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           Príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania!

Posledné dva roky boli plné obmedzení, pravidelných 
testovaní, menej stretávania, často zatvorené školy, škôlky.  
Bolo to smutné obdobie, ale nadobudli sme veľa skúseností.

Veľa z nás malo ochorenie na Covid aj opakovane. Zlé na tom 
je, že nám zdraželo takmer všetko. Medziročná inflácia je podľa 
zverejnených údajov okolo 9 %, ale v skutočnosti je oveľa 
vyššia. Ceny energií, ako sú plyn a elektrina, stúpli 
niekoľkonásobne.

A vplyvom následkov vojny nevieme kam sa ceny vyšplhajú. 
Mali by sme sa z tohto obdobia poučiť. Nič nie je zadarmo a čo 
dostaneme naviac, veľakrát za to draho doplatíme. Tí, ktorí sa 
museli uskromniť, si oveľa viac cenia aj to, že máme základné 
veci.

Už v predcházajúcom čísle zvestí sme Vás informovali o 
podanej projektovej žiadosti na "Rekonštrukciu areálu 
materskej školy v obci Štítnik". Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie ako riadiaci orgán pre 
Integrovaný operačný program nám v uplynulých mesiacoch 
zaslalo rozhodnutie o schválení nenávratného finančného 
príspevku vo výške 43 956,02 € , pričom celkové oprávnené 
výdavky predstavujú 46 269,50 €. Tieto zdroje budú použité 
na výstavbu detského ihriska a rekonštrukciu oplotenia 
materskej školy.

V pavilóne v základnej škole prebieha realizácia projektu 
"Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ 
Štítnik", kde budú prefinancované oprávnené výdavky v 
celkovej výške 47 618,45 €. V rámci tohto projektu bude 
zmodernizovaná a novo zariadená polytechnická učebňa.

Obec ešte v roku 2019 dostala dotáciu z rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva vnútra SR na projekt "Rekonštrukcia 
hasičskej zbrojnice v obci Štítnik" vo výške 28 441,20 €. 
Tento projekt obec dofinancovala zo svojho rozpočtu vo výške 
13 403,28 €. Realizácia projektu práve prebieha.

Na základe žiadosti bola obci schválená dotácia z Fondu na 
podporu umenia na projekt " Návrat ku knihám" vo výške 

1 300,00 € na nákup nových kníh.
Po ukončení a schválení procesu verejného obstarávania sa 

ešte tento rok začne realizácia projektu "CIZS - Štítnik", kde 
máme zazmluvnené nenávratne finančné prostriedky z 

eurofondov z Ministerstva zdravotníctva SR vo výške 582 
703,44 €. Pretože nie všetky priestory v objekte zdravotného 
strediska (napr. optika, lekáreň, kancelária TSP) neslúžia na 
zdravotnícky účel je potrebné okrem toho z rezervného fondu  
obce zafinancovať neoprávnené výdavky vo výške 259 941,00  
€. Projekt je zameraný na modernizáciu a rekonštrukciu 
objektu zdravotného strediska, zabezpečenie materiálno-
technického vybavenia ambulancií, spoločných priestorov, 
čakární, nákup zdravotníckych prístrojov podľa požiadaviek 
lekárov, vybavenie CIZS počítačmi, internetom, wifi a v 
neposlednom rade aj zvýšenie energetickej hospodárnosti 
objektu.

V  roku 2022 obec plánuje investície do obnovy 
infraštruktúry.  Konkrétne pôjde o výstavbu nových chodníkov 
na uliciach Ochtinská, Teplická a výstabu parkoviska pri pošte.

Rozsah a realizácia ďalších investícií bude do značnej miery 
závislá od COVID situácie, úspešnosti podaných projektov a v 
neposlednom rade aj od príjmov obce.

Po  dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou obec opäť 
organizuje Štítnické hradné hry, na ktoré Vás všetkých 13. 
augusta srdečene pozývam.  Obec dostala na toto podujatie 
dotáciu vo výške 10 000,00 € od Košického samosprávneho 
kraja.

Popri veľkých investíciách, sa snažíme o zachovanie a 
dotvorenie rázu našej obce. Zachovaná historická fotografia, 
ktorá bola prekreslená, nás inšpirovala k umiestneniu drevenej 
dekoračnej studne na miesto, kde predtým stála kedysi ozajstná 
studňa. Aj v súčasnosti sa na tomto mieste nachádza studňa 
hlboká cca 5 m s kamenným obložením.

Rok 2022 je rokom volebným. Touto cestou by som chcel 
poukázať v krátkosti na to, že  počas uplynulých štyroch rokov 
sa nám podarilo s pracovníkmi obecného úradu a poslancami 
obce zrealizovať niekoľko úspešných projektov, pričom niektoré 
sú ešte rozpracované. 

Na záver sa chcem poďakovať Vám občanom obce, Vám pani 
učiteľkám a  zamestnancom ZŠ s MŠ, Vám členom Jednoty 
dôchodcov Slovenska, Vám členom Dobrovoľného hasičského 
zboru, členom Baník Štítnik, zamestnancom obce Štítnik 
a Vám všetkým, ktorí napriek nepriazni doby stále pracujete 
pre rozvoj našej komunity. 

 Ladislav Belányi, starosta obce
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenia z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného dňa 
28.12.2021 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku

246/2021 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva

247/2021  obecné zastupiteľstvo schvaľuje
ž i a d o s ť o  d o ča s n é p o s k y t n u t i e fi n a n čný c h     

prostriedkov na mzdy MPC za mesiac 12/2021 v súlade 
so zmluvou a  zmenu rozpočtu o  poskytnuté finančné 
prostriedky základnej škole na mzdy a odvody v celkovej 
výške 3801,54 €.

248/2021 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
navrhované zmeny rozpočtu na rok 2021 základnej 

školy a obce Štítnik podľa rozpočtových požiadaviek na 
strane príjmov a výdavkov.

249/2021 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na 

rok 2022  s výhľadom na roky 2023 a 2024

250/2021 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 330  000 EUR na 

kapitálové výdavky obce Štítnik :

a/ na  rekonštrukciu
zdravotného strediska vo výške 259941,00 EUR
b/  na výstavbu nového parkoviska pri pošte a nových 

chodníkov vo výške 58500,00 EUR
c/ na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 11559,00 EUR

251/2021  obecné zastupiteľstvo schvaľuje
obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu obce 

Štítnik na rok 2022

252/2021 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
rozpočet obce Štítnik na roky 2023-2024

253/2021 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Štítnik na I. polrok 2022

254/2021 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:

- prenájom nebytového priestoru č. 3 o celkovej výmere 
podlahovej plochy 58,3 m2 nachádzajúceho sa na 
poschodí budovy Dom služieb, Námestie 1. mája, súp. č. 
168, postavenej na pozemku reg. C-KN parcelné č. 51/2 v 
katastrálnom území Štítnik, obce Štítnik, zapísanej na LV 
č. 963, subjektu: Mgr. Alexander Lalik, Štítnická 321, 
Plešivec

za účelom prevádzkovania predajne rýchleho 
občerstvenia Kebab na dobu neurčitú  odo dňa 
uzatvorenia nájomnej zmluvy 01.01.2022 za nájomné 10,- 
€/m2/rok 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 rekonš truujú a udrž iavajú ich 
v prevádzkovom  stave. Priestory boli dlhodobo prázdne.

Zámer prenájmu bol zverejnený 15 dní pred schválením 
prenájmu OZ.

255/2021 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
na základe predložených žiadostí p. Miloty Makai, p. 

Martiny Belányiovej a Maroša Tomiho odpustenie nájmu 
na obdobie   zákazu prevádzkovania činností z dôvodu 
platnosti uznesenia Vlády Slovenskej republiky číslo 
695/2021 zo dňa 24. novembra 2021 k návrhu na 
aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona 
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu 
v znení neskorších predpisov; odpustený nájom bude 
vysporiadaný formou dobropisu.

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku
256/2022 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontroluuznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva

257/2022 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Štítnik za II. polrok 2021

258/2022 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu OO PZ Štítnik o bezpečnostnej situácii v 

územnej časti obvodu za rok 2021

259/2022 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
navrhovanú úpravu rozpočtu obce Štítnik na rok 2022 

podľa predloženého návrhu

260/2022 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce Štítnik na rok 2022 pre ŠK 

Baník Štítnik vo výške 1700,00 €         

pokračovanie na str. 4..

Uznesenia z 21. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v Štítniku konaného dňa 

28.03.2022 v zasadačke Obecného úradu v 
Štítniku
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

261/2022 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce Štítnik na rok 2022 pre Dom 

Matice Slovenskej Rožňava vo výške 500,00 €

262/2022  obecné zastupiteľstvo schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce Štítnik na rok 2022 pre 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Štítnik vo výške 
500,00 €

263/2022 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Návrh VZN č. 1/2022 o sociálnych službách, o 

spôsobe a výške úhrad za poskytované služby na území 
obce Štítnik

264/2022 obecné zastupiteľstvo presúva
prejednanie žiadosti p. M. Beneho a manž. M. 

