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Nie plachta, ale Ježiš je dôležitý

Vážení spoluobčania, 
       tíško, nenápadne prišiel k nám vianočný čas, čas príprav a očaká-
vania Vianoc. Čas pokoja, lásky a porozumenia.  
     Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich 
čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. 
Berieme ich ako nádherný čas porozumenia a lásky k blížnemu. 
       Aj keď tohtoročné Vianoce sú pre nás iné ako obvyklé, každý túži 
po stretnutí s blízkou osobou. Všetci vieme, že v tomto čase je ťažké 
sa stretnúť, tak ako po iné roky. Budú nám chýbať, ako aj Tí čo už 
nie sú medzi nami. Doprajme preto pokoj našej duši i srdcu, objavme 
sami seba a objavme v našom okolí aj iných ľudí a možno sa ten kúsok 
sveta, v ktorom žijeme stane lepším a krajším.
    V tento sviatočný čas buďme dobrí navzájom k sebe a  rozdávajme 
len radosť, porozumenie a lásku, odložme zlobu a nenávisť.  Veď milý 
úsmev, úprimný pozdrav a teplé slová sú viacej ako drahé dary.  Člo-
vek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého, svojim postojom a 
činmi vyjadriť svoj úprimný vzťah k životu, k ľuďom  a tak dokázať, 
že je naozaj človekom. 
    Keď sa rozozvučia zvony sveta a zaznie pieseň Tichej noci a ozná-
mia nám príchod Vianoc, zabudnime na všetky starosti a prežime tieto 
sviatky v láske, šťastí a svornosti. 
     Milí spoluobčania, prajem Vám všetkým požehnané vianočné sviat-
ky, nech ticho Vianoc nás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, 
láskou, zdravím a božím požehnaním po celý nový rok. 

Viera Nemcová, starostka obce

     Jedna žena z Indonézie rozpráva, aký dojem na ňu zanechali Viano-
ce, ktoré prežívala na návšteve v Nemecku: Je to ako keď nejaká žena 
z mojej domoviny ide k rieke prať bielizeň. Kôš s bielizňou si položí na 
hlavu a najmladšie dieťa pevne zabalí do plachty. Príde k rieke, dieťa 
rozbalí, plachtu položí na trávu vedľa rieky a dieťa posadí na ňu. Po-
tom ide robiť svoju prácu. O chvíľu počuje krik svojho dieťaťa. Vidí, 
ako sa vo vode topí a vlny ho odnášajú ďalej od brehu. Ona dokončí 
prácu, bielizeň dá do koša a ide domov. Keď sa večer muž pýta na die-
ťa, odpovedá: „Dieťa zobrala voda. Ale nesmúť, plachta mi zostala.“ 
Žena z Indonézie potom dodala, že tento príbeh si vymyslela. Veď 
žiadna matka v Indonézii by takto nekonala a nerozprávala.  
     
   Žena týmto rozprávaním chcela poukázať, aký dojem na ňu zane-
chali Vianoce v Nemecku. A keby bola na Slovensku, asi by musela 
porozprávať to isté. Všade by počula: „Kristus, Spasiteľ sveta je tu.“ 
Ale kde je? Ľudia pobehujú po uliciach a obchodoch. Zdobia vianočné 
stromčeky a pripravujú darčeky. Pripravujú si rozličné jedlá a vianoč-
né piesne. Ale kde je dieťa? Kde je Ježiš? Nebudú sa ľudia cez Via-
noce klaňať prázdnej plachte? Zapália tisíce sviečok, ale v ich srdci 
zostane tma, lebo neprijali svetlo, ktoré žiari z betlehemských jasieľ.

     Zostáva nám ešte niekoľko dni, aby sme sa rozhodli, či sa budeme 
klaňať plachte, alebo dieťaťu. Prichádza nám na pomoc Panna Mária, 
ktorá povolila Bohu zostúpiť do jej života a tak spojiť svoj život so 
životom Ježiša. Ak nechceme ostať na povrchu Vianoc, ale chceme ich 
prežiť v najhlbšom rozmere, potom aj my musíme dovoliť, aby Ježiš 
vstúpil do nášho života.

     Azda je z našej strany potrebná odvaha nedať sa zmanipulovať 
trhom. Trh chce peniaze. Vedˇuž bez mála od   leta propaguje Vianoce.  
On je ochotný zneužiť aj Ježišovo narodenie, len aby bol z toho zisk. 
Ľudia často zbytočne minú veľa peňazí a po sviatkoch im ostane len tá 
„plachta.“ My kresťania sa máme správať ináč.

     Na narodenie Pána treba čakať s čistým srdcom. Ak sme ešte ne-
boli, pristúpme k svätej spovedi. Ak majú byť Vianoce sviatkami lás-
ky, zmierme sa so všetkými, s ktorými sa hneváme. Môže to byť náš 
najväčší vianočný zážitok. Pribrzdíme trocha predvianočnú aktivitu, 
aby sme k štedrovečernému stolu nepadli ako unavené kone, keď kon-
čia dostihové preteky. Aj tieto dni by mali byť naplnené modlitbou 
a kresťanskou duchovnosťou. Prejavom lásky k Ježišovi je aj prime-
raný pôst. Chráňme sa zvlášť alkoholu. Niektoré deti nosia celý život 
v sebe spomienky, keď ich opitý otec na Štedrý večer vyháňal z domu.
     Zachovajme si všetky pekné, vianočné, kresťanské tradície, ale ne-
zabúdajme, že ony Vianoce nerobia Vianocami. Ony sú len ozdobou, 
ale nie podstatou. Hlavným je Ježiš Kristus.
     Prežívajme tieto vianočné sviatky v hlbokej viere, že Boh je s nami. 
Zamilujme si Božiu blízkosť, Božiu prítomnosť, Božiu lásku, z ktorej 
pramení naša láska k blížnym. A vtedy budú krásne naše Vianoce i náš 
celý život. To vám zo srdca želám.

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

Na Vianoce, keď svet stíchne, 
nech Vám Božie dieťa vdýchne, 

pokoj, radosť, dobrú voľu 
a nielen v túto svätú chvíľu, 

ale každučký deň v roku,
 nech Vám stojí popri boku.

Už sú tu opäť dni vianočné,
do sveta kričia zvony polnočné. 

V tomto čase zázračnom 
prajeme Vám veľa lásky 

a pohody pri stole spoločnom. 
Nech sa Vám pod stromčekom 
splnia vaše sny, aby vás čakali 

už len krásne a šťastné dni. 
Aj veľa síl želáme do nového roku, 

aby Vás šťastie sprevádzalo 
na každom kroku, 

a len dobrí ľudia stáli po vašom boku. 
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Na Slovensku Dušičky úzko súvisia 
so Sviatkom všetkých svätých

Milí bratia a sestry, drahí priatelia. 
Rok sa nám opäť chýli ku koncu a my ani nevieme ako to 
rýchlo ubehlo. Pre nás všetkých to bol ale zase zvláštny rok, 
kedy sme väčšinou boli doma, zavretí a bez kontaktu s na-
šimi blízkymi, ale aj napriek tomu všetkému sme to zvládli 
a o pár dní nás opäť čakajú sviatočné dni, kedy si chceme 
priať veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody, a hlavne 
pokoj a oddych s tými, ktorých máme najradšej. Vianoce 
by sme mohli charakterizovať ako obdobie lásky, harmónie, 
pokoja ale aj príprav, pretože každý z nás chce mať tie do-
konalé krásne Vianoce. Avšak Vianoce, advent nie sú len o 
tých vonkajších veciach, ale je to čas prípravy, čas očakáva-
nia. Čas očakávania nie na našich najbližších, ale na malé 
dieťatko, ktoré sa má narodiť v malej maštaľke. Malé die-
ťatko skrze, ktorého má byť zachránený celý svet. Kto by to 
bol povedal, že niekto kto sa narodí v maštali zachráni všet-
kých. Skôr by sme si ho predstavovali ako dieťa bohatých 
rodičov, známy, vzdelaný, pekný na pohľad, charizmatický. 
Pán Ježiš z týchto vymenovaných vecí asi veľa nespĺňa ale 
aj napriek tomu je to on, ktorý dokáže nemožné. Vianoce 
by pre nás preto mali byť aj veľkou vďakou za to, že Boh 
sa rozhodol poslať svojho Syna, aby nás zachránil na več-
nosť. A večný život nám nevie ani jeden bohatý človek na 
zemi zaručiť. Nikto nemá takú moc. A to je na tom to krás-
ne. Vďaka tomu si môžeme uvedomiť našu maličkosť, našu 
nedostatočnosť. Ale vďaka tomu si môžeme uvedomiť aj tú 
krásnu, čistú, dokonalú lásku od Pána Ježiša Krista. Preto-
že len vďaka tejto láske prišiel na tento svet, kvôli ničomu 
inému. Preto sa aj my skúsme na chvíľu zastaviť v tomto 
období príprav a prijímajme tú dokonalú lásku, ktorá sa nám 
opäť narodí v maštaľke v Betleheme. Skúsme sa poobze-
rať naokolo a hľadajme komu táto láska chýba a ponúknime 
mu ju, aby sa aj on cítil milovaný a zachránený. Pretože my 
ľudia sme stvorení na to, aby sme milovali a lásku, ktorú 
dostaneme, aby sme bezhranične, neustále a nesebecky 
posúvali ďalej. Pretože len s láskou môžeme zmeniť svet 
k lepšiemu. Preto aj v tejto dobe príprav a očakávania sa ne-
chajme naplniť touto láskou. Nechajme Pána Ježiša Krista, 
aby vstúpil do nášho života a tak všetko zmenil k lepšiemu. 
Nepotrebujeme žiadne bohatstvá tohto sveta, stačí nám len 
malá maštaľka, v ktorej je náš Vykupiteľ a Záchranca. A tak 
nám prajem, aby sme tieto nadchádzajúce vianočné sviatky 
prežili v kruhu skutočnej lásky, ktorá sa na nič nehrá. Na 
štedrý večer sa ocitnime v malej maštaľke a očakávajme ten 
krásny príchod nášho Pána. Amen

Mgr. Ľubica Štefanidesová
zborová kaplanka CZ Nižná Slaná, Henckovce, Kobeliarovo                                            

Podľa kulturológa Lukáša Šutora z Katedry slovakistiky, slovanských filológií 
a komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach sa pamiatka zosnulých u predkresťanských Slovanov konala niekoľkokrát 
ročne.

Halloween (31. 10.), Sviatok všetkých svätých (1. 11.), Pamiatka zosnulých 
– „Dušičky“ (2. 11.) – takto za sebou nasledujú v kalendári sviatky, počas kto-
rých si pripomíname zosnulých. Ako to však u nás bolo pôvodne? Podľa kultu-
rológa Lukáša Šutora presne naopak. 

Pamiatka zosnulých sa u predkresťanských Slovanov konala niekoľkokrát roč-
ne,“ uvádza kulturológ PhDr. Lukáš Šutor, PhD. a dodáva, že prvýkrát to bolo 
štyridsať dní po pohrebe, druhýkrát na výročie smrti. „Spoločne sa pripomínala 
pamiatka všetkých zosnulých ešte na jar a v zime,“ dopĺňa.

