na 
návrh vlastníka pozemku rozhodnúť, že stavbu treba 
odstrániť na náklady toho, kto stavbu zriadil. Za doklad 
preukazujúci vlastnícke právo k  pozemku sa považoval 
list vlastníctva okolkovaný a  overený Správou katastra 
vydaný ako výpis alebo kópia listu vlastníctva. Zákonom 
č.177/2018 Z.z. o  niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže využívaním informačných 
systémov verejnej správy  (zákon proti byrokracii) bola 
s účinnosťou od 1.09.2018 doplnená úprava podľa ktorej 
účastník konania a  zúčastnená osoba už nemusí 
správnemu orgánu preukazovať resp. predkladať výpisy 
z  listu vlastníctva, ale správny orgán si údaje nájde, 
preverí a vytlačí z príslušného portálu (OverSi).  Postup 
stavebného úradu pri riešení občianskoprávnych 
námietok upravuje ustanovenie § 137 stavebného zákona, 
kedy sa stavebné úrady vykonávajúce konanie podľa 
stavebného zákona a zákona o správnom konaní pokúsia 
vždy aj o  dosiahnutie dohody medzi účastníkmi pri 
námietkach, ktoré vyplývajú z  vlastníckych alebo iných 
práv k pozemkom alebo stavbám, ale prekračujú rozsah 
právomoci stavebného úradu alebo spolupôsobiacich 
orgánov štátnej moci.
Výňatok z pracovnéhomateriálu vydaného k pracovnému 
stretnutiu pracovníkov  stavebných úradov v apríli 2019.

-eo-
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ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY
Rok 2021 bol v živote každého z nás veľmi náročným. 

Bol rokom rôznych zmien, ktorým sme sa museli chtiac 
nechtiac prispôsobiť. Jednu z  najdôležitejších zmien do 
života našej materskej školy priniesol Zákon o povinnom 
predprimárnom vzdelávaní, podľa ktorého deti, ktoré 
dovŕšili k  31. augustu 6 rokov,  museli nastúpiť do 
materskej školy a  začala sa pre nich povinná školská 
dochádzka. S  tým však súviselo viacero ťažkostí, 
s  ktorými sme sa museli vyrovnat. Tým najväčším 
problémom pre nás bola malá kapacita materskej školy. 
„Byť pripravený, je najdôležitejším predpokladom 
úspechu“, povedal Henry Ford, americký priemyselník 
ešte v  minulom storočí. Týmto mottom sme sa po 
rozhodnutí starostu obce Ladislava Belányiho a obecného 
zastupiteľstvav našej obci držali aj my. Počas mesiacov júl 
a  august sa nám podarilo prestavať priestory materskej 
školy a  z  dvojtriednej materskej školy máme krásnu 

trojtriednu materskú školu, čím sa kapacita materskej 
školy zvýšila na 60 
detí.

O k r e m n o v e j 
triedy sme urobili aj 
n o v é s o c i á l n e 
zariadenia, novú 
šatňu a  školskú 
výdajnú jedáleň 
sme premiestnili do 
p o d z e m n ý c h 
priestorov,  ktoré sú 
s  ostatnou časťou spojené moderným schodiskom.  
V  súčasnosti navštevuje materskú školu 59 detí z  našej 
obce, ale prichádzajú do nej aj deti z okolitých obcí.

V  roku 2021 sme sa snažili zapojiť do výziev, ktoré by 
našej materskej škole priniesli finančné prostriedky na 
revitalizáciu interiéru aj exteriéru. Prvou výzvou bola 
Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a  športu, 
v rámci ktorej sme boli úspešní a získali sme sumu 10 000 
eur, ktorú sme použili na zakúpenie interiérového 
vybavenia pre novú triedu. Zakúpili sa rôzne edukačné 
pomôcky a hračky pre deti. Druhou výzvou, v ktorej sme 
boli úspešní, bola Výzva Nadácie COOP Jednota, v rámci 
ktorej sme získali sumu  6000 eur na revitalizáciu 
detského ihriska. Chceli by sme týmto veľmi pekne 
poďakovať všetkým obyvateľom našej obce za každý hlas 
– žetón, ktorým ste podporili náš projekt. Školský rok 
2021/2022 sme v  našej materskej škole začali veľmi 
aktívne. Prvým krokom bolo premenovanie tried – trieda 
3 ročných detí dostala názov Žabky, trieda 4 – ročných 
detí sa volá Lienky a predškoláci, čiže 5 – 6 ročné deti sa 
volajú Včielky. Naša edukačná činnosť pokračuje podľa 
Školského vzdelávacieho programu „Hráme sa 
a spoznávame svet“.

V mesiaci september sme boli „hľadať poklady prírody“ na turistickej vychádzke  na Parlagy. Všetky deti, malé aj 
veľké zvládli dlhšiu prechádzku, počas ktorej sme si nazbierali rôzne prírodniny, z ktorých sme vyrábali rôzne jesenné 
výtvory.

V mesiaci september sme sa snažili hlavne o vytvorenie priaznivej sociálno – emocionálnej  atmosféry v triede pre 
zvládnutie adaptácie novoprijatých detičiek. 
Posledný septembrový týždeň sme zorganizovali športové podujatie „Tancuje celá škôlka“. Touto pohybovou 
aktivitou sme sa zapojili do celoeurópskej kampane Be ACTIVE a stali sme sa tak súčasťou Európskeho týždňa športu.  
   V októbri sme s deťmi uskutočnili zábavné dopoludnie 
„Poklady z babičkinej záhrady“ – vitamínové hody. 
Nielenže sme sa s deťmi naučili poznať dôležitosť a význam 
zdravej výživy, ale spolu s deťmi sme si z ovocia pripravili 
rôzne vitamínové pokrmy – Žabky si urobili hruškového 
ježka, Lienky pripravili ovocný džús a  Včielky upiekli 
jablkový koláčik. Triedy sa navzájom pohostili a veľmi sa 
zo svojej práce tešili.
Október je mesiacom, v ktorom si uctíme starších ľudí. Ani 
detiz  našej materskej školy nezabudli na svojich starých 
rodičov. Deti si pre starých rodičov pripravili krátke 
vystúpenie, ktoré sme medializovali na našej webovej 
stránke a Facebookovej stránke, aby sa starí rodičia mohli 
aspoň takto potešiť zo svojich vnúčat. 
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ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme pre starých rodičov vyrobili aj malé darčeky. Nezabudli sme ani na pani 

