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Narodenie PánaPrichádza sviatočný čas, 
na ktorý sa dlho teší každý z nás. 
Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, 

Vianočnej nálade každý z nás podlieha.
Zabudnime na smútok, zanechajme zvady,

buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. 
Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká, 
každému sa splní túžba, aspoň malilinká.

Šťastné a veselé želajme si spolu, 
a potom spoločne 

k Štedrovečernému stolu. 

Vážení spoluobčania,  nenápadne sme prešli z jesenného obdobia do 
zimného. Máme tu december a blížiaci sa koniec roka, ktorý pred-
chádza advent a vianočný čas. Blížia sa Vianoce, nemožno povedať, 
že nenápadne, lebo reklamy v médiách  nám to neustále pripomínajú. 
Ale očakávame ich, pre ich čaro, pre ich výnimočnosť. Dávame im 
prívlastok „najkrajšie“. A prečo vlastne najkrajšie, veď každý máme 
na „krásno“ desiatky pohľadov a to, čo sa páči jednému, nepáči sa 
ďalším.. Krása Vianoc má však desiatky podôb- teplo domova pri po-
hľade z okna na zasneženú krajinu, to úžasné ticho a snehová beloba, 
melódia Tichej noc a hlas zvonu- aj ten práve v tieto dni akoby inak 
hlaholil… Sviatočne prestretý stôl s vianočnými jedlami a dobrotami, 
charakteristickými iba pre tieto dni, rozžiarené očí detí ale aj nás všet-
kých pri vybaľovaní vianočných darčekov. Aj neznámi na nás kývnu 
na pozdrav, ako by sme sa už kdesi videli. A možno iba oddych, pokoj 
od všednej práce a nádherná prechádzka zimnou prírodou.  Vianoce 
každého z nás „chytia“,  nemyslím tým rôzne druhy reklám a lákavých 
ponúk. Je tu však aj to nehmotné, to, na čo nie sú reklamy a aj tak 
prichádza samo. Vieme a cítime, ako je potrebné, ako máme niekedy 
pocit, ako by ho ubúdalo. Ubúda lásky a tolerancie, pochopenia a úcty, 
ubúda ľudskosti v nás, ľuďoch. V neustálom zhone zabúdame už aj na 
svojich blízkych a osamotených práve v predvianočnom čase a Viano-
ce, akoby nás mali zobudiť a začať si všímať aj svoje okolie. Užime 
si teda vianočný čas tak, ako si predstavujeme, tak ako sme si užívali 
ako malé deti. Nezištne, ozajstne, s láskou a radosťou v očiach. Buďme 
vďační za to, že si Vianoce môžeme opäť užiť v šťastí a zdraví. 
      Želám Vám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a do 
Nového roka 2023 všetko dobré, pevné zdravie, veľa Božieho požeh-
nania, veľa osobných ako aj pracovných úspechov. Nech sa v každom 
z nás upevní pocit šťastia , pohody i spolupatričnosti, aby sme mohli 
všetci pokojne nažívať v našej krásnej obci. 

Viera Nemcová, starostka obce

     Určite každý z nás sa už stre-
tol s horoskopom. Niektorí mu 
veria doslovne, niektorí o ňom 
pochybujú, ďalší sa na ňom za-
bávajú. Vo vlaku oslovila mla-
dá žena jedného pána: „V akom 
ste znamení ? Prečítam vám váš 
horoskop na dnes.“ Nie je to dô-
ležité, “ usmial sa pán. „Viete, 
môj život ovplyvňuje betlehem-
ská hviezda.“ Pozrela s údivom. 
Pán pokračoval: „Poznáte prí-
beh mudrcov z východu? Je to 
príbeh z Biblie. „Keď uvideli 
hviezdu, veľmi sa zaradovali.“ 
Keď sa môj život dostal do spo-
ločenstva s Ježišom, dostal som 
sa aj pod jeho vedenie. Vedie ma 
bezpečne. Nepotrebujem žiadne 
horoskopy...“ „Vy veríte v Boha 
v tomto tisícročí?“ „Áno, verím. 
Vy predsa tiež žijete v tomto ti-
sícročí a veríte v bezcenné horo-
skopy, ktoré sú dielom ľudskej 
fantázie. Mne viera v Boha dáva 
pravú silu do života, naďalej žiť 
a radostne žiť. Odporúčam vám, 
odložte tieto bezcenné horoskopy 
a dajte sa pod vplyv betlehemskej 
hviezdy.“ Žena zvážnela.
     Keď kľačíme pri jasliach s po-
korou, uvedomujeme si, že sme 
obohatení, že dostávame oveľa 
viac, ako si sami dokážeme pro-
siť, priať, želať. Mierou natla-
čenou, natrasenou, pretekajúcou 
obdarúva Boh tých ktorí ho mi-
lujú. Prijať Boha za svojho Pána 
a Spasiteľa na kolenách s najväč-
šou vierou neostáva bez odozvy. 
Spoznávame najväčšie šťastie. 
Sviatky prišli, aj odídu, ale prežité 
sviatky s Ježišom sú obohatením. 
Boh ponúka milosti, no nevnucu-
je ich,  povzbudzuje robiť dobro, 
no nenúti. Keď ho nejaký človek 
neúctivo odvrhne, je potom div-
né, keď aj sám bude odvrhnutý? 
Prítomnosť slnka vždy prináša 
aj svetlo. Podobne aj kde je Boh, 
tam spolu s ním vstupuje do duše 
svetlo. Vždy, keď sa dotkneme 

voňavky, jej príjemná vôňa zo-
stáva aj na našich rukách. Vždy 
keď sa priblížime k ohňu, zohreje 
nás, aj keď sme na to nemysleli. 
Podobne aj kontakt s ľuďmi du-
cha, vždy prináša mnoho úžit-
ku. Iba zlí odmietajú dobrých 
a v tomto liberálnom svete čoraz 
viac cítime odmietanie toho, čo je 
v spojení s Cirkvou a s Bohom. Je 
to ako nočná sova, ktorá neznáša 
svetlo. Boh je láska a veľmi nás 
miluje. On prišiel zmeniť srdce 
človeka. Milovať neznamená za-
liečať sa. Kto naozaj miluje, ten 
chce pre milovanú osobu dobro, 
ktoré nezanikne ani nezostarne 
– teda večné dobro. Bez viery sa 
to uskutočniť nedá. Lekár miluje 
chorého, aj keď mu liečením spô-
sobí bolesť.
     Po roku manželstva muž ktorý 
bol športovcom, výborným fut-
balistom, pri autonehode prišiel 
o obidve nohy. Hovorí: „Vie-
re som vtedy nevenoval väčšiu 
pozornosť, hoci sobáš som mal 
v kostole. Anku, svoju manžel-
ku, som mal rád, a preto  som jej 
v nemocnici navrhol, aby podala 
o rozvod. Žiť s mužom bez nôh, 
čo je to za život? Navrhol som 
jej, aby dieťaťu, ktoré sme čaka-
li, nepovedala, kto je jeho otcom. 
A dodnes nielen stále počujem, 
ale i presviedčam sa o tom, čo 
mi vtedy žena po chvíli mlča-
nia so slzami v očiach poveda-
la: „Nebrala som si ťa pre tvoje 
nohy.  Naše dieťa nebude chcieť 
cítiť tvoje nohy.“ A žena už 
mnohým dala odpoveď: „Nielen 
vtedy a mnohokrát potom som 
si uvedomila, čo  je to byť man-
želkou a matkou, keď už nemám 
muža a manžela futbalistu, ale 
mám lásku bez nôh. Presvedčila 
som sa, že moje modlitby pred 
sobášom neboli zbytočné. Ver-
nosť v dobrom i ťažkostiach si 
uvedomujem aj každé Vianoce, 
keď kľačím pri jasliach.“ A dnes 

Veselé Vianoce chcem Vám priať, 
aby človek človeka mal stále rád, aby jeden druhému 

viac šťastia prial, aby tento Nový rok za to stál. 
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Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi. 

RECEPTY NA VIANOCE

už tri dospievajúce a dospelé deti hovoria o otcovi a matke: „Otca sme 
nikdy nevideli na kolenách modliť sa, pretože kolená nemá, ale matku 
áno. Otec však nikdy nechýbal, keď sme sa spolu modlili. Otec je nám 
vzorom vernosti voči Bohu. Nikdy sme ho nepočuli reptať na Boha 
pre svoj osud. Naopak. Často sme ho počuli v bolesti ďakovať Bohu 
za svoj kríž a prosiť o silu statočne ho znášať. 
     Čo k tomu dodať? Jedna udalosť môže aj nám zmeniť naše plány, 
sny... Pýtajme sa: Kto bude mať silu vytrvať, nezúfať si, pokračovať? 
A odpoveď? Ten kto príjme Boha za svojho Pána. Kto s Bohom žije 
nielen počas sviatočných dní, ale aj v dňoch všedných. Sviatky Na-
rodenia Pána Ježiša majú dôležité miesto v liturgii cirkevného roka, 
a teda aj v živote kresťana katolíka. Kresťan si uvedomuje, že ako 
dieťa Božie má čerpať od Ježiša to, čo mu nik iný neponúkne, nemôže 
darovať.
     Pohľad či spomienka na vianočný stromček nech i nás upevní 
skrze Božie Dieťa vo viere, nádeji a láske. A keď sa skončia Vianoce 
a stromček budeme odkladať, pokračujme vo vernosti a láske k Bohu. 
Plňme a zachovávajme príkazy tak, že chceme splniť svoje poslanie na 
zemi verne a zaslúžiť si odmenu od Boha vo večnosti.

