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Slovenský odboj proti režimu vystupujúcemu ako 
spojenec nacistického Nemecka vyvrcholil v Slovenskom 
národnom povstaní. Ozbrojené povstanie pripravovalo ilegálne 
odbojové hnutie od 2. polovice r. 1943, pričom jeho začiatok viazali 
na priblíženie sovietskych vojsk k východným hraniciam Slovenska. 
Povstanie však vypuklo skôr, ako reakcia na vojenské 
obsadzovanie slovenského územia nemeckou armádou, keďže sa 
nepodarilo jeho prípravy skoordinovať s postupujúcim frontom. 
Program a ciele povstania zverejnil najvyšší odbojový orgán 
Slovenská národná rada v Deklarácii Slovenskej národnej rady 1. 
septembra 1944. SNP sa prihlásilo k demokracii, k spoločnému 
boju s česko-slovenským zahraničným odbojom a k spojeneckým 
národom bojujúcim proti fašizmu.  
 

Na povstaleckom území, ktorého centrom bola Banská Bystrica, sa 
obnovila Česko-slovenská republika a v práci povstaleckých 
mocenských orgánov sa utvárali východiská nového postavenia 
Slovenska v spoločnom štáte s Čechmi. 
 

Slováci sa chopili zbrane s odhodlaním vybojovať si slobodu. 
V horách sú partizáni... šírila sa zvesť dolinami. Naše hory zašumeli 
rečou ruskou, českou, poľskou, srbskou, francúzskou... a nikomu to 
neprekážalo. Všetci si vraveli: „To bratia Slovania nám prišli na 
pomoc.“ Celkom sa do Povstania zapojili zástupcovia viac ako 30-
tich národov. 
 

V tomto roku oslávime 70. výročie SNP. Tak, ako po iné roky, aj 
teraz sa chystáme položiť vence vďaky k pamätnej tabuli padlým 
hrdinom za našu slobodu. Prejav vďaky budú vzdávať zástupcovia 
všetkých generácií, ako aj úctu a spomienku tým, ktorí obetovali to 
najcennejšie – svoje životy.  
 

Poďakovanie patrí aj tým predstaviteľom samosprávy 
a funkcionárom Miestnej organizácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov, ktorí vo svojich príhovoroch 

každoročne vyzdvihujú hrdinstvo povstalcov, ktorí zapojením sa do 
partizánskeho boja ohrozili nielen svoje životy, ale aj životy svojich 
blízkych. Poďakovanie patrí aj tým našim občanom, ktorí sa 
každoročne pripájajú k spomienke za padlých hrdinov.   
 

Treba však žiť ďalej, ale nezabúdať. Nezabúdať, že naša sloboda 
bola v krvi zrodená. Táto dejinná udalosť je a bude zdrojom 
poznania, je výrazom národného záujmu človeka – občana. Je 
studnicou múdrosti a hrdinstva predkov pri riešení najzákladnejších 
všeľudských práv ľudí na život a slobodu. Úcta ku dejinným 
udalostiam je aj úcta k miestu, kde máme pietne pamiatky v podobe 
sôch či pamätných tabúľ na pomníkoch.  
 

Vďaka vedeniu našej obce a poslancom samosprávy dôstojne 
reprezentujeme tieto znaky vlastenectva. Pričiňme sa aj my, aby 
dedičstvo otcov a dedov skryté v duchovných, materiálnych 
a kultúrnych hodnotách minulosti slúžilo pre dobro súčasnosti, ale 
i budúcnosti.          

 Jozef Varga 
 

PRISPEJTE  AJ  VY  K  SKVALITNENIU  OBSAHU  VAŠICH  NOVÍN 

P o v s t a n i e   

EEvvaa lldd aa   KKaann ttoo rráákk aa     

  

 

Foto: Zuzana 
Očovanová 
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Ľudí zaujímajú peniaze. Hlavne tie ich. Chcú ich mať, no často im chýbajú a nevedia prečo. Možno práve vo výroku Henryho Forda sa nachádza 
kľúč k úspešnému ušetreniu nemalých čísel. Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, koľko peňazí mesačne míňate na veci, ktoré v skutočnosti ani 
nepotrebujete? Koľkokrát sa necháte zlákať „dobrou“ reklamou alebo „výhodnou“ cenou za nekvalitné výrobky, ktoré neskôr skončia ako odpad 
v kontajneri? Prijatie eura nám na jednej strane poskytlo slobodu, ale na druhej mnohých uväznilo v kolotoči dlhov a prepočítavania. Musíme si 
reálne uvedomiť cenu peňazí, pretože čísla, ktoré vidíme na cenovkách, zvádzajú k zľahčovaniu a často sú veľmi lákavým marketingovým ťahom. 
Uvedomiť si reálnu hodnotu peňazí, a hlavne vidieť trvalé hodnoty nadobudnuté ich prostredníctvom, je prirodzená potreba občanov. Platíme 
dane, všetci. Máme právo vedieť, na čo sú v obci použité. Ako sa hospodári. Tak, ako si budujeme a zveľaďujeme svoje domovy, tak chceme 
a očakávame od Obce, že sa bude starať o nás, svojich občanov, o prostredie, kde žijeme.    
 

Po názoroch a niektorých obvineniach, 
že toto zastupiteľstvo rozhadzuje a neefektívne 
nakladá s financiami obce a naopak názoroch, že 
ľudia by uvítali článok a informácie o hospodárení 
obce, sme sa rozhodli uverejniť aj v takejto forme 
nakladanie s financiami v obci. Ako všetci dobre 
vieme, v tejto dobe je dokázať efektívne nakladať s 
financiami veľmi obtiažne. Pretože sa veľmi ťažko 
zháňajú a veľmi rýchlo míňajú. A je ťažké vždy 
rozhodnúť, na čo ich práve použiť. Obecná 
pokladnica funguje presne tak ako v domácnosti, 
môžem minúť len toľko, koľko mi príde. A hlavne 
najskôr musím pokryť výdavky, bez ktorých sa 
nedá ďalej fungovať. Čiže úvery, elektrická 
energia, samotné fungovanie a réžia obecného 
úradu, opravy a údržby. Až potom sa môžeme 
poobzerať po tom, čo by sme chceli ďalej rozvíjať 
a budovať. A keď už sa pre niečo rozhodneme, 
musíme sa dlho rozhodovať a vyberať z veľkej 
ponuky na trhu, aby sme si vybrali tú správnu a 
najefektívnejšiu. Čiže, aby to nestálo veľa, a aby to 
dlho vydržalo. Lenže, aby sme sa mohli správne 
rozhodnúť, je dôležité si preštudovať veľmi veľa 
informácií. Poznáte to aj z domu, keď si chcete 
kúpiť, napr. televízor, tak sa tiež radíte s 
kamarátmi, predavačmi alebo hľadáte informácie 
na internete, a až potom sa rozhodnete pre ten 
správny, aj keď možno nie vždy najlacnejší. Tak, 
ako som už napísal vyššie, nie vždy je tá 
najlacnejšia ponuka aj najvýhodnejšia.  Tento 
prehľad vychádza hlavne z hospodárenia vedenia 
obce v roku 2013 a jeho porovnaním s rokom 
2012. 

 

PLNENIE ROZPOČTU A STAV 

HOSPODÁRENIA OBCE  

k 31.12.2013 
 

Obec Cinobaňa vrátane rozpočtovej organizácie  – 
ZŠ s MŠ  dosiahla v roku 2013 rozpočtové príjmy 
bežné, kapitálové a z finančných operácií spolu vo 
výške  1 431 542,13 € a rozpočtové výdavky 
v objeme 1 345 596,31 €. 
Výsledok   rozpočtového hospodárenia za rok 
2013 v rámci bežného a kapitálového rozpočtu  je  
prebytok vo výške 46.239,73 €. Po odpočítaní 
nevyčerpaných prostriedkov z dotácií zo ŠR vo 
výške 1 342,32 € je prebytok vo výške 44 897,41 
€, ktorý sa schválením OZ  v plnej výške presunie 
do  rezervného fondu. 
 