Benovej, Rožňavská 625, 04932, Štítnik o odkúpenie 
pozemku vo vlastníctve obce na budúce zastupiteľstvo

265/2022 obecné zastupiteľstvo presúva
prejednanie žiadosti p. Ing. M. Kuzmu, Družstevná 

127, 049 32 Štítnik o odkúpenie pozemku vo vlastníctve 
obce na budúce zastupiteľstvo

266/2022 obecné zastupiteľstvo presúva
prejednanie žiadosti p. Jozefa Zobolu, Malá Maša 585, 

049 32  Štítnik o odkúpenie pozemku vo vlastníctve 
obce na budúce zastupiteľstvo

267/2022 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku obce 

UNIMOBUNKA, inventárne číslo 00841 a súhlasí s 
vyradením uvedeného majetku. Následne vyradený 
majetok likvidovať predajom za cenu 100,00 €.

268/2022 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Žiadosť p. Magdalény Gločekovej, bytom Nová 101, 

049 32 Štítnik o povolenie umiestniť prenosnú plechovú 
garáž bez betónového základu na parc. č. KN-C 607/1 v 
k. ú. Štítnik na Školskej ul. pred bytový dom č. 293 za 
účelom parkovania motorového vozidla.

269/2022 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
podaniežiadosti na majetkové vysporiadanie parc. č. 

KN-C 788/3, druhpozemku: zastavané plochy a 
nádvorie, v podiele: 1/1 a parc. č. KN-C 568/2, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvorie, v podiele: 4/8 
na Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 
mieru č. 1, 042 66 Košice za účelom nadobudnutia časti 
tejto parcely do vlastníctva obce Štítnik

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku
270/2022 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva

271/2022 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
s p r á v u a  s t a n o v i s k o h l a v n e j k o n t ro l ó r k y  

k Záverečnému účtu za rok 2021

272/2022 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
A) Záverečný účet obce Štítnik a celoročné 

hospodárenie za rok 2021 bez výhrad
B) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo 

výške 125 044,87 € na tvorbu rezervného fondu v 
celkovej výške 125 044,87€

273/2022 obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik na 
II. polrok 2022

274/2022  obecné zastupiteľstvo schvaľuje
návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na 

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

275/2022  obecné zastupiteľstvo schvaľuje
neupotrebiteľnosť nevyužitého hnuteľného majetku 

obce inventárne číslo: 00200 kompresor, 00205 vŕtačka 
stojanová ZV 130.12, 00206 HITACHI, 00721 elektrické 
hodiny a súhlasí s vyradením uvedeného majetku. 
Následne vyradený majetok likvidovať odovzdaním do 
separovaného zberu - elektrického odpadu.

276/2022 obecné zastupiteľstvo určuje
v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 
2022-2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva 
obce Štítnik: 9, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom 
obvode utvorenom pre celú obec

277/2022 obecné zastupiteľstvo určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 
obdobie 2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce
Štítnik v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu 

278/2022 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
žiadosť p. Andrei Liptákovej, Ochtinská 542, 049 32  

Štítnik na prenájom nebytových priestorov v budove 
zdravotného strediska za účlom prevádzkovania 
masážneho salónu

279/2022 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
žiadosť p. Jána Zobolu, Malá Maša 48, 049 32  Štítnik o 

pripojenie nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa na Teplickej 
ulici č. 298 na vodovod obecného cintorína cez 
podružný vodomer z dôvodu nedostatku vody vo 
vlastnej studni. 

Uznesenia z 22. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v Štítniku konaného dňa 

28.03.2022 v zasadačke Obecného úradu v 
Štítniku
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Zo života materskej školy
Skončil sa ďalší školský rok. Sme radi, že sme ho 

ukončili zdraví, šťastní a  so cťou. Bol náročný, a ako 
každý školský rok, aj tento priniesol nové výzvy, naplnil  
naše očakávania. Pre nás to bol pilotný rok s  tromi 
triedami, novým prevádzkovým poriadkom, novými 
kolegyňami. Som veľmi rada, že sa nám napriek rôznym 
limitným situáciám podarilo zvládnuť, čo sme si 
naplánovali a že sme mali možnosť dať deťom všetko to, 
čo si zaslúžia . Máme šťastie, že máme tie najúžasnejšie 
deti , čo je poklonou a  vďakou všetkým rodičom, ktorí 
boli voči našej škôlke veľmi milí, ústretoví a chápaví. ..

Rok 2022 sme v  našej škôlke začali tak, že sme sa 
venovali ochrane a starostlivosti o prírodu. S deťmi sme 
pre zvieratká v  lese pripravili zeleninový stromček. Na 
spoločnej vychádzke do neďalekého lesa sme zvieratkám 
pripravili hostinu. Deti priniesli rôzne zeleninové 
pochúťky , semienka, suchý chlebík a loj.

Týmito maškrtami sme ozdobili v  lese stromček pre 
zvieratká.

Dňa 24. januára sme sa s  deťmi a  pani učiteľkami 
zúčastnili slávnostného kladenia vencov pri príležitosti 
oslobodenia obce. Ďalšou akciou v  januári bola 
celoškolská súťaž v  speve ľudových piesní „Spieva celá 
škôlka“.

Deti spievali slovenské ľudové pesničky a  tancovali 
ľudové tance.

Tento mesiac sme sa zapojili do projektu „Zachráň 
svojho hrdinu“, ktorej cieľom je zlepšiť starostlivosť  o 
starších ľudí – naše babky a  dedkov pri mozgovej 
príhode. Deti sa v  rámci projektu učili rozpoznať 
symtómy mozgovej príhody u  svojich starých rodičov 
a upozorniť svojich rodičov alebo zavolať 112 v prípade 
ich objavenia sa u babky či dedka.

Február bol pre našu škôlku výnimočný tým, že medzi 
nás nová pomocná pani vychovávateľka Janka Paličková, 
ktorá pomáha deťom pri rôznych aktivitách. Projekt, cez 
ktorý bola prijatá, trvá až do augusta 2023, tak sme veľmi 
radi, že je medzi nami a veríme, že bude prínosom pre 
prácu učiteliek a  potreby našich detí. Vo februári sme 

našu prácu v  materskej škole venovali fašiangovej 
tematike. Deťom sme pripravili karneval, vyrábali sme 
masky, piekli medovníky. Plány, ktoré sme začiatkom 
marca mali nám prerušilo ochorenie pani učiteliek, detí 
a nakoniec aj pani kuchárok v školskej jedálni. Materskú 
školu sme z dôvodu ochorenia Covid – 19 museli prerušiť 
na dva týždne. Verím, že už sme chorobu všetci zvládli 
a že už nás všetkých čaká len to pozitívnejšie obdobie bez 
stresov a obáv z tohto neduhu. 

V  marci sme si s  deťmi pripomenuli význam knihy 
a  navštívili sme knižnicu, kde nám pani knihovníčka, 
pani Adriana Oláhová, pripravila veľmi pekné a poučné 
dopoludnie medzi úžasnými detskými knihami . V rámci 
tejto tematiky sme pre deti pripravili Rozprávkový kvíz, 
v  ktorom si deti overili svoje vedomosti zo sveta 
rozprávok. V  priestoroch materskej školy sme zhotovili 
kútik živej prírody a  využívali prírodniny v  rôznych 
výtvarných činnostiach.

V apríli sme sa venovali environmentálnym aktivitám . 
Pri príležitosti Dňa Zeme sme na školskom dvore 
uskutočnili  akciu Chráňme si planétu, v rámci ktorej sme 

sa venovali ochrane planéty, triedeniu a  separovaniu 
odpadu. Aj v  tomto školskom roku sme zapojení do 
projektu Recyklohry, ktorý upevňuje a  rozširuje detské 
poznanie  ohľadom ochrany našej planéty.

 V  apríli sme zrealizovali v  spolupráci s  rodičmi 
výstavku veľkonočných dekorácií. Deti s rodičmi vyrobili 
veľmi veľa krásnych veľkonočných ozdôb, ktoré sme 
inštalovali v  priestoroch materskej školy pre potešenie 
z prichádzajúcich  sviatkov. 

S prichádzajúcou jarou sa zobudila príroda a preto sme 
s deťmi navštívili objekt poľnohospodárskych majetkov, 
kde nám pracovníci ukázali poľnohospodárske zvieratá, 
oboznámili deti so svojou prácou a  poukazovali 
poľnohospodárske stroje, ktoré potrebujú pri svojej práci.

 V  apríli sme sa s  deťmi zúčastnili aj divadelného 
predstavenia divadla Theátro z Rožňavy.
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Zo života materskej školy

V mesiaci máj prišli medzi nás naše mamičky. Deti si pre 
nich pripravili slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa 
matiek. Mamičkám sa vystúpenie ich detí veľmi páčilo 
a my sme boli veľmi radi, že po dvojročnej pauze sme 
opäť mohli čas stráviť spoločne a  potešiť sa z  pokrokov 
a šikovnosti našich detí. Deti si pre mamičky pripravili aj 
darčeky, ktoré s láskou pre nich vyrobili.