Prajem Vám požehnané, pokojné a radostné Vianoce. 
JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD.

katolícky správca farnosti

Medové guľky Marlenka patria k našim Vianociam. Med, oriešky, 
karamel, to sú vône s nimi spojené.
Čas prípravy: 20 minút
Čas varenia Salka: 2 hodiny
Počet kusov: 30 guličiek 
Ingrediencie na guličky Marlenka
1 balenie medových plátov (240 g),
100 g vlašských orechov,
1/2 plechovky uvareného Salka originál,
60 g zmäknutého masla,
1 polievková lyžica medu,
Postup receptu na domáce Marlenka guličky
Najprv si uvaríme Salko, ktoré varíme v hrnci ponorené vo vode mini-
málne 2 hodiny. Necháme dobre vychladnúť. Medové pláty najemno 
rozmixujeme.
2. Orechy rozmixujeme alebo pomelieme. Rozmixované pláty a ore-
chy zmiešame. Dve kopcovité polievkové lyžice zmesi si odložíme na 
obaľovanie guliek.
3. K sypkej zmesi (rozmixované medové pláty a orechy) pridáme 
polovicu uvareného a vychladnutého Salka, zmäknuté maslo a med. 
Všetko spolu premiešame. 
4. Z týchto surovín nám vznikne lepkavejší bochníček. Necháme 

ho postáť v chlade 15 minút, môžeme aj viac, bude sa s ním lepšie 
pracovať v tvarovaní guliek. 
5.  tejto hmoty odoberáme kúsky vo veľkosti vlašského orecha a tva-
rujeme guličky, ktoré obalíme v sypkej zmesi, ktorú sme si odložili. 
Skladujeme ich v chlade.

Vianočná kapustnica
Suroviny:   alebo od oka
1000 g kapusta kvasená , 400 g údené bravčové mäso, 200 g klobása
50 g sušené huby, 5 g cesnak, 50 g bravčová masť, 100 g cibuľa, 300 
g zemiaky

Na masti osmažíme na drobno nasekanú cibuľu a pridáme kvasenú 
kyslú kapustu. Orestujeme a zalejeme vodou. Do hrnca ku kapuste 
pridáme celé klobásy, kus dobrého domáceho údeného mäsa vcelku a 
varíme asi jeden a pol hodiny.
Klobásy a údené vyberieme, pridáme zemiaky pokrájané na kocky, su-
šené hríby a varíme, kým zemiaky nezmäknú. Údené mäso a klobásy 
nakrájame na kocky a vložíme naspäť do hrnca. Premiešame a dochu-
tíme roztlačeným cesnakom, poprípade dochutíme podľa seba. Vždy 
záleží od chuti klobásy, slanosti údeného a kyslosti kapusty.
Celkom na koniec môžeme pridať aj sušené slivky. Kapustnicu neza-
husťujeme múkou! Ak máte radi, dajte do taniera lyžicu kyslej smo-
tany :-) 

Advent je tu. Rok nám ubehol 
rýchlo ako voda. Môžeme pove-
dať, že tento rok 2022 bol v nie-
čom dobrý a v niečom zase zlý. 
Niekomu tento rok všetko vychá-
dzalo a zase niektorí z nás pre-
žívali najťažší rok svojho živo-
ta. Avšak aj tento rok prichádza 
k svojmu záveru a my môžeme 
premýšľať, čo nám tento rok dal 
alebo vzal. Môžeme premýšľať 
nad tým, čo nové nám prinesú 
Vianoce, ako prežijeme tento čas 

adventu, čo nám prinesie nový 
rok 2023. Môžeme premýšľať 
nad tým, čo zažijeme. No nemô-
žeme zostať len pri premýšľaní, 
musíme aj niečo urobiť. Urobiť 
niečo preto, aby ten čas bol taký, 
aký ho chceme mať. Ak chceme 
mať pekný a čistý dom, musíme 
ho upratať. Ak chceme mať krás-
ne voňavé koláče, musíme ich 
napiecť. Ak chceme mať okolo 
seba celú rodinu, musíme ju po-
zvať k sviatočnému stolu. Tieto 

materiálne veci sú jednoduché, 
vieme, ako ich uskutočniť. Ale 
ak chceme mať Pána Boha vo 
svojom živote, pri sviatočnom 
stole, čo treba urobiť? Niekto by 
povedal, že treba ísť na Štedrý 
večer do kostola, modliť sa pri 
stole, dávať si medom krížik na 
čelo. Toto všetko nám však neza-
ručí, že Pán Boh bude prítomný. 
Pre to, aby Pán Boh bol prítomný 
v našich životoch, v našej rodine, 
pri štedrovečernom stole, potre-
bujeme omnoho viac, ako sa raz 
pomodliť, raz prísť do kostola. 
Na to, aby Boh bol prítomný, 
potrebujeme pravidelnosť. Po-
trebujeme sa každodenne modliť, 
potrebujeme chodiť každý týždeň 
do kostola, alebo sledovať Služ-
by Božie v televízií. Potrebujeme 
to každodenné sklonenie sa pred 
naším Hospodinom. Potrebuje-
me si uvedomiť, že každý z nás 
je hriešny človek a potrebuje 
odpustenie. Či sa nám to páči, 
alebo nie, či tomu veríme, alebo 
nie, vo svojom živote potrebu-
jeme Pána Ježiša Krista. A tak 
práve advent, čas príprav je na 
to určený, aby sme si vytvorili 
pravidelnosť. Pravidelnosť v čí-
taní Biblie, v modlení, v navšte-
vovaní kostola, ale hlavne pravi-
delnosť v odpúšťaní a milovaní 
druhých. Pretože Boh nás stvoril 
pre lásku. Aby sme tú lásku prijí-
mali, ale hlavne - aby sme ju roz-
dávali. A túto lásku môže získať 
každý jeden z nás, pretože láska 
sa narodila v Betleheme v malej 

maštaľke. Láska, ktorá sa obeto-
vala, všetko znášala, nezávidela, 
ale hlavne sa rozdávala. Pán Je-
žiš Kristus, tá dokonalá Láska sa 
rozdáva každému a chce, aby ju 
pocítil každý jeden z nás. Preto 
sa pripravujme na jej príchod. 
Pripravujme svoje srdcia na na-
rodenie Lásky v našich srdciach. 
Upratujme nielen svoje domy, ale 
upratujme svoje srdce. Snažme sa 
všetkým tým, čo nám ublížili, od-
pustiť, ale aj prosiť o odpustenie 
každého, komu sme ublížili my. 
Spravme si spoločne tie dokonalé 
Vianoce a nový rok 2023. Nech 
zavládne medzi nami pohoda, 
pokoj, šťastie, láska a nádej, že 
všetko môže byť inak, ak sa v na-
šich srdciach narodí tá dokonalá 
Láska, Pán Ježiš Kristus. 

Milí bratia a sestry, prajem vám 
krásne a požehnané sviatky 
v kruhu svojich najbližších, nech 
každý z nás pocíti v sebe tú do-
konalú Lásku, Pána Ježiša Krista. 

Námestná farárka 
Ľubica Štefanidesová
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Z činnosti Obecného zastupiteľstva v Henckovciach
Poslanci Obecného zastupiteľstva: 
Ing. Ivana Fafráková, Mgr. Jana Hudáková, Mgr. Erika Černická, Ing.
Mgr. Ľuboslava Kroupová, Ing. Tibor Krčmár
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 03.03.2022 
volebného obdobia 2018-2022 prijalo nasledovné  uznesenia: 
1. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č.146
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania 
OZ.
2.Voľba návrhovej  komisie

Uznesenie č. 147
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: volí  návrhovú komisiu v zlo-
žení:   Ing.Ivana Fafráková, Mgr. Erika Černická
3. Prvá úprava rozpočtu obce na rok 2022

Uznesenie č.148
Obecné zastupiteľstvo
1. berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra k prvej úprave 
rozpočtu obce Henckovce na r. 2022
2. schvaľuje prvú úpravu rozpočtu obce Henckovce na rok 2022

A/ navýšením v príjmovej časti vo výške 181.213,- € 
z toho:
-daňové príjmy    0,- €      
-nedaňové príjmy dotácie:   2.729,-€                                                                     
-kapitálové príjmy dotácie:   173.159,- €                                                                                                         
-finančné operácie:    5.325,- €                                                           

B/ navýšením  vo výdavkovej časti vo výške 197.893,- €
z toho:
- bežný rozpočet    2.729,- €
- kapitálový rozpočet  navýšenie  195.164 ,- €
 
C/ presunmi medzi kapitolami a položkami:  
- bežný rozpočet   +   6.367,-    - 6.367,- €
- presun z bežného rozpočtu na kapitálový
bežný rozpočet    - 12.995,- €
kapitálový rozpočet    + 12.995,- €

4. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2021
Uznesenie č. 149

Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach   berie na vedomie:
Správu o výsledku kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce za 
rok 2021.
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku pod stavbou rodinného domu a ná-
dvorie k rodinnému domu.

Uznesenie č. 150
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach 
A/ prerokovalo žiadosť ………………………...,  bytom Henckovce  
s.č.186 o odkúpenie obecného pozemku, parciel registra „C“ par. č. 
199/2 a 199/3 o výmere 287 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: 199/2, druh 
pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere  207 m²  a  parcela re-
gistra „C“ KN číslo: 199/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 80m2, na ktorom je postavená bytová budova označená s.č. 
186, do bezpodielového vlastníctva  ………………………., Hen-
ckovce s.č.186, za kúpnu cenu vo výške 1,32 € za 1 m² (slovom: Jedno 
Euro  a 32 eurocentov), t.j. za kúpnu cenu celkom vo výške 378,84 € 
(slovom: Tristosedemdesiatosem eur a 84 eurocentov) /na základe § 7 

ods.3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Henckovce,  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že pozem-
ky : parcela registra „C“ KN číslo. 199/2, druh pozemku, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 207 m²  a parcela registra „C“ KN číslo 
199/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 80m2, na 
ktorom je postavená bytová budova označená s.č. 186, už niekoľko 
rokov užívajú žiadatelia, ako pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou 
rodinného domu s.č. 186 a nádvorie k rodinnému domu so s.č.186. 
6. Žiadosť o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 
služby neverejnému poskytovateľovi Domu seniorov Rejdová podľa 
§75 zákona 448/2008 Z.z. na rok 2022

Uznesenie č. 151
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 2022 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.
7. Výpočet triedenia komunálneho odpadu za rok 2021

Uznesenie č.152
 Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach berie na vedomie výpočet 
vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 27,02 %  (za rok 2020, 
to je 17,29 %).
8. Úprava cenníka prác a služieb Domu smútku Henckovce – zmena 
prílohy č.2 k VZN č.1/2017 o správe  a prevádzkovaní pohrebiska na 
území Obce Henckovce                                             

Uznesenie č. 153
Obecné zastupiteľstvo sa uznáša a schvaľuje zmenu Prílohy č. 2 k 
VZN č.1/2017 o správe  a prevádzkovaní pohrebiska na území Obce 
Henckovce, úpravu Cenníka prác a služieb Domu smútku Henckovce.                    