PRÍJMY OBCE CINOBAŇA 
 

V skutočnosti k 31.12.2013 plnenie celkových 
bežných príjmov vrátane rozpočtových organizácií 
dosiahla obec  vo výške 1 388 212,04 €, čo 
predstavuje 89,95% rozpočtovanej výšky . 

 
 

 

 

NIE SME TAKÍ BOHATÍ, ABY SME SI KUPOVALI LACNÉ VECI 

(Henry Ford, podnikateľ dvadsiateho storočia, zakladateľ americkej automobilky Ford ) 

 
V porovnaní s rokom 2012 sú bežné príjmy obce 
vyššie o 53 377,98 €, čo je ovplyvnené hlavne 
vyššími príjmami z podielových daní a miestnych 
daní a poplatkov. Bežné príjmy rozpočtových 
organizácií sú nižšie o 12 080,33 €. 
DANE Z PRÍJMOV POUKÁZANÉ ÚZEMNEJ 
SAMOSPRÁVE za rok 2013 sú  vo výške 
469 618,78 €, čo predstavuje plnenie na 103,50% 
a v porovnaní s rokom  2012 sú vyššie o 42 987,21 
€ .  
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ A OSTATNÉ MIESTNE 
DANE  za rok 2013 sú vykázané vo výške 
72 718,15 €, čo predstavuje plnenie u dani 
z nehnuteľností na 93,48%, dani za psa 126,75%, 
daň za užívanie verejného priestranstva 79,37%, 
poplatok za komunálny odpad 105,63 %,daň za 
výherné hracie prístroje 61,81%. 
Oproti roku 2012 nárast vykazujeme u dane 
z nehnuteľností o 1 863,83 € , u dani za psa nárast 
o 413,44 €, pokles na dani za užívanie verejného 
priestranstva o 288 €, poplatok za komunálny 
odpad nárast o  4 038,73€ ,   daň za nevýherné 
hracie prístroje pokles o 21,05 € , za dobývacie 
priestory pokles o 1 206,11€. 
NEDAŇOVÉ BEŽNÉ PRÍJMY boli vo výške 
38 907,03 €, čo je plnenie na 72,30% plánovanej 
ročnej výšky. 
Tieto príjmy zahŕňajú príjmy za služby/ miestny 
rozhlas, kopírovanie, administratívne poplatky, 
stočné, dom smútku, knižničné poplatky ,vstupné, 
zber elektroodpadu, prieskumové územie, poplatky 
za hrobové miesta, stravné, za ostatné služby, 
príjmy z prenájmu nebytových priestorov, z 
prenajatých pozemkov, z prenájmu 
prístrojov, zariadení a náradia ,z výťažkov lotérií. 
Oproti roku 2012 vykazujeme pokles o 45 577,02 
€,  a to z dôvodu, že v roku 2012 boli presunuté 
prostriedky z účtu podnikateľskej činnosti / kotolňa/ 
pre ukončenie činnosti  a dobropisov, nižší  príjem 
bol  za prenájom hrobových  miest a vyšší príjem 
v roku 2013 bol za stočné. 
BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY zo ŠR  boli obci 
k 31.12.2013 poskytnuté vo výške 479 672,11€. 
Ide o dotácie na prenesené kompetencie v oblasti 
školstva,  matrika , evidencia obyvateľstva, rodinné 
prídavky (osobitný príjemca), strava detí v hmotnej 
núdzi, cesty - výtlky, voľby a na bežné výdavky 
z EF -  Revitalizácia centr. zóny, ZŠ s MŠ, asistent 
učiteľa, terénna sociálna práca. 
V porovnaní  s rokom  2012  vykazujeme nárast 
bežných grantov a transferov  o 51 166,95 €. 
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY  celkom dosiahli za rok 
2013 objem 312 136,25 €, čo je plnenie na  

59,83%, z toho vlastné kapitálové príjmy 6 124,00€ 

  a príjmy z EF prostredníctvom ŠR  306 012,25 € 
plnenie  na 59,31%. 
V porovnaní s rokom 2012  vykazujeme pokles  
o 105 116,33 € . 
Vlastné kapitálové príjmy boli získané najmä  za 
predaj pozemkov v majetku obce  v hodnote 6 074 
€. Jedná sa o predaj   parciel  v Turičkách  
160/16,160/17,160/18,160/19 a 160/20. 
Kapitálové granty a transfery  v čiastke 306 012,25 
€ predstavovali refundáciu výdavkov na projekt 
Revitalizácia centrálnej zóny vo výške 294 398,43 
€  a 11 613,82 € na projekt ZŠ s MŠ.  
 

VÝDAVKY OBCE CINOBAŇA 

k 31.12.2013 
 

Obec Cinobaňa vrátane rozpočtovej organizácie  – 
ZŠ s MŠ  vyčerpala  rozpočtové prostriedky  
bežné, kapitálové a z finančných operácií spolu vo 
výške  1 345 596,31 €, čo je 84,48% . V porovnaní 
s rokom  2012  sú nižšie o 292 998,87 € . 
BEŽNÉ VÝDAVKY obce boli vyčerpané  vo výške 
370 174,96 €, čo je plnenie na 94,61% 
schváleného rozpočtu a bežné výdavky ZŠ s MŠ  
vo výške 568 997,56 €, čo je plnenie na 100%.  
V porovnaní s rokom 2012 vykazujeme pokles 
bežných výdavkov o 35 823,86 €. Prostriedky boli 
vynaložené  na mzdové náklady ,odvody, 
cestovné, energie, knihy, časopisy, materiál, 
údržbu, poistenie, všeobecné služby,  stravovanie, 
splácanie istín z úverov a ostatné prevádzkové 
náklady obecného úradu, požiarnej ochrany 
,civilnej ochrany, všeobecnej pracovnej činnosti, 
cestnej doprave, nakladaním s odpadom, 
nakladaním s odpadovými vodami, verejným 
osvetlením, zdravotným strediskom, športom 
a kultúrou, domom smútku, sociálnej pomoci, 
terénnej sociálnej práce. 
 

Najdôležitejšie BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE v roku 
2013 sú nasledovné : 
 

Mzdové výdavky , odvody a DDP  boli vyčerpané 
vo výške 142.560,46 €,  energie – plyn, el. energia  
42.555,39 €, voda 1.378,49 €, poštové 
a telekomunikačné poplatky  vo výške 4.750,92 € , 
na PHM a opravy dopravných prostriedkov sa 
vydalo 7 477,90 €. 
Nákup posypového materiálu so zimnou údržbou 
bol  vo výške 6.028,50 €. 
Výdavky na vývoz a likvidáciu odpadu a poplatok 
za uloženie boli vo výške 23.835,82 €. Úprava 
verejnej zelene  vo výške 2.230,65 € , nákup vriec 
a materiálu 949,92 €. 
Výdavky na nakladanie s odpadovými vodami činia 
za rok 2013 6.464,86 € - všeobecné služby, 
rozbory vody, posudky, enviro-poistenie, 
prevádzkovanie ČOV. 
Na nákup materiálu a údržbu verejného  osvetlenia 
bolo vynaložených  2.334,41 € . 
Na športovú činnosť  - futbal, volejbal a turistiku  
sme poskytli prostriedky vo výške 9.561,33 €. 
Na kultúru a kultúrne zariadenia  bolo 

vynaložených 12.403,37 €, t.j. materiál a kultúrne  

http://sietook.dvp.sk/2009/01/09/nie-som-taky-bohaty-aby-som-si-kupoval-lacne-veci/
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akcie, na Cinobanský občasník bolo vynaložených  
1.141,20 €, na členské príspevky, v ktorých je 
obec členom 857,68 €. 
Na dom smútku boli výdavky vo výške 1.312,41 € 
na materiál a údržbu .    
Poskytli sme transfery z rozpočtu obce pre 
občianske združenie a neziskové organizácie  vo 
výške 650,00 €. 
Výdavky ZŠ s MŠ boli spolu vo výške 585.095,27 
€, z toho: základná škola 414.808,12 €, materská 
škola 73.502,54 €, školská jedáleň 59.913,56 € 
a školský klub detí 36.871,05 €. 
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY obce boli vyčerpané vo 
výške 386 702,08 €, čo je plnenie na 63,10 % 
schváleného rozpočtu. Boli použité najmä na 
úhradu faktúr Revitalizácia centrálnej zóny vo 
výške 322 173,42 €, cudzie zdroje a vlastné zdroje 
36 016,50 €.  
 