 V máji sme sa vybrali aj hľadať poklad. V rámci akcie 
„Cesta za pokladom“ sme uskutočnili turistickú 
vychádzku do lesa, v  ktorom boli pre deti pripravené 
rôzne úlohy a  po ich zvládnutí našlisladký poklad. 
Uskutočnili sme aj vychádzku do obce s  cieľompoznať 
kultúrno-historické pamiatky v obci. Počas vychádzky nás 
vo svojom kostole privítal aj pán katolícky farár, ktorý 
deťom poukazoval interiér kostola. V  dňoch od 16.mája 
do 20. mája sme sa zapojili do výzvy Take me out, ktorú 
pre školy vyhlásil Erasmus +, medzinárodná asociácia, 
ktorá sa venuje športovým aktivitám. Počas tohto týždňa 
sme pre deti zorganizovali množstvo športových súťaží – 
súťaž o najrýchlejšieho bežca, súťaž o najlepšieho strelca, 
uskutočnili sme turistickú vychádzku do lesa, hrali sa 
loptové hry. Prechádzali sme sa, pozorovali, skúmali, 
objavovali. 

Navštívili sme miestneho včelára, ktorý deťom ukázal 
úle, porozprával im o svojej práci a o živote včiel.

Nezabudol deťom pripomenúť význam včiel pre náš 
život. 

Včielkam sme tento deň venovali pozornosť aj 
v materskej škole a pripravili sme pre deti rôzne aktivity. 

 Okrem aktivít, ktoré boli pre nás výnimočné, bola 
výnimočná pre našu materskú školu aj zmena 
v  personálnom obsadení. Novou pani učiteľkou, ktorá 
bude zastupovať pani učiteľku Lenku Rezešovú, je pani 
učiteľka Nikoleta Marková. Veríme, že sa jej v  našej 

materskej škole bude páčiť a strávi s nami príjemné chvíle.
V mesiaci máj prebehol aj Zápis detí do materskej školy. 

Pre školský rok 2022/2023 bolo do našej materskej školy 
zapísaných 17 detí zo Štítnika a okolitých obcí.

Posledný mesiac bol najkrajší...Deň detí sme strávili na 
našom školskom dvore, kde sme si zasúťažili, upiekli 
slaninku, mali detskú diskotéku a boli sme aj na zmrzlinu. 
Medzi nás zavítali aj páni policajti z  ZO PZ v  Štítniku 
a  hasiči na veľkom hasičskom aute. Páni policajti 
porozprávali deťom o  svojej práci, ukázali im policajné 
auto, nepriestrelnú vestu a  rôzne predmety, ktoré 
používajú pri svojej práci. Hasiči deťom poukazovali 
hasičské auto, posadili deti do kabíny, nechali ich 
vyskúšať si naozajstné hasičské helmy. Ukázali im aj 
kyslíkovú masku, ktorú používajú pri hasení požiaru. 
Veľmi sa nám páčil školský výlet, ktorý sme si po dvoch 
rokoch vychutnali.

Tretie ďakujem patrí všetkým rodičom, ktorí nám 
pomáhali zvládať detské radosti i  starosti. Poďakovanie 
patrí aj všetkým sponzorom, ktorí nám rôznymi 
nefinančnými darmi prispeli ku skvalitneniu chodu našej 
materskej školy – Poľovnícke združenie v Štítniku, Firma 
Fúra, SHP Slavošovce, Notes Betliar, Komposesorát 
Štítnik, Ing. Štefan Vido, Adrián hlaváč SHR Štítnik, 
Daniel Vido, SHR Štítnik.

Prajem všetkým krásne leto, 
príjemné prežitie letných 
p r á z d n i n a  n ače r p a n i e 
n o vý c h s í l d o n o v é h o 
školského roku.    

    
 PaedDr. Andrea Vidová, 

riaditeľka školy



-   -7

                VYBERÁME Z KRONIKY: Stalo sa pred 60. rokmi
   Keď nahliadneme do kroninky z roku 1962 
dozvedáme sa, že bola zorganizovaná Silvestrovská 
zábava, hasičská-požiarnícka, na ktorej sa 
zúčastnili občania vo veľkom počte. Presne o polnoci 
siréna požiarnej zbrojnice dala na vedomie 
občianstvu, že je polnoc a kráčame do nového roku, 
kedy si máme vyplnúť všetky sily na zvládnutie 
úkolov, ktoré sú každému uložené.
   Hneď prvý deň započalo sa aj v našej obci so súpisom 
hospodárskych zvierat. Stav hospodárskych zvierat u 
súkromne hospodáriacich roľníkov sa z roka na rok 
znižuje. Stak k 1. januáru je nasledovný: hovädzí dobytok - 
91 ks (z toho kravy - 51 ks), ošípané: 170 ks, ovce - 345 ks, 
kone - 27 ks, kozy - 9 ks, hydina - 1427 ks).
  Zima trvala aj naďalej, bol veľký sneh. Dňa 12 januára 
utvorilo sa v našej obci "Bytové družstvo" - družstevná 
bytová výstavba, pozostávajúca z 12 členov. Títo si 
vystavia štvorbytovky.
         Za predsedu bol zvolený súhruh Jozef Zahoranský, 
úradník Strojove a traktorovej stanice. Celé riadenie 
preberá správa družstva. Názov družstvo je: "Bytové 
družstvo Mier pri Miestnom národnom výbore". Pri 
zakladaní družstva velikú pomoc poskytol Okresný 
národný výbor, odbor výstavby.
   Stavebné pozemky členom družstva na výstavbu 
rodinných domčekov dal Miestny národný výbor v hone 
jarmočisko za cintorínom.
Každý člen zaplatil do Štátnej sporiteľni obnos Kčs 25 
000,00 v splátkach.
    Naša rodná strana a vláda všemožne sa stará o zdravie 
občanov. Začiatkom mesiaca februára všetci občania nad 
15 rokov museli sa podrobiť lekárskej prehliadke - 
rontgenovaniu v Rožňave v stredisku TBC. Občania boli 
preávážaní autobusmi - bezplatne. U koho zistili nemoc, 
ihneď bol zadržaný na liečenie.
    Bol prevedený výskum studien a vodovodu, určenie 
miest nádrží.
      Štátne cesty zamerali stavbu novej cesty, a to od kostola 
po malú stanicu, smerom na Rožňavu. Podľa rozpočtu 
nový most cez rieku a cestu má stáť  Kčs 2.000 000,00. Má 
sa previesť cestná kanalizácia, aby voda nepretekala cez 
cestu. Bude zbúraná časť rohovej budovy  Drexlerovskej, 
kde je teraz umiestnený obchod Zlelovoc, aby mohla byť 
hradská rozšírená. Nakoľko budova je v správe Miestneho 
národného výboru, obchodná miestnoss ť bude 
premiestnená a zbúranie prednej časti bude prevedené.
     Začiatkom marca boli veliké víchrice. Zima trvala 
neprestajne. Po niekoľkých teplejších dňoch sa zima opäť 
ohlásila so všetkými svojimími krásami, vystúpila až na 22 
stupne, veliký studený vietor fúkal až 90 km rýchlosťou. 
Väčšie škody vietor nenarobil, len boli pozhadzované 
črepy z obytných domov.
     Kultúrnu činnosť v obci prevádza Výbor žien aj z 
okolitých obcí. Zohrali divadelné predstavenie "Bytčinka z 
doliny" v 11 obrazoch a divadelnú hru pod názvom 
"Nemá kocúr večne hody".

      Dňa 8. marca z príležitosti oslavy Medzinárodného dňa 
žien pozdravili deti z Materskej školy aj pracovníčky 
MNV, odovzdali im darčeky každej psíčka a črep s kvetmi, 
čo vytvorli sami deti z umelej hmoty. Deti predniesli 
básničky, spevy a tanec.
Medzinárodný deň žien bol zadržaný dňa 10. marca v 
novom kultúrnom deme. Kultúrny program dodali 
miestne školy.
       Dňa 12. apríla doručil tunajší Poštový úrad urno s 
telesnými pozostatkami nebohého Júliusa Sárkánya, 
narodeného dňa 22. februáka 1887 v Štítniku. Nebohý bol 
známy ako akademický maliar po celej Európe. Maľoval 
väčšinou portréty. Zomrel v Budapesti, Maďarsko dňa 4. 
marca 1962. Jeho telesné pozostatky boli spopolnené v 
krematóriu v Debreceni dňa 7. marca 1962 č. 6022/62 a s 
povolením Miestneho národného výboru zaslané do 
rodnej obci, nakoľko posledná väľa nebohého bola tá, aby 
ležal v tunajšom cintoríne.
        Československý zväz mládeže zohral divadelné 
predstavenie " Spoločný byt" s úspechom. Po divadle bola 
zadržaná tanečná zábava.
     Dňa 30. apríla v predvečer prvého maja bola zadržaná 
oslava v kultúrnom domel. Kultúrny program dodali 
miestne školy. Občania sa zúčastnili vo veľmi peknom 
počte 820 osôb. Prvý máj bol zadržaný v okresnom sídle v 
Rožňave. Účastníci prvomájových osláv boli autobusmi 
prevážaní na oslavy.
    Obec bola z príležitosti prvomájových osláv vyzdobená 
zástavami, heslami a transparentami.
     Krajové divadlo zo Spišskej Novej Vsi zahralo 
divadelnú hru "Hľadanie v oblakoch". Taktiež Štátne 
divadlo z Košíc pripravilo pre naše obecenstvo peknú 
estrádu pod vedeném Melánii Belányovej s ďalšími 
umelcami.
     Školský rok bol zakončený slávnostne. Počet žiakov bol 
424. Škola je umiestnená v dvoch budovách, ktoré už 
nevyhovujú . Nedosta tok učebných mies tnost í 
znemožňoval mimotriednu prácu so žiakmi, nakoľko 
vyučovanie je dvojsmennné.
     Aj v našej obci sa dobre uplatňuje nová technológia. 
Doterajší priebeh žatevných prác presvedčivo dokazuje, že 
sa veľmi dobre uplatnil zber obilia kombajnom. 
Dvojfázovým zberom pokosilo sa 76 hektárov obilia. 
Denný výkon činil 37 hektárov, denný výmlat bol 
prevedený na 5 hektároch, z jedného hektára bolo 
vymlátené 28 q.
      V zeleninárstve sa dosahujú krásne výsledky. Dodávka 
zeleniny dobre pokračuje, takže dodávka čerstvej zeleniny 
každý deň ozdobuje stôl pracujúcich.
     V pekne vyzdobenej sobášnej miestnosti previedlo sa 
vydávanie nových občianskych preukazov pre žiakov, 
ktorí dovršujú 15 rok svojho života. Nový občianský 
preukaz je prvý doklad o tom, že počnúc prevzatia stanú 
sa majitelia, právoplatnými a samostatnými členmi našej 
spoločnosti.