učiteľky, ktoré sú už na zaslúženom dôchodku.
Posledný októbrový týždeň patril „Šarkaniáde“, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s rodičmi detí. Rodičia spolu 

s deťmi vyrábali celý mesiac krásne šarkany, ktoré sme vystavili vo vstupnej hale. Keď už všetky deti mali svoje 
šarkany v  materskej škole, na školskom dvore sme si vyskúšali ako letia. Deti dostali za svoju prácu medaily 
a odmenili sme ich sladkosťami.

Najkrajšou akciou, ktorú sme pre deti pripravili bola“ Heloweenská párty“. Deti sa na nej predstavili v strašidelných 
maskách, tancovali, zabávali sa a maškrtili rôzne strašidelné maškrty, ktoré napiekli mamičky.

November sme začali predstavením „Sférického kina“. Animátorka sférického kina premietala deťom rozprávočky 
zo života domácich aj cudzokrajných zvierat. Predstavenie sa deťom veľmi páčilo, lebo premietanie bolo vo veľkej 
nafúknutej bubline. Deti pri projekcii ležali a nad ich hlávkami sa premietal dej rozprávky.

Vari najkratším obdobím pre deti je predvianočné obdobie. Všetky deti sa tešia na Mikuláša, ale aj na sladké darčeky, 
ktoré im prinesie. Aj tohto roku prišiel medzi nás Mikuláš. Obdaril deti sladkosťami a  ovocím. Deti si pre neho 

pripravili kultúrny program, aby mu ukázali, čo 
všetko už vedia a aké sú šikovné.
Tento mesiac sme v našej materskej škole pripravili 
pre deti deň, v  rámci ktorého sme piekli tradičné 
vianočné perníčky.
Ich vôňa zahltila celú škôlku. Deti pre rodičov 
zhotovili aj vianočné pozdravy a  pripravili 
vianočnú besiedku, ktorú si rodičia mohli pozrieť 
na našej webovej stránke. Veľmi by sme si priali, 
aby sme budúci rok mohli tieto čarovné chvíle 
stráviť už spolu s  rodičmi...
Známy grécky filozof Herakleitos raz povedal 
„Panta rei – všetko plynie“. Azda niet 
príznačnejšej chvíle na vyslovenie tejto myšlienky 
ako práve teraz – na prahu nového kalendárneho 

roka. Vstupujeme doň s vierou, že bude lepší a 
krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve 
skončil. 

 Tieto dni si viac ako kedykoľvek predtým 
navzájom prajeme šťastie, spokojnosť, radosť a 
pohodu v rodinnom kruhu. Vrúcne stisky rúk na 
uliciach, pracoviskách, v školách, v našich 
príbytkoch sú len doznievaním vianočnej 
atmosféry. Kým Vianoce sa nám už tradične 
spájajú s pokojom a pohodou, nový rok vždy 
predznamenáva prácu, odhodlanie niečo dokončiť, 
zmeniť, uskutočniť veľké veci. Pustiť sa do niečoho 
nového. 

Dovoľte mi, milí rodičia, starí rodičia aj priatelia 
našej materskej školy, aby som vám za všetkých 
zamestnancov školy popriala krásne Vianoce plné 
lásky a  rodinnej pohody. Prežite ich v  kruhu 
svojich najbližších v  láske a spokojnosti a  nech 
nový rok, ktorý prichádza,  je pre vás všetkých 
úspešný.

     PaedDr. Andrea Vidová, riaditeľka MŠ



- !  -8

Kultúrny život v obci

Štítnik sa znovu pekne prezentoval
Dňa 4. augusta 2021 MO MS a Obec Štítnik pripravili krásnu spoločnú 

akciu a o 15:30 hod. otvorili výstavu s názvom „Umenie v nás žije 
ďalej“. V jej úvode sa prítomným hosťom a návštevníkom prihovorila za 
MO MS Ing. Katarína Zajacová, ktorá priblížila účel výstavy, pohľad do 
minulosti, ako aj samotnú tvorbu vystavujúcich umelcov zo Štítnika. 

Účelom výstavy je spojiť na jednom priestore tvorbu viacerých generácií 
z rôznymi pohľadmi na svet, životnými skúsenosťami, i   výtvarnými 
technikami či umeleckým prevedením.   Nájdete tu na jednej strane 
prevažne olejomaľby a kresby Martinky Belányovej, ktorá sa necháva 
inšpirovať najmä prírodou, a zachytáva do najmenších detailov reálny svet 
a jej obľúbené mestá a miesta. 

Objavíte abstraktné a miestami až filozoficko-emocionálne vnímanie 
skutočnosti, snov, ľudí ich príbehov a prírody, často až s nádychom mystickosti, ktoré zobrazuje vo svojich  
akrylových maľbách Mgr.Lenka Vranová.    Na svoje si príde aj mladšia generaci. Ján Kamenský ml. tu vystavuje 
svoje obrazy a skice inšpirované tvorbou Anime. Nájdete tu však aj abstrakt, krajinomaľby a dokonca aj návrhy na 
tetovania. Podstatou jeho tvorby je však prepojenie ženy s prírodou a zobrazenie ich krásy. V neposlednom rade sa 
k vystavujúcim radí aj pán Ondrej Kalina, ktorý svojim úžitkovým umením vo forme, umelecky spracovaného 
dreva oživil a zároveň prepojil gro výstavy. Jeho výrobky naozaj stojí za to pozrieť si zblízka.   Výstava svojím 
netradičným poňatím prilákala mnohých návštevníkov, pretože naozaj každý si tu mohol nájsť tú svoju „šálku 
kávy“. Výstava bola prístupená verejnosti od 5. do 18. augusta 2021.