Podoby uctievania zosnulých by nás dnes možno prekvapili, hovorí odborník: 
„Podľa všetkého prebiehali podobne ako pohrebné rituály – na hroboch sa ho-
dovalo, pilo a tancovalo s maskami, pričom sa inscenovala symbolická bitka so 
zlými duchmi.“

Dušičky slávime už stáročia
Ako ďalej zdôrazňuje Lukáš Šutor, starostlivosť o predkov bola v tradícii všet-
kých Indoeurópanov zakorenená tak hlboko, že sa s ňou muselo počítať aj v 
ďalších kultúrnych dejinných fázach.
„Z jej tradície vznikol pod vplyvom kresťanstva v 10. storočí jediný sviatok, 
dnes známy ako Dušičky, ktorý bol – už ako kresťanský – presunutý na jeseň (2. 
novembra). Z ľudovej kultúry sa z predkresťanského obdobia zachovala predsta-
va, že sa v tento čas prekrýva svet živých a mŕtvych a zosnulí sú k nám bližšie.“
Úzke prepojenie so Sviatkom všetkých svätých
Sviatok všetkých svätých je u nás úzko zviazaný s Dušičkami a takisto má 
kresťanský základ: „Spája ich privátny priebeh rodinných obradov, historicky 
však už ide o kresťanský sviatok. Vznikol v 4. storočí vo východnej kresťanskej 
cirkvi, bol zasvätený svätcom bez vlastného miesta v cirkevnom kalendári. Na 1. 
november ho definitívne preložil pápež Gregor IV.“
Halloween priniesol kultúru Západu
Najmladším sviatkom v našich končinách je Halloween.„Aj keď sú jeho korene 
späté s keltským predkresťanským prostredím, kde si prešiel podobnou kultúr-
nou premenou ako mnohé iné pohanské zvyky, k nám sa už dostáva pomerne 
neskoro cez mediálne prostredie, predovšetkým ako súčasť populárnej americkej 
kultúry zbavenej týchto západoeurópskych duchovných koreňov,“ upozorňuje 
kulturológ s tým, že dnes tento sviatok vnímame najmä ako súčasť materiálno-
-karnevalovej kultúry Západu.

Zdroj: Tlačová správa FF UPJŠ 

RECEPTY NA VIANOCE
Vínové kolieska
Potrebujeme: 450 g hladká múka, 3 lyžice práškový cukor, 1 bal.
vanilkový cukor, 1 bal.prášok do pečiva, 100 ml biele víno, 200 ml 
olej, na lepenie marmeláda, na obalenie práškový cukor
Postup: hladkú múku preosejeme cez jemné sitko do misy, pri-
dáme práškový cukor, vanilkový cukor, prášok do pečiva a pre-
miešame.
Pridáme biele víno a olej a vypracujeme hladké cesto, ktoré za-
balíme do potravinárskej fólie a odložíme do chladničky na mini-
málne 2 hodiny.
Po 2 hodinách cesto vyberieme z chladničky, rozvaľkáme na 
trošku hrubší plát a vykrojíme kolieska. Kolieska ukladáme na pa-
pierom vyložený plech na pečenie a pečieme ich pri teplote 180 
stupňov asi 15 minút. Sledujeme, každá rúra pečie inak.
Zlepíme ich domácou marmeládou a obalíme v práškovom cukre.

Bobáľky
Potrebujeme: 500 g polohrubej múky, 1 balík sušeného droždia, 350 ml 
mlieka, 1,5 PL cukru, 1 ČL soli, 1 vajičko, vanilka, 70 g masla, rastlinný 
olej na vymastenie
Všetky suroviny zmiešame spolu a vymiesime rukou alebo v ro-
bote hladké a pružné cesto. Miesime približne 10-15 minút. 
Cesto necháme vykysnúť pri izbovej teplote asi hodinu. 
Rozdelíme na tri časti. Každú časť znova rozdelíme a ruka-
mi ušúľame valčeky. Nožom krájame kúsky cesta, ktoré uk-
ladáme na olejom vymastený plech. Jednotlivé kúsky pri uk-
ladaní na plech potrieme olejom, aby sa pri pečení nezlepili. 
Pečieme v dobre vyhriatej rúre na 180 st. C 15-20 minút do svetlohneda. 
Vyberieme z rúry a po 5 minútach (keď trochu vychladnú) rukami pood-
deľujeme.

Bobaľky s makom si pripravíme tak, že ich zohrejeme (v mikrovlnke 
alebo nad parou) a sparíme (zalejeme) ich trochou horúceho mlieka, aby 
zmäkli. Mak zmiešame s práškovým cukrom, maslo prepražíme. Bobaľky 
posypeme makom, prelejeme maslom a dobre premiešame.
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Z činnosti Obecného zastupiteľstva v Henckovciach
UZNESENIA

z  trinásteho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Henckovciach  zo dňa  16.03.2021

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 16.03.2021 volebného obdobia 
2018-2022 prijalo nasledovné  uznesenia: 
1. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č.103
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania 
OZ.
2.Voľba návrhovej  komisie

Uznesenie č. 104
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: volí 
návrhovú komisiu v zložení:   Ing.Tibor Krčmár, Mgr. Erika Černická
3. Informácia k voľbe hlavného kontrolóra obce

Uznesenie č.105
Obecné zastupiteľstvo
1) berie na vedomie informáciu, že voľba hlavného kontrolóra obce 
sa nemá počas krízovej situácie uskutočniť, z toho dôvodu sa predlžuje 
funkčné obdobie hlavného kontrolóra o 60 dní od (zatiaľ neznámeho) 
momentu ukončenia krízovej situácie. 
4. Správa o výsledku finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce 
Henckovce

Uznesenie č.106
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  berie na vedomie
A/ správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Henckovce 
za rok 2020.
B/ správu o výsledku finančnej kontroly  č. 3/2020 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 II. polrok 2020.

Uznesenie č. 107
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach 
A/ prerokovalo žiadosť Dušana Tomiho a Ruženy Tomiovej,  bytom 
Henckovce  s.č.175 o odkúpenie obecného pozemku, parcela registra 
„C“ par. č. 200 o výmere 278 m² .
B/ schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj  nehnuteľnosti 
vo vlastníctve obce Henckovce evidovanej na LV č. 278 vedenom na 
Okresnom úrade Rožňava, katastrálny odbor, kat. územie: Henckov-
ce, označenej ako: parcela registra „C“ KN číslo: 200, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria o výmere  278 m² do bezpodielového 
vlastníctva  Dušana Tomiho a Ruženy Tomiovej, Henckovce s.č.175, 
za kúpnu cenu vo výške 1,32 € za 1 m² (slovom: Jedno Euro  a 32 
eurocentov), t.j. za kúpnu cenu celkom vo výške 366,96 € (slovom: 
Tristošesťdesiatšesťeur a 96 eurocentov) /na základe § 7 ods.3 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Henckovce,  z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že pozemok: par-
cela registra „C“ KN číslo: 200, druh pozemku: Zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 278 m² už niekoľko rokov užívajú žiadatelia, ako 
pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou rodinného domu s.č. 175. 
C/ schvaľuje odpredaj s podmienkou zaplatenia všetkých pohľadá-
vok na daniach a poplatkoch voči Obci Henckovce. 
6. Július Lazor, Ing. Štefan Lazor a Ing.Štefánia Chebeňová - Žiadosť 
o odkúpenie obecného pozemku pred stavbou rodinného domu a je sú-
časťou nádvoria.

Uznesenie č. 108
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach 
A/ prerokovalo žiadosť Júliusa Lazora, Henckovce č. 113, Ing. Štefa-
na Lazora, Bratislava-Ružinov a Ing. Štefánie Chebeňovej, Bratislava-
-Petržalka   o odkúpenie obecného pozemku, časť  parcely registra „E“ 
par. č. 180/2  o výmere cca 205 m² .
B/ schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov: zámer predať nehnu-
teľnosť vo vlastníctve obce Henckovce evidovanej na LV č. 278 ve-
denom na Okresnom úrade Rožňava, katastrálny odbor, kat. územie: 
Henckovce, označenej ako: parcela registra „E“ KN číslo: 180/2, druh 
pozemku: ostatné  plochy  o výmere cca 205 m² do podielového vlast-
níctva Júliusa Lazora, Henckovce č. 113 (1/2), Ing. Štefana Lazora, 
Bratislava-Ružinov (¼)  a Ing.Štefánie Chebeňovej, Bratislava-Petr-
žalka (1/4), za kúpnu cenu vo výške 1,32 € za 1 m² (slovom: Jedno 
Euro  a 32 eurocentov), na základe § 7 ods.3 Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom obce Henckovce,  z dôvodu hodného osobitné-
ho zreteľa spočívajúceho v tom, že pozemok: parcela registra „E“ KN 
číslo: 180/2, druh pozemku: Ostatné plochy  o výmere cca 205 m² už 
niekoľko rokov užívajú žiadatelia, ako pozemok, ktorý sa nachádza 
pred stavbou rodinného domu s.č. 113,  ktorého sú žiadatelia vlastník-
mi a je súčasťou nádvoria rodinného domu  a tvorí prístupovú cestu k 
rodinnému domu. 
Presná  výmera pozemku bude určená po  zameraní geometrickým 
plánom. 
7. Žiadosť o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 
služby neverejnému poskytovateľovi Domu seniorov Rejdová podľa 
§75 zákona 448/2008 Z.z. na rok 2021

Uznesenie č. 109
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach zamieta žiadosť  Domu se-
niorov v Rejdovej o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi podľa § 
75 zákona č. 448/2008 Z.z. na rok 2021 z dôvodu, že obec nepožiada-
la písomne neverejného poskytovateľa o poskytovanie tejto sociálnej 
služby a nemá uzatvorenú zmluvu s Domom pre seniorov v Rejdovej 
o poskytovaní finančného príspevku podľa §75.
8. Výpočet triedenia komunálneho odpadu.
 Uznesenie č.110
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach berie na vedomie výpočet vy-
triedenia komunálneho odpadu za rok 2020  17,29 %  (za rok 2019, to 
je 11,27 %).
Uznesenia boli Obecným zastupiteľstvom jednohlasne schválené    
                                                                                                                       

UZNESENIA
zo štrnásteho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva

v Henckovciach  zo dňa  17.06.2021
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 17.06.2021 volebného obdobia 
2018-2022 prijalo nasledovné  uznesenia: 
1. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č.111
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania 
OZ.
2.Voľba návrhovej  komisie

Uznesenie č. 112
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: volí 
 návrhovú komisiu v zložení:   Ing. Ivana Fafráková, Ing. Tibor Krč-
már
3. Záverečný účet obce Henckovce za rok 2020

Uznesenie č.113
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: 
A/ berie na vedomie správu nezávislej auditorky Ing.Moniky Kešelá-
kovej k záverečnému účtu obce Henckovce za rok 2020.
B/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k závereč-
nému účtu obce Henckovce za rok 2020
C/ schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 
2020 bez výhrad 
D/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia  na 
tvorbu rezervného fondu v sume 65 522,88 €. 
4. Použitie rezervného fondu
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Uznesenie č.114
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 
65 522,88€ na financovanie kapitálových výdavkov – výstavba II. eta-
py chodníka vedľa št. cesty I/67.
4. Výročná správa obce Henckovce za rok 2020

Uznesenie č.115
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  Schvaľuje  výročnú správu 
obce Henckovce za rok 2020.
5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za  1. polrok 
2021. 