                                         zdroj: Obecná kronika     
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave upozorňuje!

"Vidieť a byť videný" - je základné pravidlo bezpečnosti 
na cestách, ktoré za zníženej viditeľnosti platí 
dvojnásobne.  Každý deň dochádza na cestách k vážnym 
dopravným nehodám. Často ich obeťami bývajú práve 
chodci a cyklisti.

Príčinou mnohých tragických nehôd je  nedostatočná 
viditeľnosť.

Vodiči, ktorí zranili chodcov, sa zhodujú na tom, že ich 
nevideli vôbec, alebo príliš neskoro. Aj preto existuje 
niekoľko pravidiel, ktorými by sa chodci pri pohybe po 
verejných komunikáciách mali riadiť.

Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. 
Po chodníku sa chodí vpravo.

Kde nie je chodník, alebo je neschodný, chodí sa 
po  ľavej krajnici, a kde nie je krajnica, alebo ak je 
neschodná, chodí sa  čo najbližšie pri ľavom okraji 
vozovky.

V obci a aj mimo obce a za zníženej viditeľnosti majú 
chodci pohybujúci sa po krajnici alebo okraji vozovky v 
mieste,  povinnosť mať  na sebe  prvky z reflexného 
materiálu  umiestnené tak, aby boli viditeľné pre 
ostatných účastníkov premávky na pozemných 
komunikáciách. Už len  použitie reflexného prvku  na 
oblečení zvyšuje viditeľnosť chodcov v tme až na dvesto 
metrov. 

Chodec využíva  značené priechody  pre chodcov a 
tam, kde nie sú, sa pohybuje tak, aby neohrozil seba ani 
ostatných účastníkov na komunikácii.

Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku
prechádzať len kolmo na jej os.

Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, 
či tak môže urobiť bez nebezpečenstva  a len čo vstúpi na 
vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať, ani 
zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i  mimo 
neho.

Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany. 

Chodec smie cez vozovku prechádzať, len ak s 
ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich 
vozidiel  nedonúti  ich vodičov k  náhlej zmene smeru 
alebo rýchlosti jazdy.

Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza 
vozidlo s  právom prednostnej jazdy, ak sa chodec 
nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez 
meškania uvoľniť priestor na prejazd.

 Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd.

 Dodržiavanie týchto základných   pravidiel môže 
výrazne prispieť k  predchádzaniu kolíznych situácií 
medzi vodičmi motorových vozidiel a  chodcami, 
následkom ktorých sú často vážne a niekedy aj smrteľné 
zranenia. 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v  Rožňave  
k tejto problematike pristupuje aktívne. Počas obmedzení 
v  súvislosti s  pandémiou COVID-19 boli tieto aktivity 
vykonávané formou dopravno-preventívnych akcií 
spojených s  distribúciou rôznych propagačných 
materiálov a  bezpečnostných prvkov (napr. reflexných 
pásikov),  ale aj formou tlačových správ uverejnených 
v regionálnych médiách.

Chodcov polícia upozorňuje na nutnosť používania 
reflexných prvkov, ako aj dodržiavanie predpisov 
v záujme ochrany ich životov a zdravia. 

 Akákoľvek aktivita Policajného zboru v snahe znížiť 
dopravnú nehodovosť a jej následky, a ochrániť čo najviac 
ľudských životov, nie je účinná bez podpory samotných 
účastníkov cestnej premávky. 

Okresné riaditeľstvo  PZ v Rožňave apeluje na vodičov, 
aby predvídali, zbystrili pozornosť všade tam, kde je 
predpoklad pohybu chodcov. Všetkých účastníkov cestnej 
premávky vyzývame, aby sa správali zodpovedne, 
rešpektovali pravidlá cestnej premávky a aj vlastnou 
zodpovednosťou prispeli k bezpečnosti na cestách.

 
 OR PZ v Rožňave

 „ Chodci, dávajte si pozor !“

zdroj: http://www.mladyzachranar.sk/Default.aspx?CatID=81

http://www.mladyzachranar.sk/Default.aspx?CatID=81
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Kultúrne akcie

Každoročný výstup k poľovníckej chate "Birinka" sa 
uskutočnil v sobotu 14. mája 2022. Zhromaždení peší 
turisti odchádzali z námestia cca  o 8:15 hod.

K chate sme dorazili okolo 10:30 hod. Po úvodnom 
príhovore starostu obce, v ktorom privítal prednostu 
okresného úradu p. Ing. Jaroslava Šípa a predsedu MR 
Štítnická dolina a starostu obce Slavošovce Ing. Štefana 
Baštáka, sa poďakoval poľovníkom z PZ Komposesorát 
Štítnik a sponzorom podujatia. 

Potom sme už v dobrej nálade čakali v rade na svoju 
porciu gulášu. 

Keď sa všetci nasýtili,nasledovalo žrebovanie tomboly. 
Ceny do tomboly venovali miestni podnikatelia a 
obchodníci.

Deti sa v okolí chaty vyšantili a zúčastnili sa niektorých 
hier, za čo dostali sladkú odmenu.

Počasie nám prialo a slnečné lúče všetkým 
spríjemňovali výstup i celý deň.

-mv-

Po dvojročnej prestávke sme opäť dňa 11.06.2022 
oslávili Medzinárodný deň detí v areáli "Vodného hradu".

Deti sa zabávali na nafukovacích atrakciách (hrad a 
krokodíl) a zúčastnili sa rôznych hier. Ďalej sa mohli 
povoziť na koňoch, či na štvorkolke.  

Obzvláštiť tento deň prišli aj členovia policajného 
zboru, ktorí ukázali základnú výstroj a vybavenie 
policajného auta. 

Deťom spríjemnili tento čas cukrová vata a bublifuk, 
ktorý dostali spolu so sladkosťami v balíčku.

Aj vďaka priaznivému počasiu sa deti mohli vyšantiť v 
bielej pene, ktorú pripravili členovia miestneho 
hasičského zboru. 
Ďakujeme sponzorom (A. Hlaváč, M. Belányiová a J. 

Zobola) a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a 
realizácii tohto podujatia.

         -mv-

Výstup k chate "Birinka"

Cestou domov sme sa kochali výhľadom na Tatranské štíty, 
ktoré sme nemohli kvôli oparu ráno vidieť.

Deň detí sme oslávili vo "Vodnom hrade"
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Príspevok z obecnej knižnice
Konečne po dlhom čase nás začiatkom roka potešila 

správa, že sa môže vrátiť život aj do priestorov našej 
knižnice a môžeme organizovať podujatia pre našich 
detských čitateľov. Začali sme v marci, ktorý už dlhé roky 
oslavujeme ako mesiac knihy. Žiaci ZŠ a deti z MŠ 
postupne v skupinách navštívili obecnú knižnicu. 

S našimi škôlkarmi sme si čítali z knižky Meduška od 
Eleny Čepčekovej, odpovedali na otázky spojené s 
prečítanou rozprávkou a riešili rôzne úlohy.Dozvedeli sa 
ako sa majú správať v knižnici, ktoré knižky sú pre nich 
vhodné a ako sa má s nimi zaobchádzať.

16.marec je Dňom ľudovej rozprávky a pri tejto 
príležitosti sme si zo žiakmi ZŠ pripomenuli rozprávky 
Pavla Dobšinského. Po prečítaní úryvku hádali  o akú  
ľudovú rozprávku ide a vypĺňali tajničku. Vysvetllili sme 
si aké sú dôležité rozprávky a príbehy ako vznikli a ako 
sa šírili a kto boli ich zberatelia. Deti hádali význam 
archaických a zastaraných slov /krpce, čepiec..../.