Mgr. Lenka Vranová, predseda MO MS Štítnik

Motorkári na svojich "tátošoch" zavítali aj do našej obce
Autoveteráni navštevujú našu obec 

už každoročne. Tentokrát prišli v 
sobotu 21. augusta ukázať svoje 
motorky, ako historické tak aj 
novodobé. Pýšia sa nimi nielen  
členovia košického klubu Cassovia 
Retro, ale aj veteranisti z rožňavského 
okresu.

Naväčšie zastúpenie z pomedzi 
vystavených motoriek mali rôzne 

typy JAWA, ktoré sa vyrábali v 
rokoch 1954–1964.

A veru bolo na čo sa pozerať.
Čoraz viac si nachádza tento retro 

šport záujem u obdivovateľov a 
priaznivcov nielen z pomedzi tých 
skôr narodených, ale aj mládeže. U 
niektorých sa stalo toto hobby 
každodennou súčasťou a bez neho 
si už nevedia predstaviť svoj život.

-mv-

Dovidenia leto 
Takto sme nazvali podujatie, ktoré 

o b e c ný ú r a d z o r g a n i z o v a l 3 . 
septembra v areáli "Vodného hradu"

Na začiatku roka sme nevedeli ako 
sa vyvinie pandemická situácia počas 
druhej vlny COVID-19, preto sme ani  
tento rok neplánovali "Štítnické hradné 
hry". Miestni ako aj cudzí občania si už 
akosi na toto podujatie zvykli. 
N e o s t á v a l o n á m n i č i n é i b a 
improvizovať a vymyslieť  niečo, kde 
by sa deti a ich rodičia, či starí rodičia 
stretli, porozprávali, zabavili sa a 
aspoň trochu zabudli na povinné 
opatrenia v súvislosti s novým 
vírusom.

Koniec prázdnin a začiatok nového 
školského roku bol príhodným časom 
na zorganizovanie rozlúčky s letom.

 Ta k a k o býv a l o z v y k o m v 
predchádzajúcich rokoch, "Vodný 
hrad" opäť ožil smiechom, hvarom a 
hudbou.

Deti čakali nafukovacie atrakcie, 
jazda na koni a tvorivý stan. Okrem 
toho si mohli všetci zakúpiť guláš, 
cukrovú vatu, či iné pochutiny.

V podvečerných hodinách zahrala a 
zaspievala country skupina zo Spiša. 

Niekedy stačí aj málo, aby sme 
trochu "vypli" a zabudli na starosti 
každodenných dní.

-mv-
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Záhlaví

Terénna sociálna práca 
Terénne pracovníčky obce Štítnik sa aktívne zúčastnili pri roznášaní balíčkov pri príležitosti    "Október  - 

mesiac úcty k starším", ktoré zorganizoval obecný úrad, pomáhali sme aj pri roznášaní kompostérov pre 
dôchodcov. Počas mesiaca december, pri príležitosti akcie  Mikuláš sme rozdávali balíčky pre deti.  Radi 
sme sa zúčastnili aj na tejto peknej akcii organizovanej obcou Štítnik.

Mgr. Eva Puškášová, terénna sociálna pracovníčka

Dovolte mi, aby som Vás v 
krátkosti oboznámil s činnosťou a 
aktivitami šachového oddielu Baník 
Štítnik.

Hodnotenie našej činnosti musím 
začať končiacim sa rokom 2020, ktorý 
bol poznačený pandémiou COVID - 
19. Jej dôsledky v plnej miere zasiahli 
celú športovú oblasť, šachové dianie 
nevynímajúc.

Rozbehla sa Gemerská liga, ktorá sa 
hrá od septembra 2020 do apríla 
2021. Má tri časti:

 - súťaž 4 - členných družstiev, 
- súťaž o najlepšieho hráča v rámi 

súťaži družstiev,
- súťaž - osobitný turnaj o 

n a j l e p š i e h o h r á ča G e m e r a v 
bleskovom šachu.

Súťaž družstiev sme stihli ukončiť, 
obsadili sme v nej 3. miesto. 
Družstvo hralo v zostave: Ján Rogos 
ml, Ján Rogos st., Ján Sisik, Ladislav 
Hlaváč, Milan Kamenský, Ján 
Kamenský. Darilo sa nám aj v súťaži 
jednotlivcov, keď najviac bodov získal 
a I. miesto obsadil náš hráč Ján Rogos 
st.

Neuskutočnil sa však bleskový 
turnaj, ktorý sa pre COVID - 19 
niekoľkokrát preložil, až sa nakoniec 
zrušil.

Je pravdepodobné, že v r. 2021 sa 
už Gemerská liga neuskutoční.

K a žd o ro čn é u s p o r i a d a m e v 
spolupráci s Obcou Štítnik šachový 
turnaj "Memoriál Ladislava 
Kozáka". V auguste v roku 2020 sa 
mal uskutočniť XXI. ročník. Na 
zák lade nar iadenia okresného 
hygienika sme ho museli prvý deň 
pred uskutočnením zrušiť.

Tento sa podarilo zorganizovať a 
uskutočniť až 28.8.2021, len vďaka 

mimoriadnym opatreniam, rôznych 
obmedzení a dodržiavaním zásad 
proti korona vírusových opatrení 
vydaných vládou SR.

Napr i ek tomuto sa turna ja 
zúčastnilo 57 šachistov z 15-tich 
miest a obcí a tešilo sa z vydareného 
podujatia.