Uznesenie č. 116
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach   berie na vedomie:
A/ Správu o výsledku kontrolnej činnosti č. 1/2021 hlavného kontro-
lóra obce za 1. polrok 2021. (Overenie zverejňovania povinne zverej-
nňovaných informácií a vedenie evidencie žiadosti podľa zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam).
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2021

Uznesenie č.117
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach 
A/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hen-
ckovce na. 2.polrok 2021
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.
7. Belo Bubenčík, Henckovce č. 176 - Žiadosť o odkúpenie pozemku 
pod stavbou rodinného domu.

Uznesenie č.118
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach 
A/ prerokovalo žiadosť Bela Bubenčíka, bytom Henckovce  s.č.176 
o odkúpenie obecného pozemku, parcela registra „C“ par. č. 199/1 o 
výmere 224 m² 
B/ schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov: zámer predať nehnu-
teľnosť vo vlastníctve obce Henckovce evidovanej na LV č. 278 ve-
denom na Okresnom úrade Rožňava, katastrálny odbor, kat. územie: 
Henckovce, označenej ako: parcela registra „C“ KN číslo: 199/1, druh 
pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 224 m² do výlučné-
ho vlastníctva  Bela a Kristíny Bubenčíkových, Henckovce s.č.176, 
za kúpnu cenu vo výške 1,32 € za 1 m² (slovom: Jedno Euro  a 32 
eurocentov), t.j. za kúpnu cenu celkom vo výške 295,68 € (slovom: 
Dvestodeväťdesiatpäť eur a 68 eurocentov) /na základe § 7 ods.3 Zá-
sad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Henckovce,  z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že pozemok: par-
cela registra „C“ KN číslo: 199/1, druh pozemku: Zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 224 m² už niekoľko rokov užíva žiadateľ, ako 
pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou rodinného domu s.č. 176 a 
ako nádvorie k rodinnému domu. 
8. Poskytnutie príspevku zo štátneho rozpočtu na opravu pamätníka 
SNP na Pališove. Schválenie spolufinancovania vo výške 20 %.

Uznesenie č.119
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje  spolufinancovanie 
Obce Henckovce na  rekonštrukciu  pamätníka SNP  na Pališove vo 
výške 20 % výdavkov projektu  to je 1050,- € .
Uznesenia boli Obecným zastupiteľstvom jednohlasne schválené        
                                                                                                                   

UZNESENIA
z päťtnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

v Henckovciach  zo dňa  27.08.2021
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 27.08.2021 volebného obdobia 
2018-2022 prijalo nasledovné  uznesenia: 
1. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č.120
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania 

OZ.
2.Voľba návrhovej  komisie

Uznesenie č. 121
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: volí  návrhovú komisiu v zlo-
žení:   Ing.Mgr.Ľuboslava Kroupová, Mgr.Erika Černická.
3. Plnenie rozpočtu obce za l. polrok 2021

Uznesenie č.122
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach berie na vedomie plnenie 
rozpočtu obce za 1. polrok 2021.
4. Prvá úprava rozpočtu obce na rok 2021

Uznesenie č.123
Obecné zastupiteľstvo 
1. berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra k I.úprave roz-
počtu obce Henckovce.
2. schvaľuje prvú úpravu rozpočtu obce Henckovce na rok 2021
A/ navýšením v príjmovej časti vo výške                        50.881,- € 
z toho:
daňové príjmy                                           0,- €                                
nedaňové príjmy:                                   824,-€                                                                     
dotácie:                                             26.384,- €                                                                                
finančné operácie:                            42.888,- €                                                        

Spolu zníženie:    
Prevod finančných prostriedkov z r.2020:                       
na bežné výdavky                         -  6.947,- €                                                  
rozpustenie rezervného fondu:   - 12.268,- €                     
B/ navýšením vo výdavkovej časti vo výške                         
                                                          38.208,-€
z toho:   –    bežný rozpočet                     27.208,- €
                     kapitálový rozpočet                           11.000,- €

5. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom poľnohospodár-
skych pozemkov vo vlastníctve obce

Uznesenie č.124
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
A/  schvaľuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer na prenájom poľ-
nohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce Henckovce evidovanej na 
LV č. 278 vedenom na Okresnom úrade Rožňava, katastrálny odbor, 
kat. územie: Henckovce, označených ako pozemky registra „E“: 
parc.č.248/3 – TTP            výmera 53258 m2,
parc.č. 524 – orná pôda     výmera 5327 m2, 
parc. č.726 – TTP              výmera 4003 m2,
parc.č. 727 -  TTP              výmera  4003 m2,
parc.č. 838,   orná pôda,    výmera 1568 m2
parc.č. 1181/1, orná pôda,  výmera 4366 m2
parc.č. 1181/2, orná pôda, výmera 6951 m2
parc.č .1356/1, orná pôda, výmera 2135 m2
parc.č. 1356/2, orná pôda, výmera 1367 m2
parc.č.  1045,   orná pôda, výmera  1586 m2
parc.č.  1313,   orná pôda, výmera  1583 m2
parc.č. 731,      TTP           výmera    788 m2 
parc.č.  732      TTP,           výmera   788 m2

celková výmera :                      87 723 m2   =  8,77 ha
B/súhlasí  s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
nehnuteľného majetku-poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce 
Henckovce v zmysle predložených podmienok obchodnej verejnej sú-
ťaže a tieto schvaľuje. 
C/ Obecné zastupiteľstvo týmto poveruje starostku obce, aby vykona-
la všetky kroky a úkony potrebné na zrealizovanie verejnej obchodnej 
súťaže. 

6. Belo Bubenčík, Henckovce č. 176 - Žiadosť o odkúpenie pozemku 
pod stavbou rodinného domu.

Uznesenie č.125
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach A/ prerokovalo žiadosť Bela 
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Bubenčíka, bytom Henckovce  s.č.176 o odkúpenie obecného pozem-
ku, parcela registra „C“ par. č. 199/1 o výmere 224 m² 
B/ schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj  nehnuteľnosti 
vo vlastníctve obce Henckovce evidovanej na LV č. 278 vedenom na 
Okresnom úrade Rožňava, katastrálny odbor, kat. územie: Henckovce, 
označenej ako: parcela registra „C“ KN číslo: 199/1, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 224 m² do bezpodielového 
vlastníctva  Bela Bubenčíka a Kristíny Bubenčíkovej, Henckovce 
s.č.176, za kúpnu cenu vo výške 1,32 € za 1 m² (slovom: Jedno Euro  
a 32 eurocentov), t.j. za kúpnu cenu celkom vo výške 295,68 € (slo-
vom: Dvestodeväťdesiatpäť eur a 68 eurocentov) /na základe § 7 ods.3 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Henckovce,  z dô-
vodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že pozemok: 
parcela registra „C“ KN číslo: 199/1, druh pozemku: Zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 224 m² už niekoľko rokov užívajú žiadatelia, ako 
pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou rodinného domu s.č. 176 a 
ako nádvorie k rodinnému domu. 
C/ schvaľuje odpredaj s podmienkou zaplatenia všetkých pohľadá-
vok na daniach a poplatkoch voči Obci Henckovce. 

7. Ivan Fafrák, Henckovce č. 164 - Žiadosť o odkúpenie pozemku na 
parkovanie

Uznesenie č.126
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach 
A/ prerokovalo žiadosť Ivana Fafráka, bytom Henckovce  s.č.164 o 
odkúpenie obecného pozemku, parcela registra „C“ par. č. 662/4 o vý-
mere cca 50 m² 
B/ schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer na odpredaj časti 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Henckovce evidovanej na LV č. 278 
vedenom na Okresnom úrade Rožňava, katastrálny odbor, kat. územie: 
Henckovce, označenej ako: parcela registra „C“ KN číslo: 662/4, druh 
pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 50 m² do výluč-
ného vlastníctva  Ivana Fafráka, Henckovce s.č.164, za kúpnu cenu vo 
výške 2,00 € za 1 m² (slovom: Dva  Eurá), t.j. za kúpnu cenu celkom 
vo výške 100,- € (slovom: Jednosto eur ) /na základe § 7 ods.3 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Henckovce,  z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že časť pozemku: 
parcela registra „C“ KN číslo: 662/4, druh pozemku: Zastavané plochy 
a nádvoria o výmere cca 50 m² už niekoľko rokov užíva žiadateľ, ako 
pozemok na parkovanie osobného motorového vozidla. 
Presná  výmera pozemku bude určená po  zameraní geometrickým 
plánom. 
8. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za  1. polrok 
2021.

Uznesenie č. 127
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach   berie na vedomie:
A/ Správu o výsledku kontrolnej činnosti č. 2/2021 hlavného kontro-
lóra obce za 1. polrok 2021. (Kontrola náležitostí pokladničnej knihy).
Uznesenia boli Obecným zastupiteľstvom  schválené                                                                                                                           

UZNESENIA
zo šesťtnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

v Henckovciach  zo dňa  15.10.2021
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 15.10.2021 volebného obdobia 
2018-2022 prijalo nasledovné  uznesenia: 
1. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č.128
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania 
OZ.
2.Voľba návrhovej  komisie

Uznesenie č. 129
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: volí  návrhovú komisiu v 

zložení:   Ing.Tibor Krčmár, Ing. Ivana Fafráková

3. Vyhodnotenie  verejnej obchodnej súťaže na prenájom poľnohospo-
dárskych pozemkov vo vlastníctve obce

Uznesenie č.130
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
A/ berie na vedomie výsledky Verejnej obchodnej súťaže na prenájom 
poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce Henckovce  evidovanej 
na LV č. 278 vedenom na Okresnom úrade Rožňava, katastrálny od-
bor, kat. územie: Henckovce, označených ako pozemky registra „E“: 
parc.č.248/3 – TTP            výmera 53258 m2,
parc.č. 524 – orná pôda     výmera 5327 m2, 
parc. č.726 – TTP              výmera 4003 m2,
parc.č. 727 -  TTP              výmera  4003 m2,
parc.č. 838,   orná pôda,    výmera 1568 m2
parc.č. 1181/1, orná pôda,  výmera 4366 m2
parc.č. 1181/2, orná pôda, výmera 6951 m2
parc.č .1356/1, orná pôda, výmera 2135 m2
parc.č. 1356/2, orná pôda, výmera 1367 m2
parc.č.  1045,   orná pôda, výmera  1586 m2
parc.č.  1313,   orná pôda, výmera  1583 m2
parc.č. 731,      TTP           výmera    788 m2 
parc.č.  732      TTP,           výmera   788 m2

celková výmera :                      87 723 m2   =  8,77 ha

B/  schvaľuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov  prenájom poľnohospodár-
skej pôdy vo vlastníctve obce Henckovce evidovanej na LV č. 278 ve-
denom na Okresnom úrade Rožňava,  katastrálny odbor, kat. územie: 
Henckovce, označených ako pozemky registra „E“: 
parc.č.248/3 – TTP            výmera 53258 m2,
parc.č. 524 – orná pôda     výmera 5327 m2, 
parc. č.726 – TTP              výmera 4003 m2,
parc.č. 727 -  TTP              výmera  4003 m2,
parc.č. 838,   orná pôda,    výmera 1568 m2
parc.č. 1181/1, orná pôda,  výmera 4366 m2
parc.č. 1181/2, orná pôda, výmera 6951 m2
parc.č .1356/1, orná pôda, výmera 2135 m2
parc.č. 1356/2, orná pôda, výmera 1367 m2
parc.č.  1045,   orná pôda, výmera  1586 m2
parc.č.  1313,   orná pôda, výmera  1583 m2
parc.č. 731,      TTP           výmera    788 m2 
parc.č.  732      TTP,           výmera   788 m2

celková výmera :                      87 723 m2   =  8,77 ha

pre ALLOGGIO s.r.o. Štítnik, na základe Verejnej obchodnej súťaže, 
na dobu päť rokov.

