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Požehnanie adventuPod stromkom darčeky čo srdce pohladia,
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.
Ku šťastiu krôčik, k bohatstvu krok,

prekrásne Vianoce a šťastný Nový rok.

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020

Vážení spoluobčania,
Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky – prichádza čas 

radosti, zázrakov a prianí. Je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, 
známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedineč-
nej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. 

Zo všetkých sviatočných dní najhlbšie zakotvili v nás dni vianoč-
né. Dni, na ktoré sa dopredu tešia hlavne deti, ktoré motivuje vianočná 
nádielka pod  stromčekom, ale aj nás dospelých, ktorí si po predvia-
nočnom zhone za darčekmi a prípravami štedrého stola konečne od-
dýchneme a radosť detí a rodiny nás za to všetko odmení. 

Čas vianočný zvýrazňuje motív domova. Všetci hľadáme miesto, 
kde by sme sa uchýlili a necítili osamelosť života. Vianoce sú obdobím 
keď sa snažíme byť s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľ-
stva, lásky, úcty a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú 
veľa pre každého človeka. Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé 
ľudské slovo, pohladenie, či pohľad a svet sa zrazu stáva krajším. 

Vianoce sú aj časom keď aspoň na krátku chvíľu spomalíme, za-
spomíname si na krásne chvíle prežité v tomto roku. Spomenieme si 
na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, alebo bohužiaľ už nie sú medzi 
nami, ale žijú v našich srdciach a spomienkach. Spoločne prežité chví-
le radosti, pokory a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si 
môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, ktoré sú 
symbolom pokoja, lásky a porozumenia. 

Počas týchto sviatkov nech si užijete pokoj, oddych a spomalenie 
z každodenných stresov. Nech sa tento úžasný čas dotkne vašich sŕdc a 
naplní ich niečim špeciálnym. Želám vám toľko šťastia a odhodlania, 
ako si želáte v tých najodvážnejších snoch. 

Nech srdce plné láskou a pokojom žije nielen počas dní vianoč-
ných, nech šťastie životom sprevádza Vás vo chvíľach všedných i 
sviatočných.

Krásne Vianočné sviatky, v Novom roku 2020 spokojnosť, zdra-
vie, šťastie, vnútorný pokoj a lásku zo srdca praje

Viera Nemcová, starostka obce

Opäť sme sa z milosti Božej dožili ďalšieho adventného času 
a pomaly aj ďalších vianočných sviatkov. Ako po minulé roky zaiste 
tento čas je sprevádzaný aj množstvom zhonu, kde čo nakúpiť, kde čo 
poupratovať, na koho nezabudnúť pri písaní vianočných a novoročných 
prianí, i pri nákupe darčekov... Možno väčšina z nás už si aj povie, 
nech je po tomto sviatočnom období... Veď predsa toľko zhonu, stresu, 
naháňania... A k čomu je to všetko vlastne dobré? 

Slovo Božie nám však hovorí v Prvom liste Korintským v 15. 
kapitole v 58. verši: „A tak, bratia a sestry, moji milovaní, buďte 
pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša 
námaha nie je márna v Pánovi.“ Tak aj my počas tohto adventného 
a vianočného času, nezabúdajme na tieto slová a myslime aj pri 
všetkých prípravách na Pána. Pretože práve tento Pán dáva všetkej 
našej vynaloženej námahe zmysel. Veď vďaka Nemu sa stretávame 
ako rodiny v domácnostiach i vďaka Nemu si sadáme spoločne ako 
najbližší ku sviatočnému stolu, i z Jeho milosti sa môžeme poďakovať 
za celý prežitý rok, že nás v ňom ochránil obdaril silou, ale ďakujme 
Mu aj za to, že vďaka Jeho láske môžeme mať nádej ďalších vzácnych 
chvíľ v novom roku. S uvedomením si tejto prenesmiernej milosti 
a Jeho darov vstúpme do tohto začínajúceho sa adventného času a 
slávme aj tohtoročné vianočné sviatky s vďakou, nielen voči všetkým 
pozemským darom, ktorým sa nám dostáva, ale aj s vďakou za ten 
najväčší dar, ktorého sa nám dostalo a ktorého túžobné očakávanie 
si počas adventu opäť pripomíname. Nech postupné zapaľovanie 
adventných sviečok na adventnom venci nás vedie k pochopeniu 
potreby lásky, odpustenia, zmierenia v našich rodinách a v našom 
okolí, k porozumeniu Božiemu daru v Ježišovi Kristovi. Amen.

Modlitba:
Ďakujeme Ti, Bože a Otče náš nebeský, že si sa nám opäť dal 

dožiť tohto adventného času. Ďakujeme Ti za milosť, ktorá nás dosiaľ 
sprevádzala, za lásku, ktorá nám žehnala, za svetlo Tvojho evanjelia, 
ktoré svietilo aj v temnostiach nášho života. 

Prosíme Ťa, preto aj v tomto advente, obdar nás Duchom svojím 
Svätým, ktorý by naplnil naše srdcia istotou viery v Teba, pevnou 
nádejou, že aj v budúcnosti budeš s nami. Prosíme Ťa však nie len 
za seba, ale aj za našich najbližších. Drž svoju ochrannú ruku nad 
nimi, nad našimi rodinami, nad celým ľudstvom, aby sme v pokoji, 
vzájomnom porozumení a v láske mohli žiť na svete. Naplň naše srdcia 
radostnou istotou svojej prítomnosti, rozširuj rady úprimne veriacich, 
prebúdzaj nás všetkých k pokániu a  dokonaj dielo spasenia tam, kde 
Tvoja milosť zasiahla. 

Myslíme však aj na všetkých chorých, trpiacich, hladných, 
utláčaných, prenasledovaných a prosíme Ťa, zasiahni svojou láskou 
a dobrotivosťou všade tam, kde Ťa potrebujú a kde sa k Tebe utiekajú, 
aby Tvoje kráľovstvo pokoja, lásky, radosti už bolo čiastočné zjavné aj 
tu na časnej zemi, a potom raz už naveky v plnosti. Vypočuj nás, Pane, 
pre svoju lásku a milosť a požehnaj tohtoročný advent, v ktorom Tvoj 
príchod vrúcne očakávame. Amen. 

Mgr. Lucia Fagová
farárka ev.a.v. cirkvi
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Pokoj ľuďom dobrej vôle
     Vianoce znamenajú pre nás 
vytrhnutie zo všedných dní ži-
vota, z každodenného napätia, 
z povinnosti. Únik z verejnosti do 
súkromia, zo všedného života do 
sviatočných chvíľ, zo svetského 
ovzdušia do náboženskej nálady.
     Táto náboženská nálada má 
však malú hodnotu, podobne 
ako vianočný stromček. Pozri-
te, vianočný stromček nepatrí 
do trvalého zariadenia bytu. Len 
raz v roku je v byte. A tak je to 
aj s náboženskou náladou. Iba 
na pár dní sa oživí náboženské 
myslenie a cítenie, na pár hodín 
sa zušľachtia v duchu Kristovom 
medziľudské vzťahy. Ale uváž-
me: sú Vianoce len na to, aby 
spríjemnili ľuďom túto jednu 
chvíľu, tento jeden deň? Len pre 
jeden deň pokoja a šťastia prišiel 
na svet očakávaný, predpoveda-
ný, prisľubovaný, prorokovaný 
Spasiteľ? To bolo cieľom jeho 
narodenia, aby sa ľudia na jeden 
deň v roku prestali nenávidieť 
a hrýzť a aby na jeden deň v roku 
utíchli zbrane na bojiskách? Len 
taký nepatrný výsledok chcel Je-
žiš dosiahnuť? Zaiste,  že nie!
     Program jeho vstupu do dejín 
sveta je veľkolepý. Je zachytený 
v slovách betlehemskej piesne 
takto: Sláva Bohu na výsostiach 
a na zemi pokoj ľuďom dobrej 
vôle.
     Nás tento program Pána Ježiša 
nevie natoľko nadchnúť, pretože 
dobre nechápeme slovo „pokoj“. 
Nazdávame sa, že pokoj je ukon-
čenie vojny medzi... A potom si 
pomyslíme: To je síce veľké dob-
ro, ale mne je ďaleké, vzdialené, 
z čoho nemám ja sám mnoho. 
A človek je už taký, že všetko po-
sudzuje podľa toho, čo z toho má.
     My by sme radšej chceli od 

Pána Ježiša taký dar, z ktorého 
aj my niečo máme. A pozrite, 
program Pána Ježiša je taký dar. 
V hebrejskej reči sa pokoj nazýva 
„šalom“.  Lenže toto hebrejské 
slovo neznamená len pokoj na 
frontoch, ale „šalom“ znamená: 
dobré zdravie, šťastie, blahobyt, 
bohatstvo, pokoj v dome, poho-
du v rodine. Slovom všetko dob-
ré a príjemné tu na svete. Preto 
východniari, keď sa stretnú, po-
zdravia sa „šalom“. A tak podľa 
betlehemského spevu prináša 
Pán Ježiš na svet všetko dobré 
a príjemné, čo každého človeka 
obšťastňuje.
     Toto nás už zaujíma. Toto sa 
nás dotýka. Veď ktože z nás by 
netúžil po takom  „šalome“ ?
      Ale Pán Ježiš tu kladie pod-
mienku. Nie je ťažká. On ohla-
suje pokoj „ľuďom dobrej vôle“. 
Všimnime si, že tu nehovorí: 
pokoj ľuďom dokonalým. Nes-
ľubuje sa pokoj tým ľuďom, ktorí 
sú úplne bezúhonného života. Ta-
kých je málo. Kto z nás by to mo-
hol o sebe povedať? Nebola by 
to namyslenosť? Boh o tom  vie, 
ako ťažko je človekovi dosiah-
nuť, že by bol úplne dokonalý. 
Keby bol prisľúbil pokoj ľuďom 
dokonalým, bezúhonným, to by 
bola ťažká podmienka, to by sme 
sa pokoja nikdy nedočkali. Boh 
teda neuväzuje prisľúbenie po-
koja na dokonalosť, ale na niečo, 
čo každý z nás môže dokázať – 
na dobrú vôľu. Dobrú vôľu mať, 
to je v našej moci. Naša vôľa je 
naklonená viacej k zlému, ale 
musíme mať dobrú vôľu, keď 
chceme mať  a požívať pokoj. 
Musíme dobre chcieť. Musíme 
zahnať zo svojho srdca všetky 
zlé plány, nežičlivé, závistlivé, 
panovačné, egoistické, povýše-

necké, intrigánske, nepriateľské, 
zhubné myšlienky. Musíme byť 
dobrej vôle. V dobrej vôli je kľúč  
ku šťastiu. Tam je sľúbený pokoj 
od Pána Ježiša. 
     Bez splnenia tejto podmienky 
je nemožné dosiahnuť dar po-
koja. Ba bez splnenia tejto pod-
mienky musí človek  rátať iba 
s nepokojom a nešťastím. Bez 
dobrej vôle nebudeme šťastní. 
Kde je zlá vôľa, tam je súženie  
a utrpenie.
     V istých okresných novinách  
bol inzerát z jednej obce:  „Pre-
dám úplne nový rodinný dom – 
zo susedských dôvodov“. Cítite 
v tomto inzeráte veľkú „otrav-
nosť“ ľudí, čo nemajú dobrej 
vôle?
     A tak spoznávame, že Pán 
Ježiš prišiel na to na svet, aby 
nás urobil šťastnými nie iba na 
vianočný deň. On nám priniesol 
recept a liek pre trvalé šťastie tu 
na zemi. Že sme ho doteraz neob-
siahli, to preto, že sme jeho liek 
neprijali. Pozrite sa na človeka, 
ktorému predpíše lekár denne 
brať nejaký liek ale on ho neuží-
va. Len raz okúsil, ale viacej nie. 
Môže taký človek pocítiť úľavu 
a uzdravenie? My sme mu po-
dobní, keď len raz, na Vianoce, 

zahľadíme sa na Pána Ježiša a na 
jeho návod ku šťastiu a potom, 
keď vianočný stromček vyhodí-
me, zahodíme aj jeho program. 
Akože môžeme okúsiť význam 
jeho narodenia pre naše šťastie, 
keď jeho návod na šťastie nepes-
tujeme celý rok?
     Tieto Vianoce, tieto narode-
niny Pána Ježiša sú pre nás všet-
kých príležitosťou, aby sme sa 
upevnili  na celý život v progra-
me Ježišovom. Dnes sa rozhod-
nime, že sa mu viac budeme ve-
novať. Každú nedeľu prídeme na 
svätú omšu za ním. Veď narodil 
sa na tento svet, lebo chcel byť 
s nami. Tu sa okolo neho môže-
me zhromaždiť  každú nedeľu 
ako jedna rodina. Tu o ňom bu-
deme počúvať, tu o ňom budeme 
rozjímať. Tu si ho budeme brať 
za vzor nášho života, tu ho bude-
me prosiť o posilu pre náš život 
– a tak budeme viacej s ním žiť 
než doteraz a takýmto životom 
budeme vzdávať slávu Bohu na 
výsostiach a on nás obdarí svojim 
pokojom na zemi.
     Prajem všetkým čitateľom po-
žehnané Vianoce !

JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD.
katolícky správca farnosti

Program rímskokatolíckych bohoslužieb na Vianoce: 

Nižná Slaná:                   

24. 12. 2019 -  Utorok – Polnočná  21: 00 hod.,
25. 12. 2019 -  Streda -  Božie narodenie 9: 45 hod.,
26. 12. 2019 -  Štvrtok - Sv. Štefana    9: 45 hod.,
29. 12. 2019 -  Nedeľa  - Sv. rodiny  9: 45 hod.,
  1.   1. 2020 -  Streda - Nový rok –  9: 45 hod.,
  6.   1. 2020 -  Pondelok -  Troch Kráľov 9: 45 hod.,

Gemerská Poloma: 

24. 12. 2019 -  Utorok – Polnočná  24: 00 hod.,
25. 12. 2019 -  Streda -  Božie narodenie 11: 00 hod.,
26. 12. 2019 -  Štvrtok - Sv. Štefana  11: 00 hod.,
29. 12. 2019 -  Nedeľa  - Sv. rodiny  11: 00 hod.,
  1.   1. 2020 -  Streda - Nový rok –  11: 00 hod.,
  6.   1. 2020 -  Pondelok -  Troch Kráľov 11: 00 hod.,

Rozpis služieb Božích počas vianočných sviatkov 
do Zjavenia Krista Pána mudrcom
Evanjelický a. v. kostol Henckovce

24. 12. 2019 (utorok) Štedrý večer  15:00 hod.
25. 12. 2019 (streda) 1. slávnosť vianočná
SB spojené so spoveďou a VP  11:30 hod.
29. 12. 2019 (nedeľa) Nedeľa po Vianociach 11:00 hod.
31. 12. 2019 (utorok) 
Závierka občianskeho roka   15:00 hod.
01. 01. 2020 (streda) Nový rok  11:00 hod.
05. 01. 2020 (nedeľa) Nedeľa po Novom roku 
+ Zjavenie Krista Pána mudrcom  11:00 hod.
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Z činnosti Obecného zastupiteľstva v Henckovciach
U Z N E S E N I A

z prvého ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
obce Henckovce zo  dňa  06. decembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach                                               
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a noviel,  na svojom zasadnutí dňa 06.12.2018 
volebného obdobia 2018-2022 prijalo nasledovné  uznesenia: 
1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného za-
stupiteľstva

Uznesenie č. 1 z 06.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
A. b e r i e   n a   v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu
2. výsledky volieb do obecného zastupiteľstva
3. vystúpenie novozvolenej starostky 
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolená starostka obce Henckovce Viera Nemcová zložila zá-
konom predpísaný sľub starostu obce
2. novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Ing.Ivana Fafráková, Mgr.Jana Hu-
dáková, Mgr.Erika Jancová, Ing. Tibor Krčmár, Štefan Petergáč. 
2. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 2_z 06. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania 
OZ.
3. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie

Uznesenie č. 3_z 06. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach volí do návrhovej, volebnej a 
mandátovej komisie Ing. Tibora Krčmára, Mgr. Eriku Jancovú, Štefa-
na Petergáča
4. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasad-
nutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, 
ods. 3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 
369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 4 z 06. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach     poveruje
poslanca Ing.Tibora Krčmára  zvolávaním a vedením obecného za-
stupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta ods. 3 tretia veta, 
ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. O 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
5. Informácia o určení zástupcu starostky obce 

Uznesenie č. 5 z 06. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach   b e r i e   n a   v e d o m i e,   
že za zástupcu starostky obce bol určený Ing. Tibor Krčmár. 
6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do 
komisií a voľba predsedov komisií

Uznesenie č. 6 z 06. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach 
A.  z r i a ď u j e
komisie, a to:
1. finančnú komisiu
2. komisiu pre ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností
3. komisiu pre kultúru, šport, mládež a školstvo
4. komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verej-

ných funkcionárov
B.  určuje náplň práce komisií  a to: 
 1. finančnej komisie
 Vymedzenie úloh komisie:
�	 prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce 
�	 prerokováva a vyjadruje sa k návrhu a zmenám rozpočtu obce vrá-

tane príspevkových a rozpočtových organizácií (ďalej len rozpočtu 
obce) na príslušný rok 

�	 prerokováva a hodnotí výsledky plnenia rozpočtu obce ako i účelo-
vosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov 

�	 prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce 
�	 prerokováva a vyjadruje sa k hospodáreniu a nakladaniu s majet-

kom obce 
�	 prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného 

majetku obce 
�	 v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ 

2. komisie pre ochranu verejného poriadku a vybavovania sťaž-
ností
 Vymedzenie úloh komisie:
�	 spolupracuje pri riešení úloh na zverenom úseku činnosti v rozsahu 

stanovenom príslušnými zákonmi
�	 rieši podnety, žiadosti a sťažnosti občanov na zverenom úseku čin-

nosti 
�	 dohliada pri udržiavaní verejného poriadku v obci 
�	 prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov v oblasti svojej 

pôsobnosti 
�	 v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ
�	 prejednáva a vybavuje podnety a sťažnosti občanov

3. komisie pre kultúru, šport, mládež a školstvo
 Vymedzenie úloh komisie:
�	 spolupracuje a komunikuje s Obecným úradom a Zborom pre ob-

čianske záležitosti,    zabezpečujúcim výkon kultúry v obci 
�	 organizuje a spolupracuje s Obecným úradom pri organizovaní kul-

túrnych, športových a spoločenských podujatí v obci. 
�	 vykonáva kontrolu dodržiavania VZN v oblasti svojej pôsobnosti 
�	 v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ 

4. komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verej-
ných funkcionárov
 Vymedzenie úloh komisie:
�	 prijímať písomné oznámenia starostu obce podľa článku 7 ods.1 a 

čl.8 ods.5 Ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a 
noviel a v prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požado-
vať od dotknutých funkcionárov vysvetlenia.

�	 Podávať podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania 
podľa zákona č.511/1992 Zb. na preskúmanie úplnosti a pravdivos-
ti písomných oznámení. 

�	 Sprístupňovať (poskytovať) informácie o prijatých písomných 
oznámeniach podľa čl.7 ods.1 v rozsahu a spôsobom ustanovenom 
zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom postupe k informáciám reš-
pektujúc limity ustanovené ústavným zákonom (čl.7 ods.7 až 9).

�	 Predkladať zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochra-
ny verejného záujmu

�	 Preskúmavať podnety na začatie konania vo veci ochrany verej-
ného záujme, najmä skúmať, či obsahujú náležitosti ustanovené 
ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladať zastupiteľ-
stvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,

�	 udeľovať výnimky podľa čl.8 ods.4 starostovi obce do jedného roka 
od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl.8 ods.1 ústavného 
zákona.

�	 Kontrolovať dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustano-
vení zákona o obecnom zriadení funkcionármi obce (vrátane hlav-
ného kontrolóra) a v prípade potreby predkladať príslušné návrhy 
zastupiteľstvu. 

C. v o l í
1. predsedu komisie finančnej  Ing. Ivanu Fafrákovú 
2. predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku a vybavovania 

sťažností: Štefana Petergáča
3. predsedu komisie pre kultúru, šport, školstvo a mládež:  Mgr.Janu 

Hudákovú
4. predsedu komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov: Mgr. Eriku Jancovú.                .

D. u k l a d á
predsedom komisií
predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na 
členov komisií obecného zastupiteľstva :  
a) z poslancov
b) z  odborníkov z radov obyvateľov obce

7. Návrh na určenie mesačného platu starosty obce
Uznesenie č. 7 z 06. 12. 2018

Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 o právnom postavení a pla-
tových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom 
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najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostky Viery Nemco-
vej  vypočítaný  podľa § 3 a § 4 ods.1 bod 7 zákona č. 253/1994 Z.z o 
právnom postavení a  platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov vo výške 1,65 násobku priemernej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve  zvýšený o  0  % podľa 
§ 4 ods.2 cit.zákona. 

Prítomní poslanci:   5  (Ing.Ivana Fafráková, Mgr.Jana Hudáková, 
Mgr.Erika Jancová, Ing.Tibor Krčmár, Štefan Petergáč), 
Hlasovanie:   za: 5  proti: 0  zdržal sa:      0        

UZNESENIA
z druhého   zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Henckovciach  zo dňa  12. 12. 2018

Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach                                               
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a noviel,  na svojom zasadnutí dňa 12.12.2018 
volebného obdobia 2018-2022 prijalo nasledovné  uznesenia: 
1. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 8 z 12. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania 
OZ.
4. Rozpočet obce na rok 2019

Uznesenie č. 9 z 12. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo
1) berie na vedomie
A/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Henckovce 
na rok 2019
B/ stanovisko finančnej komisie
2) schvaľuje
 rozpočet obce Henckovce na rok 2019 v príjmovej  časti vo výške 
213 252,- € a výdavkovej časti vo výške 213 252,-€. ako vyrovnaný
5. Návrh rozpočtu obce na roky 2020 a 2021

Uznesenie č. 10 z 12. 12. 2018                                                       
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
berie na vedomie  návrh rozpočtu obce  na roky 2020 a 2021
6. Zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry.

Uznesenie č. 11 z  12. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje  v zmysle §4 ods. 5 
zákona 583/2004Z.z. O rozpočtových pravidlách v zmysle neskorších 
zmien a noviel  zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez progra-
movej štruktúry na rok 2019-2021
7. Úprava  výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských 
zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na jeden výkonový uka-
zovateľ pre rok 2019

Uznesenie č. 12 z 12. 12. 2018                                                            
A/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu prílohy č. 1 k VZN č. 
3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a 
školských  zariadení na území obce Henckovce, zriadených obcou 
Henckovce na rok 2019.  Dotácia na mzdy a prevádzku na jedného 
žiaka  na rok 2019 je 3740,50  € . 
B/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu prílohy č. 2 k Dodatku 
č.1 VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka škôl a školských  zariadení na území obce Henckovce - dotácia 
na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka Centra voľného času zriadených 
na území iných obcí na rok  2019.  Dotácia na mzdy a prevádzku na 
jedného žiaka CVČ na území iných obcí sa určuje na rok 2019 –  72,- 
€  na dieťa a rok.
8. Dotácia z rozpočtu obce pre Športový stolnotenisový  klub  Henckov-
ce.

Uznesenie č. 13 z  12. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje poskytnutie dotácie 
z rozpočtu obce na rok 2019 vo výške 1200,- € pre Športový stolnote-
nisový klub Henckovce. 
9. MO Matice slovenskej Nižná Slaná - Folklórna skupina Hrabina – 
žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Henckovce na r. 2019

Uznesenie č. 14 z 12. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo  v Henckovciach  schvaľuje  finančný príspevok 
z rozpočtu obce Henckovce na rok 2019, vo výške 150,- Eúr pre MO 
Matice slovenskej v Nižnej Slanej.          
                                                           
Prítomní poslanci: 5  (Ing.Ivana Fafráková, Mgr.Jana Hudáková, 
Mgr.Erika Jancová, Ing.Tibor Krčmár, Štefan Petergáč), 
Hlasovanie:   za: 5  proti: 0  zdržal sa:         0                                                                                                                             

UZNESENIA
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Henckovciach  zo 

dňa 27. februára 2019

Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach                                               
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a noviel,  na svojom zasadnutí dňa  27. febru-
ára 2019 prijalo nasledovné  uznesenia:    
1. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 15 z 27. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje  program rokovania 
Obecného zastupiteľstva
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie

Uznesenie č. 16 z 27. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: volí  návrhovú  a volebnú  
komisiu v zložení: Ing. Tibor Krčmár, Štefan Petergáč
3. Návrhy a voľba členov jednotlivých komisií OZ v Henckovciach

Uznesenie č. 17 z 27. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  v o l í
1. členov komisie finančnej v tomto zložení:  Ing.Tibor Krčmár, Mgr.

Erika Jancová, Mgr.Jana Hudáková, Štefan Petergáč 
2. členov komisie pre ochranu verejného poriadku a vybavovania 

sťažností v tomto zložení: Ing. Tibor Krčmár 
3. členov komisie pre kultúru, šport, školstvo a mládež v tomto zlo-

žení: Mgr. Erika Jancová, Slavomír Fafrák, Mgr.Denisa Revajová, 
Ing.Mgr. Ľuboslava Kroupová.

4. členov komisie o ochrane verejného záujmu v tomto zložení:  Ing.
Ivana Fafráková, Mgr.Jana Hudáková, Ing.Tibor Krčmár, Štefan 
Petergáč.

4. Odmeňovanie poslancov a členov komisií. Zmena prílohy č. 1 Zásad 
odmeňovania volených funkcionárov a poslancov obecného zastupi-
teľstva, členov komisií Obce Henckovce

Uznesenie č. 18 z 27. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje
zmenu prílohy č. 1 k Zásadám odmeňovania volených funkcionárov a 
poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií Obce Henckovce.
5. Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine materskej školy        

Uznesenie č.19 z 27. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje
Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Materskej školy Henckovce  vyda-
nej Okresným úradom Rožňava, v znení dodatku č. 1/2002 a dodatku 
č.2/2007 vydaného Obcou Henckovce. 
6. Výpočet triedenia komunálneho odpadu. 

Uznesenie č. 20 z 27. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach berie na vedomie výpočet vy-
triedenia komunálneho odpadu za rok 2018. 
7. Podanie žiadosti na zateplenie budovy Obecného úradu na Envi-
rofond.

Uznesenie č. 21 z 27. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach súhlasí  
A/ s  podaním  projektu na zateplenie budovy Obecného úradu na En-
virofond
B/ s 5 % spolufinancovaním projektu na zateplenie budovy Obecného 
úradu 
8. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018 
a správa o výsledku finančnej kontroly za 2. polrok 2018

Uznesenie č. 22 z 27. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach   berie na vedomie:
A/ Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
B/ Správu o výsledku finančnej kontroly č. 3/2018 vykonanej za 2.po-
lrok 2018
9. Odmena hlavnému kontrolórovi obce za 2. polrok 2018

Uznesenie č. 23 z 27. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  schvaľuje odmenu hlavnému 
kontrolórovi obce  za 2. polrok r. 2018 vo výške 30 % z mesačného 
platu hlavného kontrolóra za 6. mesiacov.