Privítali sme hostí z Maďarska, 
konkrétne z Ózdu, Edelénu a 
Kazinbarciky, ďalej z Banskej 
Bystr i c e , Lučenca , Hr iňove j , 
Martina, Tomášoviec, Tornale, 
Pohorelej, ale aj z Rožňavy, Betliara, 
Gemerskej Polomy, Bátky, Revúcej a 

domácich hráčov zo Štítnika.
Ocenení boli najlepší v troch 

kategóriách. I. Kategória - celkové 
poradie - najlepších 5 hráčov: 1. 
Mgr. Ligárt Tomáš (Kazinbarcika), 2. 
Greč Ján (Lučenec), 3. Kubiš Juraj 
(Predná Hora), Kovalčík Anton 
(Tornala), II. Kategória: Najlepší 
domáci 3 hráči: 1. Bc. Rogos Ján st., 
Bc. Hlaváč Ladislav, Kamenský 
Milan. III. Kategória - Najlepší do 
15 rokov 3 hráči: 1. Ballo Filip - 
Tomášovce, 2. Jozefík Alexander - 
Tomášovce, 3. Tatalák Nikolas - 
Tomášovce.

Víťažný p. Mgr. Ligárt Tomáš 
triumfoval na tomto turnaji už po 11-
tý krát.

Poďakovanie za úspešný turnaj 
patrí OÚ Štítnik, sponzrom a 
organizátorom a rodine p. Koozáka, 
ktorá už tradične prispela veľkou 
tortou a chtunými koláčmi.

Rád by som pripomenul, že tento 
turnaj je otvorený aj pre tých, čo 
hrajú šach len rekreačne. Švajčiarsky 
systém, ktorým sa tento turnaj hrá, 
umožňuje účasť aj šachistom rôznych 
kvalít. Tento systém žrebuje tak, že sa 
takmer vždy stretnú hráči približne 
rovnakých kvalít. Preto budeme radi, 
keď na budúci ročník prídete aj Vy, čo 
hráte šach len pre zábavu.

V súťažnom ročníku 2020 -2021 
sme začali hrať v III. lige sk - C2. 
Súťaž bola pre COVID - 19 
prerušená až nakoniec zrušená.

V roku 2021 sme založili nový klub 
pod názvom ŠK Baník Štítnik. Po 
vybavení potrebných formalít a 
splnení podmienok, sme sa prihlásili 
do krajsiej súťaže III. ligy supiny D3. 
Táto sa mala začať 28.10.2021. Pre 
zlú pandemickú situáciu bola 
odložená na 21.11.2021 a tretíkrát bol 
stanovený nový termín štartu súťaže 
na 9.1.2022.

Veríme, že sa nepriaznivá situácia 
zlepší a umožní nám odohrať celý 
súťažný ročník 2021 - 2022.

Radi Vás privítame medzi nami, 
stretávame sa každý štvrtok o 18:00 
hod. na zdravotnom stredisku.

Prajem všetkým občanom do 
Novúho roku 2022 veľa šťastia, 
množstvo úspechov a hlavne pevné 
zdravie

Bc. Ján Rogos, organizačný 
pracovník

Činnosť šachového oddielu ŠK Baník Štítnik v roku 2021
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Príspevok z archívu
Založenie Štítnického 
spevokolu 

  V našom archíve sa uchovávajú 
dokumenty staré 129 rokov, ktoré 
zaznamenali vznik a  počiatky 
existencie  štítnického spevokolu.  
Jedným z  nich je zápisničná kniha 
obsahujúca informácie o  založení 
spevokolu, jeho stanovy, zápisnice, 
pozvánky na tanečné zábavy, 
koncerty organizované štítnickým 
spevokolom, menný zoznam členov 
spevokolu, atď...

Ako vznikol spevokol? 

Dňa 25. septembra 1892 Csipkay János, 
evanjelický učiteľ a Krausz János, učiteľ, 
zas la l i 12 mužom pozvánku na 
stretnutie, naplánované v dome Csipkay 
Jánosa, o  piatej hodine daného dňa 
z príležitosti založenia spevokolu.   
Pozvanie s  účasťou prijalo 10 mužov. 
Založenie spevokolu bolo jednohlasne 
schválené a tak id. Nagy Lajos, Schvirján 
Pál, Porubszky Károly, Krausz János 
a  Csipkay János boli vyzvaní na 
vyhotovenie stanov.

Stanovy obsahovali 10 bodov/paragrafov. 
Pod prvým bol samotný názov: 
Štítnický mužský spevokol.
Ďalš ie podchytili cie ľ spevokolu, 
možnosti členstva, povinnosti a práva 
členov,  práva zakladajúcich členov, 
úradníctvo, príjmy a  výdaje, ako aj 
podmienky rozpustenia spevokolu.

  
Príjmy spevokolu boli z  daní členov, 
z  verejných vystúpení na tanečných 
zábavách, z  vystúpenia na smútočných 
obradoch, z  ktorých dostal každý 
z  vystupujúcich 50 krajczárov (egy 
korona). Výdaje sa mali spresniť 
z prípadu na prípad.

Na zasadnutí 30. septembra si spolok 
zvolil predsedu, ktorým sa stal Sárkány 
Károly, za vedúcich spevokolu boli 
jednohlasne zvolení Krausz János a 
Csipkay János, za zapisovateľa Csipkay 
János a za pokladníka Schvirján Pál. 

O b s a h o m z á p i s n í c b o l i v o ľ b y 
p r e d s t a v e n s t v a , z a d o v á ž e n i e 
materiálnych potrieb spevokolu, pôžičky 
pre členov, príjmy a  výdaje spolku, 
prijímanie nových členov, inventár 
m a j e t k u s p o l k u , o rg a n i z o v a n i e 

spomienkových slávností, koncertov. 
V zápisničnej knihe je vložené aj parte id. 
Nagy Lajosa, jedného zo zakladajúcich 
členov spevokolu. 

napísala: Eva Jergová

Zdroj : 
Ministerstvovnútra SR, Štátny archív 

v Košiciach, pracovisko Archív Rožňava, 
archívny fond:  Štítnický spevokol 

1892-1903

Spevokol - pozvánka

77. výročie SNP si obec pripomenula 27. augusta 
pietnym aktom položenia venca k pamätníku SNP. 