C/ Obecné zastupiteľstvo týmto poveruje starostku obce, na uzatvore-
nie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy s víťazom 
verejnej obchodnej súťaže s  ALLOGGIO s.r.o. Štítnik

4. Vyhlásenie inventarizácie obecného majetku k 31.12.2021
Uznesenie č. 131

Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach   berie na vedomie:
vyhlásenie inventarizácie obecného majetku so stavom k 31.12.2021

5.Úprava platu starostky obce za mesiac november 2021
Uznesenie č.132

Obecné zastupiteľstvo na základe zákona Národnej rady SR č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov prerokovalo plat 
starostky obce Henckovce pani Viery Nemcovej:
a) Obecné zastupiteľstvo v súlade § 3 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 1 a 
§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady SR č. 253/1994 Z. z. s prihliadnu-



december 20216

tím na kvalitu práce, na úsilie starostky obce pri stavbe chodníka - II. 
etapa a dobré hospodárenie obce v rokoch 2020 a 2021 s účinnosťou 
od 01.11.2021 do 30.11.2021 schvaľuje mesačný plat starostky Viery 
Nemcovej vo výške 1,65 násobku priemernej mzdy zamestnanca v ná-
rodnom hospodárstve zvýšený o 30 % .
 b) Obecné zastupiteľstvo súlade § 3 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 1 a § 
4 ods. 2 zákona Národnej rady SR č. 253/1994 Z. z. o právnom posta-
vení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov s účinnosťou od 01.12.2021 určuje mesačný plat 
starostky Viery Nemcovej vo výške 1,65 násobku priemernej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve zvýšený o 0 % .
Uznesenia boli Obecným zastupiteľstvom jednohlasne schválené                                                                                                                           

UZNESENIA
zo sedemnásteho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva

v Henckovciach  zo dňa  17.12.2021
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 17.12.2021 volebného obdobia 
2018-2022 prijalo nasledovné  uznesenia: 
1. Schválenie programu rokovania
Uznesenie č.133
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania 
OZ.

2.Voľba návrhovej  komisie
Uznesenie č. 134

Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: volí 
 návrhovú komisiu v zložení:   Mgr.Erika Černická, Ing.Mgr, Ľubo-
slava Kroupová

3. Rozpočet obce na rok 2022
Uznesenie č.135

Obecné zastupiteľstvo
1) berie na vedomie
A/stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Henckovce 
na rok 2022
B/ stanovisko finančnej komisie
 2) schvaľuje
rozpočet obce Henckovce na rok 2022 v príjmovej časti vo výške 195 
263,- € a výdavkovej časti vo výške 176 154,-€. ako prebytkový.
4. Návrh rozpočtu obce na roky 2023 a 2024

Uznesenie č.136                                                    
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
berie na vedomie  návrh rozpočtu obce  na roky 2023 a 2024

5. Zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry .
Uznesenie č. 137

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 počnúc rozpočtom obce na rok 2022.

6. Úprava  výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských 
zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na jeden výkonový uka-
zovateľ pre rok 2022

Uznesenie č. 138                                                
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 2022.  Dotácia na mzdy a prevádzku na jedného 
žiaka MŠ Henckovce  na rok 2022 sa určuje vo výške 3454,92  € / na 
jedno dieťa a rok.
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  2022.  Dotácia na mzdy a prevádzku na jed-
ného žiaka CVČ na území iných obcí sa určuje na rok   2022 vo výške  
50,- €  na dieťa a rok.

7. Dotácia z rozpočtu obce pre Športový stolnotenisový  klub  Hen-
ckovce.

Uznesenie č. 139
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje poskytnutie dotácie 
z rozpočtu obce na rok 2022 vo výške 1000,- € pre Športový stolnote-
nisový klub Henckovce. 

8. Schválenie Dodatku č. 2/2022  Všeobecne záväzného nariadenia 
č.1/2019 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v 
školských zariadeniach  zriadených obcou    

Uznesenie č. 140
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  sa uznáša 
na Dodatku č. 2/2021 k  Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2019 
o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školských 
zariadeniach  zriadených obcou .

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Henckovce na 
1.polrok 2022.

Uznesenie č.141
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 
2022
poveruje hlavného kontrolóra obce Henckovce v súlade s § 9. ods. 3 
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.

10. Ivan Fafrák, Henckovce č. 164 - Žiadosť o odkúpenie pozemku na 
parkovanie

Uznesenie č.142
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach 
A/ prerokovalo žiadosť Ivana Fafráka, bytom Henckovce  s.č.164 o 
odkúpenie obecného pozemku, parcela registra „C“ par. č. 662/5 o vý-
mere  45 m² 
B/ schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  odpredaj pozemok vo 
vlastníctve obce Henckovce evidovaného na LV č. 278 vedenom na 
Okresnom úrade Rožňava, katastrálny odbor, kat. územie: Henckovce, 
označeného ako: parcela registra „C“ KN číslo: 662/5, druh pozem-
ku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere  45 m² do bezpodielového 
vlastníctva  Ivana Fafráka a Ing.Ivany Fafrákovej, Henckovce s.č.164, 
za kúpnu cenu vo výške 2,00 € za 1 m² (slovom: Dva  Eurá), t.j. za 
kúpnu cenu celkom vo výške 90,- € (slovom: Deväťdesiat eur ) /na 
základe § 7 ods.3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
Henckovce,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v 
tom, že pozemok: parcela registra „C“ KN číslo: 662/5, druh pozem-
ku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m² už niekoľko rokov 
užívajú žiadatelia, ako pozemok na parkovanie osobného motorového 
vozidla. 

11. Milan Šimon a Mária Šimonová, Henckovce č. 25 - Žiadosť o od-
kúpenie rodinného domu so s.č. 24 v obci Henckovce

Uznesenie č.143
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach 
A/ prerokovalo žiadosť Milana Šimon a Márie Šimonovej, Henckovce 
č. 25  o odkúpenie obecného  rodinného domu so s.č. 24 v obci Hen-
ckovce, postaveného na parcele registra „C“ č. 99 o výmere 81 m2, 
vedeného na LV č.278 Obce Henckovce, z dôvodu osobitného zreteľa 
B/ schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov  zámer na odpredaj rodin-
ného domu so s.č. 24 vo vlastníctve obce Henckovce evidovaného na 
LV č. 278 vedenom na Okresnom úrade Rožňava, katastrálny odbor, 
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kat. územie: Henckovce, označeného ako: parcela registra „C“ KN čís-
lo: 99, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria a rodinný dom o 
výmere  81 m², do bezpodielového vlastníctva Milana Šimona a Márie 
Šimonovej rod. Murzovej, Henckovce č. 25, na základe § 7 ods.3 Zá-
sad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Henckovce,  z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že pozemok, na kto-
rom je postavená bytová budova – rodinný dom so s.č. 24, tvorí celok 
s rodinným domom č. 25, ktorí užívajú žiadatelia. 
Uznesenia boli Obecným zastupiteľstvom  schválené   

12. Dotácia z rozpočtu obce pre Združený cirkevný zbor ECAV na Slo-
vensku Nižná Slaná – Kobeliarovo, fília Henckovce

Uznesenie č. 144
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje poskytnutie dotácie 
z rozpočtu obce na rok 2022 vo výške 300,- € pre Združený cirkevný 
zbor ECAV na Slovensku Nižná Slaná – Kobeliarovo, fília Henckovce 
na rekonštrukciu podlahy v sakristii v ev.a.v. kostole v Henckovciach.
  
                                                                                                                      
Poslanci Obecného zastupiteľstva Henckovce: Mgr. Erika Černická, 
Ing.Ivana Fafráková, Mgr.Jana Hudáková, Ing.Tibor Krčmár, Ing.Mgr, 
Ľuboslava Kroupová
Hlavný kontrolór obce Henckovce. Ing. Marek Revaj 

Čo priniesol rok 2021 a čo sa udialo v obci Henckovce

76. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom 
- ukončenie 2. svetovej vojny  v Európe

76. výročie oslobodenia obce

Rok 2020 nám priniesol  coronavírus COVID-19 a príslušné opatrenia na jeho zmiernenie.
Zrušili sa kultúrno-spoločenské a športové podujatia. No v rámci možností sme si pripomenuli:

77. výročie 
Slovenského národného povstania

Z dôvodu opatrení v súvislosti s COVID-19 sme si 76. výročie 
oslobodenia obce Henckovce  pripomenuli reláciou v miestnom 
rozhlase a položením venca k pamätnej tabuli oslobodenia obce na 
kultúrnom dome, dňa 22.januára 2021. Pripomínajme si túto významnú 
udalosť v našich dejinách a nedovoľme ani mladšej generácii zabudnúť 
na to ako ťažko sa rodila sloboda. V druhej svetovej vojne prišli o život 
i občania našej obce, vzdajme hold všetkým, ktorí stratili svoje životy 
za lepší a spravodlivejší život.  Aj naši vojaci našli hroby ďaleko od 
rodiska. Tí čo prežili nikdy nezabudli na tieto časy. Veď slobodu bolo 
treba ťažko vybojovať a položiť za ňu životy.  Prejavme im vďaku za 
to, že naše generácie už našťastie vojnu na vlastnej koži nepoznali. 
Nedovoľme  na ich obete zabudnúť a v pokojnej piete si uctime ich 
nehynúcu pamiatku.

Vám drahí, čo mená v pomníku máte vryté,
dávam dnes vďaku i spomienky na Vás skryté
pre ráno šťastné, pre vás nedožité...
Oči nám blúdia po sivých kameňoch a objímajú známe mená.
A tu sú s vami všetci - deti,matky, otcovia, priatelia a niektorým i žena, 
ich náruč je navždy riave žitia otvorená pre česť a slávu našej vlasti,
za ktorú vy, či v priekopách a či v chrastí hrdinsky ste umierali ….