POROVNANIE NÁKLADOV A 

VÝNOSOV : 

Celkové náklady v roku 2013 predstavovali 727 
145,93 €, čo je o 21 573,68 € viac ako v roku 
2012. 
Celkové výnosy v roku 2013 predstavovali  
738.768,64 €, čo je o 97 069,79 € viac ako v roku 
2012. 
Po porovnaní nákladov a výnosov oproti roku 2012 
je zrejmé, že zisk v roku 2013 vo výške 11.622,71 
€ ovplyvnili vyššie výnosy – vyššie oproti roku 
2012 o 97 069,79 €, a to najmä výnosy 
z transferov zo ŠR a daňových výnosov. 
Dlh obce predstavoval k 31.12.2013  323.011,84 – 
poskytovateľ úveru je Prima banka. Z toho 
dlhodobý  úver činí 16.439,44 € a krátkodobý úver 
činí 306.572,40 € - tento bude splatený po 
obdržaní poslednej platby z eurofondov, ktorú 
očakávame vo výške 359.535,76 € .  
 

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 

HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013: 
 

- - dosiahnutie celkového rozpočtového prebytku 
v porovnaní s rokom 2012 o 83.341,66 € viac  

- - dosiahnutie zvýšenia zdrojov pre tvorbu 
rezervného fondu  v sume 44 897,41 € 

- - uhradili sme záväzky z roku 2012 týkajúce sa  
centrálnej zóny vo výške  358.189,92 € 

- - zostatok záväzkov k 31.12.2013 je vo výške 
376.004,49 €, z toho úver vo výške 323.011,84 €, 
oproti roku 2012 stav záväzkov je nižší 
o 325.201,05 € 

- - stav daňových pohľadávok sa nám podarilo 
ponížiť oproti roku 2012 o 3.302,96 € ,  

- - dosiahli sme kladný účtovný výsledok  
hospodárenia  vo výške  11.622,71 €, čo je 
o 75.496,11 € viac ako v roku 2012 
 

Z toho porovnania je zrejmé, že obecné 
zastupiteľstvo sa snaží nakladať s financiami 
efektívne a vynakladať ich čo najúčelnejšie.  
Okrem už spomínaných aktivít a akcií v minulom 
roku, riešilo obecné zastupiteľstvo počas svojho 
pôsobenia aj mnohé ďalšie akcie, na ktoré muselo 
zabezpečiť finančné prostriedky. 
 

V oblasti cestnej dopravy sa nám podarilo 
realizovať opravy výtlkov ciest v hodnote  
4978,51€, z toho naše zdroje boli 2577,30€, 
osadenie bezpečnostného zrkadla na zákrute pri 
vstupe do obce, zvýšenie bezpečnosti osadením 
nových zvodidiel na Brezinách, vybudovanie 
panelovej cesty na Hrnčiarkach v hodnote 4933,68 
a zabezpečenie vyasfaltovania chodníka pred KD 
v Turičkách. Zakúpenie posypového vozíka 
v hodnote 364,80 € . 

 

V oblasti verejného osvetlenia to bola 
hlavne kompletná výmena a doplnenie osvetlenia 
v Turičkách v hodnote 5253,62 a nákup svietidiel 
v ostatných častiach obce za 7691,57. 

V oblasti údržby a revitalizácie to bola 
obnova sobášnej siene  2050,- . Výmena okien 
7174,29 a obnova nábytku a podláh na OcÚ za 
2934,50. Vymaľovanie a nákup svietidiel 
v kult.dome v Turičkách 120,-. Oplotenie cintorínov 
v Cinobani za 128,92 a Turičkách 370,- €. 
Vybudovanie novej prípojky vody v kotolni na 
sídlisku  1438,69. Nákup čerpadiel a kolaudácia 
ČOV 6420,32. Dobudovanie časti kanalizácie 
7615,20. Prístrešok pri požiarnej zbrojnici v sume  
850,00. Obnova vozového parku kúpou auta 
Škoda Yeti    14587,00. Pre zdravie a hygienu 
našich najmenších to bola stavba prístrešku 
pieskoviska a altánku v MŠ v hodnote 1770,72.  
Vybudovanie prístrešku na futbalovom ihrisku 
330,- a zabezpečenie vykurovania šatní pod 
tribúnou. Výsadba zelene. 

V oblasti bezpečnosti sa podarilo inštalovať 
dlhospomínaný kamerový systém v hodnote 
23170,00 €, a zároveň bezpečnostný systém na 
OcÚ v sume 1911,93 €. Kúpa a zbúranie starých 
budov, ktoré ohrozovali občanov, a to bývalých 
potravín v hodnote 500,00 € a starej školy, ktorá  
spolu s oplotením vyšla na 5059,92 €. 

V oblasti občianskej vybavenosti sa nám 
podarilo zrealizovať  pomenovanie ulíc a vydanie 
nových súpisných a orientačných čísel, čo nás 
stálo 4078,58 €. Nákup kontajnerov na separovaný 
zber v sume 4211,40 €.  Vybudovanie novej 
plynovej kotolne v MŠ v hodnote 38053,46 €. 
Vybudovanie a zabezpečenie pitnej vody v Kat. 
Hute (na Grgovom vŕšku) v sume 9037,94 €. 
Zabezpečenie kvalitnejšieho vysielania káblovej 
televízie a rozšírenie možnosti pripojenia k 
internetu v obci.  

V oblasti projektov sme vypracovali projekty 
na výmenu okien v MŠ, na čo boli vydané finančné 
prostriedky v sume 492,00 €. Projekt obnovy 
dediny za 320,00 € . Projektová dokumentácia na 
separovaný zber odpadov 1241,81, Vypracovanie 
projektu na obnovu kultúrneho domu 2400,-€. 
Úprava územného plánu obce v sume 5084,30 €. 
Projektová dokumentácia na  autobusové zastávky 
v Katarínskej Hute a Turičkách 480,00 €. Projekt 
obnovy detského ihriska na sídlisku v sume 320,00 
€. Realizovanie projektu Vybudovanie prístrešku 
a obnova domu smútku v celkovej hodnote 
15491,00 €, z toho z našich zdrojov bolo 
1991,00€.   

Ďalej rozpracované projekty sú na 
vybudovanie kanalizácie v obci, na obnovenie 
miestnych komunikácií v časti IBV, projekt 
výstavby nových bytových jednotiek,  rekonštrukcie 
striech na MŠ a výstavby autobusových zastávok. 
 

Takže, aj keď to možno vyzerá, že obecné 
zastupiteľstvo podľa niektorých ľudí v obci míňa 
nemalé prostriedky, sú vždy účelovo použité na 
dlhodobé problémy obce, ktoré sa za tak krátky 
čas podarilo vyriešiť.  Obec vynaložila len na tieto 
vymenované  akcie skoro 145 000,00 € 
(4.368.270,- Sk) Ako je zrejmé zo zostatkov 
dlhodobých úverov, ktoré sa znížili, na tieto všetky 
aktivity boli vynaložené vlastné obecné 
prostriedky, ktoré sa podarilo ušetriť v rôznych 
sférach fungovania obce.  
Myslím, že sa podarilo aspoň trochu  posunúť 
Cinobaňu vpred.  