Prítomní poslanci:  5 (Ing.Ivana Fafráková, Mgr.Jana Hudáková, Mgr.
Erika Jancová, Ing.Tibor Krčmár, Štefan Petergáč)
Hlasovanie:   za: 5                         proti: 0                     zdržal sa: 0
                       

UZNESENIA
zo  štvrtého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Henckovciach  zo dňa 16. mája 2019

Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach                                               
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v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a noviel,  na svojom zasadnutí dňa  16. mája 
2019 prijalo nasledovné  uznesenia:  
1. Zloženie sľubu poslankyne OZ

Uznesenie č. 24 zo 16. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  k o n š t a t u j e,    ž e    zvo-
lená poslankyňa OZ v Henckovciach Ing. Mgr.Ľuboslava Kroupová 
zložila zákonom predpísaný sľub poslanca OZ.
2. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 25zo 16. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje  program rokovania 
Obecného zastupiteľstva
3.Voľba návrhovej a volebnej komisie

Uznesenie č. 26 zo 16. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: volí  návrhovú a volebnú ko-
misiu v zložení: Ing.Ivana Fafráková, Mgr.Jana Hudáková
4. Záverečný účet obce Henckovce č. 2017

Uznesenie č. 27zo 16. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: 
A/ berie na vedomie správu nezávislej auditorky Ing.Moniky Kešelá-
kovej k záverečnému účtu obce Henckovce za rok 2018
B/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k závereč-
nému účtu obce Henckovce za rok 2018
C/ schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce bez vý-
hrad 
D/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvor-
bu rezervného fondu v plnej výške v sume 16 436,66 €. 
5. Výročná správa obce Henckovce za rok 2018

Uznesenie č. 28 zo 16. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  Schvaľuje  výročnú správu 
obce Henckovce za rok 2018.
6. Použitie rezervného fondu na riešenie havarijného stavu miestnych 
komunikácií

Uznesenie č. 29 zo 16. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  Schvaľuje  použitie rezerv-
ného fondu vo výške 21.015,67 € na financovanie havarijného stavu 
– opravu miestnych komunikácií.
7. Voľba predsedu  komisie pre ochranu verejného poriadku

Uznesenie č. 30 zo 16. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  v o l í  Ing.Mgr.Ľuboslavu 
Kroupovú za predsedníčku komisie pre ochranu verejného poriadku
8. Návrh a voľba členov  komisií  OZ v Henckovciach

Uznesenie č. 31 zo 16. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  v o l í  
A/  Ing.Mgr.Ľuboslavu Kroupovú za členku finančnej komisie
B/ Ing.Mgr.Ľuboslavu Kroupovú za členku o ochrane verejného zá-
ujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
C/ Ing. Ivanu Fafrákovú, Mgr, Janu Hudákovú, Mgr.Eriku Jancovú za 
členky komisie pre ochranu verejného poriadku.
9. Vymenovanie zástupcu obce za člena školskej rady materskej školy  
v Henckovciach na obdobie r.2019-2022

Uznesenie č.32 zo 16.05.2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  schvaľuje
Mgr.Janu Hudákovú  za členku školskej rady materskej školy v 
Henckovciach, ako zástupcu obce Henckovce  na obdobie r. 2019-
2022.
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2019
                                                               

Uznesenie č. 33 zo 16. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach 
A/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Henckovce na. 2.polrok 2019
B/ poveruje hlavného kontrolóra obce Henckovce v súlade s §9 ods.3 
zákona č. 357/2015 Z.z. O finančnej kontrole a audite, v znení neskor-
ších predpisov vykonávať finančné kontroly v súlade so schváleným 
Plánom kontrolnej činnosti.

Prítomní poslanci:  4 (Ing.Ivana Fafráková, Mgr.Jana Hudáková, Mgr.
Erika Jancová, Ing.Mgr. Ľuboslava Kroupová)
Hlasovanie:   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0

UZNESENIA
z piateho   zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Henckovciach  zo dňa 15. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach                                               

v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a noviel,  na svojom zasadnutí dňa  15. augus-
ta 2019 prijalo nasledovné  uznesenia:  
1. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 34 z 15. 8. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje  program rokovania 
Obecného zastupiteľstva
2.Voľba návrhovej  komisie

Uznesenie č. 35 z 15. 8. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: volí  návrhovú komisiu v 
zložení:  Mgr.Erika Jancová, Ing.Tibor Krčmár, Ing.Mgr. Ľuboslava 
Kroupová
3. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2019 o určení výš-
ky mesačného príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach  
zriadených obcou.

Uznesenie č. 36 z 15. 8. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  sa uznáša a schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Henckovce  č.1/2019 o určení 
výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školských zariade-
niach  zriadených obcou.
4. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2019 a prvá úprava rozpočtu na 
rok 2019

Uznesenie č. 37 z 15. 8. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: 
A/ berie na vedomie plnenie rozpočtu obce Henckovce za I. polrok 
2019
B/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k I.úprave roz-
počtu
C/  schvaľuje prvú úpravu rozpočtu obce Henckovce na rok 2019
1/ navýšením v príjmovej časti vo výške 78 422,- € 
- nedaňové príjmy:    4.902,- €                                                                                                              
- prevod z RF    5.272,- €                                                        
- dotácie:     78.611,- €                                                            
- Prevod finančných prostriedkov z r.2018:
     -  10 363,- €                              
                            
2/ navýšením vo výdavkovej časti vo výške 78 422,-€
–    bežný rozpočet    40 422,- €
3. kapitálový rozpočet   0,- €
4. finančné operácie-úver    38 000,- €

3/ Presunmi medzi kapitolami a položkami:  
bežný rozpočet    + 47 985,-€   
     -   1 511,- €
kapitálový rozpočet    -  46 474,- €
5. Program  rozvoja obce Henckovce 

Uznesenie č. 38 z 15. 8. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  schvaľuje
Program   rozvoja obce Henckovce  na roky 2018 – 2014
6. Správa o výsledku finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce 
Henckovce 

Uznesenie č. 39 z 15. 8. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  berie na vedomie
A/ správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 1/2019 vykona-
nej podľa §9 zákona č. 357/2015 Z.z. O finančnej kontrole a audite a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a Plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Henckovce na I. polrok 2019.
B/ správu o výsledku finančnej kontroly  č. 2/2019 vykonanej podľa 
§9 zákona č. 357/2015 Z.z. O finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a Plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Henckovce na I. polrok 2019.
7. Miestna komunikácia v lokalite „Konopiská II“ -  Na priekope

Uznesenie č. 41  z  15. 8. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: sa uznáša a čestne vyhlasuje, 
že miestna komunikácia nachádzajúca sa v k.ú. Obce Henckovce, v 
lokalite „Konopiská II – Na priekope“ na časti pozemku registra „C“ 
662/1 pod ktorou sa nachádza súkromný pozemok  je verejnoprospeš-
ná stavba.
8. Mária Dovcová, Henckovce č. 81 – Žiadosť o poskytnutie palivo-
vého dreva

Uznesenie č. 42  z 15. 8. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje poskytnutie príspe-
vku na dovoz dreva
9. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce 
Henckovce za rok 2018.
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Uznesenie č. 43 z 15. 8. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach berie na vedomie Správu o 
plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Henckovce 
za rok 2018.
10. Správa o situácii po povodni v obci dňa 7.8.2010

Uznesenie č. 44 z 15. 8. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach berie na vedomie Správu  sta-
rostky obce o stave a situácii 
v obci po prívalových dažďoch extrémnej intenzity a povodni dňa 
7.8.2019, kedy bol vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity  a spô-
sobených škodách na majetku obce a v obci.
11.  Žiadosť Márie Dovčíkovej, Henckovce č. 52 o odstránenie dlhodo-
bého problému, prívalovej vody od cintorína.

Uznesenie č. 45 z 15. 8. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach prerokovolo žiadosť Márie 
Dovčíkovej, Henckovce č.52 o odkanalizovanie a vybudovanie regu-
lovaného rigolu na jej pozemku a konštatuje, že obec nie je kompetent-
ná ani oprávnená riešiť tento problém a finančne riešiť protipovodňové 
opatrenia na cudzích a súkromných pozemkoch.  Doporučujeme riešiť 
túto záležitosť s Poľnohospodárskym družstvom v Gemerskej Polome, 
ktorý poľnohospodárske pozemky užíva. 
12. Správa o rekonštrukcii a oprave miestnych komunikácii v obci 
Henckovce.

Uznesenie č. 46 z 15. 8. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach berie na vedomie Správu  sta-
rostky obce o rekonštrukcií a oprave miestnych komunikácii  (Katolíc-
ka lúka, Kubík, Konopiská I, Konopiská II – Na priekope)
a navýšení rozpočtu z dôvodu nepredvídaných okolností, navýšenia 
výmery a nevyhnutnej úprave podkladu pod asfaltom. 

Prítomní poslanci:  5 (Ing.Ivana Fafráková, Mgr.Jana Hudáková, Mgr.
Erika Jancová, Ing.Tibor Krčmár,  Ing.Mgr. Ľuboslava Kroupová)
Hlasovanie:   za: 5    proti: 0  zdržal sa: 0

UZNESENIA
zo šiesteho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Henckovciach  zo dňa 21. novembra 2019

Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach                                               
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a noviel, na svojom zasadnutí dňa  21.11. 2019 
prijalo nasledovné  uznesenia:  
1. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č.47 z 21.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje  program rokovania 
Obecného zastupiteľstva

2.Voľba návrhovej  komisie
Uznesenie č.48 z 21. 11. 2019

Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: volí 
A/ návrhovú komisiu v zložení: Ing.Ivanu Fafrákovú, Ing. Tibora 
Krčmára 
3. Návrh rozpočtu obce Henckovce na roky 2020-2022

Uznesenie č. 49 z 21. 11. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach 
A/ prerokovalo  návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022
B/ ukladá starostke obce zverejniť návrh rozpočtu na roky 2020-2022 
na úradnej tabuli obce Henckovce a webovej stránke obce na dobu 15 
dní do schválenia rozpočtu obce. 

Prítomní poslanci:  5 (Ing.Ivana Fafráková, Mgr.Jana Hudáková, Mgr.
Erika Černická, Ing.Tibor Krčmár,  Ing.Mgr. Ľuboslava Kroupová)
Hlasovanie:   za: 5                     proti: 0                     zdržal sa: 0
4. Úprava poplatku za komunálny odpad

Uznesenie č. 50 z 21. 11. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach 
A/ prerokovalo zvýšenie poplatku za komunálny odpad z 0,030 € na 
0,035 € za osobu a deň.
B/ ukladá starostke obce vypracovať dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014 o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady na území obce Henckovce
a zverejniť na úradnej tabuli a webovej stránke obce Henckovce na 
do 15 dní do schválenia dodatku č. 2. k VZN č.2/2014 o miestnych 
daniach. 

UZNESENIA 
zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Henckovciach  zo dňa 12.decembra 2019

Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach                                               
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a noviel,  na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 
volebného obdobia 2018-2022 prijalo nasledovné  uznesenia: 
1. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č.51 z 12.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania 
OZ.
2. Rozpočet obce na rok 2020

Uznesenie č. 52 z 12. 12. 2019
Obecné zastupiteľstvo
1) berie na vedomie
A/stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Henckovce 
na rok 2020
B/ stanovisko finančnej komisie
2) schvaľuje
 rozpočet obce Henckovce na rok 2020 v príjmovej  časti vo výške 
172 869,- € a výdavkovej časti vo výške 172 869,-€. ako vyrovnaný
5. Návrh rozpočtu obce na roky 2021 a 2022

Uznesenie č.  53 z 12. 12. 2019                                                       
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
berie na vedomie  návrh rozpočtu obce  na roky 2021 a 2022
6. Zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry.

Uznesenie č. 54 z  12. 12. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje  v zmysle §4 ods. 5 
zákona 583/2004Z.z. O rozpočtových pravidlách v zmysle neskorších 
zmien a noviel  zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez progra-
movej štruktúry na roky 2020-2022
7. Úprava  výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských 
zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na jeden výkonový uka-
zovateľ pre rok 2020

Uznesenie č. 55 z 12. 12. 2019                                                            
A/Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu prílohy č. 1 k VZN č. 
3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a 
školských  zariadení na území obce Henckovce, zriadených obcou 
Henckovce na rok 2020.  Dotácia na mzdy a prevádzku na jedného 
žiaka  na rok 2019 je 3185,79  € . 
B/Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu prílohy č. 2 k Dodatku č.1 
VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
škôl a školských  zariadení na území obce Henckovce - dotácia na 
prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka Centra voľného času zriadených na 
území iných obcí na rok  2020.  Dotácia na mzdy a prevádzku na jed-
ného žiaka CVČ na území iných obcí sa určuje na rok 2020 –  72,- €  
na dieťa a rok.
8. Dotácia z rozpočtu obce pre Športový stolnotenisový  klub  Henckov-
ce.

Uznesenie č. 56 z  12. 12. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje poskytnutie dotácie 
z rozpočtu obce na rok 2020 vo výške 1000,- € pre Športový stolnote-
nisový klub Henckovce. 
9. Dodatok č. 2 k VZN č.2/2014 o miestnych daniach a poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zmena poplatku za ko-
munálne odpady.

Uznesenie č. 57  z 12. 12. 2019
Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na Dodatku č. 2 k Všeobecne záväz-
nému nariadeniu č. 2/2014 o miestnych daniach a poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady  na území obce Henckovce.
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Henckovce na 
1.polrok 2020

Uznesenie č. 58 z 12. 12. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
2. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.pol-

rok 2019
3. poveruje hlavného kontrolóra obce Henckovce v súlade s § 12. 

ods. 2 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite, v znení neskorších predpisov vykonať kontroly v súlade so 
schváleným Plánom kontrolnej činnosti.

Prítomní poslanci:   5  (Ing.Ivana Fafráková,  Mgr.Jana Hudáková, 
Mgr.Erika Jancová, Ing.Tibor Krčmár, Ing.Mgr.Ľuboslava Kroupová), 
Hlasovanie:   za: 5 proti: 0  zdržal sa: 0



december 2019 7

Obec Henckovce 
hodnotí svoju činnosť za rok 2019

Koniec roka je tradične ob-
dobím kedy sa zamýšľame, čo sa 
nám počas uplynulého  roka  po-
darilo, čo sme stihli urobiť, ale aj 
to čo sa nám nepodarilo urobiť, 
alebo dokončiť. 

Bol to náročný rok na psy-
chologické momenty v živote tej-
to obce. V tomto roku sme zažili 
to čo v existencii tejto obce mož-
no ešte nikdy nebolo. Supercela 
sprevádzaná dažďom extrémnej 
intenzity spôsobila veľkú povod-
ňovú aktivitu. Boli spôsobené 
veľké škody na obecnom majet-
ku, majetku občanov, Lesov SR, 
Poľnohospodárskeho družstva 
a Lesného a pozemkového spo-
ločenstva.  Na odstránenie škôd 
po povodni Obec Henckovce 
vynaložila finančné prostriedky 
až do výšky 12 055,- €. V rámci 
odstránenia škôd po povodni boli 
opravené cesty do Dolinky, Pase-
ky a na cintorín. Vyhĺbené boli ri-
goly a prepust na ceste na Paseky. 
Postavený bol nový oporný múr 
pri potoku Dolina, spevnené zá-
klady na moste pri predajni Jed-
nota. Vyviezli sa tri kontajnery 
naplaveného odpadu. Nie všetky 
škody sa podarilo odstrániť a dať 
do pôvodného stavu a to z dôvo-
du nedostatku financií. Odstránil 

sa hlavne havarijný stav po po-
vodni. 

Ale ako sa povie po každej 
búrke víde slnko a život pokraču-
je ďalej, tak aj život v našej obci 
išiel ďalej. Po rokoch šetrenia 
sa nám podaril dokončiť rekon-
štrukciu a opravu zostávajúcich 
miestnych komunikácií v celko-
vej výške 42.241,- €. Môžeme 
si povedať, že cesty v  celej obci 
máme zrekonštruované. Dokonca 
aj cesty na Paseky a do Dolinky 
sú v dobrom technickom stave, 
ktoré sa opravili v rámci odstrá-
nenia škôd po povodni, ktoré 
tieto cesty poškodila vo veľkom 
rozsahu.  Urobené boli dva pre-
pusty na Katolíckej lúke a pri Ex-
presse v celkovej výške 850,- €. 

Previedla sa rekonštrukcia 
strechy na starej škole, ktorá bola 
v zlom technickom stave.  Z Mi-
nisterstva financií bola na túto re-
konštrukciu obci poskytnutá úče-
lová dotácia vo výške 10.000,- €, 
ktorá bola doplnená z výjazdové-
ho rokovania vlády o ďalších 20 
000,- €. 

V starej škole sa vymenili 
okná v celkovej hodnote 15.000,- 
€. Na výmenu okien boli po-
skytnuté financie z Ministerstva 
financií vo výške 13.500,- €. 

Obec Henckovce , správca miestnych daní a poplatku upozorňuje občanov

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ /
POZEMKOV A STAVIEB/:
Daňovník, ktorý má nárok na zní-
ženie dane z nehnuteľností, musí 
tento nárok uplatniť v priznaní 
alebo v čiastkovom priznaní na 
to zdaňovacie obdobie, na kto-
ré mu prvýkrát vzniká nárok na 
zníženie, najneskôr v lehote do 
31 januára príslušného zdaňo-
vacieho obdobia, inak nárok na 
príslušné zdaňovacie obdobie za-
niká. Priznanie, alebo čiastkové 
priznanie k dani z nehnuteľností 
je povinný podať príslušnému 
správcovi dane do 31. januára 
2020 ten daňovník, ktorý sa stal 
vlastníkom, správcom, nájom-

com alebo užívateľom novej 
nehnuteľnosti, alebo mu zaniklo 
vlastníctvo, správa, nájom alebo 
užívanie nehnuteľnosti a tiež, 
ak došlo k zmene druhu alebo 
výmery pozemku, účelu využi-
tia stavby, v období do 31. 12. 
2019. Ak v priebehu zdaňovacie-
ho obdobia daňovník nadobudne 
nehnuteľnosť vydražením alebo 
dedením, je povinný podať pri-
znanie alebo čiastkové priznanie 
k dani z nehnuteľností do 30 dní 
od vzniku daňovej povinnosti (v 
prípade dedenia do 30 dní odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti 
osvedčenia o dedičstve).

Správca miestnych daní a poplatku upozorňuje občanov na povinnosti 
vyplývajúce z platného Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady č. 2/2014 v súlade so zákonom č.582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a poplatku:

DAŇ ZA PSA:
Ak v priebehu zdaňovacieho 
obdobia vznikne, alebo zanikne 
daňová povinnosť k dani za psa, 
je daňovník povinný podať čiast-
kové priznanie k dani za psa naj-
neskôr do 30 dní odo dňa vzniku 
alebo zániku daňovej povinnosti
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJ-
NÉHO PRIESTRANSTVA:
Daňovník dane za užívanie ve-
rejného priestranstva je povinný 
oznámiť svoj zámer osobitného 
užívania verejného priestranstva 
správcovi dane a osobne alebo pí-
somne podať oznámenie o začatí 
užívania verejného priestranstva 
najneskôr v deň vzniku daňovej 
povinnosti,
POPLATOK 
ZA KOMUNÁLNE ODPADY:
Poplatník poplatku za komunál-
ne odpady je povinný v lehote 

do 30 dní oznámiť obci vznik, 
zánik a zmenu skutočností rozho-
dujúcich na vyrubenie poplatku. 
Poplatníci, ktorí si chcú uplatniť 
nárok na zníženie poplatku za ko-
munálne odpady z dôvodu štúdia 
alebo zamestnania, sú povinní 
podklady predložiť do 30 dní od 
začiatku zdaňovacieho obdobia, 
teda do 30. januára. Dátum vy-
stavenia dokladu musí byť zhod-
ný so zdaňovacím obdobím, na 
ktoré si poplatník uplatňuje ná-
rok na zníženie, to znamená, že 
doklady musia byť vyhotovené s 
dátumom január 2020. 
V zmysle § 155 Daňového po-
riadku správca dane uloží po-
kutu za správny delikt, ktorého 
sa dopustí ten, kto nepodá da-
ňové priznanie alebo si nesplní 
oznamovaciu povinnosť v usta-
novenej lehote.

Priebežne bola vykonávaná 
bežná prevádzka obce pracov-
níkmi aktivačných prác, čistili sa 
rigoly, kosili a čistili sa verejné 
priestranstvá a cintorín, Udržia-
vala sa verejná zeleň a čistota v 
obci a odstraňovali sa škody po 
povodni. 

Aj v tomto roku  sme si pri-
pomenuli významné údalosti ako 
Oslobodenie obce, Deň víťzastva  
na fašizmom a SNP a to klade-
ním vencov za účasti SZPB v 
Henckovciach, zástupcov obce 
a občanov obce. Na počesť SNP 
bola zapálená vatra.

Začiatkom roka v spoluprá-
ci so ŠK stolnotenisovým sme 
usporiadali Novoročný stolnote-
nisový turnaj o pohár starostky 
obce. V tomto roku sa konal aj 

20.ročník turistického  výstupu 
na Lúšice. 

V júni sa konal tretí ročník 
„Dňa detí a rodiny“, ktorú  sme 
zorganizovali v spoluprácou s fir-
mou OCHES Fafrák-Fafráková.

Aj v tomto roku pripravuje-
me vianočnú „Štefánsku zába-
vu“, ktorá má už svoju tradíciu.

Koniec roka oslávime vare-
ným vínom a ohňostrojom.

 
Na záver roka sa chcem po-

ďakovať za dobrú prácu Obec-
nému zastupiteľstvu, pracovní-
kom obce, pracovníkom aktivač-
ných prác a všetkým občanom, 
ktorí majú záujem o našu obec 
a podieľajú za na jej prosperite. 

Viera Nemcová, 
starostka obce
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Dňa 07.08. 2019 v čase od 17:00 hod. zasiahol územie obce prívalový 
dážď extrémnej intenzity, vnútorné a svahové vody. Došlo k zapla-
veniu veľkej časti obce z prívalovej dažďovej vody a bolo ohrozené 
zdravie a majetok občanov. 
Dažďová voda zaplavila rodinné domy, budovy, studne, pivnice a 
suterény rodinných domov, žumpy a záhrady občanov, miestne ko-
munikácie boli neprejazdné  (cca 550m) a poľnohospodársku pôdu. 
Obecné rigoly neboli schopné odviesť dažďovú vodu.  Voda stekala po 
miestnych komunikáciach. Vybreženie vôd z potoka Pališov, Šantivý a 
Dolina, rieka Slaná a jej prítoky. Zosuvy pôdy na št.cestu I/67 v časti 
Medvedzia, v časti okolo cintorína,  v časti Dolina a v lokalite Jarok pri 
rómskych obydliach.  Vážne bol poškodený most pod štátnou cestou v 
centre obce, voda strhla podporné a oporné múry.
Od 18:30 sme začali za pomoci dobrovoľníkov a traktora s ochranný-
mi prácami s  odstránením naplavením v potoku Dolina v intraviláne 
obce a naplavenín štrku a kameniva v lokalite Za vodou – Dolinka.  Za 
pomoci Hasičského a záchranného zboru sa urobili opatrenia na spre-
jazdnenie št. cesty. I/67, odstraňovali pováľané stromy, naplaveniny 
a zosunutá pôda, vyčerpávala sa voda z pivníc, dvorov a suterénov 
domov.

Z dôvodu vážnej situácie v obci bolo nevyhnutné vyhlásiť najvyšší III. 
stupeň povodňovej aktivity. 
1. Obec Henckovce - vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity o 

18.30 hod. 07.08. 2019 starostkou obce pre k. ú. obce,
2. Obec Henckovce – odvolanie III. Stupňa povodňovej aktivity o 

7:00 hod. 08.08. 2019 starostkou obce pre k.ú. obce,
3. Obec Henckovce – vyhlásenie II. Stupňa povodňovej aktivity o 

7:00 hod. 08.08.2019 starostkou obce pre k.ú. obce. 
4. Obec Henckovce – odvolanie II. Stupňa povodňovej aktivity o 

15.00 hod. 09.09. 2019 starostkou obce pre k.ú. obce,

Túto supercelu predchádzáli tri búrky, ktoré sa stupňovali a posledná 
to ukončila povodňou. 

Od vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity až po jeho ukončenie sa 
odstraňovali následky povodne. Čistili sa rigoly, ulice od nánosov a 
odpratávala zemina zo spadnutých svahov. Vysypávali sa vymyté jamy 
a okraje ciest.  Naplavený odpad sa dával do veľkoobjemových kontaj-
nerov.  Opravili a dali sa do pôvodného stavu,  za pomoci ťažkej tech-
niky  cesty na Paseky a do Dolinky,   ktoré boli dosypané a vyrovnané  
štrkodrvou. Urobil sa nový rigol a prepust na zvod dažďovej vody.  
Opravila sa poškodená a zamočená strecha na kultúrnom dome a opra-
vil sa poškodený sadrokartónový strop. Do pôvodného stavu sa dala 
poškodená a podmytá cesta na cintorín. Poškodený asfalt sa nahradil 
novým.  Potok Dolina sa vyčistil od naplavenín a kameňov.  Previedla 
sa oprava a rekonštrukcia  oporného múra pri potoku Dolina, čiastočná 
oprava brehovej regulácie potoka Dolina,   opravili a spevnili sa  pod-
myté základy mosta pri predajni Jednota.  Lesy SR previedli opravu 
lesných  ciest a rigolov.  Zo strany Lesov SR bola prevedená čiastočná 
regulácia potoka  Dolina, odstraňovali sa prekážky obmedzujúce ply-
nulý tok a odtok vody. Sprietočnenenie zanesených korýt a ochrana 
vodného toku pred poškodzovaním.  Dosypávali sa veľké kamene na 
vymyté dno a brehy potoka. Použitý bol báger a nákladné auto, ktoré  
dopravilo lomový kameň. 

Týchto prác sa zúčastnili zamestnanci obce, občania aktivačných prác, 
členovia obecnej povodňovej komisia a krízového štábu a podnikate-
lia, ktorí poskytli techniku a práce.  

Dňa 09.09.2019 o 15.00 hod. boli povodňové záchranné práce ukon-
čené. Nánosy boli odstránené, miestne komunikácie a prístupové cesty 
boli dané do pôvodného stavu a sprístupnené verejnosti.  

Superce la  v  Henckovciach
Čo je supercela? Podľa wikipédie supercela je jodnobunková kon-
vektívna búrka, ktorá obsahuje jeden dlhotrvajúci, rotujúci výstupný 
prúd a dva zostupné prúdy. Tieto búrky bývajú sprevádzané divokým 
počasím – obrovskými krúpami, tornádami,m veľmi silnými nárazmi 
vetra na malom území, prípadne prívalovými zrážkami či extrémnou 
búrkovou aktivitou. Supercely sú v Európe pomerne vzácne nie však 
neobvyklé. 

Viera Nemcová, starostka obce

Niečo z nášho nárečia
rablôviť - kradnúť  štreka - železnica 
botoše - čižmy   dach - strešná krytina   
bachteren - staničná budova bútor - nábytok 
mactará - stará mama  hlädidlo - zrkadlo 
apostarý - starý otec  koch - komín 
harajší - hrmoce   šerpenka - malý hrniec
šerkotka - hrkálka  hantúch - uterák
Lem sä kotí a zdochýna na tem šezlone - Iba sa váľa a spí na 
pohovke
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Čo priniesol rok 2019 a čo sa udialo v obci Henckovce

Deň detí a rodiny v Henckovciach

8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom - 
ukončenie 2. svetovej vojny v Európe74. výročie oslobodenia obce

Na mieste, kde sú na pamätnej tabuli do kameňa vryté slová na počesť 
oslobodenia našej obce a na počesť tým, ktorí v boji za slobodu obeto-
vali to najcenejšie čo mali, svoj život sme si dňa 23. januára 2019 pri-
pomenuli 74. výročie oslobodenia obce Henckovce, položením venca 
k pamätnej tabuli oslobodenia obce na kultúrnom dome. 
Kladenia vencov sa zúčastnili zástupcovia obce, členovia ZO SZPB v 
Henckovciach a občania obce. Príhovor k oslobodeniu obce predniesla 
starostka obce Viera Nemcová.
V noci z 23. na 24. január 1945 bola naša obec oslobodená spod fašis-
tickej nadvlády vojakmi rumunskej armády. 

Zástupcovia obce Henckovce v spolupráci zo ZO SZPB v Hen-
ckovciach sme si spoločne pripomenuli 74. výročie ukončenia druhej 
svetovej vojny v Európe pietnym aktom kladenia vencov k pamätnej 
tabuli obetiam 2. svetovej vojny na kultúrnom dome, dňa 7.mája 2019.

74 rokov uplynulo od chvíle, čo dlho očakávané slovo mier napl-
nilo radosťou srdcia Európanov. Prinášal im vytúžený koniec utrpenia 
a kynoženia vojakov, ale aj civilov, detí, žien i starcov. Na frontoch i v 
zázemí správa o mieri prinášala novú nádej. Nádej na pokojný život po 
šiestich tragických rokoch. 

Prvý júnový deň je už od nepamäti venovaný deťom. Myšlien-
ka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho 
detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, vo 
Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín 
schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, 
vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po 
konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň s 
cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajú-
ce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný 
ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa 
vo viac ako 21 krajinách.

V Henckovciach sa Deň detí uskutočnil 22. júna 2019 v centre 
obce Henckovce. Pre deti ale aj rodičov boli pripravené športové súťa-
že a rôzne hry, ako je skákanie vo vreci, jazda fúrikom, kreslenie, tvo-
rivé dielne a iné. Deti spolu s rodičmi aktívne súťažili a úspešne zdolá-
vali pripravené súťaže. Deti za úspešne zdolané súťaže dostali darček 
a cukrovú vatu.  Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie z opekanej 
slaninky a okapkaného chleba.  Bonusom bolo ešte maľovanie na tvár. 

Príjemnú hudobnú a tanečnú atmosféru navodila hudobná skupina 
Betliarske vidly.

O zábavno-športové podujatie sa postarala Obec Henckovce v 
spolupráci s  firmou OCHES Fafrák a Expresso Fafráková, ktorí boli 
spoločne s Obcou Henckovce spoluorganizátori a sponzori akcie.  
Naša vďaka patrí aj firme Notes Betliar,  ktorá deťom poskytla darčeky 
vo forme zošitov, výkresov a  farebných papierov. 

20. ročník 
turistického výstupu na kopec Lúšice

20. jubilejný ročník výstupu na Lúšice sa uskutočnil dňa 4.mája 2019, 
za pomerne nepriaznivého počasia.  Zahájenie bolo pred Obecným 
úradom v Henckovciach. Zraz účastníkov výstupu bol na chate na 
Kováčovej, ktorí zdolali výšku 826,6 m.n.m., v ktorej sa kopec Lúši-
ce nachádza.  Turistického výstupu sa zúčastnili priaznivci turistiky z 
obce aj z okolia. Výstup sa uskutočnil tromi trasami a to z Henckoviec, 
Nižnej Slanej a Gemerskej Polomy. Tradične bol na chate pripravený  
chutný guláš.  Najzaujímavejšou atrakciou bolo žrebovanie bohatej 
tomboly.  Účastníci obdržali účastnícky list a zapísali sa do kroniky 
výstupu.  Aj keď počasie nám neprialo, pršalo skoro celý deň, bol to 
vydarený turistický výstup. Napriek zlému počasiu sa výstupu zúčast-
nilo 60 turistov.  Poďakovanie za úspešný priebeh 20. ročníka výstupu 
na Lúšice patrí organizátorom podujatia, skvelej kuchárskej partii, ako 
aj všetkým, ktorí  sa ho zúčastnili.
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75. výročie 
Slovenského národného povstania

Slovenské národné povstanie vypuklo pred 75 rokmi. Zanechalo stopy 
po celom Slovensku, v každom meste, v každej dedine. Obec Hen-
ckovce v spolupráci zo ZO SZPB v Henckovciach zorganizovali osla-
vy na počesť  75. výročia SNP. Pietny akt kladenia vencov sa usku-
točnil dňa 28. 8. 2019 položením venca  k pamätnej tabuli SNP  na 
kultúrnom dome a k pamätníku SNP na Pališove za účasti zástupcov 
obce Nižná Slaná, kde sme si uctili a  pripomenuli odkaz SNP.  Sláv-
nostný príhovor predniesla starostka obce Henckovce Viera Nemcová.
Bola to veľká chvíľa našej histórie. Odkázala nám: vážte si slobodu, 
stojte na strane pravdy a spravodlivosti a konajte odvážne. A táto veľ-
ká chvíľa našej histórie je spätá aj s naším každodenným životom, tým 
že pred 75 rokmi nám pomohla robiť náš svet lepším a spravodlivej-
ším teraz aj v budúcnosti. 
 Na počesť SNP bola zapálená táborová vatra, o ktorú sa postarala 
mládež z obce v spolupráci s pracovníkmi obce za čo im patrí naše 
poďakovanie. 

Úcta k starším

Október  nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá 
môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, 
ktorí ste tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k vám, milí naši 
otcovia, mamy a naši prarodičia.

Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou 
súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší 
ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré 
odovzdávajú nám, mladším. Nemali by sme zabúdať na pozdrav, 
ktorý je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému 
človeku - bez rozdielu veku. Láska a úcta k starším ľuďom je vysoko 
cenená a dôležitá aj v kresťanstve. Je dokonca prirodzeným zákonom, 
ktorý poznajú všetky národy.

Starší ľudia nie ste menejcenní, máte síce určité zdravotné ťažkosti, 
mnohí aj zložité životné pomery, ale napriek tomu,  je vo vašich očiach 
spokojnosť a radosť. Ste krásni aj vďaka svojej životnej múdrosti. 

Október mesiac, kedy si vás s úctou a láskou pripomíname. 
Všetkým  vám prajeme, aby vaši blízki mali nielen v tomto 
mesiaci,  ale aj  po celý rok  pochopenie pre vašu neistú chôdzu, 
trasľavé ruky, váš zhoršujúci sa zdravotný stav, aby vždy stáli pri vás 
tak, ako ste  vy stáli pri svojich deťoch, v dobrom aj v zlom. Dovoľte, 
aby sme vám z úprimného srdca zaželali božie požehnanie, pevné 
zdravie, veselú myseľ, veľa spriaznených blízkych priateľov a len tie 
najlepšie medziľudské vzťahy, dlhý život, vďačnosť a pomoc vašich 
detí. Nech je jeseň vášho života slnečná, plná lásky a pochopenia zo 
stany vašich najbližších.

V stredu 6. 11. 2019 sme spolu strávili príjemné slávnostné 
popoludnie. Aspoň takto vám dala Materská škola Henckovce najavo, 
že na vás myslíme a že vás máme radi. Veríme, že ste mali príjemný 
zážitok  z tohto stretnutia a radosť z vašich vnúčat, ktoré sa prezentovali 
detským pásmom piesní, básní a tanca venované vám naši milí starí 
rodičia.

Materská škola Henckovce
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RECEPTY NA VIANOCEVIETE ŽE
• Slovensko je po Rakúsku druhou najlesnatejšou krajinou v 

strednej Európe? Lesy zaberajú takmer 40 % územia Slovenska, 
zatiaľ čo v Rakúsku je to o 6 % viac.

• Bratislava a Viedeň sú dve najbližšie ležiace hlavné mestá v Eu-
rópe? Oddeľuje ich len necelých 60 km.

• podľa niektorých výpočtov sa za geografický stred Európy pova-
žuje bod pri rímskokatolíckom Kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorý leží 
nad obcou Kremnické Bane? Prečítať si to možno aj na informačnej 
tabuli umiestnenej na balvane pri kostole.

• tradičná slovenská špecialita z ovčieho syra sa v rámci Európskej 
únie môže produkovať už iba na Slovensku a to pod názvom Slo-
venská bryndza? Vyrába sa z nepasterizovaného ovčieho mlieka 
od oviec chovaných na strednom, severnom a východnom Sloven-
sku.

• jedným z najpopulárnejších športov na Slovensku je ľadový ho-
kej? To, že Slováci ho vedia aj hrať, dokazuje zlatá medaila z MS 
2002 vo švédskom meste Göteborg a veľký počet kvalitných hrá-
čov v najlepších zahraničných ligách. Viac o histórii a súčasnosti 
tohto športu na Slovensku sa dá dozvedieť v Sieni slávy slovenské-
ho hokeja na Bratislavskom hrade.

• vynálezcom padáka je Slovák Štefan Banič? Žil v rokoch 1870 
– 1941 a pracoval aj v USA. Práve tu v r. 1914 svoj vynález otes-
toval pred patentovou komisiou skokom z vysokej budovy. Padák 
potom patril k štandardnému vybaveniu americkej armády počas 
prvej svetovej vojny.

• Keď zomrel posledný mamut, egyptské pyramídy mali už viac ako 
100 rokov

• Kváskový chlieb poznajú už 6000 rokov Kváskový chlieb vynašli 
už 6000 rokov pred našim letopočtom v Egypte, kde sa vo veľkom 
pestovala pšenica. Na kameňoch sa rozdrvilo zrno, pridala sa voda, 
soľ, semienka a med. Na proces kvasenia prišli Egypťania zrejme 
náhodou, keď zabudli cesto dlhší čas na slnku a ono vykyslo. Po 
upečení vznikla lahodná pochúťka s chrumkavou kôrkou a kyp-
rým stredom, ktorej sa dovtedy tradičné placky nemohli vyrovnať. 
I preto sa tento spôsob prípravy začal veľmi rýchlo šíriť. Chlebu sa 
potom po celé stáročia dostávalo náležitých pôct a stal sa základnou 
potravinou vo všetkých kútoch sveta

• Kvások nie sú kvasnice Je veľký rozdiel v tom, či sa na výrobu 
chleba používa kvások alebo kvasnice, čiže droždie. Priemyselné 
droždie je umelo vypestované a obsahuje iba jeden druh baktérií , 
ktoré sú výsledkom tzv. alkoholového kvasenia. Naproti tomu kvá-
sok obsahuje viac druhov zdraviu prospešných kvasných baktérií a 
je výsledkom mliečneho kvasenia. Mliečne baktérie v kváskovom 
chlebe prispievajú k zdravej črevnej mikroflóre a zaručujú jeho vy-
sokú prirodzenú trvanlivosť.

Sušienky s jamkou.
Zoznam ingrediencií
Cesto: 
210 g hladkej múky
210 g práškového cukru
180 g Hery maslovej
50 g jemne mletých vlašských orechov
Náplň:  kyslá marmeláda (malinová, višňová, ríbezľová)
Postup prípravy
Príprava sušienok je veľmi jednoduchá. Z múky, cukru, orechov a 
Hery maslovej vypracujte hladké a nelepivé cesto. Dajte ho aspoň na 2 
hodiny odpočinúť do chladničky.
Potom z cesta vyvaľkajte tenký valček a z neho vytvorte guľky s prie-
merom cca 2 cm. Tie ukladajte na plech vyložený papierom na peče-
nie. Do každej guľky urobte vareškou menšiu jamku a dajte plech ešte 
na hodinu do chladničky. Potom všetko vyberte a pečte na 155 °C cca 
10 minút, kým sušienky nezozlatnú.
Naplňte sušienky marmeládou pomocou vrecúška na zdobenie. Je len 
na vás, či dáte marmeládu do sušienok pred pečením, alebo až po ňom.

Orechovo-čokoládové rezy
INGREDIENCIE :
Cesto: 
250 g hladká múka, 25 g kakao, 125 g Palmarín (maslo), 80 g práškový 
cukor, 3 ks žĺtky, 1 PL voda 
Plnka: 
200 g tmavá čokoláda, 80 g palmarín s maslom, 300 g med, 5 ks vajcia, 
100 g trstinová cukor, 200 g hrozienka, 200 ml rum, 300 g vlašské 
orechy-
Postup:
1. Hrozienka zalejeme rumom a necháme aspoň 30 minút postáť. Po-

tom precedíme.
2. V miske zmiešame všetky suroviny na cesto a rovnomerne vtlačíme 

na plech vystlaný papierom na pečenie.
3. Vo vodnom kúpeli roztopíme čokoládu s Palmarinom s maslom 

a necháme trochu vychladnúť. V miske zmiešame cukor, vajcia a 
med. Postupne pridáme roztopenú čokoládu, hrozienka a nahrubo 
nasekané orechy.

4. Zmes vylejeme na korpus a dáme piecť do vyhriatej rúry na 160 
stupňov na približne hodinu.

5. Po upečení necháme koláč úplne vychladnúť, ideálne odležať cez 
noc v chladničke. Potom nakrájame na rezy s podávame.

Vianočné vinše
Jä som malý vinšovníček, moje meno je Janíček.
Vinšujem tomuto domu, zdravie, šťastia aj pohodu.
Vašej dcére dobrého muža, gazdinej plnú komoru zrna.
Veľkú úrodu gazdovi na poli, a v maštali dva statné voly.
K tomu na stole peceň bieleho chleba, toliare v hrnci 
a slaniny toľko koľko treba.
Vinšujem Vám toľko teličiek, koľko máte doma lyžičiek.
Vinšujem Vám toľko volov, koľko máte v plote kolov.
Aby ste nič nežiadali, aby ste to všetko mali.
Za to mojo vinšovanie toliarik mi dajte, ale keď nemáte
nič sa nestarajte, zbohom ostávajte.

Doma ste doma 
Doma ste doma, môj lúbi koma, za stolom sedíte na zuzáky hľädíte.
A pre Vás koma, tri holby vína härdú nevestu pre Vášho syna.
Pani gazdiná kvitne ak ruža, Vašej Marinke peknieho muža.
Nie tak peknieho ako dobrieho, to Vám vinšujem zo särca mého.
Na pervie svätky velo radosti, v novom roku menej starosti.
Za vinšovanie dajte darunky, a k tomu ešte dva, tri korunky.

K vianočnej pohode

Hovorí svokra rodine: 
- Keď zomriem, tak ma pochovajte v tom hrubom kožuchu 
zo zajačiny. 
Zať zalomí rukami a povie:
- mamička, na čo Vám bude kožuch, ved v pekle je dosť teplo.

Stará žena leží na smrteľnej posteli  a hovorí: 
- Muž môj ak zomriem, tak ma daj spáliť a rozsyp ma po záhrade.
- čo si šialená? Zafúka vietor a mám ťa opäť v kuchyni. 

Sudca hovorí obžalovanému
- Museli ste predsa zbadať, že ste vzali cudziu peňaženku!
- Možno, ale peniaze sa mi videli akési známe. 
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Jeseň 
Vinobranie
Vinobranie predstavuje obdobie medzi zberom na poliach a jesennou 
výsadbou. V krajoch, kde boli vinohrady, patrilo vinobranie k najväč-
ším sviatkom v roku – spravidla vtedy, keď bola úroda vína obzvlášť 
dobrá. Ženy zbierali strapce vína do košov a tie potom odnášali do 
kadí. Tomu ale predchádzal jeden prastarý zvyk – „zarážanie hory“ 
.  V predvečer sviatku narodenia Panny Márie (8.9) strážca vinohradu 
nechal v kostole pri spovedi posvätiť kyticu poľných kvetov. Potom 
sa odobral k vinohradu, kde nabodol jablko a k nemu priviazal kyticu. 
Potom vykopal jamu, položil cez ňu takto ozdobené bidlo a rozrobil 
oheň, na ktorom spálil posvätenú kyticu z minulého roku. Potom pri-
šiel starosta s hospodárom, trikrát obišli jamu, pokropili ju svätenou 
vodou a pomodlili sa. Modlitby boli smerované najmä k sv. Urbanovi 
– patrónovi všetkých vinárov. V jame vztýčili ozdobené bidlo a za-
hádzali ju. Vztýčenie bidla znamenalo, že je vinohrad uzatvorený a 
nikto do neho nesmie až do doby veľkého zberu, do doby vinobrania 
vstúpiť. Zarazenie alebo tiež zatvorenie hory bol obrad, pri ktorom sa 
zamedzilo vstupu do vinohradu všetkým, ktorí v ňom nemali čo pohľa-
dávať. Víno ako tekuté zlato dosahuje svoje najvyššie hodnoty v dobe 
zrenia, preto bolo nutné zamedziť krádežiam zrelého hrozna práve v 
období tesne pred zberom. Do uzamknutého vinohradu mohli vchá-
dzať iba jeho majiteľ a, ktorí strážili vinohrad pred škorcami ničiteľmi 
a zlodejmi. Ďalšou výnimkou potom boli chorí ľudia a tehotné ženy, 
ktorí si mohli v horúcom dni utrhnúť tri hrozná… Avšak nie zadarmo, 
iba za drobný peniaz.

Dožinky 
Kedysi sezónni robotníci chodili zarábať až na juh Slovenska, i do 
Maďarska. Slobodní ľudia sa často takto popárili. Obyčajne si mladík 
vybral takú ženu, ktorá sa mu ľúbila a potom jej aj pomáhal zberať. V 
letnom období nebolo času na zábavu, ale mladí sa roztancovali hoci-
kde, často sa stretli u bohatšieho gazdu vo dvore. Po skončení žatvy 
urobili dievky veniec z klasov obilia a zaniesli ho gazdovi a pritom 
spievali: „Gazda náš, gazda náš, dajže nám oldomáš, dajže nám ho 
z lásky, zbierali sme klásky, dajže nám ho smele, ej, žali sme vesele. 
Dajže nám ho smele, hrabali sme vesele. Už sme sa nažali žitka zele-
ného, ešte sme nepili vínka červeného“.
Dožinkový veniec mohol mať rôznu formu, získal sa splietaním do 
povriesla, bol pokropený svätenou vodou a zavesil sa do komory. 
Ozdobou venca boli kvety a farebné stuhy. Gazda všetkých pozval na 
dožinkovú hostinu. Nasledoval tanec. Po vzniku sa dožinkový veniec  
JRD odovzdával predsedovi družstva.

Dušičky - Pamiatka všetkých zomrelých (2. 11.)
Oba tieto dni spomínali pozostalí na svojich zomrelých príbuzných a 
priateľov. V týchto dňoch všetci prichádzali na cintorín, kde očistili 
okolie hrobu a poukladali vence, kvetiny a zapálili sviečku, aby sa 
potom v tichu pomodlili za spásu duší. Modlitba živých vraj pomáhala 
dušičkám očistiť svoje hriechy. Taktiež sa verilo, že počas dušičkovej 
polnoci majú duchovia bohoslužbu. Keď sa ráno ozvalo zvonenie z 
kostola, museli sa dušičky vrátiť späť do očisca. Taktiež sa hovorilo, 
že ak na Dušičky prší, duše zomrelých oplakávajú svoje hriechy.

Sviatok všetkých svätých
Na deň 1.11 pripadá sviatok Všetkých svätých a deň na to Pamiatka 
všetkých zomrelých – dušičky. Na sviatok Všetkých svätých sa pieklo 
pečivo – žemle v tvare „hnátov“, položených krížom, ktorým sa hovo-
rilo „kosti svätých“. Na druhý deň sa niekde pieklo pečivo, ktorému sa 
hovorilo „dušičky“. Bolo to štvorhranné pečivo, rozrobené z mlieka a 
plnené džemom alebo makom. Týmto pečivom boli obdarovaní žobrá-
ci a chudobní ľudia, postávajúci pri kostole alebo cintoríne.

Podľa ľudovej tradície v predvečer sviatku dušičiek vystupujú duše 
zomrelých na jednu noc z očisca, kde v plameňoch pykajú za svo-
je hriechy. V ten večer hospodár plnil lampu maslom namiesto oleja, 
aby si dušičky mohli opáleniny, spôsobené očiscom, natrieť a trochu 
ochladiť. Taktiež bývalo zvykom v tento večer vhadzovať pre dušičky 
do ohňa rôzne pokrmy, čo znamenalo čiastočné vykúpenie z hriechov 
alebo niečo také ako dušičkám na prilepšenie.

Páranie peria - páračky
Perina plná prachového peria bola oddávna súčasťou života človeka 
a každé dievča bolo rado, pokiaľ sa mohlo pochváliť svojím budúcim 
venom, ktoré obsahovalo perinu. Napárať perie do veľkej periny však 
nebolo jednoduchou a rýchlou záležitosťou. Hospodárka po celé leto 
pracovito zbierala a ukladala každé pierko a pilne šklbala či ošklbávala 
husi, aby mala na jesenné páračky dostatok peria.  Keď skončila práca 
na poliach a nastali dlhšie jesenné večery, znášala sa vždy časť ucho-
vaného peria z komory či povalu do izby, kde sa zišli ženy a dievky, 
či už príbuzenského vzťahu alebo susedky. Do izby priniesli v hrnci a 
na stôl rozprestreli len toľko peria, koľko ho mohli za večer zvládnuť. 
Pokiaľ by nejaké perie zostalo do druhého dňa nenapárané, znamenalo 
by to, že by sa hospodárke nevydarili malé húsatá. To perie, ktoré zo-
stalo sa nesmelo hádzať do kachlí, pretože by boli husi chudé. Nesme-
lo sa ani hádzať za dvere, pretože by sa husi nedržali doma. Páperie 
sa dávalo na jednu hromadu, to preto aby sa húsatá držali pohromade. 
Ženu, ktorá by prekročila páperie by začali bolieť zuby a bolieť hla-
va. O perie sa postarali chudobnejší ľudia, ktorí si nimi plnili vankúše 
pre seba. Ak náhodou prišiel niekto do miestnosti, kde sa páralo perie, 
musel niekoľko pierok popárať, aby mal šťastie pri chove husí. Rov-
nako tak mal urobiť každý muž. Na páranie peria sa postavil hrniec, 
v ktorom bolo perie, dnom nahor. Nesmel sa však vyklopiť a vyčistiť 
skôr, než bolo všetko perie popárané, pretože by vraj v ten okamih 
zostali všetky husi chromé. Páralo sa každý deň okrem soboty. Páranie 
v sobotu neveštilo nič dobré. Išlo o povery týkajúce sa chovu husí, ale 
taktiež by sa pri sobotňajšom páraní peria rozmnožilo mnoho múch v 
izbe. Pri práci si ženy rozprávali rozprávky, povesti, rôzne príhody a 
hádanky, aby práca lepšie ubehla. Žene, ktorej posledný večer počas 
párania peria, zostalo posledné pierko v ruke, nazývali pápernica. Toto 
označenie jej obyčajne zostalo až do ďalšieho párania. Súčasťou bola 
malá hostina, ktorú hospodárka vystrojila ako poďakovanie za odve-
denú prácu. V niektorých oblastiach museli byť páračky ukončené 
do sviatku svätého Martina, pretože po tomto dni nasledovala ďalšia 
práca – pradenie (priadky). V oblastiach, kde sa nepriadlo, prebiehali 
páračky do vyprázdnenia zásob, hoci aj počas celej zimy.

Na Martina 11. 11.
Martin Tourský sa narodil v roku 316 ako syn pohanského rímske-
ho dôstojníka v rímskej provincii Hornej Panónie. Vzdelanie získal 
a s kresťanstvom sa zoznámil v severotalianskej Pavií. Vo svojich 15 
rokoch bol proti svojej vôli prijatý k cisárskemu jazdectvu. Legenda 
hovorí, že počas jednej chladnej noci v Amiens videl premrznutého 
nahého žobráka. Svätý Martin neváhal a svojím mečom rozťal svoj 
plášť na 2 polovice, z ktorých jednu podal žobrákovi. Nasledujúcu noc 
sa mu zjavil Kristus, oblečený práve s polovicou jeho plášťa. Vďaka 
tejto udalosti je považovaný za ochrancu pred chudobou a táto udalosť 
mala za následok, že sa dal pokrstiť. O niečo neskôr, keď mal asi 22 ro-
kov, bol z armády prepustený, cestoval po celom Taliansku a Dalmácii. 
Potom odišiel do Francúzska, kde strávil väčšinu svojho života. V roku 
372 prijal svätý Martin biskupský stolec v Tours. Aj po vymenovaní 
za biskupa žil naďalej ako mních vo svojej chatrči. Svätý Martin je 
patrónom vojakov, koňov, jazdcov, husí a vinárov. Najčastejšie býva 
zobrazený na koni s polovicou plášťa a so žobrákom. Svätý Martin pri-
chádza na bielom koni. Toto prastaré porekadlo označovalo, že v dobe, 
kedy tento svätec oslavuje svoj sviatok, padal sneh a neodvrátiteľne sa 
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blížila kráľovná mrazivých večerov a dlhých nocí – pani zima.
"Na svätého Martina,  plače husia rodina." 
"Na svätého Martina, kúri sa z komína."
Ku sviatku sv. Martina neodmysliteľne patrila dobre vykŕmená hus a 
upečená tzv. Martinská hus. Pôvod spojitosti medzi sv. Martinom a hu-
sou môžeme nájsť v 2 legendách. Prvá hovorí, že husi sv. Martina pri 
kázaní toľko rušili, že teraz pykajú na svätomartinskom pekáči. Druhá 
hovorí, že sv. Martin sa pred svojou voľbou biskupa zo skromnosti 
skrýval v husacom obydlí, ale husi ho svojím gáganím prezradili.  Ak 
už to bolo tak či onak, každopádne hus patrila k hlavným pokrmom. 
Rozdeľovanie jej mäsa malo určené poradie. Najnižší sluha dostal 
krídlo, aby vraj pri práci lietal, vyšší sluha stehno, hospodár si sám ne-
chal zvyšok. Koža z husích nôh sa dávala do lodičiek pod nohy, aby sa 
nepotili, alebo medzi prsty, aby sa nerobili kurie oká. Známe bolo tiež 
svätomartinské pečivo. Okrem husi sa podávali svätomartinské rožky, 
rohy alebo podkovy. Martinskými rohmi dievčatá obdarovali svojich 
chlapcov. Veľký rožok, plnený makom alebo lekvárom, bol obdarova-
ný zo služby odchádzajúci čeľadník alebo slúžka, pretože práve na sv. 
Martina väčšina z nich menila službu a dostávali za svoju prácu mzdu. 
Niektorým hospodár predĺžil zmluvu, iní odišli.

Priadky
Po sviatku sv. Martina začínali priadky a trvali miestami po celý ad-
vent až do štvrtej pôstnej nedele. Každý večer sa schádzali dievčatá s 
kolovrátkom a s košíčkom ľanu. Priadlo sa spravidla celú zimu až do 
pôstu. Bývalo zvykom, že pradlena si mohla nechať to, čo napriadla. 
V dobe pôstu sa slávila tzv. „dlhá noc“, pri ktorej všetky pradleny pre-
počítali upradenú priadzu a tá, ktorá napriadla najviac bola zvolená za 
kráľovnu dlhej noci. Každá kráľovná si musela zvoliť svojho kráľa, 
ktorý jej musel vyrobiť vrkoč, podobajúci sa homoli cukru. Na guľa-
tom, farebnom papierom obloženom  lopáriku bol položený upečený 
veniec, v ktorom boli zastrčené paličky, na ktorých bol narazený ďalší, 
o niečo menší veniec. Vrkoč mával aj šesť „vencových poschodí“ od 
najväčšieho k najmenšiemu. Na samotnom vrchu býval rozmarín. Z 
peňazí, ktoré pradleny utŕžili za priadzu „nad plán“, si vystrojili hosti-
nu, na ktorú si každá pradlena mohla pozvať svojho vyvoleného. Všet-
kým ostatným bol vstup na hostinu zakázaný.

Na Cecíliu 22. 11.
O živote sv. Cecílie je toho známe veľmi málo. Pravdepodobne žila 
v 3. storočí v Ríme, kde založila kostol. Umrela ako mučenica a bola 
pochovaná na cintoríne sv. Kalixta. Podľa legendy bola dievčina vzne-
šeného pôvodu, ktorú rodičia proti jej vôli zasnúbili s pohanom Vale-
riánom. Cecília po svadbe počas svadobnej noci manželovi oznámila, 
že nad jej panenstvom bdie anjel a že aj on ho môže uvidieť, keď sa dá 
pokrstiť pápežom Urbanom. Tým sa jej podarilo Valeriána obrátiť na 
kresťanskú vieru. A zanedlho sa kresťanom stal aj jeho brat Tiberius. 
Obaja bratia boli zanedlho nato uväznení na smrť za pochovávanie tiel 
mučeníkov. Cecília bola predvedená pred prefekta Almachia. Podarilo 
sa jej svojich nepriateľov a prenasledovateľov obrátiť na kresťanskú 
vieru – údajne vraj v jej dome bolo pokrstených 400 osôb. Nakoniec 
bola i ona odsúdená na smrť – udusením v kúpeli. Napriek tomu, že do 
pece bolo priložené niekoľko násobne viac než bolo obvyklé, Cecília 
vyšla živá a zdravá z kúpeľa. Pokúšali sa ju preto sťať mečom, čo sa 
nakoniec podarilo a Cecília zomrela.
Sv. Cecília bola patrónkou hudby a hudobníkov, pretože vraj v deň 
svojej svadby, keď hrali na svojich nástrojoch, spievala vo svojom srd-
ci chválu Bohu a býva tiež zobrazená s lutnou a ružami.
V predvečer sviatku sa konávalo výročné zhromaždenie speváckych a 
hudobných spolkov, kde sa prijímali noví členovia. V ten deň sa tak-
tiež udeľovali podpory nemocným členom, dary vdovám a sirotám. 
Po ukončení zhromaždenia sa všetci odobrali do krčmy, kde bývala 
tanečná zábava. Pri nej sa vyberalo na dobročinné účely v mene pat-
rónky sv. Cecílie.

Na Katarínu 25. 11.
      Sv. Katarína Alexandrijská sa narodila okolo roku 289 v bohatej ro-

dine v Alexandrii v dnešnom Egypte, ktorý v tej dobe patril pod Rím-
sku ríšu a už od mladosti sa vyznačovala neobyčajnou vzdelanosťou, 
ale taktiež mravnými čnosťami, veľkou zvedavosťou, výrečnosťou a 
na ich pôvod nezvyklou pracovitosťou. Verejne protestovala proti uc-
tievaniu pohanských bohov a samotného cisára Maxentia vyzvala, aby 
sa vzdal pohanstva a obrátil sa na kresťanskú vieru. Cisár ju postavil 
pred 50 predných učencov a filozofov, ktorý sa ju snažili odhovoriť 
od kresťanstva. Hoci mala len 18 rokov, dokázala všetky ich dôvody 
obrátiť na kresťanskú vieru. Preto ich všetkých nechal cisár zaživa 
upáliť. Potom sa snažil Katarínu požiadať o ruku, ale odmietla ho s 
odôvodnením, že sa už zasľúbila Kristovi. Toto prehlásenie malo za 
dôsledok nekonečné mučenie a väznenie, behom ktorého ju vraj kŕ-
mila holubica. Potom bola Katarína mučená na špeciálne vyrobenom 
kolese, vybavené bodákom, ktorý ju mal zaživa roztrhať. Koleso sa 
ale vďaka blesku rozpadlo a zranilo mnoho divákov. Keď bola potom 
na cisárov rozkaz sťatá, z jej žíl vraj netiekla krv, ale mlieko. Vďaka 
kolesu, na ktorom bola mučená, sa stala patrónkou mlynárov.
Sv. Katarína je patrónkou univerzít, mladých dievčat, filozofov, ošet-
rovateliek, pradiarov a umierajúcich. Na Katarínu sa konávali posled-
né tanečné zábavy pred nadchádzajúcim adventom, ktorý zakazoval 
tanec, spev a zábavu. Preto sa všetci snažili tento posledný večer ra-
dovánok náležite užiť a obyčajne tancovačky končievali až za biele-
ho rána. Celú katarínsku zábavu mali na starosti ženy, pretože v tento 
deň platilo tzv. „ženské právo“. Ženy platili za hudbu muzikantom a 
svojím partnerom, pripravovali občerstvenie a pri tancovačke si sami 
vyberali s kým budú tancovať. Iba o pol noci sa vyhlásila pánska vo-
lenka. Dievčatá dávali svojím tanečníkom malé darčeky, väčšinou išlo 
o slávnostné pečivo. V deň sviatku sv. Kataríny sa nesmelo pracovať 
so všetkým, čo malo kolesá. Preto sa tento deň nemlelo v mlynoch, ani 
sa nepriadlo na kolovrátkoch.

Na Ondreja 30. 11. 
Sv. Ondrej bol rovnako ako jeho brat Šimon rybárom a pochádzal z 
galilejskej Betsaidy. Bol učeníkom Jána Krstiteľa a prvým učeníkom 
Ježiša Krista. Ondrej bol vždy medzi prvými 4 apoštolmi uvádzanými 
v evanjeliách a bol zmieňovaný spravidla v súvislosti so zázračným 
nasýtením 5 tisíc ľudí. Neskôr bol ukrižovaný na kríži do tvaru X. Sv. 
Ondrej je patrónom sedliakov, rybárov a neviest, ďalej Ruska a Škót-
ska, býva vzývaný na pomoc proti dne a najčastejšie je zobrazovaný 
na kríži v tvare X alebo s rybárskou sieťou a rybami. Deň (ale aj v 
predvečer sviatku), kedy sa slávil tento sviatok, patril okrem Štedrého 
večera k najdôležitejším vešteckým dňom v roku. Väčšina veštenia 
malo jedno spoločné, a to, že sa dievčatá snažili zistiť, kedy alebo za 
koho sa vydajú. Preto niet divu, že bol sv. Ondrej i patrónom neviest.
V predvečer sviatku skúšali dievčatá, ktorá z nich sa čo najskôr vydá 
– každá vzala kúsok chleba, položila ho na lopatu a čí kúsok vzal pes 
ako prvý, tú čakala svadba najskôr. O pol noci pred sv. Ondrejom diev-
čatá vstávali a chodili klopať na kurník, pričom hovorili: „Kohútik, 
kohútik, zakotkodákaj. Ak muža dostanem, vedieť mi daj. Sliepočky 
vy nechajte kotkodákanie, nekazte mi, nekazte vydávanie.“ Ozval sa 
kohút, malo dievča nádej, že sa toho roku vydá. Ozvala sa skôr sliepka, 
znamenalo to, že má dievča prísť za rok opäť. Na sviatok sv. Ondreja 
vzal jeden človek 4 hrnčeky a obrátil ich dnom hore, pričom pod každý 
z nich predtým vložil hlinu, chlieb, hrebeň a pod posledný prsteň. Os-
tatní, bez toho aby vedeli, čo ktorý hrnček skrýva, boli potom pozvaní 
a každý ukázal na jeden hrnček. Na tých, ktorí našli pod hrnčekom 
hlinu, vraj čakala do roka smrť, hrnček s chlebom označoval zbohatnu-
tie, hrebeň chorobu a konečne hrnček s prsteňom predpovedal svadbu. 
Taktiež bývalo zvykom v tento deň zasadiť do kvetináča vetvičku a 
zalievať ju vodou, naberanou do úst. Pokiaľ sa vetvička zazelenala 
do Božieho narodenia a vykvitla, bolo to pre dievča znamenie, že sa 
veľmi skoro vydá Zamilované dievčatá si taktiež písali mená najobľú-
benejších mládencov na ceduľky a na noc si ich vkladali pod vankúš. 
Ako náhle sa ráno potom zobudili, vytiahli jednu z ceduliek a koho 
meno sa tam skrývalo, ten bol dievčine súdený.

Prevzaté  z  web stránky slovenske-zvyky.webnode.sk
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Ivan Lazor na Majstvovstvách sveta víťazne s osobným rekordom 280 kg! 

AKO SME HALUŠKY VARILI
Dňa 20. 9. 2019 sme sa my 3 
z Henckoviec, pani starostka, 
ja a Erika, zúčastnili súťaže vo 
varení halušiek, ktorá sa usku-
točnila v rámci Dňa folklóru  na 
Námestí baníkov v Rožňave. 
Okrem nášho družstva sa do sú-
ťaže zapojilo ďalších 10 obcí 
horného Gemera, konkurencia 
bola teda pomerne veľká, a tak 
bolo potrebné bojovať naozaj 
veľmi urputne, aby sme ukázali, 
že halušky variť vieme. Halušky 
sa varili tradičným spôsobom, 
všetko sa robilo ručne, čoho vý-
sledkom bol aj mierne orajbaný 

prst a menší úraz, ktorý ale ne-
spôsobil nijaké komplikácie a po 
ošetrení ranenej a nasadení ruka-
vice sa pokračovalo ďalej. V sá-
dzaní halušiek sme pokračovali 
v dobrej nálade a varenie nám 
ubehlo rovnako rýchlo, ako rých-
lo sa pojedli naše halušky. Titul 
sme síce neobhájili, ale myslím, 
že vzhľadom na rýchlosť akou sa 
zjedli, boli určite najlepšie. V na-
sledujúcom roku sa posnažíme 
receptúru vylepšiť, aby sme boli 
čo najbližšie víťazstvu.

Mgr. Jana Hudáková

Mimoriadne zaujímavá bola 
už v poradí 11ta sezóna silové-
ho trojbojára Ivana Lazora. Je to 
presne 10 rokov odkedy sa v roku 
2009 ako 17 ročný prvýkrát po-
stavil na súťažné pódium! V roku 
2019 sa zúčastnil dokopy iba na 
troch súťažiach, ale na každú sa 
však dôkladne pripravoval tak 
aby nakoniec dosiahol čo najväč-
ší úspech. 

Na začiatku sezóny boli Maj-
strovstvá Slovenska, ktoré sa ko-
nali v Lučenci. Dodajme, že Ivan 
súťaží v mŕtvom ťahu v podpor-
nom drese (EQ).  Zaujímavosťou 
bolo, že Ivan súťažil v kategórii 
do 90 kg s najnižšou hmotnosťou 
za posledných 6 rokov - vážil iba 
87 kíl! Jeho cieľom bolo zdvih-
núť 250 kg. V druhom pokuse 
zdvihol 240 kg a tretí pokus na 
250 kg bol neplatný. “Chýbala mi 
sila na doťahu a spravil som tech-
nickú chybu - hlavu som nedržal 
hore, ale sklonil dole a preto som 
to nedotiahol” objasňuje tento 
pokus Ivan.  Aj to s prehľadom 
stačilo na 1. miesto v kategórii.

Leto bolo v znamení tradič-
nej pohárovej súťaže v mŕtvom 
ťahu Victoria cup, ktorá sa kona-
la v Trnave 3. Augusta. Nesmel 
tam chýbať ani náš rodák, keďže 
v tomto meste v súčasnosti žije.  
Príprava bola podobná ako na jar, 

avšak zodpovednejšia.  
Súťažná hmotnosť 91 kg 

napovedala tomu, že Ivan podá 
skvelý výkon. Predpoveď sa stala 
skutočnosťou a náš pretekár úpl-
ne ľahko zvládol základný pokus 
220 kg, druhý pokus 240 takisto 
s prehľadom a na tretí pokus do-
konca s malou rezervou 250 kg! 
Prinieslo to celkové 5. miesto  
Pýtali sme sa Ivana ako hodnotí 
túto súťaž: “Splnil som si svoj 
cieľ a generálka na MS dopadla 
perfektne!”