Z dôvodu opatrení v súvislosti 
s COVID-19 sme si 76. výročie  
ukončenia druhej svetovej vojny 
v Európe  pripomenuli reláciou v 
miestnom rozhlase a položením 
venca k pamätnej tabuli obetiam 
2. svetovej vojny na kultúrnom 
dome, dňa 7.mája 2021.
Pripomenuli sme si udalosti, 
ktorých hrôza pred viac ako 76 
rokmi priniesla veľa bolesti na 
Slovensku a v Európe. Keď Hitler 
chcel dokázať celému svetu, 
že je horší ako zemetrasenie, 
sopka alebo cunami. Dokázal, 
že ľudia sami môžu byť oveľa 
horší ako hocijaký prírodný 
živel. Fašizmus vyvolal druhú 

svetovú vojnu a ňou zničené 
mestá, obce, zamorené vodné 
toky, 55 miliónov mŕtvych, 35 
miliónov ranených, 2 milióny 
nezvestných, hlad a choroby. 
Druhá svetová vojna bude vždy 
výkričníkom pre ľudstvo tejto 
planéty a treba sa zamýšľať nad 
jej vznikom, aké veľké útrapy 
pre ľudí priniesla. Pri spomienke 
na 76. výročie dňa víťazstva 
nad fašizmom, nemali by sme 
zabúdať na krutosť, hrôzy, ale 
hlavne obete, ktoré vojna prináša. 
Preto naša vďaka patrí všetkým, 
ktorí za nás obetovali svoj život, 
preto aby sme sa my mali lepšie.

sme si pripomenuli pietnym 
aktom kladenia vencov k 
pamätníku SNP na Pališove. 
Za účasti zástupcov obce 
Henckovce, Nižná Slaná a ZO 
SZPB v Henckovciach sme 
položili vence k pamätníku 
SNP dňa 28.8.2021. Odkaz SNP 
pripomenula vo svojom príhovore 
starostka Viera Nemcová. V obci 
sme si pripomenuli dôležitosť 
SNP položením venca k pamätnej 
tabuli SNP na kultúrnom dome. 
  Významné 77. výročie 
SNP, ktoré bolo bezpochyby 
najvýznamnejším  vojenským 
vystúpením v našich dejinách, je 
potrebné si pripomenúť tak, aby 
aj vďaka pripravovaným oslavám 
vzbudzovalo hrdosť na činy 
našich predkov v protifašistickom 
zápase, ocenilo ich veľkú 
odvahu, obdivuhodnú solidaritu 

a obetavosť, a tým potvrdzovalo 
nepopierateľný morálny odkaz 
SNP  k dnešku. Tento pozitívny 
odkaz je nutné neustále si  
pripomínať a jeho posolstvo 
smerovať predovšetkým 
k mladšej generácii. Tým 
predchádzať všetkým formám 
diskriminácie, rasizmu, 
xenofóbie a ostatným prejavom 
intolerancie. Tento odkaz je 
nutné pripomínať kvôli tým, ktorí 
v boji za slobodu, demokraciu, 
ľudské práva, solidaritu a pokrok 
v ňom položili svoje životy, ktorí 
s nasadením svojho vlastného 
života v ňom bojovali a civilnému 
obyvateľstvu, ktoré im všemožne 
pomáhalo. Im všetkým patrí naša 
úcta.  Úcta patrí všetkým ľuďom 
dobrej vôle, ktorí každodennou 
svedomitou prácou napĺňajú stále 
aktuálny odkaz SNP v súčasnosti.
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COVID-19: 
Aký nebezpečný je nový variant omikron

Nový variant COVID-19 s označením omikron B.1.1.529 bol obja-
vený v Juhoafrickej republike. V tejto krajine získal za rekordných 
menej ako 20 dní dominanciu nad predošlým variantom delta a šíri 
sa aj do ostatných štátov. Zatiaľ však nie je k dispozícii dostatok 
epidemiologických dát, na základe ktorých by bolo možné stanoviť, 
akou veľkou hrozbou tento nový variant je. Limitované dáta však in-
dikujú veľmi pravdepodobný potenciál extrémne vysokého R0, čo by 
znamenalo vyššiu infekčnosť. Je  predčasné  zatiaľ hovoriť o prie-
behu a závažnosti ochorenia. Jednotlivé krajiny zavádzajú opatrenia 
s cieľom spomaliť jeho šírenie.  Úrad verejného zdravotníctva SR 
mení pravidlá pre osoby, platné pri návrate z Juhoafrickej republiky 
a ďalších rizikových krajín.  Zavádza sa povinná karanténa.

Základné informácie: Variant omikron B.1.1.529 
• Je nový variant COVID-19, ktorý bol objavený v Juhoafrickej re-

publike.
• V krajine veľmi rýchlo vytlačil predošlý variant delta a za menej 

ako 20 dní sa stal dominantným.
• Prvé importované prípady boli cez víkend zaznamenané v EÚ, UK, 

Izraeli a Hong Kongu. 
• Variant zatiaľ nebol popísaný v žiadnych epidemiologických štú-

diách, a preto nevieme s presnosťou určiť jeho základné epidemio-
logické charakteristiky a ani to, ako sa bude reálne šíriť v svetovej 
populácii. 

• Doterajšie limitované sekvenačné dáta však indikujú veľmi pravde-
podobný potenciál extrémne vysokého R0 (indikátor infekčnosti), 
prípadne iných evolučných výhod.

• Na spike proteíne variantu omikron bolo identifikovaných až 34 
kľúčových mutácií, ktoré potenciálne umožňujú vírusu ľahší pre-
nos medzi osobami, ako aj schopnosť čiastočne obísť imunitu na-
dobudnutú po očkovaní alebo po prekonaní ochorenia COVID-19. 
Avšak na to, či k tejto evolučnej výhode aj naozaj dochádza, musí-
me počkať na prvé štúdie.

• Presný rizikový profil omikron variantu budeme vedieť podať 
až v priebehu niekoľkých týždňov, prípadne mesiacov, keď už 
budú verejne prístupné štúdie dokumentujúce štatisticky významnú 
skupinu pacientov.

Rozšírené  informácie: Variant omikron B.1.1.529 
INFEKČNOSŤ
Základné Reprodukčné Číslo R0
• Základné reprodukčné číslo (R0) je jedným z indikátorov infekč-

nosti. Vyjadruje maximálny možný potenciál patogénu v prostredí 
bez opatrení.

• R0 prvotného Wuhanského kmeňa bolo odhadované medzi 2-3, to 
znamená, že v priemere jedna infekčná osoba nakazila ďalšie 2-3 
osoby.

• R0 „britského“ alfa variantu sa odhadovalo medzi 3.5 – 4.5 a vo 
väčšine štátov trvalo niekoľko mesiacov kým sa stal dominantným. 

• R0 „indického“ Delta variantu sa odhaduje medzi 6-8.
• Na základe sekvenčných dát z Juhoafrickej republiky sa všakna-

zdávame, že je výrazne vyššie ako u predošlého delta variantu. 
• Za menej ako 20 dní sa jeho podiel na sekvenovaných pozitívnych 

vzorkách zvýšil na viac ako 80%, čo vykazuje asi najrýchlejší rast 
aký kedy bol u SARS-CoV-2 variantov doposiaľ pozorovaný.

• Zatiaľ nevieme s presnosťou určiť R0 nového B.1.1.529 variantu.
EFEKTÍVNE REPRODUKČNÉ ČÍSLO REFF
• Efektívne reprodukčné číslo vyjadruje rýchlosť šírenia vírusu v da-

nom časovom momente a mení sa na základe správania sa obyva-
teľstva, aktívnych kontrolných opatrení a zaočkovanosti populácie. 

• Efektívne reprodukčné číslo omikron variantu v JAR je odhado-
vané na 2, kým u delta variantu na 1.48, čo ďalej potvrdzuje 
jeho evolučnú výhodu v rýchlom šírení. To znamená, že i napriek 
protiepidemickým opatreniam a vysoko zaočkovanej populácií, 
jedna infikovaná osoba v priemere nakazí ďalšie dve osoby.

HRANICA KOLEKTÍVNEJ IMUNITY
• Je priamo odvodená od hodnoty základného reprodukčného čísla. 

Čím je R0 väčšie, tým je súčasne potrebné zaočkovať väčšie per-
cento celkovej populácie.

• Na dosiahnutie kolektívnej imunity vo Wuhnaskom prostredí 
bolo potrebné zaočkovať iba 50-66%, v prostredí infekčnejšieho 
Alfa variantu sa zvýšila potreba zaočkovanosti populácie na 71-77 
% a v prostredí Delta variantu až na 83-88%.

•  Ak by R0 nového variantu dosiahol hodnoty 10-12, tak by bolo 
nutné zaočkovať 90-92% populácie na to, aby sa efektívne zabrá-
nilo epidemickému rastu.

• Pri narábaní s konceptom kolektívnej imunity však treba dôrazne 
podotknúť, že pri očkovaní nemôžeme nikdy ísť na samotnú mate-
maticky vypočítanú hodnotu kolektívnej imunity. Vždy je potrebné 
ešte zaočkovať dodatočné percento a vytvoriť tak dodatočnú rezer-
vu, lebo populácia sa vždy mieša nehomogénne.

• 
SECONDARY ATTACK RATE
• (SAR) vyjadruje šancu stať sa pozitívne potvrdeným kontaktom, ak 

som bol exponovaný v úzkom kolektíve. 
• Varianty s vyšším R0 majú zväčša aj vyššiu SAR, čo znamená, že 

k prenosu infekcie dochádza výrazne ľahšie, a to aj pri menej in-
tenzívnych sociálnych kontaktoch a dochádza k výraznému komu-
nitnému šíreniu. 

• SAR nového omikron variantu nie je doposiaľ známe.

GENERAČNÝ ČAS
• Generačný čas vírusu je doba, počas  ktorej sa infikovaná osoba 

stáva infekčnou, čiže schopnou šíriť nákazu ďalej v populácii.
• Krátke generačné časy predstavujú významný problém, lebo vďaka 

nim sa nákaza dokáže šíriť rýchlo a reťazovito. Toto bola evolučná 
výhoda aj pri Delta variante, pri ktorom sa osoba stala v prieme-
re infekčnou už na 2-3 deň. Klasické testovanie a vyhľadávanie 
kontaktov preto v prostredí Delta variantu stratilo významný efekt. 
Kým úzke kontakty stihli byť skontaktované, zväčša už boli nielen 
infekčné, ale stihli nakaziť aj ďalšie osoby, čím Delta variant získal 
výrazný náskok.

• Zatiaľ neboli publikované žiadne štúdie, ktoré by zisťovali gene-
račný čas omikron variantu.

IMUNITA
• Zatiaľ neexistujú dáta, na základe ktorých by sme vedeli určiť efek-

tívnosť doterajších vakcín proti novému variantu.
• Rovnako ešte nevieme ani do akej miery poskytuje predošlé preko-

nanie choroby COVID-19 ochranu pred novým variantom.
CHOROBNOSŤ
Severita
• Zatiaľ neexistujú dáta, na základe ktorých by sme vedeli určiť ri-

ziko ťažkého priebehu ochorenia (severita) a prípadne smrtnosť 
vírusu.

 INKUBAČNÁ DOBA
• Zatiaľ neboli publikované žiadne štúdie, ktoré by určili inkubačnú 

dobu omikron variantu.
• Inkubačný čas zásadne ovplyvňuje, ako skoro je možné identifiko-

vať nákazu v populácii.
• Infikované osoby spravidla vyhľadajú zdravotnú pomoc až po 

vypuknutí prvých symptómov. Rizikom sú preto dlhé inkubačné 
doby, pri ktorých sa patogén stihne v populácií značne rozšíriť ešte 
pred tým ako  je možné  objaviť prvé pozitívne prípady.