Počet žijúcich pamätníkov SNP sa nám zužuje a tento 
rok z jeho radov navždy odišiel p. Ladislav Holéczy. 
Okrem toho, že spomienky na obdobie druhej svetovej 
vojny vedel pútavo rozprávať, bol jeho život bytostne 
spätý s obcou Štítnik a obecným úradom, kde dlhé roky 
pôsobi l predseda MNV a poslanec obecného 
zastupiteľstva. Vždy sa snažil urobiť maximum, aby 
pomohol ľuďom v našej obci. Aspoň takto si naňho  teda 
zaspomínajme.

Tradičnú vatru sme zapáli v areáli "Vodného hradu", 
kde sa niektorí mohli občerstviť vínom a dobrou hudbou, 
ktorú nám sprostredkovala rómska skupina zo 
Slavošoviec. Stánok s občerstvením ponúkal cukrovú 
vatu, palacinky, nealko a čapované pivo. Dobrá nálada 
nám vydržala do neskorých nočných hodín.

-mv-

Pripomenuli sme si 77. výročie SNP

Vatra SNP v areáli "Vodného hradu".
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           Príspevok z našej knižnice 

Máme za sebou ďalší rok. Neustále rýchle zmeny a 
opatrenia obmedzovali aj našich čitateľov.  Aj keď sme 
sa nemohli stretávať tak ako by sme chceli,nestratili sme  
priaznivcov dobrej knihy. Veľmi nás teší, že do nášho 
zoznamu stálych čitateľov pribudlo aj niekoľko nových 
mien. Z naplánovaných podujatí sa nám podarilo 
uskutočnitiť  Leto v knižnici a výtvarnú súťaž o 
najkrajšiu kresbu najobľúbenejšej rozprávky alebo 
rozprávkovej bytosti, ktorú sme vyhlásili v spolupráci 
so ZŠ a MO MS Štítnik. 

Výtvarné dielka našich malých umelcov sú vystavené 
v obecnej knižnici. Prvý ročník súťaže sme ukončili 
vyhodnotením.Víťazom boli udelené vecné ceny a 
diplomy. Chceme poďakovať všetkým súťažiacim a  
dúfame, že nabudúci rok  sa deti zúčastnia tejto súťaže 
v o väčšom počte.

Do nášho knižničného fondu pribudli nasledujúce 
knižničné tituly, z ktorých si určite niečo vyberú milovníci detektívok, psychotrilerov. Máme tu niečo aj pre 
pohladenie duše a krásne vianočné čítanie pre deti.

Víťazné práce

V policiach našej knižnice sa nachádzajú pútavé  a 
zauímavé príbehy pre všetky vekové kategórie. 
Vzťah ku knihám sa začína už v tom najútlejšom 
veku.V našom detskom čitateľskom kútiku radi 
privítame / keď nám to situácia dovolí/  aj mamičky 
s deťmi do 5 rokov. Na drobcov tu čakajú krásne 
ilustrované repolerá. Rodičia, starý rodičia 
naplánujte si návštevu knižnice so svojimi deťmi , 
vnúčatami a nechaje ich spoznávať čarovný svet 
rozprávok a príbehov. Knihy sa nedajú nahradiť 
tabletom, mobilom ani televíziou. Nájdite si čas a 
čítajte im. Je to čas kedy deťom venujete úplnú 
pozornosť, upevňuje sa vzťah medzi vami,  majú 
pocit bezpečia,pokoja a lásky. Deti sa pri čítaní 
zabavia ale i poučia. Spoznávajú vonkajší ale aj 
vnútorný svet. 

Ajv ďalšom roku sa tešíme na spoluprácu s malými 
aj veľkými čitateľmi a ostatnými návštevníkmi 
knižnice.

Poďakovanie patrí všetkým občanom, ktorí 
prinášajú svoje knihy do knižnice a takto obohacujú 
a rozširujú jej fond.                      

 -ao-

Vianoce krásne a čisté ako sneh, na stole  
nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med. 

Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí, 
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní. 

Nielen na Vianoce a na Nový rok, 
ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný  

a šťastný Nový rok.
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ŽIVOT V NAŠEJ ŠKOLE

Po letných prázdninách sme do nového 
školského roka 2021/2022 nastupovali s veľkým 
očakávaním, ale zároveň s  istými obavami, čo 
prinesie epidemiologická situácia v  súvislosti 
s COVID-19.

V tomto školskom roku sa v  15 triedach 
vzdeláva 266 žiakov. Vďaka dodržiavaniu 
protiepidemických opatrení a  spolupráci 
zákonných zástupcov pri samotestovaní žiakov 
v  domácom prostredí nebolo potrebné zatvárať 
všetky triedy v  škole 
a  p r e r u š o v a ť 
v y u č o v a n i e . N o 
n a p r i e k t o m u s a 
v  tomto neľahkom 
o b d o b í v  d o m á c e j 
karanténe už ocitli 
viaceré triedy. Naši 
žiaci i  učitelia plynulo 
prešli na dištančné 
vzdelávanie, na ktoré 
sme už boli pripravení.

Opatrenia nám neumožňujú realizovať 
exkurzie, celoškolské aktivity a tematické dni, no 
v  rámci vyučovania sa snažíme využívať 
aktivizujúce a  zážitkové aktivity v  rámci 
jednotlivých tried. Zapojili sme sa do viacerých 
online olympiád, ako je iBobor, olympiáda zo 
slovenského jazyka a  literatúry, čakajú nás 
školské kolá pytagoriády, súťaž zameraná rozvoj 
čítania s  porozumením pre žiakov 1. stupňa – 
Čitateľský oriešok. Využili sme možnosť e-
testovania čitateľskej a matematickej gramotnosti 
žiakov 5., 6. a  9. ročníka, ktoré pripravuje 
NÚCEM (Národný ústav certifikovaných 
meraní).