Uznesenia boli Obecným zastupiteľstvom  schválené                                                                                                                           

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 26.05.2022 volebného obdobia 
2018-2022 prijalo nasledovné  uznesenia: 
1. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č.154
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania 
OZ.
2.Voľba návrhovej  komisie

Uznesenie č. 155
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: volí návrhovú komisiu v zlo-
žení:   Ing.Tibor Krčmár, Ing..Mgr. Ľuboslava Kroupová
3. Záverečný účet obce Henckovce za rok 2021

Uznesenie č.156
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: 
A/ berie na vedomie správu nezávislej auditorky Ing.Moniky Kešelá-
kovej k záverečnému účtu obce Henckovce za rok 2021.
B/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k závereč-
nému účtu obce Henckovce za rok 2021
C/ schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 
2021 bez výhrad 
D/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia  na 
tvorbu rezervného fondu v sume 23.592,26 €. 
Prítomní poslanci:  5 (Ing.Ivana Fafráková,  Mgr.Erika Černická , 
Mgr. Jana Hudáková, Ing.Tibor Krčmár,  Ing.Mgr. Ľuboslava Kroupo-
vá)
Hlasovanie:   za: 5   proti : 0  zdržal sa: 0
4. Použitie rezervného fondu
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Uznesenie č.157
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 
23.592,26 € na financovanie kapitálových výdavkov – „ Rekonštruk-
cia budovy Obecného úradu Henckovce“.
5. Výročná správa obce Henckovce za rok 2021

Uznesenie č.158
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  Schvaľuje  výročnú správu 
obce Henckovce za rok 2021.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2022

Uznesenie č.159
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach 
A/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hen-
ckovce na. 2.polrok 2022
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……………….. a …………………….. Henckovce  č. ... - Žiadosť o 
odkúpenie pozemku pod stavbou rodinného domu a nádvorie k rodin-
nému domu.

Uznesenie č. 160
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach 
A/ prerokovalo žiadosť …………..  a  ……………..,  bytom Hen-
ckovce  s.č….. o odkúpenie obecného pozemku, parciel registra „C“ 
par. č. 199/2 a 199/3 o výmere 287 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: 199/2, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria o výmere  207 m²  a  parcela registra 
„C“ KN číslo: 199/3: druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo 
výmere 80 m2, na ktorom je postavená bytová budova označená s.č. 
186, do bezpodielového vlastníctva ………………. a ………………., 
Henckovce s.č…., za kúpnu cenu vo výške 1,32 € za 1 m² (slovom: 
Jedno Euro  a 32 eurocentov), t.j. za kúpnu cenu celkom vo výške 
378,84 € (slovom: Tristosedemdesiatosem eur a 84 eurocentov) /na 
základe § 7 ods.3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
Henckovce,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v 
tom, že pozemky : parcela registra „C“ KN číslo. 199/2, druh pozem-
ku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 207 m²  a parcela registra 
„C“ KN číslo 199/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na 
ktorom je postavená bytová budova označená s.č. 186 už niekoľko ro-
kov užívajú žiadatelia, ako pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou 
rodinného domu s.č. 186 a nádvorie k rodinnému domu so s.č.186. 
C/ schvaľuje odpredaj s podmienkou zaplatenia všetkých pohľadá-
vok na daniach a poplatkoch voči Obci Henckovce. 
8. Výzva k voľbám členov Rady školy pri MŠ Henckovce

Uznesenie č.161
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
A/ berie na vedomie  výzvu k voľbám členov Rady školy pri MŠ 
Henckovce, z dôvodu končiaceho sa funkčného obdobia Rady školy 
pri MŠ Henckovce
B/ schvaľuje do  Rady školy pri MŠ Henckovce zástupcu za zriaďova-
teľa Ing.Mgr. Ľuboslavu Kroupovú. 
9.Spolufincovanie projektu KSK „Rekonštrukcia studničky s odtoko-
vým žľabom

Uznesenie č. 162
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje spolufinancovanie 
projektu KSK „Rekonštrukcia studničky s odtokovým žľabom“ v obci 
Henckovce vo výške 515,- €.

Uznesenia boli Obecným zastupiteľstvom  schválené                                                                                                                           

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 07.07.2022 volebného obdobia 
2018-2022 prijalo nasledovné  uznesenia: 
1. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č.163
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania 
OZ.
2.Voľba návrhovej  komisie

Uznesenie č. 164
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: volí návrhovú komisiu v zlo-
žení:   Mgr. Erika Černická,  Mgr. Jana Hudáková
3.Určenie volebného obvodu  Obce HENCKOVCE pre voľby do orgá-
nov samosprávy obcí na nové volebné obdobie r.2022 – 2026

Uznesenie č.165
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach určuje podľa zákona NR SR 
č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva pre voľby 
do  orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, ktoré sa 
uskutočnia v roku 2022 v obci Henckovce jeden volebný obvod. 
4. Návrh na počet poslancov  Obce HENCKOVCE na nové volebné 
obdobie 2022 – 2026

Uznesenie č.166
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  u r č u j e     podľa § 11 ods.3 
písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a noviel  pre Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  
počet poslancov 5 na celé volebné obdobie 2022 -2026.
5.Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce HEN-
CKOVCE na nové volebné obdobie 
r.2022 – 2026.

Uznesenie č.167
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach     u r č u j e       podľa § 11 
ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a noviel,    rozsah výkonu funkcie  starostu Obce 
Henckovce  na celé funkčné obdobie v novom volebnom období  r. 
2022 - 2026    v rozsahu jedna,  to je  v plnom (100 %) rozsahu funkcie 
a z toho vyplývajúci nárok na 100 % plat v súlade so zákonom NR SR 
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátov miest v znení neskorších zmien a noviel. 
Prítomní poslanci:  5 (Ing.Ivana Fafráková, Mgr.Jana Hudáková, Mgr.
Erika Černická,  Ing.Mgr. Ľuboslava Kroupová, Ing. Tibor Krčmár)
Hlasovanie:   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0
6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Henckovce na nové 
funkčné obdobie

Uznesenie č.   168
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach na základe § 18 a § 18a  zá-
kona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a noviel:
A/ vyhlasuje  voľbu  hlavného kontrolóra obce Henckovce na deň 
22.septembra 2022
B/ určuje:   -  funkčné obdobie hlavného kontrolóra na 6 rokov.
                     -   podiel pracovného úväzku hlavného kontrolóra 0,10 % 
,  to je 17 hodín mesačne
                   -   deň nástupu na výkon práce hlavného kontrolóra  01. 
október 2022
C/ schvaľuje : -  vyhlášku na voľbu hlavného kontrolóra
-  spôsob voľby hlavného kontrolóra tajnou voľbou

Uznesenia boli Obecným zastupiteľstvom  jednohlasne schválené  
                                                                                                                         
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 22.09.2022 volebného obdobia 
2018-2022 prijalo nasledovné  uznesenia: 
1. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č.169 z 22.09. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania 
OZ.
2.Voľba návrhovej  komisie
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Uznesenie č. 170  z 22.09. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: volí  návrhovú komisiu v 
zložení: Ing.Ivana Fafráková, Ing.Tibor Krčmár, Ing.Mgr.Ľuboslava 
Kroupová
3. Druhá úprava rozpočtu obce na rok 2022

Uznesenie č. 171  z 22.09. 2022
Obecné zastupiteľstvo 
1. berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra k II. úprave roz-
počtu obce Henckovce.
2. schvaľuje druhú  úpravu rozpočtu obce Henckovce na rok 2022
A/ navýšením v príjmovej časti vo výške 5.157,-€ 
z toho:
- nedaňové príjmy dotácie:                     5.157,-                                                           
B/ navýšením  vo výdavkovej časti vo výške 5.157,- €
z toho:
- bežný rozpočet    5.157,- €
4. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly č. 2/2022

Uznesenie č. 172 z 22.09. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach   berie na vedomie:
A/ Správu o výsledku kontrolnej činnosti č. 2/2022 hlavného kontro-
lóra obce za 1. polrok 2022. (Kontrola náležitostí pokladničnej knihy, 
účtovných dokladov, inventarizácie, kniha došlých faktúr, kontroly 
zmlúv).
5.Voľba hlavného kontrolóra obce Henckovce

Uznesenie č. 173 z 22.09. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach   
A/ konštatuje,  že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súla-
de so zákonom SNR č. 369/1990Zb.  o obecnom zriadeni v platnom 
znení.
B/    vo l í   v súlade s § 18a ods.1) a§ 18 ods.5) zákona SNR 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Ing.Mareka Re-
vaja, do funkcie hlavného kontrolóra obce Henckovce na dobu určitú 
od   01.10.2022 – 30.09.2028.
C/ určuje:
v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona SNR č.369/1990 Zb, o obecnom 
zriadení v platnom znení s účinnosťou od 01.10.2022 plat hlavného 

kontrolóra obce Henckovce podľa §-u 18c ods.1) písm. g) zákona SNR 
č.369/1990  Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
V súlade s § 11 ods.4 písm.j) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi v 
rozsahu 10 %, to je 17 hodín mesačne. 

6…………..., Henckovce č…. - Žiadosť o odkúpenie obecného pozem-
ku pred stavbou rodinného domu a je súčasťou nádvoria.