 

Michal Garaj, predseda finančnej komisie,  
podklady spracovala Mária Balkovská,  

účtovníčka obce  

  

OOBBEECCNNÝÝ  ÚÚRRAADD  IINNFFOORRMMUUJJEE  

PODPORTE PETÍCIU 

za obnovenie a sprevádzkovanie 
osobnej železničnej dopravy   

na železničnej trati č. 117C 
Cinobaňa – Breznička. 
Petíciu môžete podpísať počas úradných 
hodín OU. Za podporu  ďaku jeme!   
 

O Z N A M  

Spoločnosť SLOVANET uskutočnila 
v našej obci v rámci zlepšovania 
a skvalitňovania služieb káblovej 
televízie zmenu technológie.  
V súvislosti so zmenou technológie 
došlo na niektorých programoch ku 
zmene zvukovej normy. V praxi to môže 
znamenať, že niektoré televízory je 
potrebné naladiť manuálne. Ide o 
zariadenia, ktoré nemajú automatickú 
zmenu zvukovej normy. 
U starších televízorov v menu televízora 
si podľa potreby zmeňte zvukovú normu 
z pôvodnej D/K (6.5MHz) na normu 
CCIR B/G (5.5 MHz). 
Pri novších plochých televízoroch je 
potrebné najprv vybrať nastavenie 
krajiny : Slovensko alebo Česko. Potom 
vybrať normu. Táto norma je označená 
ako SC1.  Nezabudnúť uložiť! 
 

Ing. Štefan Suchý, špecialista  
výstavby koaxiálnych sietí,  SLOVANET 

 

 N a s l e d u j ú c e  č í s l o  

Cinobanského 

o b č a s n í k a   

vyjde na prelome mesiacov  

september a október  2014 .   
 

Informácia pre dopisovateľov: Uzávierka 

čísla X/5 je do 16. septembra. 
 

TERMÍNY VÝVOZU ODPADOV 
 

KOMUNÁLNY ODPAD  
4.8.2014 (pondelok)  

18.8.2014 (pondelok)  
 

2.9.2014 (utorok)  
16.9.2014 (utorok)  

29.9.2014 (pondelok)  
 

PLASTY 
6.8.2014 (st reda)  
4.9.2014 (štvr tok)  

 

ELEKTROODPAD  

7.10.2014 (utorok)  



 

 

    
 

 

 

    

  

 

  

  

  

      

   

  

 

    

   

  

   

    

      
                   

 

 

 

 

  

   

 

 

  

ROZHODNUTIE predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 7. júla 2014 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 
    

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov  v  y  h  l  a  s  u  j  e  m   voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby 
starostov (primátorov) obcí, u r č u j e m deň ich konania na sobotu 15.  november  2014  
 

 

V banskom múzeu v Kremnici 
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VÝPIS z Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Cinobani  č. 4/2014   
zo dňa  25.06.2014 
Obecné zastupiteľstvo v Cinobani Uznesením č. 4/2014   zo dňa  
25.06.2014 
v bode  VII. u r č u j e : 
1.     rozsah výkonu funkcie starostu Obce Cinobaňa na plný úväzok na 
jeho celé funkčné obdobie vo volebnom období  rokov 2014 – 2018 
2.     9 poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie 
2014 – 2018 
3.     1 volebný obvod pre voľby do obecného zastupiteľstva vo 
volebnom období 2014 - 2018 

PODÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN 
 

Pre voľby poslancov obecného  zastupiteľstva 
 

podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod politická 
strana, politické hnutie, koalícia politických strán a politických hnutí, 
nezávislý kandidát. 
Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán 
a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho 
splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej  volebnej 
komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. 
septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené 
vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na 
kandidátnej listine. 
Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch 
rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní 
predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej 
listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie 
nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia 
podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. 

 

Pre voľby starostu obce 
podáva kandidátnu listinu politická strana, politické hnutie, koalícia 
politických strán a politických hnutí, nezávislý kandidát. 
 

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán 
a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho 
splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej  volebnej 
komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. 
septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené 
vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na 
kandidátnej listine. 
Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch 
rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní 
predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej 
listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie 
nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. 
Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť pripojená 
fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon 
funkcie starostu obce podľa osobitného zákona (§ 13 ods. 1 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) 
- získanie aspoň stredného vzdelania (§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dokladom osvedčujúcim 
získanie aspoň stredného vzdelania sú 
výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške, záverečné vysvedčenie, 
vysvedčenie o maturitnej skúške. 
Ak má kandidát vyššie vzdelanie ako je stredné, pripojí fotokópiu 
akéhokoľvek dokladu o získaní vyššieho vzdelania.   
 

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru 
nezávislých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) 
zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora): 
 

Počet obyvateľov obce / Počet podpisov voličov na petícii 
do 50 / 10, 51 – 100 / 20, 101 – 500 / 40, 501 – 2000 / 100, 2001 – 
20000 / 200, 20001 – 100000 / 400, nad 100000 / 600 
 

M I E S T N A  V O L E B N Á  K O M I S I A  
 

 

Podľa § 14 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov do miestnej volebnej 
komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, 
politické hnutie alebo koalícia, ktorá podáva kandidátne listiny do 
obecného zastupiteľstva najneskôr 55 dní predo dňom volieb 
(najneskôr 21. septembra 2014). 
Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka 
oznamuje politická strana, politické hnutie alebo koalícia starostovi 
obce. 
Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 50 
dní predo dňom volieb (najneskôr 26. septembra 2014).     
   

O K R S K O V Á  V O L E B N Á  K O M I S I A  

 

Podľa § 15 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do okrskovej volebnej 
komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, 
politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola 
zaregistrovaná pre voľby do obecného zastupiteľstva najneskôr 20 dní 
predo dňom volieb (najneskôr 26. októbra 2014). 
Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka 
oznamuje politická strana, politické hnutie alebo koalícia starostovi obce 
(primátorovi mesta, starostovi mestskej časti). 
Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 15 
dní predo dňom volieb (najneskôr 31. októbra 2014). 

 

Pripravila Anna Pupalová 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15. november 2014 

23.augusta 2014 /sobota /  KRNÁ / Turistický výstup 

na Jaseninu /odchod z obcí približne o 9.00 hod. a stretnutie 

na vrchu približne o 13.00 hod. / oobbččeerrssttvveenniiee  jjee  zzaabbeezzppeeččeennéé !! 

Spomienkové oslavy pri príležitosti  70.  vv ýý rr oo čč ii aa   SS ll oo vv ee nn ss kk éé hh oo   nn áá rr oo dd nn éé hh oo   pp oo vv ss tt aa nn ii aa  

27. augusta 2014 o 16.00 hod. - na námestí obce pr i pamätník u padlých hrd inov  
 

Program: sprievod k pomníku - štátna hymna – odhalenie pamätnej tabule – čestná salva – slávnostné príhovory  

Kultúrny program – žiaci ZŠ s MŠ Cinobaňa, spevácky zbor Matice slovenskej z Lučenca, promenádny koncert dychovej hudobnej 

skupiny z Rimavskej Soboty – v st up  vo ľný        Organizátori podujatia: Obec Cinobaňa a ZO Slov. zväzu protifašistických bojovníkov Cinobaňa 
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ČO SI O TOM MYSLÍTE? 
 