Na jeseň prišiel najväčší vr-
chol sezóny - Majstrovstvá sveta 
federácie GPC ktoré sa konali v 
Nových Zámkoch.  Príprava bola 
náročná a neprebehla bez kom-
plikácií. Keď sme sa Ivana na to 
spýtali, len sa zasmial a povedal: 
“Každý rok pred MS sa udeje 
niečo, čo mi situáciu skompli-
kuje, to je už akási tradícia, ale 
nie je to niečo, čo by ma mohlo 
zastaviť na ceste za víťazstvom.”  

V piatok 25.10.2019. súťažil 
náš rodák v kategórii do 110 kg 
avšak s hmotnosťou len 103 kg. 
Základný pokus nastavil na “ľah-
kých” 260kg o ktorej vedel, že ju 
zdvihne hocikedy. Naozaj činka 
išla hore mimoriadne ľahko. Po-
citovo to také ľahké ale nebolo 
preto, nasledoval pokus číslo 2 
s hmotnosťou 275 kg.  Pokus bol 

ťažký no podaril sa. Ivan vedel, 
že tam veľká rezerva nieje, preto 
na 3. pokus zvolil hmotnosť 280 
kg. Aj tento sa podaril a nastala 
obrovská eufória! 1. miesto v ka-
tegórii a osobný rekord.  A ako 
túto chvíľu prežíval Ivan ? “Na 
tretí pokus som si naložil 280 kg, 
vedel som, že to bude mimoriad-
ne tesné, ale veril som si. Pred 
pokusom som dostal od kamará-
ta veľké povzbudenie, ktoré ma 
vyhecovalo ako nikdy predtým!  
Poriadne som sa nadýchol a za 
veľkého povzbudzovania všet-
kých som činku zodvihol. Bol 
to môj najlepší, najtesnejší a naj-
ťažší mŕtvy ťah za celú sútažnú 
kariéru ! Bola to moja najlepšia 

sútaž v živote!” 
Komu by sa chcel Ivan po-

ďakovať za pomoc a čo plánuje 
v budúcom roku ? “Ďakujem 
svojej rodine za podporu, ŠKM 
Atlanta Šaľa za možnosť sútažiť 
za ich klub. Za výborné tréningo-
vé podmienky vďačím 365 GYM 
Trnava, kde som mohol odcvičiť 
aj najťažšie tréningy, ale hlavne 
parťákom s ktorými sme sa spo-
ločne pripravovali na súťaže a 
pomáhali si! Konkrétne plány do 
budúceho roka nemám, chcem 
sa venovať viac osobnostnému 
rozvoju a zdravému životnému 
štýlu.”

Autor: Jaroslav Spodniak
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Stolný tenis 2019
Milí čitatelia, každoročne v tomto čase formou príspevku prezentujeme a hodnotíme činnosť nášho 
Stolnotenisového klubu. V minulej sezóne 2018/2019  Športový klub – stolnotenisový oddiel   reprezen-
toval našu obec  v najvyššej okresnej súťaži  5. Lige a to  družstvom  ŠK Henckovce  „A“ na súpiske , 
ktorého boli hráči Ing. Boris Šramko, Ondrej Žúdel, Ľubomír Breznen, Jozef Kušnier a Štefan Murza. 
Účastníkom  rovnakej súťaže bolo aj  „B“ družstvo ŠK Henckovce, na súpiske ktorého boli hráči  Ján 
Zagiba, Ivan Fafrák, Slavomír Fafrák, Peter Šimon, Ing. Marian Kalina a na hosťovaní u nás bola Mar-
tina Kolibárová z Košíc.
Bez straty jediného bodu  „ A “ družstvo okresnú súťaž vyhralo s možnosťou automaticky postúpiť do 
krajskej súťaže.   Naše „ B “ družstvo  obsadilo 8. Miesto.

Tabuľka okresnej súťaže na konci sezóny 2018/2019.
Poradie Družstvo   OZ      V      R      P      K        Skóre  Body
1.  ŠK Henckovce A  20      20      0        0      0 289:71  60
2. TJ Geológ Rožňava D 20      17      1        2      0 251:109  55
3. STK Honce A  20      14      1        5      0 228:132  49
4. TJ Tatran Betliar  20      10      5        5      0 208:152  45
5. STK Gemerská Poloma B 20        9      2        9      0 173:187  40
6. S.T.K. Plešivec B  20        9      2        9      0 169:191  40
7. MŠK Dobšiná A  20        7      1      12      0 146:214  35
8. ŠK Henckovce B  20        4      4      12      0 139:221  32
9.   10 ŠKST Slavošovce  20        4      3      13      0 136:224  31
10.   9 ŠKST Gočovo  20        4      3      12      1 138:222  30
11. STK Baník Rakovnica A 20        1      0      19      0 103:257  22

Úspešnosť jednotlivých hráčov podľa konečného poradia, počet odohratých zápa-
sov, počet výhier, počet prehier, skóre odohraných setov, celkové percento úspešnosti
Por.  Hráč    Družstvo  Účasť(%)      Odohr.     Výhry   Prehry   Úspešn.(%)
1      Žúdel Ondrej        ŠK Henckovce A       68.75 55 50 5       90.91
3      Šramko Boris       ŠK Henckovce A       86.25 69 62 7       89.86
4      Breznen Ľubomír ŠK Henckovce A       98.75 79 68 11       86.08
18    Murza Štefan       ŠK Henckovce A       98.75 79 52 27       65.82
20    Kušnier Jozef       ŠK Henckovce A       42.50 34 22 12       64.71
23    Šimon Peter         ŠK Henckovce B       95.0 76 42 34       55.26
28    Fafrák Ivan           ŠK Henckovce B        97.50 78 39 39       50.00
40    Zagiba Ján           ŠK Henckovce B 97.50 78 18 60       23.08
45    Fafrák Slavomír   ŠK Henckovce B 88.75 71 12 59       16.90

Po skončení sezóny 2018 /2019 sa rozhodol hráč Ondrej Žúdel opustiť náš stolnotenisový klub a 
prestúpiť do Gemerskej Polomy, k čomu došlo po vzájomnej dohode hráča a klubu. Uvedený hráč pô-
sobil v ŠK Henckovce s menšou prestávkou spolu 16 rokov. Bol ťahúňom „ A“  družstva a patrí sa mu 
touto cestou poďakovať za reprezentovanie nášho klubu a za výsledky, ktoré u nás dosahoval v krajskej 
a okresnej súťaži.

Podobne sa po skončení minulej sezóny rozhodol aj hráč Štefan Murza, ktorý odišiel na ročné hos-
ťovanie do klubu Tatran Betliar. Z dôvodu tohto citeľného oslabenia kádra sme sa  spoločne rozhodli, že 

novú sezónu odohráme v najvyššej 
okresnej súťaži,  5 lige  s  jedným 
družstvom.  

Prvú januárovú sobotu tohto 
roku sa v sále KD Henckovce usku-
točnil  tradičný „Starostovský tur-
naj“ zorganizovaný starostkou obce 
p. Vierou Nemcovou  za spolupráce 
so ŠK Henckovce.  Na tomto turnaji 
sa zišlo 10 hráčov. Víťazom sa stal 
Ľubomír Breznen, druhý skončil On-
drej Žúdel, a na treťom Peter Šimon 
ml.. Starostka obce v rámci vyhod-
notenia najúspešnejších hráčov oce-
nila a na záver  turnaja sa uskutočni-
lo  spoločné posedenie. 

V apríli  sa v sále KD Henckovce 
uskutočnil  turnaj 3. starostov (Hen-
ckovce, Betliar, Gemerská Poloma), 
ktorý sa pravidelne už 24 rokov koná 
po skončení stolnotenisovej sezóny 
striedavo v týchto obciach.

Tohto roku sa turnaj konal pod 
záštitou starostky obce Henckovce. 
Turnaja sa zúčastnilo 13 hráčov z 
uvedených  obcí. Obec Henckovce 
reprezentovali: Ing. Boris Šramko, 
Štefan Murza, Peter Šimon, Ľubomír 
Breznen, Slavomír Fafrák Obec Bet-
liar: Michal Teraj, Ľubomír Arvay, 
Peter Šebesta, Ondrej Lipták Obec 
Gemerská Poloma: Michal Trojan, 
Jaroslav Gajdoš, Miloš Ďurán, Patrik 
Szász

Po tuhých bojoch sa víťazom 
turnaja  stal  Michal Trojan z Ge-
merskej Polomy),   na druhom 
mieste skončil   Ing. Boris Šramko  
- Henckovce   a na tretej priečke sa  
umiestnil Peter Šebesta - Betliar. 
Prvý traja hráči boli ocenení sta-
rostkou obce Henckovce, p. Vierou 
Nemcovou vecnými darmi.    

Členovia Športového klubu  všet-
kým želajú Pokojné, Šťastné a Ve-
selé Vianočné sviatky  a Úspešný  
rok 2020.

Bc. Ľubomír Breznen, 
predseda ŠK Henckovce
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Rozlúčili sme sa
     

    Zuzana Benková /2018/ 
Júlia Kalinová
Adrián Špiner

Cez rosu v očiach slza sa tlačí, po tvári nekonečne dlho páli, len 
minútku s tebou - to mi stačí, či len okamih krátky a ospalý. 

Tak hlavu do vankúša skrývam a prosím, prosím, prosím, 
nech sa mi o tebe aspoň sníva.

Pozostalým vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.

90 rokov
Ján Petergáč 

Štefan Petergáč 
Anna Fafráková

85 rokov
Anna Pištová

80 rokov
Zuzana Petergáčová 

Július Fafrák 
Ján Petergáč

75 rokov
Zuzana Petergáčová 

Anna Dovcová

70 rokov 
Mária Fafráková 
Helena Gáborová 

Dušan Hudák

65 rokov
Alžbeta Mareková 
Mária Revajová 

Zuzana Hudáková 
Štefan Revaj

60 rokov 
Alojz Gábor 

Zuzana Švarcová 
Anna Gáborová 
Ľubomír Šimon 

Milan Virag

Životné jubileá oslávili

Zlož ruky do lona, 
počúvaj pieseň, 

dnes ju len pre Teba 
vánok sem nesie.

Zlož ruky do lona, 
počúvaj slová, 

možno sa mladosťou 
opiješ znova.

Zlož ruky do lona, 
počúvaj tóny, 

dovoľ nám s úctou sa 
pred Tebou skloniť.

Srdečne blahoželáme.

Narodili sa
Lilien Gunárová /2018/ 

Oľga Holmoková 
Patrik Karallo

Z rannej rosy spektra farieb, z vône krehkých ruží, 
prišlo na svet niečo krásne po čom človek túžil.

Vitaj teda medzi nami utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré sudby žitia letia,

nech Ti Pán Boh požehnáva všetky žitia kroky
a buď šťastné v svete krásnom mnohé dlhé roky.

Vitajte medzi nami

Pozvánka 
na kultúrno-spoločenské podujania 

v decembri 2019
lObec Henckovce a občianske združenie “BooBoo” 
klub  mladých v Henckovciach Vás srdečne pozývajú na 
Štefanskú zábavu, ktorá sa uskutoční 25.decembra 2019 
v Kultúrnom dome v Henckovciach so začiatkom o 19.00 
hod. Do tanca hrá skupina Sako z Vlachova. Vstupné 
je 12 €. V cene je zahrnutá večera, tombola a ½ l vína. 
Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.
lSilvestrovské varené víno a ohňostroj 
Rozlúčka so starým rokom 2019 a privítanie Nového roka 
2020 pred budovou Obecného úradu 
lNovoročný stolnotenisový turnaj
Obec Henckovce a Športový klub Henckovce usporiadajú 
dňa 4. januára 2020 novoročný stolnotenisový turnaj so 
začiatkom o 09. 00 hod. v kultúrnom dome v Henckovciach

55 rokov
Bc. Ľubomír Breznen 
Kristína Bubenčíková 

Ján Dovec
Jana Gallová

Ing. Iveta Jancová 
Ingrid Janičková 

MUDr. Ľubica Kušnierová 
Ivan Lazor

Milan Šimon 
Zdenko Švejkovský 

Rudolf Tomi

50 rokov 
Monika Fafráková 

Štefan Nemec 
Vlasta Viragová

Uzavreli manželstvo
Peter Krivanský  Júlia Gallová

Roman Fafrák  Mgr. Tatiana Strenková
Daniel Červenák  Monika Bubenčíková

Maroš Leštach  Alena Hladká
Mgr. Jozef Černický  Mgr. Erika Jancová

Milujem život, lebo mi dal Teba, milujem Teba, lebo Ty si môj život.
Aké to šťastie, byť milovaný, a ešte väčšie šťastie milovať.

Srdečne blahoželáme
a prajeme veľa šťastia na spoločnej ceste životom

Spomienka
V živote sú chvíle, 

s ktorými sa nemožno zmieriť
a pravdou nie je to, 

že čas zahojí všetky rany,
to iba nás učí žiť bez milovaných.

Mama naša milá, chýbaš nám veľmi ....

V tichu a smútku si 8. 12. 2019 pripomíname 10. výročie
úmrtia našej drahej zosnulej Márie Fafrákovej, rod. Leštachovej.

Spomíname s láskou v srdci.