Uznesenie č. 174 z 22.09. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach 
A/ prerokovalo žiadosť …………….,   o odkúpenie obecného pozem-
ku, časť  parcely registra „E“ par. č. 180/2  o výmere 205 m².
B/ schválilo zámer na odpredaj obecného pozemku, časť  parcely re-
gistra „E“ par. č. 180/2  o výmere 205 m²  uznesením č. 108 zo dňa 
16.03.2021.
C/ 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 „E“ KN číslo: 180/2, druh pozemku: 
ostatné  plochy  o výmere  205 m² do výlučného vlastníctva ………., 
za kúpnu cenu vo výške 1,32 € za 1 m² (slovom: Jedno Euro  a 32 
eurocentov), to je 270,60 €, slovom Dvestosedemdesiat 60/100 Eur,  
na základe § 7 ods.3 Zásad hospodárenia a 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 „E“ číslo: 180/2, druh pozemku: Ostatné plochy  o výmere 205 
m² už niekoľko rokov užíva žiadateľ, ako
pozemok, ktorý sa nachádza pred stavbou rodinného domu s.č. 113,  
ktorého je  žiadateľ spoluvlastníkom a je súčasťou nádvoria rodinného 
domu s.č.113 a tvorí prístupovú cestu k rodinnému domu. 
D/ schvaľuje odpredaj s podmienkou zaplatenia všetkých pohľadá-
vok na daniach a poplatkoch voči Obci Henckovce. 
Uznesenia boli Obecným zastupiteľstvom jednohlasne schválené                                                                                                                           

Viera  Nemcová, starostka obce

Obec Henckovce hodnotí svoju činnosť za rok 2022.

   Koniec roka 2022 nám už klope na dvere a nastal čas, aby sme 
zhodnotili prácu za uplynulé obdobie a podelili sa s Vami o strasti ale 
aj radosti v činnosti našej obce.
    Rok, ktorý sa o pár dní skončí nebol jednoduchý. Bol veľmi 
náročný a to neustálymi zmenami zákonov, prijímaním rôznych 
opatrení a spojenými voľbami do orgánov samosprávy obcí a orgánov 
samosprávnych krajov, ktoré bolo potrebné zorganizovať a uskutočniť. 
        Ale bol aj prínosom pre našu obce, konečne sme sa po pandémii 
COVID-19 pustili aj do návratu kultúrno-spoločenských a športových 
podujatí. Tohto roku sa podarilo uskutočniť tradičný turistický výstup 
na kopec Lúšice. Uskutočnili sa oslavy výročia SNP na Pališove. 

Pripomenuli sme si výročia Oslobodenia obce a Dňa víťazstva nad 
fašizmom reláciami v rozhlase a kladením vencov. Obnovila sa 
činnosť stolnotenisového športového klubu súťažami. 
   Veľkým prínosom pre našu obec bola rekonštrukcia mosta na št. 
cesta I/67, ktorú realizovala Slovenská správa ciest. Tento most bol 
už dlhú dobu vo veľmi zlom technickom stave a dorazila ho povodeň 
v roku 2019. V rámci rekonštrukcie sa previedla oprava celého mosta 
aj jeho zaasfaltovanie,  vyregulovala sa dolná časť potoka Dolina a na 
náklady obce sa ešte postavil oporný múr pod autobusovou zastávkou 
v celkovej hodnote 6.000,- €. 
    Ďalšou veľkou aktivitou bola „Rekonštrukcia budovy Obecného 

Obecný úrad pred rekonštrukciou Obecný úrad po rekonštrukcii
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opravený most

úradu Henckovce“.  Obec Henckovce dostala finančnú dotáciu z 
Environmentálneho fondu, vo výške 173.159,- €  s podmienkou 
spolufinancovania obce vo výške 9.113,- €.  V rámci rekonštrukcie a 
dotácie sa previedla kompletná rekonštrukcia strechy so zateplením,  
zateplenie celej budovy minerálnou vlnou a nové omietky, kompletná 
rekonštrukcia vykurovania a kotolne s výmenou vykurovacieho kotla. 
Vymenili a doplnili sa radiatory v celej budove.   Na základe verejného 
obstarávania zákazku vyhrala firma Stavex s.r.o. Rožňava, ktorá práce 
aj previedla. Mimo projektu bola prevedená rekonštrukcia hromozvodu 
a bleskozvodu s uzemnením a elektroinštalačné práce v budove OcÚ.  
Previedla sa prekládka NTL prípojky. 
   Z Košického samosprávneho kraja sme dostali dotáciu vo výške 3.500,- 
€ na rekonštrukciu studničky s odtokovým žľabom, ktorá sa nachádza 
pod kostolom „Všetkých svätých“  so spolufinancovaním  obce vo 
výške 515,- €.  Studnička bola vo veľmi schátralom stave a bez vody.  

Po rekonštrukcii sa výrazne zmenil stav studničky a jej okolia a voda sa 
obnovila. Práce previedli domáci živnostníci. 
    V Materskej škole sa previedla  rekonštrukcia suterénu, dávajú sa nové 
omietky v spolupráci s SOŠ služieb v Rožňave. Zakúpili a namontovali sa 
nové žalúzie a ochranné sieťky. Dokúpili sa  rôzne didaktické  pomôcky 
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť,
     Venovali sme sa bežnej prevádzke obce. Kosila sa  tráva, čistili sa 
verejné priestranstvá a  rigoly, chodníky.  Udržiaval a kosil sa cintorín. 
Sadili sa kvety, udržiavali kríky a stromy. 
      Aj napriek tomu, že tento rok bol náročný, zvládli sme ho a čaká 
nás ďalšie nové volebné obdobie, ktoré verím, že bude etapou nových 
úspechov, opretých o pevné zdravie, pozitívnu energiu a úprimnú snahu 
naďalej meniť veci k lepšiemu. 

Viera Nemcová, starostka obce

studnička pred rekonštrukciou Studnička po rekonštrukcii

Miestna volebná komisia v Henckovciach
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB 

starostu obce a volieb poslancov obecného zastpite-
ľstva

Miestna volebná komisia v Henckovciach, podľa §190 záko-
na č. 180/2014 Z. z. O podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov u v e r e j ň u j e výsledky volieb poslancov obec-
ného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. 
októbra 2022.

A.
Za starostku obce Henckovce bola zvolená
Viera Nemcová, SNS
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidá-
tov na starostu obce:
Viera Nemcová, Slovenská národná strana 132 
Ivan Fafrák, nezávislý kandidát 24

B.
Do obecného zastupiteľstva v Henckovciach boli zvolení 
poslanci:
1. Erika Černická, Mgr., Slovenská národná strana 126 
2. Tibor Krčmár, Ing., Hlas – sociálna demokracia 120 
3. Ľuboslava Kroupová, Ing., Mgr., Slovenská národná strana 
110 
4. Jana Hudáková, Mgr., Slovenská národná strana 100 
5. Iveta Dovcová, Slovenská národná strana 98

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obec-
ného zastupiteľstva 
1. Ivana Fafráková, Ing., Slovenská národná strana 73

V Henckovciach, dňa 30. októbra 2022

predseda volebnej komisie v.r.

Vážení občania,
v mene svojom a v mene novozvolených poslancov Vám sr-
dečne ďakujeme za prejavenú dôveru vo voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v roku 2022.  Prejavujeme Vám veľkú vďaku 
za Vašu podporu a za to, že ste sa zúčastnili volieb a tak rozhod-
li o tom, kto bude zastupovať našu obec v ďalšom volebnom 
období. 

    Vážime si každý Váš hlas a za každý úprimne ďakujeme.  
Počet získaných hlasov, prejav Vašej dôvery nás  všetkých za-
väzuje a vnímame  ju s pokorou  a zodpovednosťou.
    Výsledok volieb prijímame s odhodlaním konať v prospech 
všetkých obyvateľov našej obce a ďalšieho rozvoja našej obce. 

„Kráčajme spolu po ceste, 
po ktorej sme pred pár rokmi vykročili.

Kráčajme spolu po ceste, 
na ktorej sme si vždy vzájomne pomáhali.

Kráčajme spolu ďalej, tak 
ako sme to doposiaľ robili,

aby sme pre našu obec, 
spoločne toho ešte veľa urobili.                                                                                                                                         

S úctou Viera Nemcová, starostka obce 
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Čo priniesol rok 2022 a čo sa udialo v obci Henckovce

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

77. výročie oslobodenia obce

Rok 2022 nám už umožnil návrat do normálneho života a zmiernenie coronavírusu COVID-19. 
Začali sme rozbiehať kultúrno-spoločenské a športové podujatia, v ktorých budeme v r. 2023 pokračovať. 

78. výročie 
Slovenského národného povstania

77. výročie oslobodenia obce Henckovce  pripomenuli reláciou v 
miestnom rozhlase a položením venca vďaky k pamätnej tabuli oslo-
bodenia obce na Obecnom úrade, dňa 24.januára 2022. Nemali by sme 
zabúdať na hrôzy vojny. Sme to dlžní tým, ktorí bojovali, aby sme 
už nikdy nepoznali to utrpenie, bolesť a žiaľ, ktoré so sebou prináša 
vojna. 
Ich hrdinstvo navždy zostane ukážkou vlastenectva, lásky a vernosti 
k svojmu národu.
77 rokov – Mnoho znamená v živote človeka, nemálo v existencii 
obce, možno zanedbateľný úsek vo vývoji zeme. Avšak na významný 
dátum  akým bol 23.a 24. január 1945 nemôžeme zabudnúť. V tento 
deň po dlhom a strašnom období zasvietilo slnko slobody aj na našou 
obcou. Obec oslobodila rumunská armáda vo večerných hodinách. 
Nepriatelia však stihli vyhodiť do vzduchu mosty na železnici a na 
hradskej. Obyvatelia si konečne vydýchli, že to najhoršie už pominulo. 

Deň víťazstva na fašizmom sme si pripomenuli položením venca k 
pamätnej tabuli obetiam II. svetovej vojny na Obecnom úrade. Vo 
svojom príhovore v miestnom rozhlase starostka obce vzdala náležitú 
poctu obetiam druhej svetovej vojny.
8.mája si pripomíname  významnú udalosť v dejinách ľudstva a to je 
77 výročie  Dňa víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2.svetovej vojny 
na európskych bojiskách. Sloboda vtedy zavítala do slovenských miest 
a obcí a s úľavou si vydýchli všetci obyvatelia našej krajiny. S úctou 
a cťou spomíname na tých, ktorí nám ju priniesli ale najmä na tých, 
ktorí za našu slobodu položili svoje životy. Bola to krutá daň za víťaz-
stvo nad fašizmom, ktorý spôsobil nezmyselné ničenie materiálnych a 
ľudských hodnôt v 70 krajinách sveta a násilne vyhasil životy vyše 55 
miliónov ľudí,  z toho 27 miliónov na bojiskách. 
Vďační občania obetiam padlým za slobodu postavili na pamätných 
miestach pomníky a umiestnili pamätné tabule. Sú vykričníkom obža-
loby fašizmu a nezmyselnosti každej vojny. 
Pri pohľade na ne, pri čítaní – nám možno neznámych mien, za kto-
rými sa však skrýva osud nejedného človeka, osud nejednej rodiny, si 
s pietou spomeňme na ich vyhasnuté 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. 

Oslavy 78. výročia Slovenského národného povstania sa konali dňa 
27. augusta 2022 pri pamätníku SNP na Pališove, za účasti predstavi-
teľov obce Nižná  Slaná a Henckovce, členov SZPB v Henckovciach.  
Oslavy začali odhalením pamätnej tabule padlých v SNP, ktorí padli 
v našom okolí. Pamätnú tabuľu  dala vyhotoviť a osadiť obec Nižná 
Slaná. Údaje o padlých na tabuli zabezpečil Martin Gallík z Nižnej 
Slanej.  Odhalenia tabule sa zúčastnili aj rodinní príslušníci padlých, 
starosta v Vyšnej Slanej Dušan Gallo a starostka z Rožňavského Bys-
trého Želmíra Gonosová. K prítomným sa prihovorili starostka obce 
Henckovce Viera Nemcová, starosta obce Nižná Slaná Tibor Jerga a 

Martin Gallík, ktorý podrobne informoval o situácii a padlých počas 
SNP v našom okolí. Pokračovali sme pietnym aktom kladenia vencov 
k pamätníku SNP. 
Slovenské národné povstanie je jednou z najvýznamnejších udalostí 
slovenských národných dejín, medzníkom, ku ktorému sa vracia naša 
spoločnosť ako k žriedlu národnej identity, demokratickosti a spolu-
patričnosti k rodine európskych štátov.
S úctou a vďakou si spomíname na hrdinských bojovníkov, vojakov, 
partizánov a ilegálnych pracovníkov, ktorí odolávali presile, no na-
priek utrpeniam a obetiam kliesnili cestu aj nášmu dnešnému životu.

Slovenské národné povstanie alebo SNP bolo ozbrojené povstanie slo-
venského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu 
nemeckého Wehrmachtu na územie vojnovej Slovenskej republiky. 
Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými okupačnými 
jednotkami, nepriamo bolo i útokom proti autoritatívnej vláde na čele 
s Jozefom Tisom, ako aj snahou byť na strane víťazných spojenec-
kých mocností druhej svetovej vojny. Centrom povstania bola Ban-
ská Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili a v noci 
z 27. na 28. októbra 1944 časť jej jednotiek prešla na partizánsky spô-
sob boja. Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobo-
denia krajiny sovietskymi, rumunskými a československými vojskami 
na jar 1945.
PRIEBEH POVSTANIA
Po správe o potýčkach príslušníkov žilinskej posádky s prichádzajú-
cimi nemeckými jednotkami vydal J. Golian večer 29. augusta 1944 
heslo „Začnite s vysťahovaním“, ktoré bolo signálom na začiatok 
ozbrojeného odporu. Už na začiatku povstania však došlo k zlyhaniu 
viacerých veliteľov. Golianovu výzvu neuposlúchla väčšina západo-
slovenských posádok, Východoslovenskú armádu Nemci bez boja 
odzbrojili a došlo k stratám množstva vojenského materiálu. Organi-
zátori povstania sa napriek tomu nevzdali a pokračovali v boji ďalších 
osem týždňov. Hlavnou zložkou povstaleckých ozbrojených síl bola 
Čs. armáda na Slovensku (30. septembra 1944 premenovaná na 1. čs. 
armádu na Slovensku). Jej prvým veliteľom bol podplukovník Golian 
(30. augusta 1944 povýšený na plukovníka a 5. septembra 1944 na bri-
gádneho generála), ktorého 7. októbra 1944 vystriedal divízny generál 
Rudolf Viest. 
Popri vojakoch sa do bojov proti okupantom zapojili partizáni, prísluš-
níci žandárstva a finančnej stráže. Z východného frontu sa na povsta-
lecké územie presunul 1. čs. samostatný stíhací letecký pluk a 2. čs. 
samostatná paradesantná brigáda. Najvyšším mocenským orgánom na 
povstaleckom území bola SNR. Konštituovala sa 1. septembra 1944 
v Banskej Bystrici na princípe paritného zastúpenia Komunistickej 
strany a Demokratickej strany. Na obecnej a okresnej úrovni reprezen-
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7.mája 2022 sa po dvojročnej 
prestávke  uskutočnil turistický 
výstup na kopec Lúšice, ktorý sa 
nachádza nad obcou Henckovce 
vo výške 826,6 m.n.m.. V roku 
2022 je to už 21. ročník, ktorý 
sa stal už miestnou tradíciou a 
to aj tým, že mu patrí prvá má-
jová sobota. Zraz turistov bol 
pred Obecným úradom, ktorý 
zahájila starostka obce. Výstupu 
sa zúčastnili turististi z obce ako 
aj z okolia. Turistický výstup sa 
uskutočnil tromi trasami a to z 
Henckoviec, Nižnej Slanej a Ge-
merskej Polomy. Počasie nám 

netradične prialo a privítal nás 
krásne slnečné počasie. Pri cha-
te na Kováčovej bol pripravený 
výborný guláš a občerstvenie.  
Prítomní sa  zabavili súťažami 
a losovaním bohatej tomboly. 
Dobrá nálada bola odmenou nás 
všetkých. Po zápise do turistickej 
kroniky všetci prítomní obdržali 
účastnícky list. 
Poďakovanie za úspešný priebeh 
turistického výstupu patrí orga-
nizátorom podujatia, kuchárom 
(Kristian Kroupa, Roman Nemec 
a Peter Šimon), sponzorom, ako 
aj všetkým, ktorí sa ho zúčastnili. 

21. ročník  turistického výstupu na kopec Lúšice

Vďaka našej p. farárke  Ľubke  
Štefanidesovej sme sa  aj my  
ženy z Henckoviec učili pliesť 
košíky z prútia (správne sa to 
nazýva pedig). Prvotné nadšenie 
bolo veľké, práca už trošku hor-
šia, ale nakoniec sme to všetky 
dali. Konečný výsledok bol veľ-
mi uspokojivý. Boli medzi nami 
aj dámy, ktorým tom išlo veľmi 
dobre.  Veľkým plusom týchto 

stretnutí bolo utužovanie vzá-
jomných vzťahov a veľká radosť 
z každej maličkosti, ktorá sa nám 
podarila. Pocit z dobre vykonanej 
práce je na nezaplatenie. Pokra-
čujeme ďalej a učíme sa robiť 
nové techniky a výrobky a máme 
z toho obrovskú radosť. 
Veľká vďaka p.farárka za Vašu 
trpezlivosť s nami a za to, že ste 
nás to naučili.

Ako sme v Henckovciach plietli košíky.
tovali nový politický systém Revolučné národné výbory. HSĽS, jej 
pridružené organizácie, ako aj politické strany nemeckej a maďarskej 
menšiny boli na povstaleckom území zakázané. SNR takisto zrušila 
diskriminačné protižidovské zákony. 

DÔSLEDKY POVSTANIA
Po obsadení Banskej Bystrice nemeckými vojskami 27. októbra 1944 
vydal generál Viest povstaleckej armáde rozkaz o prechode na parti-
zánsky spôsob voja. Väčšina vojakov a dôstojníkov sa však rozišla do 
svojich domovov alebo padla do zajatia. Hoci bolo povstanie vojen-
sky porazené, jeho politické výsledky umožnili Slovákom spoluvy-
tvárať základy povojnového čs. štátu. 

Česť a úcta tým, ktorí v ňom padli. Česť a úcta hrdinstvu tých, ktorí 
pokračujú v boji proti fašizmu. Česť a sláva SNP.   
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Šervení je ak puläk, ale pulka furt pod nosom
Líca má červené, ale stále je sopľavý

Šô zgräbnul do tich svojich hnátoch, ta šitko zrontoviel
Čo chytil do rúk, všetko pokazil

Vezmi tú gräcu do šmitni, bo je bars rozčajbaná
Zober tú motyku ku kováčovi, lebo je veľmi pokrivená

Ta zas zdochýnaš na tem šezlone a ništ nerobíš.
Zase ležíš na pohovke a nič nerobíš.

Ešte sä lem prebátorí a už zhánä daš do kutla.
Ledva sa zobudí a už je hladné. 

Toto hobläk sä zas skidál do hälbošiny.
Tá nešika zase spadla do jarku. 

Niečo z nášho nárečia
K vianočnej pohode

Kde si dal tých 20 eur, čo som Ti dala na nákup?
- Jednénu staršiemu mužovi.

- Odkedy si taký ľudomil? Čo vlastne ten chlap robil?
- Čapoval pivo 

Sťažuje sa svokra neveste:
- So mnou je to strašné. V nohách

mám reumu, bolí ma žlčník a navyše mám cukrovku.
Nevesta na to:

- To musíte byť zdravá ako repa, mamička, keď to všetko vládzete.

Zo školských lavíc
- Móricko, kde máš žiacku knižku? 

- Požičal som ju Marienke, chcela vystrašiť rodičov.

Zrazia sa dve autá. 
Šofér z jedného vystúpi a vidí, že sa zrazil so šoférkou.

 Kričí na ňu: 
„Baba jedna bláznivá! Robila si ty niekedy vodičák?!“ 

„Určite viackrát než vy!“ nedá sa mladá dáma. 

ZAUJÍMAVOSTI
22 neuveriteľných faktov o našom svete, ktorým uveríš len ťažko, no sú naozaj pravdivé

Od doby, kedy vznikol svet sa stalo nespočetne veľa zaujímavých vecí a udalostí, o ktorých možno ani len netušíte.
Vďaka neustálemu napredovaniu a veľkému pokroku, ktorý spravila spoločnosť, objavujeme stále niečo nové.

Toto je 22 zaujímavých faktov 
o svete, o ktorých si možno ani 
len netušil.
1. William Patrik Hitler, syno-
vec Adolfa Hitlera, slúžil počas 
druhej svetovej vojny, ako zdra-
votník v americkom námorníc-
tve. Povolenie vstúpiť do námor-
níctva dostal od amerického pre-
zidenta Franklina D. Roosevelta.
2. Slovo bojkot, ktoré má v an-
gličtine tvar boycott, pochádza z 
mena Charlesa Boycotta, ktorý 
nepodporil kampaň na ochranu 
práv pracovníkov. Susedia sa s 
ním preto prestali rozprávať, v 
kostole si k nemu nesadali a v 
obchode mu nikto nechcel predať 
žiaden tovar.
3. Zaujímavosťou je napríklad aj 
to, že tesne predtým, ako sa za-
staví rast kostí u človeka, čo je 
vo väčšine prípadov v osemnás-
tich rokoch, človek necíti až tak 
intenzívne sladkú chuť v potravi-
nách. Môžete si tak pridať cukor 
na akékoľvek jedlo a stále vám 
bude chutiť.
4. Všetky články v anglickom 
jazyku, ktoré sa nachádzajú na 
Wikipédií, bez obrázkov a videí, 
majú približne 14 GB.
5. Vo filmoch nesmú byť skutoč-
né bankovky.Podľa amerického 
zákona je zakázané pri nakrúcaní 
filmov používať klasickú veľkosť 

bankoviek. Vo filmoch tak môžu 
byť len bankovky, ktoré sú o 75% 
menšie alebo o 150% väčšie, ako 
je ich skutočná veľkosť. Obrá-
zok, ktorý sa na bankovkách na-
chádza, by mal byť vytlačený len 
z jednej strany, pričom má byť 
použitá len jedna farba.
6. Ľudské sliny obsahujú prí-
rodné drogy, ktoré sa nazývajú 
opiorfín. Ten je šesťkrát silnejší 
ako morfium.
7. Fyzikálne zákony, ktoré po-
známe v súčasnosti, fungujú iba 
v 4% celkovej vesmírnej hmoty, 
pretože zvyšných 96% je obsa-
dených tzv. temnou hmotou a 
temnou energiou, o ktorých nie je 
známe prakticky nič.
8. Na prekvapenie, žalúdok a pa-
žerák sú tiež pokryté nervovými 
bunkami. Vedci si myslia, že tieto 
nervové bunky sú našim druhým 
mozgom a určujú našu náladu a 
emócie.
9. Galaxia M100 je vzdialená o 
55 miliónov svetelných rokov. Je 
to tak ďaleko, že keby sa niekto 
odtiaľ pozrel na našu planétu, 
uvidel by len vyhynutie dinosau-
rov.
10. Úroveň kriminality vo Va-
tikáne je jedna z najvyšších na 
svete. Každoročne tu na jedného 
občana pripadá minimálne jeden 
zločin. V roku 2007 to bolo na 

každého občana až 1,5 trestných 
činov. Väčšina z nich sa týka naj-
mä okrádania a 90% z nich ostáva 
nevyriešených.
11. Vedci sa domnievajú, že život 
každého tvora na svete sa rovná 
časovému obdobiu, kedy srdce 
spraví približne 1 miliardu úde-
rov. Vďaka medicíne a liekom sa 
však ľuďom podarilo predĺžiť si 
život.
12. Skutočnosť, že väčšina pra-
chu v našej domácnosti sa skladá 
z našich mŕtvych kožných buniek 
nie je pravda. Prach sa v podstate 
skladá z nečistôt, ktoré si prináša-
me zvonku.
13. Avokádo nikdy nedozreje na 
strome. Práve toto je dôvod, pre-
čo ich pestovatelia po odtrhnutí 
nechávajú ešte viac ako sedem 
mesiacov dozrievať, predtým, 
ako ich predajú.
14. Na ostrove Seymour našli 
vedci pozostatky tučniakov, kto-
rí na našej planéte žili pred 40 
miliónmi rokov. Títo predkovia 
našich tučniakov vážili viac ako 
100 kilogramov a merali viac ako 
1,80 metra.
15. Popol Freda Baura, tvorcu 
známej značky čipsov Pringles, 
sa nachádza v balení od čipsov. 
Prial si to tak vo svojej poslednej 
vôli.
16. -40 Fahrenheitových stupňov 

sa rovná -40 stupňov Celzia. Vzo-
rec na výpočet stupňov Celzia je: 
°F = 1.8 × °С + 32. Namiesto 
znaku Celzia dosadíte číslo, ktoré 
chcete. Ak dosadíte -40, zistíte, 
že vám vyjde rovnaké číslo aj vo 
Fahrenheitovej stupnici.
17. Mačky a psy môžu byť aler-
gickí na ľudí.
18. Velociraptory, druh dinosau-
rov, boli veľkosťou rovnaké, ako 
dnešné morky
19. Informácia, že raňajky sú 
najdôležitejším jedlom dňa, bola 
vymyslená v roku 1944 spoloč-
nosťou, ktorá vyrába cornflaky. 
Vďaka tomuto triku boli obchod-
níci schopní zvýšiť svoj predaj.
20. Do roku 2050 zmizne čoko-
láda. Je to spôsobené v dôsledku 
vyhynutia kakaových bôbov kvô-
li zmene klímy.
21. Oficiálny počet členov poro-
ty na súdnom pojednávaní je 12, 
pretože toľko apoštolov bolo v 
Biblií.
22. Román, ktorý napísal v roku 
1898 americký spisovateľ Mor-
gan Robertson, predpovedal 
potopenie Titanicu. V románe 
sa nazýva loď Titan a bola to 
najväčšia loď tej doby. Obe lode 
boli označené ako nepotopiteľné 
a obe lode mali veľmi málo zá-
chranných člnov.

Prevzaté z webu startitup.sk
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Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v obci Henckovce

V dňoch  21-22.9.2022 sme  ab-
solvovali aktualizačné vzdeláva-
nie – Zmeny školského kurikula 
a Inkluzívne vzdelávanie, s pani 
lektorkou PaedDr. Lenkou Ho-
líkovou, z firmy SKILLFILL 
z Bratislavy. 
Školenie za uskutočnilo v za-
sadačke kultúrneho domu obci 
Henckovce a  zúčastnilo sa na 
ňom 15  riaditeliek a učiteliek 
materských škôl z obcí Markuš-
ka, Kobeliarovo, Gočovo, Čier-
na Lehota, Slavošovce, Ochtiná 
a Henckovce. 
Cieľom aktualizačného vzdelá-
vania bolo:
- udržiavať  prípadne obnovovať 
profesijné kompetencie potreb-
ných na výkon pracovnej činnos-

ti, 
- získať  nové vedomostí a in-
formácie o zmenách v právnych 
predpisoch, výchovno-vzdeláva-
cích programoch, pedagogickej 
dokumentácii a ďalšej dokumen-
tácii alebo
- získať nové vedomostí a zruč-
ností v konkrétnej oblasti pracov-
nej činnosti.

     Účastníčky aktualizačného 
vzdelávania strávili spolu  dve 
popoludnia, počas ktorých získali 
nové informácie, obohatili sa o 
nové vedomosti, oboznámili sa 
s novými metódami výchovno-
-vzdelávcej činnosti a nadobudli 
nezabudnuteľné zážitky.

Materská škola

Na známosť sa všetkým dáva, celkom nová, čerstvá správa:
otvára sa naša škola, vstúpte do nej všetci zvonka.

Všade hračky a smiech detí, 
slnko tu aj v zime svieti.
Vôkol kvety, veľa stromov, 
nikomu sa nechce domov.

Vitajte všetci, veľkí aj maličkí, 
tešíme sa na vaše usmiate tváričky.

Dňa 5. septembra 2022 sa  otvorili brány našej materskej školy, cez 
ktorú spoločne prešlo 13 detí. Z tohto počtu bolo prijatých 5 nových 
detí a 3 deti pokračujú v plnení povinného predprimárného vzdeláva-
nia. 
Výchova a vzdelávanie detí v materskej škole prebieha v 1 heterogen-
nej triede ,,Včielka”  a  realizuje sa podľa Školského vzdelávacieho 
program:,,Prekvapenie zeleného domčeka”.
Naše deti v materskej škole sú veľmi šikovné, o čom nás presvedčilo 
ocenenie v Celoslovenskej  výtvarnej súťaži detí predškolského veku, 
obrázok pre Darinku ,,Voňavé leto”, v ktorej získala ocenenie Lenka 
Tomiová, a to za 2 miesto. 
Srdečne blahoželáme.

Lenka Tomiová, materská škola, 
ocenená výtvarná práca Ocenenie

Priebeh školenia

Aktivita spolupráca Aktivita inkluzívne vzdelávanie

Účastníčky školenia navštívili Rímsko –katolícky kostol
 „Všetkých svätých“ v obci Henckovce

Účastníčky školenia
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Úcta k starším
,,Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí  sa v oku, 
podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ludia majú radi”.

V mesiaci október sme v materskej škole srdečne prívitali našich milých sta-
rých rodičov.  Pripravili sme detské pásmo v podobe básní , piesní a tanca. 
Príjemnú atmosféru počas vystúpenia detí si starí rodičia vychutnávali pri 
šálke voňavej kávy, bylinkového čaju a sladkej bábovky. Po vystúpení ich 
deti obdarovali pozdravom a zaváraným jablkovým kompótom, ktorý pre 
nich vlastnoručne prichystali. Deti prežili veľmi príjemné chvíle so svojimi 
starkýmí, keď sa spoločne pustili do tvorivej práce z jesenných plodov a 
listov, z  ktorých vytvorili krásne obrazy a gaštanových ježkov. V závere 
jesenných tvorivých dielní, sme im popriali:. , Nech  je jeseň ich života po-
kojná a šťastná a  zaželali im  pevné zdravie, veľa síl a radosti z ich vnúčať.  
Za príjemne strávené populudnie  s našimi starkými, ďakuje celý kolektív a 
deti z materskej školy.

HALLOWEEN 
     Posledný októbrový deň, pred jesennými školskými prázd-
ninami, sa naša materská škola premenila na strašidelný zámok. 
Deti prezlečené za strašidieka už od rána usilovne súťažili, tan-
covali, zábavali sa, ba dokonci si v hre polietali aj na metle. 
Po skončení súťaží si pochutili na sladkých halloweenských 
maškrtách. 

kolektív materskej školy   

Halloween v materskej školeÚcta k starším v materskej škole Ocenenie

Naše aktivity v materskej škole:
Beh obcou Henckovce
      Beh obcou sa  stáva  obľúbenou 
tradíciou našich škôlkarov. V tomto 
školskom roku sa nám  ho podarilo 
realizovať  v mesiaci september za 
príjemného slnečného počasia. Deti 
nabudené energiou boli   pripravené 
na štartovacej čiare plné odhodlania 
športovať a ako sa na športovcov 
patrí samozrejme zvíťaziť. O tom, 
že v deťoch drieme športový duch 

sme sa  presvedčili, keď do cieľa 
dobehli malé i veľké  deti s veľkou 
radosťou. Na 1. mieste sa umiestnila 
Zlatica Bubenčíková, na 2. mieste 
bol Emil Tomi a na 3. mieste skončil 
Sebastíán Tomi. Deti  za svoj špor-
tový výkon boli odmenené medai-
lou, diplomom a sladkou odmenou 
od sponzora. Všetkým zúčastnením 
športovcom srdečne blahoželáme a 
už teraz sa nevieme dočkať ďalšieho 
ročníka behu obcou Henckovce.

Posedenie s našimi starkými v materskej škole
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Aké je to súťažiť na rečníckych súťažiach?

V neziskovej organizácii To-
astmasters sa venujeme rozví-
janiu rečníckych a líderských 
schopností, ako napríklad verejný 
prejav, aktívne počúvanie, dáva-
nie spätnej väzby a ďalšie. Učíme 
sa ich cez vystupovanie na pódiu, 
plnenie úloh na stretnutí, vedenie 
členov, organizovanie udalostí a 
iných činností. Každý má mož-
nosť realizovať sa podľa svojich 
cieľov a zručností, ktoré chce 
rozvíjať. Organizujeme aj rečníc-
ke súťaže, a to vždy na jar a na 
jeseň. Na jar sa súťaží v priprave-
ných rečiach a hodnoteniach rečí, 
na jeseň v humorných rečiach a 

improvizáciách. Túto jeseň som 
sa zapojil aj ja, keď som súťažil v 
improvizáciách. Improvizácia je 
krátka nepripravená reč v dĺžke 
1– 2 minúty.
1. kolo sa organizovalo na úrovni 
klubov. Predtým, ako som išiel 
na pódium, tak som si vizuali-
zoval, ako tam stojím, publikum 
ma podporuje a ako mi sadla 
téma mojej improvizácie. Zapo-
jil som aj sluch a predstavil som 
si svoj pevný hlas a hmat – ako 
mám pevný postoj na zemi. Vi-
zualizácia mi veľmi pomohla k 
úspechu. Súťažil som v sloven-
skej aj anglickej improvizácii a 

Malý krok od životného úspechu

Zlý začiatok a úžasný koniec. 
Toto pomenovanie vystihuje se-
zónu v roku 2022, ktorá bola bo-
hatšia na súťaže, ako tá predošlá. 
Viac súťaží znamená viac mož-
ností sa zlepšiť. Od súťaži k sú-
ťaži som sa zlepšoval, aj keď nie 
vždy to bolo očividné. 4-krát som 
súťažil v mŕtvom ťahu – teda 
zdvihu činky od zeme a 2-krát v 
tlaku na lavičke. 
Sezóna sa začala v apríli Maj-
strovstvami Slovenska federácie 
GPC v Nitre. Súťažil som v tlaku, 
kde som úspešne vytlačil 135 kg. 
Zdvihol som aj 140 kg, ale bolo 
to neplatné, keďže som zdvihol 
zadok, čo je podľa pravidiel za-
kázané. Na súťaži bolo veľmi 
veľa pretekárov, preto posledná 
skupina v mŕtvom ťahu začínala 
až o polnoci. To ma však nezasta-
vilo a pri rozcvičovaní to vyzera-
lo na sľubný výkon. Nešťastnou 
náhodou sa mi ale šmykla noha a 
dostal som strach. Čo ak sa to sta-
ne aj na pódiu a spadnem? Stratil 

som sústredenie na výkon, preto 
som pokazil prvý pokus s 220 kg 
a nedotiahol som ho. V 2. pokuse 
som ho už úspešne zapísal a v 3. 
pokuse som sa pokúšal o osobný 
rekord 242,5 kg. Bol to najviac 
vydretý pokus a len kvôli malé-
mu poklesu a nedostatočnému 
dotiahnutiu nebol uznaný. Veľmi 
ma to mrzelo, ale zdvihol som 
hlavu a sústredil som sa na ďalšiu 
súťaž. 
Týždeň na to boli Majstrovstvá 
Slovenska, tentoraz vo federácii 
AWPC v Trnave. Pri výkone v 
tlaku som zopakoval 135 kg. 140 
kg bolo už nad moje sily. Sústre-
dil som sa ale na večer a súťaž v 
mŕtvom ťahu. V základnom po-
kuse na 225 kg som dostal strach 
z chyby. Šiel som na to veľmi po-
maly, spravil som pokles, preto 
bol neplatný. Mať prvý pokus ne-
platný je vždy veľmi náročné na 
psychiku. Znova prišiel ten strach 
ako na minulej súťaži. Preto som 
v 2. pokuse sústredil všetky sily 

témy mi skutočne sadli. Vedel 
som, že isté nie je nič, keďže ďal-
ší súťažiaci sú tiež mimoriadne 
zdatní improvizátori. V oboch 
kategóriách som sa umiestnil na 
druhom mieste. Mal som dôvod 
byť nespokojný? Nie! Spravil 
som to najlepšie, ako som v da-
nej chvíli vedel, a postúpil som 
na slovenskú súťaž. Uspokojiť 
sa s postupom alebo ostať hladný 
po zlepšovaní? Vybral som si to 
druhé. Po súťaži som si vypýtal 
od divákov spätnú väzbu a zapra-
coval som ju.
2. kolo bola súťaž v rámci Slo-
venska. Najväčší úspech som do-
siahol v kategórii improvizácie v 
anglickom jazyku. Dosiahol som 
druhé miesto. Anglický jazyk nie 
je mojou silnou stránkou, avšak 
zapojil som kreativitu a reč tela. 
Téma bola: „Autumn hiking“ – 
jesenná turistika. Hovoril som, 
ako ideme s Tomášom na lite-
ratúru: „Berieme liter – ale nie, 
3 litre vína a ideme na Veľký 
Rozsutec a ja sa zbavím strachu 
z výšok.” Toto umiestnenie hod-
notím spomedzi 8 súťažiacich 
ako veľký úspech. Takisto som 
získal postup na divíznu súťaž. 
Improvizácie v slovenskom ja-
zyku boli na tému „Po tom víne 
si nejako opeknel/-la...“, kde som 
improvizáciu začal zoznámením 

sa na internetovej zoznamke, po-
kračoval pozvaním na proteínový 
drink a skončili sme pri víne. Po-
bavil som celú sálu a improvizá-
cia bola ohodnotená ako jedna z 
najlepších. Avšak táto kategória 
bola početne najsilnejšia – 14 sú-
ťažiacich, tí najlepší improvizá-
tori, akých na Slovensku máme, 
preto nie je dôvod byť smutný, že 
som sa nedostal do TOP 3.
3. kolo bola divízna súťaž. Diví-
zia zahŕňa Slovensko a Ukrajinu. 
Súťažilo sa online cez aplikáciu 
ZOOM. Téma bola pre mňa ná-
ročnejšia, preto som nepodal taký 
výkon a neumiestnil sa v prvej 
trojke. 
Aké mám plány do budúceho 
roku? V období od júla 2022 do 
konca júna 2023 pôsobím ako 
prezident klubu Toastmasters Ži-
lina. Mám víziu spraviť z nášho 
klubu najlepšie miesto pre uče-
nie sa sociálnych zručností, viac 
mentorovať novších členov a ro-
biť prejavy nielen po slovensky, 
ale aj po anglicky. Príspevky z 
našich stretnutí nájdete na fa-
cebookovom aj instagramovom 
profile „Toastmasters Žilina”. Ak 
si chcete pozrieť moje súťažné 
prejavy, nájdete ich na Youtube 
kanáli s mojím menom. 

Ivan Lazor

na najlepšie prevedenie, lebo som 
vedel, že to nebude ľahké. Roz-
hodujúci bol 3. pokus, kde som 
sa znova pokúšal o 242,5 kg. Keď 
som tam kráčal, povedal som si, 
že zahadzujem strach, nebudem 
nad tým premýšľať a spravím to. 

Začal som ju dvíhať a celá hala 
ma povzbudzovala. Po úspešnom 
lockoute – teda dotiahnutí do vy-
stretého postoja a podržaní činky 
v rukách – som ju položil na zem. 
Uvidel som biele vlajky značiace 
platný pokus, vyskočil od radosti 
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Stolnotenisový oddiel ŠK Henckovce 

a utekal sa tešiť s kamarátmi. V 
auguste som išiel otestovať for-
mu na tradičnú letnú súťaž Victo-
ria CUP v mŕtvom ťahu. Súťažil 
som s najnižšou telesnou hmot-
nosťou, akú som kedy na súťaži 
mal – 83,9 kg. Tento fakt, a tiež 
to, že som mal náročný deň, lebo 
som bol na školení v Bratislave, 
z ktorého som sa vracal na súťaž 
do Trnavy, prispelo k tomu, že mi 
neostalo veľa sily a výkon bol len 
235 kg. 
Vedel som, že keď chcem na maj-
strovstvách sveta uspieť, musím 

zabrať. Pozitívne bolo, že som sa 
už nepripravoval sám, ale s dvo-
ma kamarátmi a zlepšoval som 
sa z tréningu na tréning. Stano-
vil som si jasný cieľ – zdvihnúť 
250 kg. 21. 10 som súťažil na 
Majstrovstvách sveta federácie 
GPC, ktoré sa konali v Trnave. 
Ako základný pokus som zvolil 
230 kg. Úspešne som ho zvládol 
a v 2. pokuse som si splnil svoj 
cieľ – 250 kg. Výkon v prepoč-
te váhy na body bol tiež skvelý 
– 249 bodov. Radosť a úľava po 
splnení cieľa boli neopísateľ-

né. Na 3. pokus som dal naložiť 
260 kg, čím by som zlepšil svoj 
historicky najlepší výkon z 253 
bodov na 259. Nastupoval som 
na neho omnoho uvoľnenejší a 
v lepšej nálade. Cieľ som mal 
splnený a šiel som si po bonus. 
Sám som bol prekvapený, ako to 
ide ľahko hore. Avšak chybou pri 
doťahu ma rozhodca držal hore 3 
sekundy. Neudržal som to a pus-
til, preto bol pokus neplatný. Bol 
som veľmi blízko k najlepšieho 
životného výkonu. Dojem z MS 
bol aj tak veľmi dobrý a odniesol 

som si 2. miesto v kategórii.
Aké mám ciele do ďalšej sezó-
ny? Zdokonaliť techniku a čo 
najviac využiť dres, nech mi to 
umožní dvíhať ešte vyššie hmot-
nosti a propagovať šport a zdravý 
životný štýl. V tejto sezóne som 
sa toho naučil veľmi veľa, a to 
nielen o tréningu, ale aj o strave, 
psychike a regenerácii. Je toho 
dostatok na viac článkov. Ďalšie 
moje články a príspevky nájdete 
na mojom profile na Linkedine, 
Facebooku a Instagrame.

Ivan Lazor

        Milí spoluobčania a čitatelia Henckovských oznamov dovoľte mi 
aby som Vás oboznámil s výsledkami nášho športového klubu v se-
zóne 2021/2022. V tejto sezóne sme boli   účastníkom  5. ligy t.j. naj-
vyššej  súťaže v našom okrese.  Súťažný ročník prebiehal dvojkolovo  
za účasti 10 družstiev v období jeseň 2021 a jar 2022 . Naše družstvo 
okresnú súťaž dokázalo po ťažkých zápasoch vyhrať , čo znamená , 
že sme obsadili 1. miesto  pričom je potrebné poznamenať , že úroveň 
stolného tenisu v našom okrese za posledné obdobia podstatne stúpla 
aj tým , že do tejto súťaže boli pribrané aj družstvá s Poproča a Me-
dzeva. Náš klub reprezentovali  títo hráči: Ján Zagiba, Jozef Kušnier, 
Ľubomír Breznen, Ivan Fafrák, Štefan Murza, Slavomír Fafrák, Boris 
Šramko, Peter Šimon, Peter Lesňák. 

Dočasná tabuľka 5. liga 2021/2022

Poradie  Družstvo   OZ V R P K Skóre Body

1. ŠK Henckovce  13 10 1 2 0 140:93 34
2.  SŠK Poproč B  13 10 1 2 0 162:72 34
3. TJ GEOLÓG Rožňava D 13 9 0 4 0 144:90 31
4. 5 STK Gemerská Poloma B 13 7 1 5 0 110:123 28
5. 4 STK Honce A  13 6 1 6 0 115:119 26

V júli  tohto roku sa konal tradičný tur-
naj starostov troch obcí Henckovce – 
Gemerská Poloma – Betliar v stolnom 
tenise za účasti  hráčov  z uvedených 
obcí. Tentokrát bol hostiteľom a orga-
nizátorom tohto turnaja starosta obce 
Betliar  p. Ľubomír Zatroch. Turnaj sa 
zúčastnilo 16 hráčov, ktorí odohrali zá-
pasy v dvoch skupinách a následne sa 
odohrali vyraďovacie zápasy. 

Výsledky turnaja:
1. miesto  Michal Trojan , Gemerská 
Poloma
2. miesto  Ľubomír Breznen, Henckov-
ce
3. miesto  Jozef Trojan, Gemerská Po-
loma

    Nový ročník súťaže začal v septem-
bri a priebežne po 8. kolách je naše 
družstvo na 5. mieste. Súťaž bola roz-
šírená na 12. družstiev. S kádra nám 
v tomto ročníku vypadli dvaja hráči 

Boris Šramko a Peter Lesňák.  
    Domáce súťažné zápasy hrá počas 
sezóny ŠK Henckovce každý druhý 
piatok o 18.30 hod. v KD v Henckov-
ciach kde by sme boli radi privítať aj 
nejakých to záujemcov pozrieť si zápas 
a možno by sa medzi deťmi a mladými 
našiel aj záujemca o tento šport.
     V závere sa chcem poďakovať ve-
deniu obce p. starostke Viere Nemco-
vej, obecnému zastupiteľstvu a v ne-
poslednej rade p. Milanovi Šimonovi 
za vytvorenie priaznivých podmienok 
pre fungovanie stolného tenisu v našej 
obci.  

     Pokojné prežitie Vianočných sviat-
kov a Šťastný Nový rok 2023  prajú 
Vám všetkým členovia Športového 
klubu Henckovce.

Ľubomír Breznen 
predseda ŠK Henckovce

Zrnká múdrosti

Naučili sme sa lietať ako vtáci, potápať ako ryby, zostá-
va len jediné, naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia. 

Jazyk nemá kosti, ale kosti láme. 

Svet vyzerá tak, ako vyzerá, pretože hlúpi ľudia sú plní 
sebaistoty a múdri pochybností.

Múdrosť musíš hľadať, hlúposť príde sama.
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Štatistika – 
prehľad z Evidencie  obyvateľov 

k 30. 11. 2022
Trvalý pobyt  Počet  Priemerný 
vek

muži   218 36,0    
z toho nad 18 rokov 160                                   
ženy   185 41,7
z toho nad 18 rokov 147
spolu   403 38,6

Spoločenská kronika k 30. 11 2022

Narodili sa 6 deti
Dar prekrásny život dá do kočiara a v ňom spokojne spinká šťastie naše. 

Je to malý človiečik, naše šťastie, naša pýcha.
Vitajte medzi nami

Slávnostne uzavrelo manželstvo 5 párov

Pozri sa mi do očí,
sú v nich hviezdy, čo padajú Ti k nohám.

Dám Ti moju lásku na všedný deň i na nedeľu mám, pre Teba jej bude…
vezmi moju lásku v nej sú všetky hviezdy pre skutočný sen

Na spoločnej ceste životom Vám prajeme šťastie 
a nech sprevádza Vaše kroky všade a vždy pamätajte,

 že najšťastnejší človek je ten, ktorý miluje a je milovaný.

Srdečne blahoželáme k  uzavretiu manželstva

Navždy nás opustilio 8 občanov našej obce 

december 2021 
2 ženy   

január – november 2022 
2 ženy
4 muži

                
Existujú ľudia, ktorí nám budú chýbať večne…

Sú to, ktorí sa dotkli nielen nášho srdca, ale aj našej duše, 
pretože vôľa osudu bola silnejšia ako naše najvrúcnejšie prianie.

Odpočívajte v pokoji

Pozostalým vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.

Jubilanti k dátumu 31.12.2022:

85 rokov           3 jubilanti
80 rokov           2 jubilanti

70 rokov           7 jubilantov  
65 rokov           4 jubilanti

60 rokov           6 jubilantov 
55 rokov           3 jubilanti

50 rokov           7 jubilantov

Náš život sa podobá knihe. Múdry človek premýšľa pri jej čítaní, pretože vie, 
že ju môže čítať iba raz . Vaše okrúhle jubileá sú malým zastavením pri jej čítaní. 

Prajeme Vám,aby ste ju aj v budúcnosti vždy čítali s láskou, získanou životnou 
múdrosťou a rozvahou. Potom všetko čo do nej vpíšete zostane v srdciach Vašich 

najbližších a budete si môcť povedať, že Váš život stál za to, 
pretože ste ho žili pre ostatných . 

Bez lásky k ľuďom nemôže človek šťastne žiť.
 

Blahoželáme a prajeme veľa slnečných dní a z úprimného srdca
 len to najlepšie – nech je to zdravie  

Vianočné koledy

Dobrá novina, šťastná hodina
Dobrá novina, šťastná hodina. 
Dobrá novina, šťastná hodina. 

Čo sa v tejto noci stalo? 
Nebo svetu svetlo dalo. 

Dobrá novina, šťastná hodina. 
 

Počuli sme hlas, ktorý tešil nás. 
Počuli sme hlas, ktorý tešil nás. 

Slovo v tele o polnoci, 
zrodilo sa z Božej moci. 

Nám sa zjavilo, by nás spasilo. 
 

Jasnosť spanilá nás osvietila. 
Jasnosť spanilá nás osvietila. 

Žiara padla na salaše, 
osvietila hory naše. 

Dobrá novina, šťastná hodina.

- ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK -

Pozvánka na kultúrno-spoločenské podujania 
v decembri 2022

*    Silvestrovské varené víno a ohňostroj 
Rozlúčka so starým rokom 2022 a privítanie 
Nového roka 2023 pred budovou Obecného úradu 

* Novoročný stolnotenisový turnaj 
Obec Henckovce a Športový klub Henckovce 
usporiadajú dňa 7. januára 2023 novoročný 
stolnotenisový turnaj so začiatkom o 09.00 hod. 
v kultúrnom dome v Henckovciach