Schválne - čo vás zaujalo na tejto fotke?  Bola 
nasnímaná ráno po 7-ej hodine. Na lavičkách 
sedelo a postávalo okolo šesť ľudí na 
verejnoprospešné práce. Ďalších asi sedem som 
stretal pod kultúrnym domom a v okolí obchodov. 
Neviem ako je to možné, ale keby takúto 
dochádzku mali do fabriky, už by asi neboli 
zamestnancami. A za toto dostávajú minimálnu 
mzdu? V prepočte k počtu „odpracovaných hodín“ 
je to možno aj trochu viac. A tú mzdu im platíme 
my, všetci! Naozaj sa vám to páči a ste spokojní 
s tým, ako sa plytvá s vašimi peniazmi? Zase to 
musím byť iba ja, kto to kritizuje verejne? 
Samozrejme, bol by som nespravodlivý, keby som 
ich aj nepochválil. Títo pracovníci urobia aj kopec 
užitočnej práce, ktorú si veľakrát ani 
neuvedomíme. Ale žiaľ, nedá sa to povedať 
o všetkých. A za to, aby tých nedostatkov bolo čo 
najmenej, platíme koordinátora, ktorý to má 
zabezpečiť. Nemá to ľahké, to mu musím uznať. 
Ale veľakrát ani on nedodržiava základné pravidlá. 
Ktoré? Napríklad to z fotografie. Dennodenne 
musí pristaviť služobné vozidlo na námestie pred 
bývalú garáž. To námestie nebolo projektované na 
využívanie motorovými vozidlami, a preto neboli 
vytvorené ani vjazdy. Ale pre slovenského 
vynaliezavého človiečika to nie je žiadny problém: 
pri kultúrnom dome trochu do zákazu vjazdu, 
niekoľko desiatok metrov po chodníku pre peších - 
a je to! A načo toto všetko? Veď akýkoľvek 
materiál potrebný k práci sa dá preniesť či 
previezť na fúriku k vozidlu zaparkovanému podľa 
predpisov na ceste. Mocných ľudí má k dispozícii 
dosť. A trochu pozornejší občan si všimne, že 
zámková dlažba na chodníku pod lipou už začína 
„sadať“ - ukazujú sa vyjazdené koľaje.  
Je toto naozaj potrebné? 

Julo Jarábek 
 OCENENIE JE POTREBNÉ 

Ocenenie, pochvala, uznanie. Toto sú motivačné faktory, aj keď niekedy podvedomé. Bažíme však po nich od malička. Spapám celý obed, aby 
mala mama radosť. Výborne napíšem písomku, aby som od starého otca dostal cukrík. Napečiem lekvárové buchty, aby som potešila vnúčatá. 
A ak je takéto ocenenie hmatateľné alebo ešte lepšie verejné, poteší oveľa viac. Nejde len o samotný pocit zadosťučinenia, ale hlavne 
o motiváciu. Takýchto chvíľ nikdy nie je dosť - napríklad krásna tradícia v našej obci – oceňovanie žiakov školy starostom obce. Ako dieťa som sa 
celý rok snažila, aby som sa ocitla medzi ocenenými. Vypočuť si krásne slová, dostať darček, a to všetko s nádychom veľkoleposti  a oficiálnej 
atmosféry. Ani pri oceňovaní samotnou premiérkou SR som v sebe nemala taký pocit spokojnosti, hrdosti a akejsi zodpovednosti zároveň ako na 
našom Obecnom úrade. Ale tu sa opäť vraciame k motivácii. Ako dieťa som cítila väčšiu „zodpovednosť, povinnosť “ potešiť a reprezentovať obec, 
školu, učiteľov – ľudí, ktorí ma poznali po mene ako nejakého premiéra, pre ktorého som bola jedna zo sto tvárí toho dňa.  
Preto som šťastná, že v našej obci majú žiaci možnosť vyskúšať si ten krásny pocit ocenenia, slzy v očiach rodičov a učiteľov. Že ich obec takto 
motivuje a vychováva sama sebe budúcich občanov plných akéhosi „záväzku“ – dobre reprezentovať seba, svoju obec, školu a byť hrdí na to,  
odkiaľ sme.  
Mrzí ma, že v mieste môjho prechodného pobytu nič také mesto pre svojich žiakov nerobí. A tak, napriek tomu, že moje úspechy oproti tým na ZŠ 
sú oveľa väčšie, pocit pochvaly, hrdosti a  zodpovednosti neprichádza. Škoda, že neštudujem tu, v obci, ktorá si váži a všíma úspechy svojich. 
Dokonca by som oželela aj darček a stačilo by to potrasenie rukou   
Verím, že bude obec v tomto skvelom zvyku pokračovať a bude mať stále dosť kandidátov na ocenenie. Verte mi, deťom môže aj jedno 
potrasenie rukou zmeniť pohľad na život. A nielen im.          

Simona Albertová  

 

 

Foto: archív obce 

 

 

v ý s l e d k y  
a reprezentáciu 
školy a obce. 
Ocenení boli:  
 

Dominika 
Demeová – 9. 
ročník, Dušan 
Karásek – 9. 
ročník, Karolína 
Albertová – 8. 
ročník , 
Radovan 
Hlaváč – 7. 
ročník. Peter 
Martin Hegyi – 
2 ročník 

Dňa 27. júna 2014  v obradnej sieni Obecného úradu v Cinobani starosta obce Jozef 
Melicher slávnostne prijal a ocenil úspešných žiakov ZŠ s MŠ Cinobaňa za výborné  
 

Na prvý pohľad niet o čom diskutovať. Denne sú v operačných sálach nutné desiatky 
litrov najvzácnejšej tekutiny, ktoré dodnes nedokázala veda umelo pripraviť. Na rad 
prichádzajú dobrovoľní darcovia. Ako ich v dnešnej uponáhľanej dobe motivovať, čím 
ich získať na dlhoročnú dobrovoľnú činnosť? 

Týmto svojím príspevkom chceme 
apelovať na mladú generáciu, na našich 
pokračovateľov, aby každý zdravý mladý 
človek aspoň raz v živote skúsil, aký je to 
pocit  dať niečo vzácne, čo môže veľmi 
pomôcť inému človeku. Nikdy nevieme, 
kedy budeme sami alebo niekto z našich 
najbližších túto pomoc potrebovať. Práve 
tento moment býva najčastejším pre 
rozhodovanie sa darovať krv. Samotný 
pocit okamžite po darovaní vlastnej krvi je 
neopísateľný. 
V našej obci už dlhé roky aktívne pracuje 
Miestny spolok Slovenského červeného 
kríža, ktorého hlavnou úlohou a poslaním 
je propagovať darcovstvo krvi a získavať 
dobrovoľných darcov najvzácnejšej 
tekutiny, ktorá je stále nenahraditeľná.  
V kronike zaznamenávajú dobrovoľných 
darcov krvi a tých, ktorí boli za svoje 
darcovstvo aj ocenení Jánskeho plaketou 
a každoročne ich na svojich výročných 
schôdzach aj oceňujú. V našej obci žijú  
 

mnohí občania, ktorí darovali svoju krv  už 
niekoľkokrát. Zoznam je dlhý. Dnes 
z neho uverejníme aspoň tých, ktorí 
získali Zlatú Jánskeho plaketu za svoje 
nezištné činy. Sú nimi: 
Gondeková Božena, Musl Igor, Šípek 
Jaroslav, Berky Rudolf, Luptáková 
Renáta, Šulek Zdeno, Jozef Biely, Palík 
Dušan, Sivok Milan, Črep Rudolf, Korim 
Ivan, Džurina Juraj, Nemec Rudolf, 
Imrovič Ján Lacuška, Bohumil, Korim 
Pavol, Gombala Samuel, Hliva Jaroslav, 
Weishaupl Viliam (získal aj diamantovú 
plaketu). 
Nech sa tieto mená stanú živou 
motiváciou. Nech vás príbehy 
a rozhodnutia týchto ľudí inšpirujú 
k vášmu rozhodnutiu darovať svoju krv. 
Určite tým zmeníte  nielen život niekoho, 
kto to bude potrebovať, ale aj ten svoj. 
K lepšiemu.  

Jozef Varga a Silvia Očovanová  
v spolupráci so Spolkom Slov. červeného 

kríža v Lučenci a Cinobani  
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Halič, 

TÝMTO ŽIJE NAŠA ŠKOLA 

 

ŠKOLA V  PRÍRODE  

V dňoch od 19. do 23.mája 2014 sme 
zorganizovali pre našich žiakov školu v prírode. 
Tentokrát padla voľba na Súkromnú školu 
v prírode pod Sitnom.  
ŠvP sa zúčastnilo 34 žiakov prvého stupňa, 4 
vyučujúce- Gajdošová Iveta , Weissová Zdenka, 
Zoková Ivana a Kováčová Olina. Svoje 
zdravotnícke služby – chvalabohu iba vedomosti 
ponúkla zdravotníčka Marianka Urdová. 
V dopoludňajších hodinách sme sa zväčša učili, 
po výdatnom obede nasledoval odpočinok alebo 
sme obuli túlavé topánky a išli sme spoznávať 
okolie Počúvadlianskeho jazera, krásy Banskej 
Štiavnice. Počas pobytu sme navštívili a prezreli 
okolie tajchu Počúvadlo s prehliadkou minizoo, 
Starý a Nový zámok v Banskej Štiavnici 
s prechádzkou po meste, kaštieľ vo Svätom 
Antone, Štiavnické bane aj Mincovňu v Kremnici. 
Po večeroch sme pre žiakov pripravili pestré 
programy: zoznamovaciu diskotéku s hrami, Miss 
a Mister ŠvP, opekačku, futbalový zápas so 
žiakmi z Piešťan, ktorí boli tiež v škole v prírode 
v neďalekom penzióne. Nevyhrali sme síce, no 
držali sme sa statočne. Veľmi nás potešila aj 
návšteva z našej školy.  Pán riaditeľ, pani 
zástupkyňa, pani učiteľka Zoková Erika aj Zuzana 
Gondeková deťom doplnili zásoby jedla- ovocie 
a sladkosti a učiteľkám zásoby kávy. Bolo vidno, 
že kávu tak potrebujeme????  
23. mája sme sa vrátili šťastne domov- unavení, 
nevyspatí, plní zážitkov. Asi po troch týždňoch od 
nášho príchodu táto škola v prírode zhorela. 
Škodáááá.    Som rada, že my sme to ešte 
stihli. 

Mgr. Iveta Gajdošová, vedúca ŠvP 
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OPÄŤ SME BOLI OCENENÍ 
 

Literárna súťaž Hodžov novinový článok sa 
koná pod záštitou premiéra SR Róberta Fica 
a každoročne ju organizuje ZŠ s MŠ Milana 
Hodžu v Bratislave v spolupráci s Ústavom 
politických vied SAV a Národným osvetovým 
centrom v rámci Dní Milana Hodžu. Organizátori 
vyberú pre súťaž vždy citát nejakého slávneho 
umelca, tohto roku ním boli slová zosnulého 
akademického maliara Milana Laluhu.  
Téma bola veľmi náročná – Ako môže človek  

 
uchopiť dušičku vecí, ale to je špecifikum tejto súťaže. Chce vyprovokovať mladých ľudí, aby sa 
nevyhýbali ťažkým témam, lebo tie ich posúvajú dopredu, pomáhajú im usporadúvať si rebríček 
hodnôt a pripravujú ich na zvládnutie ťažkých situácií aj v reálnom živote. 
Do súťaže prišlo až 71 prác nielen zo Slovenska, ale aj zo Srbska, Chorvátska a Rumunska. Medzi 
ocenenými bola aj naša žiačka Karolína Albertová z 8. ročníka. Cenu si prevzala v Bratislave, 
v Pálffyho paláci za účasti významných predstaviteľov našej kultúry. Prítomný bol aj vnuk Milana 
Hodžu John Palka z Kanady s rodinou, či spisovateľ Drahoslav Machala, ktorý bol zároveň 
predsedom poroty. 
Krátky úryvok z jej práce: 
„ Všetko má svoju hĺbku. Myšlienky, skutky...Všetko. Aj to, ako uchopíme dušičku vecí, musíme 
premyslieť. Nemôžeme otvoriť dvere bez stlačenia kľučky, lebo do nich vrazíme. Musíme si byť istí. 
Musíme veriť v samých seba. Len tak dosiahneme cieľ. Len tak uchopíme dušičku vecí...“ 

 

 
exponáty priblížili jeho osobný i literárny život. Potom už na nás čakal Oravský hrad. Hrdo sa 
vypínal nad nami a my sem ani netušili, čo nás čaká. Že za dve hodiny prekonáme 680 schodov 
a dostaneme sa do výšky 112 m nad rieku Orava. Že v najvyššom bode hradu uvidíme nádherné 
výhľady na okolitú prírodu. Že si prezrieme rôzne zaujímavosti – Drakulu, dvojhlavé teliatko, 
šibenicu, mučiace nástroje, hodiny bez ručičiek, aby si služobníctvo uvedomilo, že deň pre nich 
nikdy nekončí, Oravskú bielu pani, rôzne zbrane a podobne. No, nohy nás teda boleli poriadne! 
A čím sme šliapali vyššie, tým sme boli unavenejší a dýchalo sa nám ťažšie a ťažšie. Ale tí 
najstatočnejší to prekonali a víťazoslávne pozerali z citadely na okolitú Oravu.  

 

Mgr. Vladimíra Albertová 
 

O R A V A  
je rodiskom mnohých významných 
slovenských dejateľov, napr. P. O. 
Hviezdoslava, M. Kukučína, M. 
Urbana. Je príťažlivá aj svojou 
históriou či prírodnými krásami. Preto 
sme sa rozhodli ukázať tento kraj aj 
našim žiakom a zorganizovali sme 
literárno–dejepisnú exkurziu Krásy 
Oravy.  
Žiaci druhého stupňa navštívili 
Múzeum P. O. Hviezdoslava 

v Dolnom Kubíne, kde im vystavené 

UKONČILI SME NIELEN ŠKOLSKÝ ROK  
 

A zas je tu koniec. Koniec školského roka, koniec džavotu v škole, koniec  učenia, skúšania, ale aj zábavy cez prestávky... Škola ostane na dva mesiace pustá, 
smutná, opustená. No my sme neukončili iba školský rok. Podarilo sa nám dôjsť do nášho cieľa po dvojročnom snažení sa v aktivitách našej Zelenej školy. 
Splnili sme úlohy environmentálneho akčného plánu. Našu školu navštívili dve mladé šikovné hodnotiteľky zo Zelenej školy, ktoré nás vyspovedali, poobzerali 
sa po našej peknej školičke... a pochválili nás. To však ešte  nič neznamená. Všetko, čo si skontrolovali, zapísali, posúdi prísna komisia v kancelárii Zelenej 
školy a vynesie ortieľ. My pevne dúfame, že titul Zelenej školy znova obhájime.  
A čomu sme sa dva roky venovali? Riešili sme tému – Odpad. Učili sme sa separovať, vytvorili sme si vlastné kompostovisko na bioodpad, organizovali sme 
zbery – papiera, textilu, elektroodpadu, bateriek. Pomáhali sme útulku v Lučenci, zbierali sme staré deky, koberce ... , aby zvieratká v zime nezamrzli. Vyrábali 
sme upozorňujúce tabuľky  na likvidáciu psích exkrementov na sídlisku, ale aj v obci. Mnohokrát sme sa zapájali do brigád na skrášlenie nielen areálu školy 
a jej okolia, ale aj sídliska, blízkeho lesa, potoka, horskej studničky.  
V rámci plnenia nášho environmentálneho akčného plánu sme si zaradili aj zložitejšie úlohy. Napríklad, dali sme si záväzok, že tým, že budeme separovať, 
znížime produkciu komunálneho odpadu o 10 %. A ako sme zisťovali, či sa nám to podarilo? V mesiacoch  marec – jún 2013 a 2014 sme každý deň vážili 
vyprodukovaný komunálny odpad z tried a porovnávali.  Plán sme nielen splnili, ale aj mierne prekročili.  
Ďalšou pomerne zložitou úlohou bolo presvedčiť našich žiakov, aby prestali používať na desiatu mikroténové vrecká a plastové fľašky, a aby tieto obaly, ktoré 
produkujú veľmi veľa odpadu, nahradili ekofľaškami na nápoje a ekoboxami na desiatu. To sa nám , samozrejme, nepodarilo u všetkých. No po vyhlásení 
súťaže o naj ekobox a ekofľašu ich počet v triedach  vzrástol. Na konferencii z príležitosti  Dňa Zeme sme najúspešnejších odmenili. Do súťaže sa samozrejme 
zapojili aj učitelia, a tiež pán školník. 
Téma odpad bola našou prioritnou témou aj na hodinách environmentálnej výchovy. Žiaci sa učili, čo je to separácia, recyklácia, čo je nebezpečný odpad a ako 
s nim nakladať. Učili sa, čo sú to čierne skládky, vyrábali rôzne dekoratívne predmety z odpadového materiálu.  Zapojili sme sa aj do ďalších projektov, ktoré 
súviseli s témou odpad – Recyklohry, Tajný život mobilu, kde žiaci prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania učili svojich spolužiakov a rozdávali im dôležité 
informácie  o používaní, ale aj možnom zneužívaní mobilov a dávali im dobré rady, ako tomu predísť. 
Takže koniec roka aj koniec certifikačného obdobia je za nami a my po prázdninách uvidíme, či sa nám znova „zazelení.“ Držte nám palce...  