 V deň narodenia Hansa Christiana Andersena, 
významného dánskeho rozprávkara, si každoročne 
pripomíname aj Medzinárodný deň detskej knihy 
(2.apríl).  Cieľom aktivity je podnietiť lásku detí ku 
knihám, lásku k slovu, čítaniu, materinskému jazyku, 
literatúre. Žiaci ŽŠ  si ho pripomenuli netradičnou 

hodinou v obecnej knižnici. Pani učiteľky pre nich 
pripravili zaujímavý program. Sledovali besedu so 
spisovateľkou Martou Hlušíkovou, čítali urývok z jej 
tvorby a ďalej pracovali s textom. Nakoniec sa otestovali 
vo vedomostnom kvíze a tak zistili čo si všetko 
zapamätali.Všetci boli veľmi šikovní a odchádzali aj so 
sladkou odmenou.

13. ročník celoslovenského detského čitateľského 
maratónu „ČÍTAJME SI“… 2022 je po dvoch rokoch 
pauzy späť. Do tohto projektu  sme sa opäť zapoili spolu 
so ZŠ bez váhania a s veľkou radosťou. 

Postupne po skupinách čítalo 150 detí u nás knižnici 
celý  týždeň od  20. do 24. júna .Na čítanie si mohli vybrať 
akúkoľvek knihu a čítať mohli akokoľvek dlho v 
akomkoľvek jazyku.  Na celom Slovensku čítalo spolu 62 
062 detí.

Tento projekt má za cieľ pritiahnuť čo najväčší počet 
detí a mládeže ku knihe, zároveň podať informácie o 
dostupnosti Linky pomoci pre deti a mládež 116 111, kde 
nájdu, kedykoľvek budú potrebovať pomoc a radu – 
NONSTOP, BEZPLATNE a ANONYMNE.

Podľa Linky detskej istoty patrí čítanie medzi aktivity, 
ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého 
človeka a má pozitívny vplyv aj na jeho psychiku.

Milí čitatelia, návštevníci knižnice povzbuďte ostatných, aby nás navštívili alebo sa zúčastnili na podujatiach. 
Prihláste sa do čitateľského klubu Permoník. Privítame aj mamičky s deťmi do 5 rokov. Môžete u nás stráviť so svojimi 
ratolesťami príjemný čas.

Tešíme sa na vás.Veríme, že čoraz viac čitateľov si k nám nájde cestu. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí nám chcú 
darovať knihy, veľmi tým potešíte našich čitateľov.                              -ao-

Prečo by ste aj vy mali navštíviť našu knižnicu?
1. Knihy nám poskytujú relax a vnútornú pohodu.

2. Príbehy nás dokážu vtiahnuť do iného sveta.
3. Deti sa tu môžu stretávať, hrať sa, čítať, spoznávať nové veci.

4. Knižnica je miestom, kde máte voľný prístup k informáciám, učeniu .
Je miestom  oddychu a stretávania sa priateľov pri dobrej knihe s kávičkou alebo čajom.

Pre návštevníkov knižnice pripravujeme:

júl – august  - Leto v knižnici –
                                       každý piatok čítanie, tvorivé 

júl – september  - Malý ilustrátor - 
                                       výtvarná súťaž  o najkrajšiu kresbu  
                                       alebo maľbu  najobľúbenejšej rozprávky,                                           
                                       rozprávkovej bytosti.

 september – Ctibor Štítnický  - 
                                      100 rokov od narodenia

 október -  Chvíľa pre seniorov

 november – december – Adventné čítanie

V detskej časti knižnice je  pripravený 
kútik, kde si môžu deti nerušenie prezerať 
a čítať knihy.
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PRIAMY PRENOS SLUŽIEB BOŽÍCH  
Nedeľa Jubilate (Oslavujte) - Deň matiek, 8. máj 2022, 

bol výnimočný nie len pre evanjelikov z Cirkevného 
zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Štítnik, ale 
výnimočný bol aj pre celú obec Štítnik. 

Po viac ako 13 rokoch sa v Evanjelickom chráme Božom 
konal priamy prenos Služieb Božích na STV2. V  okolí 
kostola nám iste neunikol pohľad na veľké prenosové 
auta, ktoré sa spoločne s celým štábom RTVS podieľali na 
p r e k r á s n o m d u c h o v n o m 
zážitku, ale aj na prezentovaní 
krás nášho gotického chrámu 
Božieho, ktorý v  tú nedeľu 
mohli vidieť diváci na svojich 
obrazovkách. 

Slávnostné Služby Božie začali 
o  10:00 hod. slávnostným 
v s t u p o m d u c h o v n ý c h 
Gemerského seniorátu, ktorých 
n a ú v o d s v o j o u h ro u n a 
husliach sprevádzal Ján Budi 
Dis. art. a  na klavíry Mária Senglerová Dis. art., 
pedagógovia SZUŠ Jas v Rožňave. Hosti privítal zborový 
brat dozorca cirkevného zboru Mgr. Matúš Molnár. 
Liturgiou poslúžili sestra zborová farárka Mgr. Jana 
Ilčisková a konsenior Gemerského seniorátu Mgr. Dušan 
Hrivniak. Kázeň slova Božieho si pripravil brat senior 
Gemerského seniorátu Mgr. Radovan Gdovin. Základom 
pre neho boli slová, ktoré aktuálne aj dnes a nájdeme ich v 
66. žalme: „Zvučne plesaj Bohu, celá zem, ospevujte slávu 
Jeho mena a slávnym robte Jeho chválospev!“

Brat senior poukázal na oslavu nášho srdca. V dnešnej 
dobe je veľmi potrebné chváliť Pána Boha a ďakovať mu 
za všetko čo v  živote máme. Ďakovať Mu za obeť Pána 
Ježiša Krista i za lásku, ktorú nám každý deň preukazuje.

Samozrejme nezabudol vyzdvihnúť vďačnosť Pánu 
Bohu aj za naše drahé mamy, ktoré sa neraz obetovali pri 
výchove svojich detí. 

V  programe vystúpil evanjelický spevácky zbor pod 
vedením dirigenta Dr. Zachara a spevácke zoskupenie 4G 

z  cirkevného zboru Evanjelickej 
c irkvi a . v. na Slovensku 
Rožňava. Zároveň vystúpili aj 
deti z  detskej besiedky nášho 
cirkevného zboru  Štítnik, ktoré 
pripravovala a  viedla zborová 
farárka Mgr. Jana Ilčisková. 
Svojimi básňami a  piesňami sa 
pridali k  poďakovaniu naším 
drahým mamám za všetko, čo 
nám skrze nich Pán Boh dáva. 
Veľká vďaka za celý priebeh 
služieb Božích patrí aj zborovej 

kantorke Mgr. Erike Šmiákovej, ktorá celé služby 
sprevádzala hrou na organe. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
zúčastnili, všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zdarnému 
priebehu tohto podujatia. Vďaka patrí aj obecnému úradu 
v  Štítniku, ktorý nám poskytol priestory kultúrneho 
domu pre občerstvenie hostí a  celého štábu RTVS. Aj 
takýmto spôsobom sme prispeli k  tomu, aby o nás ľudia 
na celom Slovensku vedeli a videli nádheru, ktorú si mi 
už niekedy ani nevšímame, pretože sa pre nás stála 
všednou.                   Mgr. Jana Ilčisková, zborová farárka

Ekumenická krížová cesta v Štítniku 
– VEĽKÝ PIATOK 2022 

Veľkonočné sviatky sú najväčšími sviatkami kresťanov, 
pretože si pripomíname ukrižovanie, smrť, ale aj 
zmŕtvychvstanie a teda i víťazstvo nášho Pána Ježiša 
Krista. Tieto dni sú aj plné 
rôznych tajomstiev a úkonov, 
ktoré nám pomáhajú lepšie 
prežiť a uvedomiť si veľkosť  
posolstva Veľkej noci. 

Jednou z takých úkonov 
alebo pobožností je aj Krížová 
cesta. Je to pripomienka 
putovania Krista od jeho 
odsúdenia Pilátom až po jeho 
pochovanie . Č lovek má 
niekedy naozaj krátku pamäť 
a  je dobré ak si dôležité veci 
pripomína, aby nezabudol... Taká bola vlastne aj prvá 
krížová cesta ktorú vykonali apoštoli pravdepodobne na 
veľkonočný pondelok po Ježišovom zmŕtvychvstaní. 
Vieme , že tej skutočnej na Veľký Piatok sa nezúčastnili, 
pretože všetci , až na Jána ušli zo strachu pred vojakmi 
z Getsemany. Teraz už po Ježišovom zmŕtvychvstaní ich 

tak apoštol Ján berie, aby uvideli a viac prežili Kristovo 
utrpenie. Berie ich tam na horúce poludnie, teda 
v rovnakú hodinu v ktorú tam prišiel aj Ježiš. Hovorí sa : 
"Je lepšie raz vidieť , ako sto krát počuť."

A ešte viac to platí o osobnej skúsenosti...
My sme si takisto jeho utrpeniepripomenuli spoločne – 

veď trpel za nás všetkých. 
Oslovil som evanjelickú pani 
farárku Janku Ilčiskovú a  tak 
sme spolu zorganizovali túto 
peknú a duchovne obohacujúcu 
akciu.  Zač iatok – prvé 
zastavenie bolo v  katolíckom 
kostole a postupne sa presúvali 
zastaveniami po námestí až 
sme ukončili krížovú cestu 
p o s l e d n ým z a s t a v e n í m 
v  evanjelickom kostole. Každé 
zastavenie bolo sprevádzané 

spevom a  krátkym zamyslením . Bolo veľmi pekné, až 
dojímavé vidieť takto kresťanov spolu. Verím že i  do 
budúcna sa nám podarí zorganizovať podobné spoločné 
akcie a prežiť tak viac vzájomnosť a  jedno nasmerovanie 
za Kristom.