 
POZOR: Pri návrate z rizikových krajín je povinná karanténa
Od stredy 1. decembra 2021  platí po príchode na Slovensko povinná 
karanténa pre všetky osoby (bez ohľadu na očkovanie a prekonanie 
COVID-19), ktoré za posledných 14 dní navštívili: 
• Juhoafrickú republiku • Botswanu • Namíbiu • Lesotho • Eswatini • 
Mozambik • Zimbabwe • Izrael • Hongkong • Seychely. 
Pre tieto osoby nateraz neplatia žiadne výnimky. Viac na stránke 
Úradu verejného zdravotníctva SR tu: https://www.uvzsr.sk/docs/
uvod/omikron_hranice_1-12-2021.pdf
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OBEC HENCKOVCE hodnotí svoju činnosť za rok 2021

Blížia sa Vianoce a následne koniec kalendárneho roka 
2021 a opäť je potreba bilancovať čo priniesol tento rok, 
čo sa udialo a či sa podarilo splniť to čo bolo naplánované. 

Aj v tomto roku všetky oblasti spoločenského i 
verejného života boli  výrazne poznačené pandémiou 
spôsobenou novým koronavírusom a ochorením 
COVID-19.

Ani v tomto roku sa nekonali kultúrno-spoločenské 
a športové podujatia. Riadili sme sa opatreniami vlády 
a verejného zdravotníctva. A tak sme miesto kultúrno-
spoločenských a športových podujatí zriadili mobilné 
odborné miesto v kultúrnom dome a testovali na ochorenie 
Covid 19. Celkove naša obec situáciu s Covidom19 zvládla 
celkom dobre. Mali sme minimálny počet nakazených. 

Po niekoľkých desaťročiach sa podarila výstavba II. 
etapy chodníka vedľa  št. cesty

I/67 a to z vlastných finančných prostriedkov, ktoré sa 
nám podarilo aj v tejto nepriaznivej dobe našetriť. Celková 
hodnota výstavby chodníka stála 73.000,- €. 

Z Ministerstva vnútra SR bola obci Henckovce 
poskytnutá dotácia vo výške 4200,- €, s podmienkou 
spolufinancovania obce vo výške 1.050,- € na rekonštrukciu 
pamätníka SNP na Pališove, ktorú sa podarilo urobiť a to aj 
so spolufinancovaním obce Nižná Slaná.

V lokalite Konopiská bol rozšírený miestny rozhlas 
a bola zakúpená nová rozhlasová ústredňa, nakoľko stará 
ústredňa už doslúžila. Vymaľovali sa priestory Obecného 
úradu  a vymenila sa podlaha v kancelárii starostky. V 
Materskej škole sa prevádza rekonštrukcia suterénu, dávajú 
sa nové omietky v spolupráci s SOŠ služieb v Rožňave. 
Zakúpil sa stavebný materiál na rekonštrukciu bývalej 
starej školy v celkovej hodnote 24.000,- €, na ktorú sme 
dostali finančný príspevok z Ministerstva financií. 

Venovali sme sa bežnej prevádzke obce. Kosila sa  
tráva, čistili sa verejné priestranstvá a  rigoly.  Udržiaval a 
kosil sa cintorín. Sadili sa kvety, udržiavali kríky a stromy. 

Najväčším problém v tomto roku ale bol s prívalovými 
dažďami, ktoré spôsobovali veľké problémy a škody.  
Poľnohospodárske družstvo  v Gemerskej Polome, tohto 
roku začiatkom júna posialo v lokalite Konopiská cirok 
a neurobilo žiadne opatrenia na odvodnenie príslušných 
pozemkov a z tohto dôvodu, všetka voda (bahno) z 
družstevných polí stekala do obecných rigolov,  na dvory a 
záhrady našich občanov.  Vážne nám poškodila chodník a 
pravidelne upchávala kanál a následne stekala na št. cestu 
a poškodzovala majetok našich občanov ako aj obecný 
majetok. Cirok rástol všade okolo št.cesty, chodníka ako 
aj na pozemkoch našich občanov. Aj napriek žiadostiam a 
upozorneniam zo strany obce nedošlo k žiadnej náprave a 
ani k pochopeniu. 

Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhali pri 
odstraňovaní následkov prívalovej vody a bahna.

Na záver roka ako vianočný darček Obec Henckovce 
dostala finančnú dotáciu  z Environmentálneho fondu, vo 
výške 173.159,- € na „Rekonštrukciu budovy Obecného 
úradu a kultúrneho domu“ . Obec bude spolufinancovať 
vo výške 5% nákladov t.j. 9113,- €.  Rekonštrukcia bude 
realizovaná v roku 2022. O rekonštrukciu tejto budovy sme 
sa uchádzali už niekoľko krát, no konečne sa to podarilo. 

Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí majú 
záujem o našu obec o jej prosperitu a napredovanie. 

Viera Nemcová, starostka obce

Chodník II.etapa pred realizáciou Chodník II. etapa po realizácii

Chodník II. etapa po realizácii (2)

Pamätník SNP Pališovo pôvodný stav

Pamätník SNP Pališovo nový stav
" Socha partizánov bude pripevnená 

po renovácii".
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Slovenské zvyky a tradície 
LETO
Letný slnovrat začína v období 
okolo 21. júna. U Slovanov bol 
jednou z najvýznamnejších uda-
lostí roka. Bol tiež oslavou Slnka, 
ktoré významnou mierou ovplyv-
ňovalo vegetatívne obdobie, úro-
du a tým aj dostatok obživy pre 
ľudí.
Počas slnovratu sa oslavoval 
oheň a s ním bývali spojené 
zvyky. Ohňu pripisovali ľudia 
magicko-očistnú a zdravotno-
-preventívnu funkciu. Boli to 
predovšetkým vatry, okolo kto-
rých nielen mládež, ale aj ženy 
a muži spievali, tancovali a často 
ich aj preskakovali. Slnovratové 
obrady sledovali predovšetkým 
hospodárske ciele.
  
Na Žofiu 15. 5.
Tento deň ľudia považovali za 
najvhodnejší na siatie ľanu a ko-
nopí, ktoré mali byť husté a dlhé 
ako vraj boli vlasy Žofie. Bolo 
preto prirodzené, že už samotné 
siatie sprevádzali rôzne magické 
úkony.
V Závadke odporúčali zabaliť do 
plátna mačku, inde zas pred sia-
tím sa obzerali na vysoký vrch 
alebo aspoň na strom, aby narás-
tol vysoký ľan. V Hruštíne radi-
li, aby sa manželia na Žofiu po-
vadili, lebo čím väčšia je zvada, 
tým vyšší bude ľan. V niektorých 
obciach sa rozsievač pred prácou 
napil silnej pálenky, aby bol ľan 
pevný. Varili sa aj čo najdlhšie 
rezance, aby aj ľan narástol dlhý, 
alebo sa ľudia kotuľali po poli, 
aby mali nielen pevný a veľký 
ľan, ale aj dobré semeno na olej.
V okolí Prievidze radili vojakom, 
aby sa v noci z 15. na 16. mája 
kotúľali po zarosenej tráve. Vraj 
muži, ktorí tak urobili, mali vyjsť 
z boja bez zranenia, pretože sa im 
guľky vyhýbali.
Pre predpoveď úrody bol dôle-
žitý 15. máj – deň Žofie. Podľa 
pranostiky “Žofia víno vypíja a 
dobré ľany dáva”. Občasné noč-
né mrazy boli škodlivé najmä pre 
vinohradníkov, no i napriek tomu 
ľudia považovali tento deň za 
najvhodnejší na siatie ľanu a ko-
nope. Podľa poverových predstáv 
mali narásť také dlhé a husté, ako 
boli vlasy Žofie.
Za ďalšie pranostiky možno po-
važovať:

„Keď prejde zamrznutých ku-
chárka, sadieva sa paprika.“
„Svätá Žofia stromy rozvíja.“
„Dážď sv. Žofie slivky veľmi ubi-
je.“
„Žofia pole často zalieva.“
„Žofia víno vypíja a dobré ľany 
dáva.“
 
Na Urbana 25. 5.
 Na južnom a strednom Sloven-
sku vo vinohradníckych oblas-
tiach bol dôležitejším dňom 25. 
máj – deň Urbana, kedy sa vo 
vinohradoch začínajú zelené prá-
ce (od Urbana do Anny). Tradí-
cie, zvyky a obyčaje viažuce sa 
k vinohradníctvu a vínu vychá-
dzajú z úkonov kalendára vino-
hradníka a vinára. Prihliadajú na 
miesto a úlohu patróna vinárov 
svätého Urbana a zvyky spoje-
né s jeho uctievaním.K úrode 
hrozna sa viaže pranostika “Ak 
je na Urbana pekne, bude veľa 
vína, ak oblačno, bude ho málo”. 
Plastiky svätého Urbana sú sú-
časťou väčších i malopestovateľ-
ských pivníc, kaplniek, archívov 
vín a domácností. V spojení so 
sviatočnou atmosférou, obradmi 
a rituálom približujú neopako-
vateľnú atmosféru, ktorá poteší 
a nadchýna dnešnú kultúrnu ve-
rejnosť.
 
„Ako je na Urbana , taká bude 
jeseň.“
„Dokiaľ Urban z pece nezlezie , 
nebude teplo.“

„Jasné slnce na Urbana hojnosť 
dobrého vína znamená.“

„Jesli je pekný čas na Urbana, 
bude oberačka hrozien požehna-
ná.“
 „Keď sa Urban smeje , hrozno 
plače.“
„Na Urbanov deň utekaj siať 
len.“

„Na Urbanov ovos do stodoly 
nevoz.“
 „Po svätom Urbanu mráz neško-
dí mrazu.“
„Štedrý hráč, milostivý zlodej , 
Urbanov ovos, Havlovo žito.“
„Urban ešte niekedy bradou po-
kýva.“
„Urban krásny , vyjasnený, hoj-
ným vínom nás odmení.“

Na Medarda 8. 6.
 Mesiac jún vonia dažďom, čo 
vystihuje aj množstvo predpove-
dí našich predkov. Označuje sa za 
prvý letný mesiac, počas ktorého 
sa život každého hospodára pre-
súval z dvora do polí. Je spojený 
zo zberom prvej úrody. Teplo-
ty sú priaznivé pre rast a vývoj 
aj tých najnáročnejších rastlín. 
Hlavnou starosťou hospodára v 
tomto období bol životodarný 
dostatok vlahy, pretože pri ne-
priaznivom veľmi suchom počasí 
dochádzalo k zníženiu produkcie 
klasov obilia a nedostatku orga-
nickej kŕmnej hmoty na lúkach.
8. júna o dni Medarda hovorí sta-
rá legenda príbeh malého chlapca 
Medarda, ktorého ochránil pred 
lejakom svojimi krídlami veľký 
orol. Ovplyvnila nejednu pranos-
tiku a Medard vošiel do kalendá-
ra ako svätec, ochraňujúci polia 
pred suchom.
 