Opatrenianám neumožňujú realizovať exkurzie, 
celoškolské aktivity a  tematické dni, no v  rámci 
vyučovania sa snažíme využívať aktivizujúce 
a  zážitkové aktivity v  rámci jednotlivých tried. 
Zapojili sme sa do viacerých online olympiád, 
ako je iBobor, olympiáda zo slovenského jazyka 
a  literatúry, čakajú nás školské kolá pytagoriády, 
súťaž zameraná rozvoj čítania s porozumením pre 
žiakov 1. stupňa – Čitateľský oriešok. Využili 
s m e m ožn o s ť e - t e s t o v a n i a č i t a t e ľ s k e j 
a  matematickej gramotnosti žiakov 5., 6. a  9. 

r o č n í k a , k t o r é 
pripravuje NÚCEM 
( N á r o d n ý ú s t a v 
c e r t i fi k o v a n ý c h 
meraní).
Okrem vedomost í 
a zručností je pre nás 
veľmi dôlež i té a j 
d u š e v n é z d r a v i e 
ž i a k o v a  i c h 
psychická pohoda, 
ktoré boli narušené 

p o č a s  d r u h é h o 
obdobia dištančného vzdelávania.

V  rámci preventivních programov zameraných 
na rozvoj osobnosti žiaka a posilnenia sociálnych 
vzťahov v  triednom kolektíve spolupracujeme 
s CPPPaP v Rožňave.

V  tomto školskom roku sme od októbra 2021 
spustili aj záujmové útvary, v ktorých žiaci po 
vyučovaní a  pri dodrž iavaní pr ísnych 
hygienických opatrení, môžu rozvíjať svoje 
zručnosti a talent.

Tvorivosť žiakov sa snažíme rozvíjať aj počas 
jednotlivých vyučovacích hodín. Naši štvrtáci  
dokázali vytvoriť takéto nádherné modely 
vesmíru.

dokončenie na str. 13...

Martin Grébec, 4.A
Peter Hudák, 4.A

Maroš Leng, 4.A
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V minulom čísle Štítnických zvestí sme uvádzali, že 
bolo opäť otvorené štítnické kúpalisko. Okresný stavebný 
podnik, ktorý opravu prevádzal urobil práce nekvalitne a 
tieto vôbec neukončil. V roku 1961rada MNV na čele s 
predsedom MNV, súdruhom Kolomanom Holéczym 
zaviazali sa dať kúpalisko bezpodmienečne do 
prevádzky. Plán sa stal aj skutočnosťou. Prekážky, cez 
ktoré bolo treba prejsť neboli malé, lebo hlavne peniaze 
neboli zaistené na túto akciu. Ale i napriek všetkým 
ťažkostiam, za ktoré patrí uznanie hlavne predsedovi 
MNV, ak aj ostatným funkcionárom, ktorí sa pričinili o 
zhotovnie kúpaliska. 9. augusta bolo kúpalisko 
slávnostne odovzdané verejnosti. Miestna hudba vyhráva 
na kúpalisku, o dobrú vodu a dobrú náladu je postarané. 
Naše deti ako aj dospelí, ktorí sa radi kúpu, tešia sa na 
pekné, slnenčné dni v tejto sezóne, aby mohli vodu 
náležite využiť. Kúpalisko navštevujú aj občania a deti z 
okolitých obcí.

Dňa 27. augusta bola zadržaná oslava - slávnosť 17. 
výročia Slovenského národného povstania.

V tento deň bol zadržaný aj hasičský deň na námestí. 
Cvičili aj malí dorastenci.

Po cvičení vyšli všetci na kúpalisko, kde ich už čakal 
dobre uvarený a pripravený guláš a hudba.
Školský rok slávnostne započal dňa 1. augusta.

Dňa 3. septembra Štátne Majetky usporiadali 
dožinkové slávnosti - oslavy v miestnosti nového 
kultúrneho domu. 

Dňa 4. septembra konal sa verejný pohovor s občanmi v 
miestnosti kinosály večer o 19. hodine. Rečníkom bol s. 
Dubravský, vedúci finančného odboru ONV. Bola 
vypracovaná rezolúcia nasledovného znenia:

"My obyvatelia obce Štítnik zídení na verejnej straníckej 
schôdzke s plným pochopením sme prijali vyhlásenie 
Sovietskeho zväzu o obnovení skúšok termonukleárnych zbraní 
a plne podporujeme snaženie Sovietskeho zväzu a všetkých 
socialistických krajín za zachovanie svetového mieru."

Bociani odleteli dňa 5. septembra a dňa 12. septembra 
lastovičky.

Úroda čerešní a marhúľ bola veľmi dobrá. Štátne 
Majetky odvádzali jeden vagón čerešní. Úroda sliviek 
bola taká, akú ešte občania nevideli. Stromy boli 
polámané od ťarchy ovocia. Navarilo sa mnoho lekváru a 
vypaľovala sa slivovica.

Výkupný podnik vykúpil 28 vagónov jabĺk.
Štátna lesná správa prevádzala po celý rok výsadbu 

stromov - vysadené bolo:
30 000 ks duby
7500 ks červený smrek.
Bola zhotovená nová škôlka na Hrádku ako aj 

manipulačná budova 3x4 metre rozmery - výstavba 
budovy stála 26 000,- Kčs.

Počet žiakov v tunajších školách rastie z roka na rok. 
Bolo 422 žiakov a len 8 učební, chýbajú 6 triedy, takže 
denne sa strieda 195 žiakov. Čerpanie finančné na rok 
1961 činilo 100 017,76 Kčs., z toho na učebnice 41 725,44 
Kčs.

V tomto roku členovia Aktívu pre občianske záležitosti 
ako aj Kultúrno osvetovej a školskej komisie urobili 
veliký kus práce aj na úseku matričnej agendy.

Narodilo sa 10 detí, z tých len 4 boli krstené, ostatné 
uvítané na MNV. Bolo 18 sobášov, z tých 12 
pokrokových. Zomrelo 27 občanov, z tých 6 malo 
občianský pohreb. Na tunajšom MNV bolo 16 uvítaní 
detí aj z okolia. Počet slávnostných jubileí 40.