Mgr. Andrej Bisák, farský adm. farnosti Štítnik
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Začiatok nového roka 2022 sa niesol ešte v  duchu 
epidemiologických opatrení, ale ich postupné 
uvoľňovanie umožnilo prípravu a  realizáciu 
množstva aktivít, podujatí a  účastí na súťažiach, 
úpravu vonkajších i vnútorných priestorov školy. 

V  januári sme v spolupráci s  CPPPaP (Centrum 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) 
v Rožňave realizovali vo viacerých triedach preventívny 
program Program optimalizácie sociálnych vzťahov 
v triednom kolektíve so zameraním na analýzu sociálnej 
interakcie s následnou intervenciou v oblasti sociálnych 
vzťahov. Žiaci 5. A, 6. A, 5. B absolvovali Program rozvoja 
o s o b n o s t i . T i e t o p r o g r a m y p o k r a č o v a l i a j 
v  ďalšíchmesiacoch školského roka. V  rámci prevencie 
sociálnych patologických javov sme pre žiakov pripravili 
preventívne aktivityzamerané na prevenciu šikany 
a  kyberšikany a  vo februári prebehol skríning 
šikanovania v  spolupráci s  CPPPaP RV, v  spolupráci 
s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Rožňave 
sa žiaci 8. a  9. ročníka pozreli na odvrátenú tvár 
internetu. 

Od 17. januára 2022 sme spustili doučovacie skupiny 
v  rámci projektu "Spolu múdrejší 3" realizovaného 
s  podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a  športu SR a  programu Plánu obnovy a  odolnosti SR. 
Doučovanie sa realizovalo do 17. júna 2022, pričom 
cieľom bolo eliminovať školský neúspech žiakov 
a  predchádzať opakovaniu ročníka. Doučovania sa 
zúčastnilo 129 žiakov od 1. po 9. ročník. Doučovali sa 
predmety slovenský jazyk a  literatúra, matematika 
a  chémia. Spolu doučovalo 16 pedagogických 
zamestnancov našej školy, ktorí pomohli naším žiakom 
utvrdiť preberané učivo.

30. marca 2022 sa žiaci a  žiačky našej školy zúčastnili 
okresného kola stolnotenisového turnaja. Žiaci 9. A triedy 
- Sebastián Farkaš, Jakub Gažik, Filip Karalo a Adam 
Lalik, bojovali húževnato, postúpili ako druhí zo skupiny 
B, avšak v boji o 3. miesto im už došli sily v zápase s 
domácimi žiakmi z Dobšinej. Turnaja sa zúčastnilo spolu 
8 škôl z Rožňavského okresu a štvrté miesto našich 
chlapcov môžeme hodnotiť ako úspech. Žiačky 7. A 
triedy tvorili dievčenské družstvo, a to v zložení Viktória 
Marková, Karolína Štrignerová, Liliana Tolnaiová, Ingrid 
Zsigová. Dievčatá boli na turnaji prvýkrát a napriek ich 
bojovnosti, skončili na štvrtom mieste. Žiačky však 
získali cenné skúsenosti, ktoré využijú na turnaji na 
budúci školský rok.

V dňoch od 25. apríla do 2. mája 2022 sme si spoločne 
so žiakmi druhého stupňa pripomenuli Medzinárodný 
deň detskej knihy (2. apríl) a Svetový deň kníh (23. apríl) 
medzi knihami v Obecnej knižnici Ctibora Štítnického v 
Štítniku. Okrem iného sa žiaci dozvedeli, prečo sa práve 
mesiac marec oslavuje ako marec knihy, ktorá knižnica je 
najstaršia na svete, koľko kníh priemerne sa vyrobí z 
jedného veľkého stromu. Zo slovenských autorov pre 
deti a mládež sme sa bližšie zamerali na tvorbu Marty 
Hlušíkovej.

Žiaci strávili v obecnej knižnici príjemné dopoludnie. 
Veľké poďakovanie patrí aj pani knihovníčke, pani 
Oláhovej.
Ďalší týždeň sa niesol v  duchu stolného tenisu. Pri 

príležitosti Svetového dňa stolného tenisu, ktorý sa 
oslavuje 6. apríla, sme umožnili žiakom spoznať krásu 
jedného z najrýchlejších športov na svete. Žiaci mali 
možnosť si zahrať stolný tenis počas hodín telesnej 
výchovy a  vyvrcholením bol školský stolnotenisový 
turnaj. 
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Víťazom stolnotenisového turnaja žiakov 1. stupňa sa 
stal Stanko Dzureň z 3. A, na druhom mieste skončil 
Marek Kaššai z 3. A a na treťom mieste sa umiestnila 
Sofia Šimčáková z 3. A. Turnaj pokračoval súťažou žiačok 
2. stupňa, ktorý vyhrala Helena Červeňáková z 9. A, na 
2. mieste sa umiestnila Ingrid Zsigová zo 7. A a 3. miesto 
získala Natália Kotlárová z 5. B. Najviac účastníkov 
turnaja bolo v kategórii žiaci 2. stupňa. 1. miesto si 
vybojoval Jakub Gažik z 9. A, na 2. mieste sa umiestnil 
Adam Lalík, 3. miesto patrí Sebastiánovi Farkašovi z 9. 
A.

Žiakom sme ponúkli aj kultúrne vyžitie v  košickej 
Optime, a to 20. mája 2022 si pozreli v kine dobrodružno-
fantastický film "Fantastické zvery: Tajomstvá 
Dumbledora".  

25. mája 2022 sa naši žiaci 5.A a 6. A triedy zúčastnili 7. 
ročníka podujatia Čo sa hýbe, to je živé v Rožňave, pri 
príležitosti Svetového dňa pohybom ku zdraviu. Na 
Námestí baníkov v  Rožňave bolo prichystaných 18 
stanovíšť. Každé družstvo získalo odmenu, žiaci 6. 
A navštívili Strážnu vežu v Rožňave a žiaci 5. A vyhrali 
vstup do Detského centra v Rožňave. 

Počas 1. júna 2022 sme si s našimi žiakmi pripomenuli 
Medzinárodný deň detí. Cez veľkú prestávku si žiaci 
prevzali sladké balíčky a pochutnali si na ovocných 
misách a koláčikoch. Takto posilnení išli plniť zábavné a 
športové úlohy, ktoré si pre nich pripravili učitelia. Žiaci 
prvého stupňa absolvovali rozprávkovú cestu s 
Kremienkom a Chocholúšikom. Žiaci druhého stupňa 
súťažili vo viacerých športových disciplínach.

6. júna 2022 si naši žiaci užili ďalšie príjemné 
dopoludnie, a to v priestoroch rožňavského divadla. 
Jedinečný kultúrny zážitok im prinieslo divadelné 
predstavenie "Stroj času", ktoré predviedli herci 
mestského divadla ACTORES Rožňava.

V duchu témy ľudskosti sa niesol tematický týždeň 
v našej škole na druhom stupni. Venovali sme sa  téme 
ľudských a najmä detských práv, ktorých dodržiavanie 
patrí k  základným   pilierom demokratickej a  vyspelej 
ľudskej spoločnosti. Tematický týždeň sa konal 
v  spolupráci s koordinátorom ľudských práv PaedDr. 
Končekovou a Mgr. Katreničovou v termíne od 30. mája 
2022 do 3. júna 2022. Program bol v  každej triede iný, 
s  vlastnou témou prispôsobenou veku a  schopnostiam 
žiakom. Žiaci sa mohli dozvedieť niečo nové 
o predsudkoch, migrácií a holokauste. Živo diskutovali, 
sledovali dokumenty, riešili pracovné listy a  v  závere 
nechýbal hmatateľný výstup v podobe plagátov. Pevne 
veríme, že vybrané témy ich zaujali a donútili premýšľať 

nad svojím životom a konaním. 
13. júna 2022 naši žiaci 1. stupňa odcestovali do 

Kežmarských Žľabov, aby strávili týždeň v škole v 
prírode. Program a rôzne aktivity si pre nich pripravili 
pani učiteľka Lengová, Spišáková, Bartóková a 
Zdechovanová. Spoločne vykročili za krásou Vysokých 
Tatier - z  Hrebienka prešli k  vodopádom Studeného 
potoka, lanovkou sa vyviezli na Skalnaté pleso. 

A keďže to bola škola v prírode, žiaci spoznávali aj 
rastlinstvo a živočíšstvo v našich veľhorách. Po dňoch 
strávených na čerstvom vzduchu našich veľhôr si ešte 
mohli užiť kúpanie v hoteli a večer na nich čakali rôzne 
športové aktivity, diskotéka a spoločenské hry. 
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Okrem uvedených aktivít sme si prostredníctvom 
„Ponožkového dňa“ počas 21. marca 2022 pripomenuli 
Svetový deň Downovho syndrómu a  prejavili sme 
sympatie a  podporu ľuďom s  týmto ochorením. Záleží 
nám aj na ochrane životného prostredia, pri príležitosti 
Dňa Zeme si jednotlivé triedy zasadili rastlinky, o ktoré 
sa starali. Počas Svetového dňa Rómov 8. apríla 2022 sme 
spoločne počúvali výchovný koncert pod názvom 
ETNIKA. 