Pranostiky hovoria, že „Keď na 
Medarda prší, zrno sa zle suší“.
„Kto na deň Medarda sadí, a 
rozsieva, mnoho kapusty a ľanu 
máva“.
„Na akú nôtu Medard zahrá, na 
takú sa tancuje celý mesiac“
 
Na Jána 24. 6.
 S  Jánom sa viaže veľa magic-
kých zvykov súvisiacich s letným 
slnovratom.
Tradovalo sa, že na Jána majú 
najväčšiu moc všetky živly - 
zem, voda i oheň. Preto sa zvykli 
počas najkratšej noci roka, páliť 
jánske ohne a vatry. Mládež, ženy 
aj muži na svätého Jána tancovali 
a spievali okolo vatier, často ich 
aj preskakovali. Dievčatá robili 
ohníčky týždeň pred Jánom, na 
Jána a po Jáne.
Ohňu sa pripisovala magicko-
-očistná funkcia a jánske ohne sa 
pálili za sucha s cieľom privolať 
dážď. Predstavy o klesaní Sln-
ka z vrcholného bodu nebeskej 
klenby vyjadrovali horiace ko-
lesá spustené z vrchov do dolín. 
Rozšírené bolo i vyhadzovanie 
fakieľ a zapaľovanie kolies na 
vysokých stĺpoch. Ľudia dávali 
do ohňa kúsok cesta, posúch ale-
bo aspoň odrobinky pečiva. Tieto 
akty boli pretrvávaním obetných 
rituálov slovanského obyvateľ-
stva pred nástupom kresťan-

stva. Oheň sa uctieval, nesmel 
sa požičať ani zhasiť. Musel 
vydržať horieť čo najdlhšie. 
Táto tradícia má svoj pôvod v 
indoeurópskej mytológii starých 
Slovanov. Každý slnovrat sa v 
minulosti chápal ako začiatok 
novej etapy vhodný na regenerá-
ciu síl prírody aj človeka. Obrady 
letného slnovratu sú sústredené 
na 24. jún, deň Jána Krstiteľa, 
keď pohanský obrad dali ľudia 
postupne do súvislosti s kresťan-
skou tradíciou.  
Generácie pred nami kedysi tiež 
verili, že aj byliny nájdené v túto 
magickú moc, majú ozdravu-
júce účinky. Tieto zvyky majú 
korene ešte v predkresťanských 
časoch. Tento deň, kedy Jánovia 
oslavujú meniny, sa považuje aj 
za deň narodenia Jána Krstiteľa. 
Tento svätec bol považovaný za 
patróna kožušníkov, remenárov 
a pastierov. Práve pastieri tento 
deň považovali za svoj sviatok, 
oslavovali ho ohňami a bohatou 
hostinou.Na Jána sa nesmelo sa-
diť ani prať. Šťastie mal človek, 
ktorý chytil svätojánsku mušku a 
nosil ju pri sebe.
 
Na Jakuba a Annu 25. a 26. 7. 
V letnom období môžeme z hľa-
diska obyčajových zvykov po-
važovať za najvýraznejšie dni 
– sviatok Jakuba a Anny. Tra-
dovalo sa, že kto chcel výhodne 
predať dobytok, mal ho na Jaku-
ba posypať mravčími vajíčkami, 
aby mal veľa kupcov. Na Ponitrí 
vyberali cesnak, lebo vraj po Ja-
kube do zeme uteká.
Na Jakuba alebo Annu išli žien-
ky okopávať kapustu. Keď bola 
práca dokončená, krútili sa okolo 
nej a spevavo volali: „Dneska je 
Jakuba, zajtra bude Anny, krúťte 
že sa, krúťte moje milé hlavy.“
Objavovali sa rôzne formulky 
týchto nápevov. Pri ich odriekaní 
ženy držali nad hlavou kapustný 
list, inde napr. kôš, alebo názna-
kovo bili kapustu bielou šatkou, 
prípadne čepcom.
Tam, kde kapustu nepestovali, 
chodievali pohrabávať zemiaky, 
ktoré sa vtedy mali prebúdzať zo 
spánku.
Keď boli ženy s prácou hotové, 
gazdiná sa zvalila na zem a ko-
túľajúc sa hovorila: „Včera bolo 
Jakuba, dneska je Anny, aby 
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krumple narástli ako naše hlavy.“
O počasí hovorili, že ak na Jakuba jasné slnko svieti, má tuhá 
zima byti. Na celom Slovensku sa zaužívalo príslovie Svätá 
Anna, chladná zrána. Jakubom sa končí pravé leto, Annou sa 
začína babie leto, ktoré prechádza postupne do jesene.

 „Ak je na Jakuba a Annu jasno a páli slnko, bude v zime 
štípať mráz.“
„Svatá Anna chladná zrána.“
„Svätá Anna žito žala.“
„Anna už nepečie.“
„Keď na svätú Annu prší, mokro sa do stodoly nosí.“
„Keď na deň svätej Anny prší, bývajú lieskovce červivé.“
„Ak je pred Annou pekne, je po Anne mrzko.“
 
Na Jakuba chodievali ženy zobúdzať zemiaky touto riekan-
kou:
„Neska je Jakuba, zajtra je  Hany,
stavajce gruločky, už sce sa vyspali!“
 
Babie leto
Posledná časť leta bola a je pre poľnohospodárov obdobím 
najväčšieho pracovného ruchu a úsilia. Boli to predovšetkým 
zvyky sprevádzajúce zber úrody, dožinky a v minulosti i hody. 
Aj pre túto časť roka sa sformovali zvyky a obrady, ktorých 
síce nebolo veľa, ale patrili k tým najvýznamnejším z celo-
ročného rituálu a tvorili významnú súčasť duchovného života 
obyvateľstva. Gazdovia ich dodržiavali, rešpektovali a tešili 
sa z nadelenej úrody. Dôležitou súčasťou pri poľných prácach 
i v lesoch bol dobytok - kravy, voly, u zámožnejších gazdov 
aj kone.
 
Rozsah zvykov závisel od toho, či žatvu musel gazda zvlád-
nuť s členmi domácnosti, alebo mu pomáhali za rovnakú 
protislužbu ďalšie rodiny, príp. si bohatší gazdovia najíma-
li žencov. V úrodnejších oblastiach Slovenska sa na nie-
ktorých miestach zachoval zvyk, že aj gazdovia, ktorí sa 
obišli bez cudzej pomoci, prvé zožaté obilie hneď vymlátili 
a dali zomlieť, aby mohli po ukončení žatvy pripraviť po-
travu už z novej múky. Podelili sa aj so susedmi, obvykle 
im zaniesli voňavý chlebík, rezance, pirohy či iné cestovi-
ny. Tento zvyk vyjadroval prianie mať po celý rok toľko po-
travín, že s nimi nielen vystačili, ale aby mali aj prebytok. 
Na gazdovstvách, kde mali žencov, bolo povinnos-
ťou gazdinej starať sa o ich stravovanie. Jedlá museli 
byť výdatné, chutné a gazdiná ich mala priniesť v za-
užívanom čase, inak ju ženci privítali niektorou z po-
smešných piesní, ktoré mali vo svojom repertoári. 
 
Osobitné zvyky sa sformovali na veľkostatkoch, kam prichá-
dzali ženci a žnice z málo úrodných oblastí. Keď sa žatva chý-
lila ku koncu, uvili žnice z klasov a poľných kvetov veniec. 
Hotový veniec pokropili svätenou vodou a zavesili do komo-
ry. V prípade potreby dávali klásky z neho do pierok pre sva-
dobčanov. Dožinkový veniec mal rôzne formy a podľa toho ho 
buď niesli v rukách, alebo dali niektorému dievčaťu na hlavu. 
Taktiež v niektorých regiónoch pripravovali ženy tzv. májik, 
stromček ozdobený stužkami a šatkami, alebo muži zástavu, 
čo bola šatka priviazaná na žrdi ozdobenej klasmi a kvet-
mi. Odovzdávanie venca bolo spojené s prednesením vinša. 
Viaceré zložky tzv. dožinkových zvykov ostali spojené so 
žatvou. Hoci ich formy prešli vývojom a rôznymi zmenami, stá-
le v nich dominovali dve navzájom prepojené zložky – radosť z 
novej úrody a úsilie zabezpečiť dostatok obilia v ďalšom roku. 
 

Prevzaté z web stránky slovenské zvyky, webnode.sk

Máj, máj, máj, zelený, 
pod oblôčkom sadený.....

      Spev tejto ľudovej  piesne sa 
ozýval aj na dvore  v našej materskej 
škole Henckovce.
 Mesiac máj sa pokladá za mesiac 
lásky.
S tým sa spájajú mnohé zvyky s ľú-
bostným zameraním.
     Okrem toho, že máj je mesiac lás-
ky, je to zároveň mesiac, kedy je jar 
v plnom prúde. Celá príroda sa preb-
údza k životu. Všetko kvitne, príroda 
ukazuje svoju krásu. Záhrady a lúky 
sú posiate  všetkými farbami. Na roz-
kvitnutých stromoch poletujú včely, 
vtáčiky vyspevujú, rodia sa mláďat-
ká. Máj je obdobie, kedy pokračovali 
na poli aj v záhradách jarné práce.
     V minulosti mládenci stavali máje 
každému dievčaťu súcemu na vydaj. 
Máje sa stavali zvyčajne v noci na 
prvého mája. Ak mal niektorý mláde-
nec o dievča vážny záujem, postavil 
jej vlastný máj, ktorý sa niečím od-
lišoval od iných májov. Bolo to ve-

rejné vyznanie lásky k dievčaťu, ak 
mládenec nemal odvahu povedať jej 
to priamo. Dievča často nenápadne 
cez okno pozorovalo, kto má o ňu 
záujem. Na druhý deň sa dievčatá od-
meňovali mládencom za máje. Mlá-
denec dostal od dievčiny pierko za 
klobúk, čím mu ona taktiež potvrdila 
svoj záujem o neho. 
     Aj v našej materskej škole 
Henckovce dbáme na zachovanie ľu-
dových tradícií našich predkov. Tra-
díciu stavania mája sme si pripome-
nuli šesť týždňov po sviatku Veľkej 
noci. Deti vyobliekané v ľudových 
krojoch  sa vrátili na chvíľu do minu-
lých čias a za spevu ľudových piesní, 
tanca a veršov stavali máj, ktorý pre 
dievčatá vyzdobili chlapci farebný-
mi stužkami a dievčatá ich za máj 
obdarovali vyšívanými vreckovkami 
a potom si spoločne zatancovali na 
ľudovú nôtu.
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Tréning väzňa
 Sezóna v roku 2021 bola znova ovplyvnená protipandemic-
kými opatreniami, to mi ale nezabránilo napredovať. Absolvoval som 
síce len jednu súťaž, stihol som toho však viac než dosť.
 Na jeseň v roku 2020 znova zatvorili fitnescentrá a ja som 
uvažoval ako ďalej. Krátko na to som objavil knihu „Tréning väzňa“ 
a tým našiel novú inšpiráciu ako pokračovať ďalej. Tréning sa skla-
dá zo 6 základných cvikov – kľuky, kľuky zo stojky, mostíky, zhyby, 
drepy a dvíhanie nôh vo vise. Každý cvik má 10 stupňov náročnosti. 
Pre začiatok som na každom cviku zvolil ľahšiu variantu, nech cvičím 
technicky správne. Najrýchlejšie som napredoval na drepoch, kde som 
už po pár mesiacoch robil drepy na jednej nohe. Je to výborný cvik na 
stehná, hlavne ak nemáte k dispozícii činky. Najprv som ich robil s 
dopomocou, neskôr samostatne. Väčšina ľudí nemá problém so silou 
nôh, ale s mobilitou. V tom prípade odporúčam si položiť pod pätu 
podložku a uvidíte, že to pôjde omnoho ľahšie! Neskôr pribudlo dvíha-
nie nôh až ku hrazde. Keď som sa rukami pritiahol, spravil som ľahko 
výmyk na hrazde. A nakoniec cvik, ktorý som sa veľmi túžil nauči-
ť:„Muscle-up“ – cvik pri ktorom sa dostanete z visu až do vzporu na 
hrazde. Tu bolo učenie náročnejšie. Potreboval som nielen znížiť teles-
nú hmotnosť a zosilnieť, ale hlavne sa naučiť techniku. Pre zvládnutie 
tohto komplexného a náročného cviku je potrebné vedieť sa pritiahnuť 
čo najvyššie na hrazde, spraviť prechod a vytlačiť sa hore. Takisto ísť 
po správnej dráhe, keďže je tam dráha úplne iná ako na zhybe. 
V Máji konečne otvorili aj posilňovne a ja som sa začal pripravovať na 
tradičnú letnú súťaž – Victoria CUP v mŕtvom ťahu v Trnave. ¾ roka 
som trénoval len s hmotnosťou vlastného tela a nedvíhal žiadne ťažké 
závažia, preto bol začiatok ťažký. Po 2 mesiacoch prípravy, 7.8.2021 
som sa postavil na pódium a súťažil s hmotnosťou necelých 85 kg, 
teda o viac ako 20 kíl ľahší ako minulý rok! Otázka bola, ako sa ta-
kýto pokles hmotnosti podpíše na sile? Základný pokus s 220 kg som 