Zdroj : Kronika Obce Štítnik

VYBERÁME Z KRONIKY: Stalo sa pred 60. rokmi

Čoskoro nastane najkrajšie obdobie roka – advent. Na toto nádherné 
obdobie sa pripravujeme na hodinách výtvarnej výchovy a v ŠKD aj my 
so žiakmi tvorením rôznych výrobkov spájajúcich sa s Vianocami. 

Na druhom stupni postupne vyrábame vianočné svietniky 
z  prírodných materiálov a  sadry. A  pár ukážok techniky nazývanej 
QUILLING.

Veríme, že sa situácia upokojí a  vianočné sviatky prežijeme v  zdraví 
v  kruhu svojej rodiny. Chceme sa poďakovať všetkým zamestnancom 
našej školy za ich profesionálny a ľudský prístup. Všetkým želáme najmä 
veľa zdravia a radosti počas vianočných sviatkov a do nového roka 2022 
prajeme len to najlepšie.

Mgr. Zuzana Adamová, zástupca

Pohľad na námestie z konca 19. a začiatku 20. storočia

Z HISTÓRIE OBCE



- !  -14

Kresťanský život v obci

Rok 2021 bol veľmi náročný hádam pre každého 
z  nás. Bolo to obdobie, kedy sme dlhšiu dobu mali 
zatvorené dvere našich chrámov Božích, ale zároveň 
sme nemohli organizovať ani žiadne väčšie spoločenské 
podujatia. 

No aj napriek všetkému zlému sa nám vďaka Božej 
milosti opäť, druhý rok po sebe, podarilo uskutočniť 
Detský Biblický tábor v Štítniku. V dňoch 6. – 9. 7. 2021 
sa priestory záhrady a starej fary v  evanjelickom 
cirkevnom zbore Štítnik zaplnili smiechom a radosťou 
23 detí, ktoré spolu so 4 dospelými vedúcimi strávili 
požehnaný čas pri Božom Slove. Celý tábor mal nádych 
Indiánskej témy, kde sme sa zaoberali misionármi, ktorí 
priniesli Božie Slovo medzi Indiánske kmene. Pán Boh 
nám dal Božie Slovo pre náš život, chce nás sprevádzať, 

povzbudzovať nás v službe a ukázať nám, aký je život s 
Ním po boku. A to sme sa snažili odovzdať aj naším 
deťom. Lásku Pána Ježiša Krista. Božiu lásku, ktorú 
prijímame z milosti. Lásku, ktorá je obrovským darom 
pre všetkých ľudí. Zároveň sme spolu strávili čas pri 
chválach, modlitbách, hrách, kvízoch, tvorivých 
dielňach ako aj pri samostatných rozhovoroch. Tábor 
sme ukončili spoločne pri modlitbách v chráme Božom. 
Každé dieťa dostalo od sestry farárky požehnanie a 
domov si odnieslo krásny plechový hrnček s veršom z 
1. knihy Samuelovej 16, 7: „Človek totiž hľadí na to, čo je 
pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“

 Deti počas každého dňa mohli cítiť lásku Nebeského 
Otca a zároveň Božiu prítomnosť. Učili sa ako Mu 
dôverovať, ako sa spoliehať na Neho. Je to obrovské 
požehnanie, že v oblasti, kde sa detské Biblické tábory 
pred tým nekonali, sa zrazu stretlo 23 detí, ktoré túžia 
Pána Boha spoznávať. Tešíme sa, že aj napriek 
opatreniam sme mohli tvoriť jedno spoločenstvo Božích 
deti. Vďaka Pánu Bohu, že nás celý čas chránil a že nám 
dával silu, múdrosť a trpezlivosť pri tvorení, ale aj pri 
témach a zlatých veršoch, ktoré sa deti naučili. Veľká 
vďaka patrí aj dobrovoľníkom Jarke a Veronike 
Krukarovým ako aj celej rodine Soldanovej, ktorí boli 
veľkou oporou a pomocou sestre zborovej farárke 
Janke Ilčiskovej.

Veríme, že ak Pán Boh dá, tak sa deti o rok opäť 
stretnú. Už teraz sa na spoločné stretnutia veľmi tešíme 
a  veríme, že aj ťažké obdobie v  ktorom práve žijeme 
zvládneme iba s  Božou pomocou.  Nech je On sám, 
našou oporou a zdrojom sily na každý deň. 

Mgr. Jana Ilčisková, zborová farárka ECAV Štítnik

Detský Biblický tábor 2021

 V týchto dňoch, keď si pripomíname príchod Krista 
na svet, uvedomujeme si , že neprišiel do prázdneho 
priestoru, alebo do peknej prírody, ale prišiel k ľuďom 
a  pre ľudí. Prišiel medzi nás nielen preto aby nás 
svojou smrťou vyslobodil z duchovnej smrti, ale 
zároveň aby nám poukázal, aké dôležité je vzájomné 
spolužitie a  spoločenstvo. Žil ako človek v  rodine 
a s ľuďmi.

 My , ľudia  máme ale veľakrát s nažívaním s inými 
problém. Niekedy je to z objektívnych dôvodov, 
inokedy je to len vec osobného pohľadu na toho 
druhého. Toto si všímam aj u  nás -  v  Štítniku.  Vo 
farnosti do ktorej som prišiel v  júli tohto roku . Prišiel 
som do oblasti v ktorej som predtým nepôsobil a preto 
som ani nepoznal ľudí . Preto mi dobre padlo, keď som 
aj tu spoznal ľudí, u  ktorých som zažil prijatie , 
podporu a lásku. Som Bohu za nich vďačný.