Rôznymi aktivitami sme podporovali záujem žiakov 
o  čítanie. V dňoch 20. júna 2022 až 22. júna 2022 sme sa 
zapojili do celoslovenského čitateľského maratónu 
„Čítajme si...“ organizovaného Linkou detskej istoty 
v  spolupráci s  Obecnouknižnicou Ctibora Štítnického 
v Štítniku.

V  tomto roku sme sa zapojili do externého testovania 
KOMPARO 5, ktoré sa uskutočnilo 24. marca 2022 a žiaci 
4. A triedy absolvovali testovanie KOMPARO 4 28. apríla 
2022. Testovanie T9 2022 sa uskutočnilo 6. apríla 2022 
a Testovanie T5 2022 sa uskutočnilo 18. mája 2022.

V  tomto roku sme sa zapojil i do viacerých 
vedomostných súťaží, predmetových olympiád a 
dopisovateľských súťaží. Do "Čitateľského orieška" sa 
zapojili 13 žiaci 1. stupňa, Erik Kováč zo 6. A postúpil do 
okresného kola matematickej olympiády.

V  najväčšej medzinárodnej matematickej súťaži 
Matematický klokan Lea Lengová (1. A) získala plný 
počet bodov, 96 %-nú úspešnosť dosiahol Maroš Leng 

(4.A) a na 90 % vypracoval úlohy Gregor Ivan Takáč (1. 
A).

Naši žiaci dosiahli aj veľmi pekné výsledky v anglickej 
súťaž English Star, v ktorej Rastislav Bučko (3. A) získal 
100 %, Dominika Opočenská, Martin Grébec a  Maroš 
Leng (všetci zo 4. A) dosiahli nad 96 %  a Laura Sojáková 
(3. A) a Helena Červeňáková (9. A) dosiahli 93 %. Na 
okresnom kole pytagoriády Maroš Leng (4.A) získal 1. 
miesto, Rastislav Bučko (3. A) sa umiestnil na 4. mieste. 
Vo vedomostnej  súťaži EXPERT ocenenie TOP EXPERT 
získala Karolína Štrignerová zo 7.A Katarína Kolesárová z 
8. A.

11.mája 2022 sa žiačky našej školy zúčastnili okresného 
kola 30. ročníka celoslovenskej súťaže v interpretácii 
slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2022 
a úspešne reprezentovali našu školu. Laura Sojáková (3. 
A) v kategórii žiakov 0. – 3. ročníkov ZŠ a ZUŠ získala 2. 
miesto a Erika Šmiáková (6. A) v kategórii žiakov 4. – 6. 
ročníkov, 1. ročníka 8-ročných gymnázií a ZUŠ získala 3. 
miesto.

Svet digitálnych médií ovplyvnil aj fungovanie našej 
školy. Aj v  tomto školskom roku sme prezentovali 
zrealizované aktivity, podujatia, súťaže nielen na 
oficiálnej stránke školy, ale aj na facebookovskej stránke 
školy. V tomto školskom roku sme spustili aj internetovú 
žiacku knižku Škola na webe.

Keďže škola nie sú len žiaci, ale aj podnetné prostredie, 
v  tomto školskom roku sa nám podarilo z finančných 
prostriedkov získaných z projektu SPP „Hurá 
von“ účelne využiť priestory nad 4. pavilónom 
a  premeniť ich na prírodnú učebňu. Vybudovali sme 
vyvýšené záhony, senzomotorický chodník, hmyzí hotel 
a vytvorili sme farebné sedenie pod stromami.

Vďaka pro jektu v  spolupráci s  obcou bola 
zmodernizovaná dielňav  5. pavilóne. Z  finančných 
prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR 
sme do viacerých ročníkov na budúci školský rok 
2022/2023 nakúpili edukačné publikácie pre cudzie 
jazyky. V  ďalšom období by sme chceli dokončiť 
dopravné ihrisko na vyasfaltovanom dvorčeku, 
sprístupniť vonkajšie ping-pongové stoly a  edukačné 
panely, strelnicu, doskočisko, učebňu s  interaktívnou 
podlahou.                                     Pokračovanie na strane 15....
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ŽIVOT V NAŠEJ ŠKOLE

Deti 1. stupňa našej školy majú možnosť svoj voľný čas 
tráviť v  školskom klube detí, ktorý pracuje pri ZŠ. 
V  školskom roku 2021/2022 túto možnosť využilo 110 
detí, ktoré pracovali v 3 oddeleniach ŠKD pod vedením 
vychovávateliek A. Eltschlägerovej, M. Sedmákovej 
a Mgr. E. Šmiákovej. 

Prioritou v  činnosti ŠKD je oblasť vzdelávacia 
a  príprava na vyučovanie, ktorá sa realizovala 
vypracovaním písomných domácich úloh, ústnou 
prípravou, precvičovaním čítania a didaktickými hrami. 
Nemenej pozornosti bolo venované záujmovým 
činnostiam.

Deti mali možnosť realizovať sa prostredníctvom aktivít 
organizovaných v oblasti výtvarnej výchovy, hudobnej 
výchovy, či telesnej výchovy.

Keďže a j tento školský rok bol poznačený 
protipandemickými opatreniami, v  dôsledku ktorých 
nebolo možné organizovať hromadné podujatia, činnosť 
školského klubu detí bola rodičom prezentovaná 
prostredníctvom sociálnych sietí na facebookovskej 
stránke „Školský klub detí pri ZŠ Štítnik“.

              Mgr. Erika Šmiáková

Školský klub detí pri ZŠ Štítnik

Karneval Veľkonočné tvorenie

Deň matiek Športové odpoludnie

Pokračovanie zo strany 14 ...

Neustále podporujeme profesi jný rast naš ich 
zamestnancov prostredníctvom  učiteľských fór 
realizovaných otvorenými hodinami, podporou účasti na 
rôznych webinároch , workshopoch . V rámci 
aktualizačného vzdelávania sme spolupracovali 
s  Regionálnym centrom podpory a  učiteľov v  Rožňave 
a  spoločne sme diskutovali o  rôznych problémoch 
v edukačnom procese. 
V  našej škole sa snažíme vytvárať také podmienky 
a prostredie, aby žiaci napredovali vedomostne, stali sa 
z  nich slušní, kreatívni ľudia s  množstvom rôznych 

zážitkov. Vďaka patrí všetkým zamestnancom, vrátane 
nášho inkluzívneho tímu, ktorí nám pomáhajú plniť naše 
ciele rozvoja a skvalitňovania školy. V neposlednom rade 
naše poďakovanie patrí aj starostovi obce, Ladislavovi 
Belányimu, ktorý ochotne podáva pomocnú ruku pri 
zveľaďovaní školy.
Všetkým prajeme príjemné leto, aby sme sa 5. septembra 
2022 opäť stretli na školskom dvorčeku. Žiakom 
deviateho ročníka prajeme úspešný štart na strednej škole 
a zároveň sa tešíme na budúcich prváčikov.

        Mgr. Zuzana Adamová
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Terénna sociálna práca 
v obci Štítnik 
Terénna sociálna práca v  obci Štítnik  v  národnom 
projekte NP TSP II  Podpora a  zvyšovanie kvality 
terénnej sociálnej práci sa realizuje už  druhý rok.
Počas jeho pôsobenia boli realizované rôzne aktivity :
- individuálna práca s klientom, 
- sociálna práca s rodinou, komunitou
- poradenstvo v súvislosti s riešením nepriaznivej 
  situácie klienta
- poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania 
  školskej dochádzky, starostlivosti o deti
-  podpora zvyšovania sociálnej mobility klienta
-  pomoc pri riešení rôznych životných situácii
   v rodinách, ale aj u jednotlivca mobilizácia klienta 
   k aktívnej pomoci
- prevencia sociálno-patologických javov 
- spolupráca so ZŠ pri vybavovaní rôznych náležitostí 
 spojených so ZŠ
- zúčastnenie sa na rôznych podujatiach 

Kontakt

Kancelária
terénnej sociálnej práce

Ochtinská 447
– Budova zdravotného strediska

049 32 Štítnik

tel.: 0901 799 988

Mail:
tspstitnik20@gmail.com 

Mgr. Eva Puškášová

Zisťovanie o použití 
spaľovacích zariadení a 

spotrebe palív v 
domácnostiach 

Štatistický úrad SR bude realizovať "Zisťovania o 
použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v 
domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o 
indiviuálnom vykorovaní rodinných domov. Výsledky 
štatistického zisťovania sa využijú pre účely emisnej 
inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a v 
neposlednom rade na to, aby Slovensko vedelo v 
budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia 
a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných 
emisií.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 
vybraných viac ako 490 obcí, medzi nimi aj naša obec. Do 
zisťovania ŽP je zaradených 6650 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 30. novembra 
2022.

V tomto období vudú vybrané domácnosti v našej obci 
oslovené listom a navštívi ich zamestnanec Štatistického 
úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je 
povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným 
poverením. Všetky informácie a názory, ktoré poskytnú 
domácnosti v rámci tohto zisťovania, sú chránené, 
nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej 

štaristiky. Ochranu dôverných štatistických údajov 
upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a 
ochranu osobných údajov upravuje Nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Za ochranu dôverných aj osobných 
údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej 
republiky,ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou 
o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, 
ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na 
stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo 
telefonicky na t.č. 055/6410239 - Ing. Eva Modráková, 
vedúca oddelenia.

Zdroj: Štatistický úrad SR

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

mailto:tspstitnik20@gmail.com
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                       Ekologické okienko

Slovensko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo zberu 
nápojových obalov zo 60 % na 90 %, a to už v roku 2025. 
Vieme aj na základe skúseností krajín, kde zálohovanie už 
roky úspešne funguje, že toto zvýšenie je možné len cez 
zálohový systém, ktorý sa na Slovensku úspešne 
spustil 1. januára 2022. Podporte povedomie o zálohovaní 
plastových fliaš a plechoviek aj u svojich obyvateľov.
 
Systémom triedeného zberu je dnes možné vyzbierať len 
60 percent plastových fliaš. Zálohovanie tak dáva šancu 
vyzbierať viac materiálu vyššej kvality na recykláciu a 
jeho opätovné využitie v nových nápojových obaloch, 
znížiť voľne pohodený odpad a šetriť tak prírodné zdroje.
 

Zálohujú sa všetky jednorazové plastové fľaše a 
plechovky od nápojov s objemom 0,1 l až 3 l vrátane.
Na každej zálohovanej fľaši či plechovke je symbol Z v 
recyklačných šípkach a text “ZÁLOHOVANÉ” v blízkosti
čiarového kódu. Zálohujú sa jednorazové plastové fľaše a 
plechovky od nápojov ako sú minerálne vody, sladené 
nápoje, ovocné šťavy, ľadové čaje, energetické nápoje, 
pivo, víno či miešané alkoholické nápoje.

Nezálohujú sa obaly od mlieka, nápojov s obsahom 
mlieka, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom 
alkoholu nad 15 percent. Rovnako sa nezálohujú plastové 
obaly z potravín ako olej či ocot.

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek

Aké sú prínosy zálohovania?

- Uľahčuje spotrebiteľom vrátenie nápojových 
obalov určených na recykláciu, primárne tým že ich 
motivuje finančnou čiastkou - v podobe zálohu, vrátiť 
obal na odberné miesto a umožniť tak jeho efektívny 
zber.

- Zníži množstvo voľne pohodeného odpadu   = 
zvýši estetickú hodnotu prostredia, v ktorom žijeme.

- Zlepšuje recykláciu, znižuje dopady výroby, 
spotreby   a recyklácie nápojových obalov na životné   
prostredie.

- Znižuje emisie CO2 o 30% v porovnaní so 
súčasným systémom.

  - Oproti primárnemu PET materiálu dokáže 
recyklácia znížiť využívanie energie o 54 % a emisie 
skleníkových plynov o 23 %.

- Motivujea  zapája spotrebiteľa do boja s  voľne 
pohodeným  odpadom z nápojových obalov.

- V krajinách po zavedení zálohovania kleslo 
množstvo voľne pohodeného odpadu zo zálohovaných 
obalov  až o 95%.

- Samosprávy po zavedení zálohovania šetria 
náklady na čistenie verejných priestranstiev 
a skládkovanie od  682 tisíc – 3,3 mil. EUR ročne.

Ako zálohovanie ovplyvní obyvateľov obce?

Od 1. 1. 2022 v predajniach nájdeme nápoje v zálohovaných aj nezálohovaných obaloch.
Na obaloch nápojov si v blízkosti čiarového kódu- EAN kódu všímame symbol zálohovania Z v šípkach s 

    textom "ZÁLOHOVANÉ".
Pri kúpe nápoja v zálohovanom obale zaplatíme záloh za obal 15 centov.
Zálohované obaly nestláčame, spolu s vrchnákom ich vrátime na odberné miesto.
Nezálohované obaly, ktoré nemajú symbol Z-Zálohované vyhadzujeme do žltej nádoby na triedený zber ako 

   doteraz, do obchodu ich nenosíme.
Za každý vrátený zálohovaný obal s čitateľným EAN kódom dostaneme záloh 15centov naspäť vždy na 

   odbernom mieste, kde obaly vrátime.
Vyzbierané zálohované obaly sa recyklujú a použijú na výrobu nových obalov na nápoje. Znova a znova.
Obdobie kedy v predajniach môžeme nájsť aj nezálohované obaly potrvá maximálne do 30. 6. 2022.

zdroj: www.slovenskozalohuje.sk

http://www.slovenskozalohuje.sk
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ŠK Baník Štítnik - šachový oddiel

V krátkosti sa chcem zmieniť o činnosti šachového 
klubu v sezóne rokov 2022 - 2021, ktorú sme odohrali v 
kraji Banská Bystrica pod názvom "ŠK Jelšava - Štítnik". V 
tejto súťažnej skupine boli  pre nás niektorí súperi veľmi 
vzdialení, napr. Banská Štiavnica, Kremnica, Nová Baňa 
atď. a drahší. Preto sme prestúpili do 3. ligy skupina D3 v 
našom Košickom kraji, kde sme začali súťažný ročník 
2021 - 2022. Podmienkou účasti v týchto súťažiach bol 
vstup do Slovenského šachového zväzu, ktorý sa riadi 
pravidlami FIDE. O tento prestup sa zaslúžil 
predovšetkým Bc. Ján Rogos st., náš dlhoročný hráč, 
rozhodca a milovník šachu. Úspešne zvládol organizačné 
povinnosti. Vďaka Ti Janko!

Súťaž klubu v ročníku 2021-2022 v II. polroku 2021 sa 
nekonala kvôli opatreniam, ktoré boli prijaté počas 
vyhlásenej pandémii.

Aktívne sa súťažilo v prvom polroku 2022 za účasti 
desiatich mužstiev. V skrátenom období sme museli 
odohrať aj jesennú časť. Odohrali sme deväť kôl. Štyri v 
domácom prostredí a päť vonku.

Doma sme hrali s mužstvami: Košice REINER, Zemplín 
Michalovce, Košice 1. ŠK B a Košice Slávia UPJŠ so 
ziskom 7 bodov.

Vonku sme hrali s Košice 1. ŠK C, Veľké Kapušany, 
Moldavan/B, Košice Furča a Košice TJ Dynamo DPMK so 
ziskom 6 bodov.

Celkovo so ziskom 13 bodov sme sa umiestnili na 5. 
mieste.

Ján Kamenský

Tabuľka podľa poradia

Činnosť klubu v I. polroku 2022

Ilustračná fotka z archívu šachového oddielu.
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História cestovania a objavovania nových miest siaha 
ďaleko do predchádzajúcich období a jeho zárodky 
môžeme nájsť už v antickom Ríme.
Ľudia cestovali z rôznych dôvodov - obchodných, 

vzdelávacích, náboženských i obchodných.
Cestovanie na dlhé vzdialenosti bolo spojené s 

pútnictvom, ktoré v 13. a 14. storočí podnietilo aj vznik 
kláštorov a inej výstavby.

Zorganizovanie výletu dôchodcov, ako úniku od 
všedních dní, bolo každoročnou aktivitou obce. Minulý rok  
túto novodobú tradíciu prerušila pandémia. Preto sme sa 
už všetci tešili na možnosť cestovať a spoznávať nové 
miesta.

V ranných hodinách  15. júna sa vydal plneobsadený 
autobus s dôchodcami a ich rodinnými príslušníkmi 
objavovať pamiatky a atraktivity východného Slovenska.

Prvou zastávkou bola obec Hanušovce n/Topľou, časť 
Tripolitany, kde sme spoznali históriu kaštieľa a 
archeopark. V   kaštieli, ktorý predtým vlastnila rodina 

Dessewffyovcov, sú zriadené dobové interiéry, 
prírodovedná, vlastivedná a archeologická expozícia.

Archeopark, ako jediné živé archeologické múzeum v 
prírode na Slovensku, pozostáva z piatich obydlí a objektov 
z doby kamennej, bronzovej, železnej i slovanského 
obdobia a sú replikou archeologických nálezov z 
východného Slovenska.

Po chutnom obede v reštaurácii pod viaduktom nás 
čakala ďalšia destinácia - priehrada Veľká Domaša - zelená 
perla východného Slovenska. Na brehoch jazera sa 
nachádza päť rekreačných stredísk – Valkov-Tíšava, Dobrá, 
Poľany, Holčíkovce a Nová Keľča.   

Vodná nádrž,  ktorej celková plocha zaberá 1422 ha (dĺžka 
14 km a max. hĺbka 35 m), bola postavená v roku 1967 so 
zámerom regulovať vodné toky Východoslovenskej nížiny.

Po plavbe loďou na Domaši sme navštívili centrum 
okresného mesta. 

Obohatení o nové dojmy a záž itky sme sa v 
podvečerných hodinách vrátili domov. - mv - 

Výlet dôchodcov do Hanušoviec n/Topľou

http://funprint.eu
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