                                                                                            PaedDr. Ľubica Machavová 

      
 

 

 

Foto: archív ZŠsMŠ 

 

 
Karolínka  

s Johnom  Palkom 

 

Foto: archív ZŠsMŠ 
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N A P Í S A L I  S T E  N Á M  

Obec Hradište  a OZ PreHradište Vás pozývajú na  

STRETNUTIE RODÁKOV OBCE HRADIŠTE   

spojené s uvedením Monografie obce  Hradište 

30. augusta 2014 o  1100  hod. 
 

P R O G R A M  
 

Ekumenické Služby Božie, bohatý folklórny program, výstava z histórie 
a súčasnosti obce, ukážka historických zbrani, volejbalový turnaj, skákací hrad, 

trampolína. Podrobnejšie informácie, Obecný úrad Hradište 

Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa 
Božieho milosrdenstva sa  niesla v duchu 
osláv tohto sviatku aj v obci Cinobaňa. Práve 
tento sviatok bol uznaný sv. Otcom Jánom 
Pavlom II. za Deň, ktorým celý svet môže 
vzdať hold Božiemu milosrdenstvu.  

Sme nesmierne šťastní, že Božia 
Prozreteľnosť si vybrala práve  toto miesto na 
vzdávanie vďaky  a úcty k prejavu  jeho Božej 
lásky. Bývalý biskup rožňavskej diecézy Mons. 
Eduard Kojnok  posvätil pozemok k započatiu 
výstavby.   Ako rímsko-katolícka farnosť  
Cinobaňa sme  vznikli 1. 4. 2005 práve 
v predvečer skonania sv. Otca Jána Pavla II. 
Boli to veľmi smutné okamihy.  Pozoruhodné 
sú okolnosti výstavby kostola, ktorého 
základný kameň požehnal osobne ešte za 
svojho života sv. Otec Ján Pavol II. v Rožňave 
dňa 13. 9. 2003 – viď. obr. č. 1 

Prvá sv. omša bola odslúžená  dňa 
27. 4. 2014, práve v deň svätorečenia dvoch 
pápežov  Jána Pavla II.  a Jána XXIII. Zatiaľ 
v nedokončenom chráme, ale o to s väčšou 
radosťou a nadšením sme slávili prvú svätú  
obetu na tomto mieste pri svätorečení  Jána 
Pavla II., ktorý základný kameň kostola 
požehnal.   

V prvom rade sa chceme 
poďakovať  v mene veriacich hlavne vdp. 
farárovi Miroslavovi Litviakovi  za slúženie sv. 
omše,  za námahu, ktorú vynaložil od 
počiatočných chvíľ výstavby kostola a fary, 
aktivít v hľadaní sponzorov,  a taktiež vdp. 
farárovi Štefanovi Šeligovi, ktorý stál pri 
prvých počiatkoch realizácie výstavby a zrode 
farnosti. Ďakujeme Pánovi za dar sv. omši 
a za všetkých prítomných, ktorí boli na nej 
účastní a prispeli k jej dôstojnému priebehu.  
Za pozitívny prístup k oslavám  a úprave 
okolia ďakujeme p. starostovi  obce Jozefovi  
Melicherovi, p. Karolovi Albertovi, 

pracovníkom verejnoprosp. prác, p. Jankovi 

Benčovi a všetkým veriacim, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave 
vďakyvzdania a priložili ruku k dielu pri 
výzdobe.   

Výstavba kostola zasväteného 
Božiemu milosrdenstvu sa realizuje  cez ľudí 
dobrej vôle, sponzorov zo zahraničia  a 
 štedrých darcov -  veriacich našej farnosti 
z Cinobani, Turičiek, Maši, Katarínskej Huty, 
Hrnčiarok a okolia. Brigádnikom, ktorí 
pracovali pri ťažkých základoch až po dnešné 
manuálne úkony pri výstavbe, patrí  úprimná 
vďaka za obetu, námahu a vynaložené úsilie. 
Pracovali  v prvých neraz neľahkých 
podmienkach a ich mozole zostanú natrvalo 
zapísané do tohto chrámu. Vďaka nim sme 
mohli po prvýkrát vzdať hold Božiemu 
milosrdenstvu  slúžením prvej svätej omše na 
tomto mieste.  
Mladej začínajúcej Zorničke v zložení L. 
Spodniakovej, K. Skypalovej, K. Spišiakovej 
ďakujeme za spevy a D. Markovej za flautový 
sprievod. Želáme  im veľa pekných spevov pri 
chvále Pána. Veriacim prajeme veľa skutkov 
telesného a duchovného milosrdenstva  
v každodennom živote, aby sme tak naplnili 
odkaz  Ježišovej Lásky k nám.  
Ďakujeme Ti  Pane, že otváraš nové možnosti, 
perspektívy a ponúkaš  nové aktivity všetkým  
občanom v duchovnom  živote, ktoré sa môžu 
zrealizovať pri finálnom dokončení výstavby 
chrámu a fary. Tieto môžu značne prispieť 
k obohateniu života všetkých občanov  a stanú 
sa žriedlom milosrdenstva aj  pre nasledujúce 
generácie.  
Z Kríža vytrysklo Milosrdenstvo a zrodila sa 
Cirkev. 
Nech Lúče Božieho milosrdenstva prežiaria 
Láskou všetkých ľudí  a staneme sa svedkami 
Jeho veľkonočnej nádeje, radosti  
a vzkriesenia.                                                              

J. Balázsová 
 

Božie 

milosrdenstvo -  

nádej pre 

všetkých 

 

UDALOSTI SNP Z obecnej kroniky  

 

S blížiacim sa okrúhlym 70-tym výročím vypuknutia 
Slovenského národného povstania som nazrel do 
obecnej kroniky, aby som zistil o tejto udalosti viac. 
Samozrejme, SNP neobišlo ani našu dedinu. Napriek 
veľkému historickému významu tejto udalosti jej nebolo 
venované veľa priestoru. 
„O svetových udalostiach miestni obyvatelia boli veľmi 
dobre informovaní. Verejne sa hovorilo o porážke 
Nemcov a o obnovení Československej republiky. 
Dňa 25.VIII.1944 riaditeľa školy neočakávane navštívil 
jeho zať kapt. Tomáš Líška, ktorý služobne bol 
pridelený ku gen.štábu slov.armády v Prešove. Jeho 
neočakávaný príchod a náhly odchod vzbudil v obci 
veľké podozrenie, lebo o spolupráci slov.vojska 
s partizánmi už kolovaly tu rôzne zprávy, ale 
hodnovernosť týchto nikto nemohol potvrdiť. 
Cinobanci začali tušiť, že slovenský národ je na prahu 
novej vývojovej fázy svojich dejín. Dňa 29.augusta 
1944 na strednom Slovensku celý národ sa zapojil do 
národného povstania. Obyvatelia Cinobane 
s nadšením privítali prvé zprávy o povstaní. Dňa 
30.augusta 1944 prišly do obce prvé partizánske 
jednotky, ktoré na námestí vyvesily vyhlášku 
o všeobecnej mobilizácii. Na základe tejto mobilizačnej 
vyhlášky celé desiatky záložných vojakov odchádzaly 
z našej obce, aby nastupovaly vojenskú službu 
u svojich vojenských jednotiek vo Zvolene a Banskej 
Bystrici. 
Dňa 3.septembra 1944 v miestnom kine „Usvit“ sišlo sa 
miestne občianstvo, a zvolilo si miestny revolučný 
národný výbor v tomto složení: 1.predseda dr.Štefan 
Adamovič, ktorý pre svoju protištátnu činnosť proti 
Československej republike bol odstránený na jeho 
miesto bol zvolený Ján Brezinský, 2.podpredseda 
František König, 3.tajomník Pavol Sýkora, 4.Pavol 
Urbančok pri potočku, 5.Pavol Imre na konci, 6.Július 
Hergel, 7.Július Gombala, 8.Ján Štehľo, 9.Ján Korim 
(Šofran) 10.Emil Syhelský, 11.Gustav Hergel, 12.Ján 
Strcula členovia miestneho národného výboru. 
Po prevedení voľby prvého revolučného národného 
výboru výkonnú moc revolučnej Slovenskej národnej 
rady v Banskej Bystrici vykonával Miestny národný 
výbor. 
Hneď v prvých dňoch slovenského narodného 
povstania v obci a na osadách cudzí partizáni vyvíjali 
veľkú agitačnú činnosť medzi mladými mužmi, 
nevojakmi, aby vstúpili do partizánskych jednotiek. 
Nakoľko v obci povstalecká nalada bola veľmi dobrá, 
prihlásili sa za partizánov nasledujúci: 1.Štefan Lokner, 
2.Ján Korim obuvník, 3.Pavol Čomaj (Jakubko), 4.Ján 
Móc, 5.Ján Škvarenina, 6.Juraj Jánošík, 7.Jozef Šálka, 
8.Zoltán Kövy, 9.Zoltán Freitag, 10.Viktor Štefanko, 
11.Ján Segeč, 12.Ján Zoka, 13.Juraj Husár, 14.Emil 
Dibala, 15.Tibor Rotter, 16.Jozef Segeč, 17.Ladislav 
Dibala, 18.Gustav Bajčik, 19.Ján Roštár, 20.Margita 
Roštárová, 21.Karol Wassermann, 22.Gejza Vlček, 
23.Ján Brezinský, 24.František König, 25.Ján Segeč 
ml. 26.Július Chamula, 27.Dezider Hrnčiar, 
28.František Hartiansky, 29.Oľga Maťašová, 30.Pavol 
Lechner.“ 

 
 

 

Foto: autorka príspevku 
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Nataša Braunerová, Milan Spodniak, Irena 

Berkyová, Miroslav Poliačik, Ján Antalov ,  

Mária Šimková, Štefan Hirgeľ  
 

Česť  ich  svet le j  pamiatke.  

 

V mesiacoch  júl  a august  sa dožívajú  
životných jubi leí  

 

 Jozef MELICHER (Cinobaňa) 

 Gabriel KAŇÁK (Cinobaňa) 
 Ondrej MATUŠKA (Cinobaňa) 

 Mária ŠUFLIARSKA (Hrnčiarky) 

 Mária ČOMAJOVÁ (Cinobaňa) 

 Mária KORIMOVÁ (Cinobaňa) 
 

Mnoho zdravia, šťastia, spokojnosti a  pohody 
v kruhu blízkych prajú členovia  
 

Komisie pre občianske záležitosti pri OZ v Cinobani. 
    
 
 

 

 

 
 
 

 
 

V MESIACI JÚN UZAVRELI MANŽELSTVO: 
 
 

Kristína Gombalová a Matúš Urban, Jana Levčíková 
a Jozef Cigánik, Martina Paálová a Ivan Klimo 
 

    Novomanželom  gratulujeme!  
  

CŠK POSTÚPIL DO V. LIGY  

V poslednom zápase CŠK Cinobaňa potvrdil svojim víťazstvom ambície na 
postup do V. ligy. Pohár za postup domácim hráčom odovzdali p. Štefan 
Pastorek, sekretár ObFZ LC a p. Štefan Havran, člen výkonného výboru ObFZ 
LC.  
 

EVALDOV MEMORIÁL  
 

Na zelenej tráve futbalového štadióna CŠK 
Cinobaňa sa stretli už po tretíkrát hráči, funkcionári 
a priaznivci futbalu na Memoriáli, ktorý nesie svoje meno 
po nestorovi cinobanského futbalu Evaldovi Kantorákovi. 
Športové podujatie sa konalo posledný júnový víkend 
28.6. 2014. 

Turnaja sa zúčastnili mužstvá: Málinec, 
Tomášovce, Divín a CŠK Cinobaňa. V programe 
memoriálu nemohol chýbať ani exhibičný zápas veteránov 
Málinca a Cinobane. Jednotlivé zápasy rozhodovali 
Jaroslav Kojnok, Roman Markovič, Marian Jačmeník a 
Jozef Oláh. 

Turnaj zahájil slávnostným príhovorom starosta 
obce Jozef Melicher.  
Prvý zápas: Málinec  – Tomášovce  2:1 
Druhý zápas: CŠK Cinobaňa – Divín  3:0 
Po týchto zápasoch nastúpili bývalí hráči CŠK a Málinca 
s výsledkom  6:4 pre domácich.  
Zápas o tretie miesto: Tomášovce – Divín 5:2 
Finálový zápas: CŠK – Málinec  2:3 
Konečné poradie:  
1. Málinec, 2. CŠK Cinobaňa, 3. Tomášovce, 4. Divín 
 

Najlepší strelec: Tomáš Ďurica z Málinca 
Najlepší brankár: Pavel Hrnčiar, CŠK Cinobaňa  
 

Ceny odovzdali Milan Káka, manažér CŠK, Július Palík, 
prezident CŠK, Jozef Melicher, starosta obce Cinobaňa, 
Peter Gabera a Ľubica Gothardová, zástupcovia 
sponzora. 
 

Počas turnaja sa mohli návštevníci a diváci občerstviť 
dobrým guľášom alebo kapustnicou, ktoré navarili 
Miroslav Urda, Ivan Hauer, Ivan Salaj, Martina Geregová 
a Vlasta Stieranková, asistoval Michal Riečica. 
 
Organizátori podujatia CŠK Cinobaňa, Obec Cinobaňa 
a Občianske združenie Cinobačan ďakujú všetkým 
zúčastneným mužstvám sa obetavé výkony, sponzorom 
za finančnú podporu, divákom za účasť a vynikajúcu 
atmosféru počas turnaja, zamestnancom obce,  
 

 
aktivačným pracovníkom a dobrovoľníkom, ktorí pomohli pri príprave a realizácii tohto podujatia. Poďakovanie a poklona patrí moderátorovi 
a komentátorovi Mgr. Vladimírovi Dubravcovi za komentovanie, zápis výsledkov a celkové vyhodnotenie turnaja.   
Najväčšiu zásluhu na organizovaní celého turnaja mali Július Palík a Milan Káka ml.  
 

Z našich hráčov bol najstarší hráč Ivan Vlček, 78 rokov a najmladší Filip Borovička a Lukáš Hrnčiar, 17 rokov. 
Pripravili: Silvia Očovanová a Mgr. Vladimír Dubravec 

 

Foto: Zuzana Očovanová 

 

 

Foto:  
Zuzana Očovanová 

 

 

Hráči - veteráni 

 