Prijatie je dôležité pre každého človeka. Bolo a  je 
dôležité pre Krista a  je dôležité aj pre členov našich 
rodín, pre našich susedov, priateľov, kolegov, pre 
všetkých Štítničanov. Pripomeňme si toto dôležité 
posolstvo Vianoc aj my a  skúsme viac prijímať ľudí 
okolo seba -  takých akí sú. Každý človek  nás môže 
nejako obohatiť. Možno aj pre nás sa v nejakom, možno 
zatiaľ cudzom, alebo nepríjemnom človeku skrýva 
dobro, obohatenie nášho života – skutočný vianočný 
darček pre nás – človek v mojom okolí, ktorý je pre mňa 
darom a pre ktorého ja môžem byť darom.

Prajem Vám príjemné a  pokojné Vianočné sviatky, 
prežité v kruhu vašich blízkych a vo vedomí , že každý 
človek môže byť pre mňa darom, tak ako ja pre iných.

Mgr. Andrej Bisák, farský administrátor  farnosti 
rímskokatolíckej cirkvi v Štíniku

„Prišiel medzi vlastných a vlastný ho neprijali.“ ( Jn1, 11)
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Tradičné vianočné menu

Kapustnica recept:
Kyslú kapustu pokrájame na menšie kúsky, 

pridáme sušené huby, gulášové korenie povaríme. 
Pridáme proso/krúpy a údenú klobásu.

Medovníky recept:
1/2 kg hladkej múky, 50 g tuku, 100 g medu, 2 

vajcia, 1 čl sóda bikarbóny, 2 čl perníkové korenie 
med, vajcia, maslo, korenie vymiešame, potom 
pridáme múku rozmiešanú so sódou bikarbónou. 
Cesto vyváľkame na hrúbku  1/2 cm a vykrajujeme 
rôzne tvary. Pečieme na vymastenom plechu na 200 
°C potreté rozšľahaným vajcom. Zdobíme bielkovou 
polevou.

Čas radosti, veselosti...
Blížia sa najkrajšie sviatky roka - Vianoce. Sú to 

sviatky, ktorým sa tešíme a ktoré nás vyzývajú, aby 
sme ich prežili čo najkrajšie a urobili radosť všetký 
svojim blízkym.

Snáď najvýznamnejším je Štedrý večer. Už jeho 
samotné pomenovanie znamená, že štedrosť bude 
nielen v našich srciach, ale aj na stole, či pod 
vianočným stromčekom.

Poďme teda k štedrovečernému stolu. Viažu sa tu 
už dlhé tradície a mnohé z nás už pomaly na niektoré 

zvyky zabúdajú. Tak sa pozrime do starých kníh: Pod 
viančný obrus dáme papierový peniaz (aby nikdy 
nechýbali). Na obrus prestrieme o jeden tanier 
naviac, ako nás bude - to pre náhodného návštevníka. 
Okrem tradičných jedál - pridávame príklady z 
takmer storočnej knihy - tam bude aj ovocie - orechy, 
med, cesnak, oblátky, makovník, drobné pečivo...

Tu sú tradičné jedlá zo spomínanej knihy:

Štedrý večer:
Obllátky s medom,
kapustnica so sušenými hríbami         
(u evanjelikov s klobásou)
makové opekance (zuzaky)
vyprážaná ryba, zemiakový 
šalát
orechový a makový koláč,
drobné pečivo,
ovocie,
varené víno (hriatvo)

Na sviatok Narodenia Krista   
Pána:
Polievka z drobkov morky,
pečený karfiol so šunkou,
pečený moriak,
miešaný šalát,
tvarohové šišky (teplé)
Sacherová torta,
orechový a makový koláč,
ovocie

Na sviatok sv. Štefana:
Obed:
Zelerová polievka na spôsob 
krému,
zemiaky na francúzsky spôsob s 
údenou klobásou,
gaštanový alebo citrónový výbeh
drobé pečivo
ovocie.

Silvestrovská večera:
Kuracia polievka, podávaná v šálkach,
vyprážaná, marinovaná ryba,
srnčí chrbát so smotanou, alebo sviečková,  
pripravená na spôsob diviny,
zemiakové krokety (na spôsob mrkvy sformované),
brusnicový kompót,
pečená sliepka s holandskou omáčkou,
gaštanové pyré so šľahanou sladkou smotanou,
syr, ovocie,
o polnoci punč alebo coctail.

Novoročný obed:
Kyslá polievka z prasacích drobkov,
údené mäso, šošovicový prívar,
pečené mladé prasiatko alebo pečená mladá 
bravčovina,
parená červená kapusta a zemiaková kaša,
kyslé uhorky,
šišky, plnené marhuľovým lekvárom,
ovocie

Príjemné a šťastné Vianoce plné lásky Vám praje rodáčka Janka Vranová Kamenská.

ilustračná fotka
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Na záver ešte pridávame dva recepty na tradičné 
vianočné jedlá od pekárky Adriky:

HOLÝ KOLÁČ
Suroviny:
1 kg hladká múka
1/2 l mlieko
3 dcl olej
2 žĺtky
10 dkg cukor
soľ
1 a 1/2 kocky droždia
Postup:
Z mlieka, trochu múky, cukru a droždia urobíme 

kvások. Všetko zmiešame a necháme kysnúť. Vykysnuté 
cesto dáme na hlboký menší plech, necháme podkysnúť 
a upečieme. Ešte teplý potrieme cukrovou vodou.

MARÍNA KEKS
Suroviny:
2,5 dcl mlieko
60 dkg kryštálový cukor (môže byť aj menej)
5 lyžíc kakao
1 smetol
1/2 BB puding
10 dkg orechy posekané
5 balíkov Marína keksov
rum
Postup:
Mlieko s cukrom 5 minút povaríme, potom odstavíme. 

Pridáme 5 lyžíc kakao, smetol, puding, orechy, pomleté 
keksy, rum. Všetko zmiešame a vylejeme na plech. 
Necháme stuhnúť, pokrájame.

Keks môžete zabaliť do lesklého papiera a zavesiť na 
stromček ako salónku.

Na veselú nôtu

Zdroj: https://docplayer.cz
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