zvládol veľmi ľahko, druhý pokus s 232,5 kg mi vyšiel ešte lepšie. Pre 
tretí pokus som zvolil hmotnosť 240 kg a tú som tiež zvládol! Zdvihol 
som síce menej ako minulý rok, avšak v prepočte na body to vyšlo o 15 
bodov viac! Vďaka tomu som sa umiestnil na 2. mieste – najlepšie ako 
sa mi doteraz na tejto súťaži podarilo!
 Po tejto súťaži som už neabsolvoval ďalšiu súťaž. Zameral 
som sa na zdokonalenie techniky rozšírením postoja a zlepšením po-
zície pri mŕtvom ťahu. Tým pádom budem schopný pridať na činku 
ďalšie kilogramy. Súťažiť plánujem až budúci rok na Majstrovstvách 
Slovenska v hmotnostnej kategórii do 90 kg. Dokázal som, že aj pri 
nižšej telesnej hmotnosti je možné silovo napredovať. Navyše to má 
mnoho benefitov – či už sa to týka vzhľadu, pohybu a hlavne zdravia. 
V roku 2022 plánujem ďalej zlepšovať mŕtvy ťah a popritom sa učiť 
nové a zaujímavé cviky s vlastným telom. Ďakujem všetkým ktorí ma 
v tomto roku podporovali a pomáhali mi, či už na súťaži, tréningoch 
alebo hocikde mimo nich.

Ivan Lazor

Z činnosti športového klubu

        Vážení čitatelia  ŠK Henckovce 
bol v sezóne 2020/2021  účastníkom  
5. ligy. Súťaž ako taká bola po prvom 
kole na základe opatrení týkajúcich 
sa koronavírusu COVID 19 ukon-
čená. V novej sezóne 2021/2022  po 
odohratí 4. zápasov bola súťaž rov-
nako ako v minulom roku dočasne 
pozastavená a v jej pokračovaní by 
sa malo len v prípade uvoľňovania 
opatrení súvisiacich s pandémiou. 

Dočasná tabuľka 5. liga 2021/2022

Poradie Družstvo OZ      V         R         P         K         Skóre

1. 3 TJ GEOLÓG Rožňava D 5         4         0         1         0         56:34
2. 1 STK Honce A          4         4         0         0         0         49:23
3. 2 SŠK Poproč B  4         3         1         0         0         57:15
4. 6 ŠK Henckovce  4         2         1         1         0         41:31
5. 4 ŠKST Gočovo  5         2         0         3         0         44:46
6. 7 STO Medzev  4         1         1         2         0         27:45
7. 5 S.T.K. Plešivec B 4         1         1         2         0         34:38
8. TJ TATRAN Betliar 4         1         0         3         0         21:51
9. 10 MŠK Dobšiná 3         0         2         1         0         19:35
10. 9 VAJDA TEAM Dobšiná  4       0         0         4         0         23:49
11. STK Gemerská Poloma B   1       0         0         1         0           7:11

Zápasy ŠK Henckovce 5. liga 2021/2022
Odohrané 12. 11. 2021 ŠK Henckovce 11
BREZNEN Ľubomír 4.5/0, LESŇÁK Peter 3.5/1, MURZA Štefan 
2/2, FAFRÁK Ivan 1/2.5, FAFRÁK Slavomír 0/1.5,

Odohrané 05. 11. 2021 TJ GEOLÓG Rožňava D 12
MINČEV Ilko 3.5/1, BALÁŽ Štefan 3.5/1, DELY Attila 3.5/1, 
GALLO Ján st. 1.5/3,

Odohrané 22. 10. 2021 ŠK Henckovce 15
BREZNEN Ľubomír 4.5/0, LESŇÁK Peter 4.5/0, MURZA Štefan 
3.5/1, FAFRÁK Slavomír 2.5/2,

Odohrané 08.10.2021 SŠK Poproč B
ŠTURM Milan 3.5/1, FLEGNER Rudolf 3.5/1, GUMÁŇ Martin 
st. 2/2.5, PETRÁŠ Milan 0/4.5,

Časť: 1 Skupina: "A" Kolo:5 7 ŠKST Gočovo
BOBRÍK Ján 3.5/1, KRAČUN Martin 2.5/2, RYBÁR Milan 1/3.5, 
ONDREJČÍK Dušan 0/2, ONDREJČÍK Miroslav 0/2.5,

Časť: 1 Skupina: "A" Kolo:4 6 ŠK Henckovce
LESŇÁK Peter 4/0.5, BREZNEN Ľubomír 1/3.5, MURZA Štefan 
1/3.5, FAFRÁK Slavomír 0/4.5,

Časť: 1 Skupina: "A" Kolo:3 3 TJ TATRAN Betliar
ÁRVAY Ľubomír 2/2.5, TERAJ Michal 1/3.5, LIPTÁK Ondrej 
0/4.5, ŠEBESTA Peter ml. 0/4.5,

Časť: 1 Skupina: "A" Kolo:1 9 ŠK Henckovce
 BREZNEN Ľubomír 4.5/0, ŠIMON Peter 2/2.5, MURZA Štefan 
1.5/3, LESŇÁK Peter 1/3, FAFRÁK Slavomír 0/0.5,



december 202114

HENCKOVSKÉ OZNAMY - občasník Obce Henckovce
 Vydavateľ: Obecný úrad Henckovce 
 Informácie: Obecný úrad Henckovce čís. telefónu 058/7881263
 Tlač: Tlačiareň OTOPRINT, Rožňava
Radi príjmeme Vaše návrhy, námety a príspevky 
    do Henckovských oznamov

Štatistika – 
prehľad z Evidencie  obyvateľov k 30. 11. 2021

Trvalý pobyt  Počet Priemerný vek

muži                                          219                         36,8    
z toho nad 18 rokov                 166                                    
ženy                                          182                          42,9
z toho nad 18 rokov                 146
spolu                                        401                           39,6

Spoločenská kronika k 30. 11 2021

Narodili sa 4 deti
Aká to radosť neslýchaná, na svet prišli z lásky,

nech sú zdravé, šťastné a krásne to vám všetkým želáme.

Zomreli                                                                
december 2020 

muži  1
január – november 2021 

ženy 1      
                

Odchádzam za svetlom, kdesi v diaľke splyniem s ním.
Tým, ktorých milujem, na cestu posvietim.

Pozostalým vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.

Životné jubileá oslávili:
90 rokov           1 jubilant
85 rokov           1 jubilant
75 rokov           3 jubilanti    
70 rokov           2 jubilanti  
65 rokov           3 jubilanti 
60 rokov           2 jubilanti 

55 rokov           6 jubilantov
50 rokov           8 jubilantov

Nech verš a pieseň naša v srdce vaše sa vnorí
a zabudnite na chvíle, čo vás tak trápia,

čo vás tak veľmi bolí.
Bo život tak rýchlo letí, dni pádia ako tátoše.

Nuž slávme túto chvíľu. Myslím, že život je krásny.
Objímte v spomienkach vašu minulosťa spomínajte na piesne,

ktorých aj vo vašej mladosti bolo dosť.
V tajomstve rokov strážim si hlboko v srdci každý cit.

Bez lásky k ľuďom nemôže človek šťastne žiť.       
                               

Jubilantom, ktorí v roku 2021 oslávili svoje okrúhle životné jubileá
srdečne blahoželáme.

Očkovanie obyvateľov obce
Na požiadanie našou našou obcou  bolo zrealizované oč-
kovanie občanov proti ochoreniu COVID-19 mobilnou 
očkovacou jednotkou Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva so sídlom v Rožňave . Prvé očkovanie občanov, 
ktorí prejavili záujem o očkovanie vakcínou výrobcu Pfizer 
Biontech sa zrealizovalo dňa 27.05.2021. Zaočkovaných 
bolo celkom 21 obyvateľov našej obce. Druhá vakcinácia 
sa uskutočnila po štyroch týždňoch po prvom očkovaní, 
dňa 17.06.2021. Túto možnosť využili aj občania, ktorí sa 
dali zaočkovať prvou dávkou. Týmto  spôsobom obec za-
bezpečila očkovanie aj pre tých občanov, ktorí sa nevedeli 
registrovať a nemali možnosť ísť do iných vakcinačných 
centier.

Dali ste sa už zaočkovať?

Na očkovanie sa môžete zaregstrovať na stránke www.
korona.gov.sk

V prípade záujmu o očkovanie Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Rožňave informuje občanov o možnosti 
využitia v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 14.00 
hod 

COVID-linku RÚVZ      0905 439 276,
kedy zodpovedia na Vaše otázky ohľadom očkovania a 
podajú informácie  aj o týždenných termínoch  očkova-
nia bez predchádzajúcej registracie v NsPsv. Barbory v 
Rožňave.

 Plná zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19 v našej re-
publike je k 1.12.2021 na úrovni 48 %. V okrese Rožňava 
dosahujeme k tomuto dátumu len 38% plnú zaočkovanosť 
z celkovej populácie okresu. Plná zaočkovanosť v  obci 
Henckovce je na úrovni  42 % a zaočkovaných osôb vo 
veku  nad 50 rokov máme  73 %. 

V. D.

Niečo z nášho nárečia
fertúšok - plátený obrúsok
pärstien - prsteň
kepen - kabát 
ancúg - oblek
dach - strecha
hradská - cesta 
motor - auto
mašina - vlak 
mašina - šijací stroj
pokonie - posledné 

laskotiť - štekliť
magazín - obchod
muta - hlupaňa
biglajz - žehlička
lakota - dobrota
štrekär - železničiar
botoše - čižmy
gräca - motyka
paradička - paradajka
gombíška - gombík

- ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK -


