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Vážení prítomní!
Jedným z najušľachtilejších ľudských snažení je úsilie o

spravodlivosť. Jednýmz najzákladnejších práv človeka je právo
byť slobodným. Jednou z najtragickejších súčastí histórie
ľudstva sú udalosti, kedy človek musí brániť slobodu a
spravodlivosť so zbraňou v ruke. Ale zároveň odhodlanie
jednotlivcov a národov položiť za tieto ideály to najcennejšie,
postaviť sa zlu a nespravodlivosti je tým najlepším dôkazom,
odkazom, ale tiež záväzkom. Dnes si pripomíname 60. výročie
Slovenského národného povstania takýto odkaz a takýto
záväzok vnašich národných dejinách.

Slovenské národné povstanie dokázalo zmobilizovať
desaťtisíce ľudí. Títo ľudia presvedčení o správnosti svojho
konania a vedení túžbou po slobode a spravodlivosti čelili
nielen početnejšej, ale aj skúsenejšej nemeckej armáde.
Slovenské národné povstanie je v slovenskej histórii
výnimočným počinom. Nemus íme zvel ičovať ani
spochybňovať jeho vojenský a politický význam.

Slovenským národným povstaním sme sa prihlásili k
protihitlerovskej koalícii; k tým myšlienkam, pre ktoré je
obrana slobody a spravodlivosti tým najvyšším cieľom.
Slovenským národným povstaním sme sa jednoznačne
vyjadrili, na ktorej strane stojíme. Nezostali sme sa nečinne
prizerať, ale zmobilizovali svoje sily a bojovali. Slovenským
národným povstaním sa nám do veľkej miery podarilo zbaviť
ťarchy, ktorú predstavovala kolaborácia vysokých politických
predstaviteľov Slovenského štátu s nacistickýmNemeckom.Aj
súčasná Slovenská republika, ktorá vznikla v roku 1993, sa
mohla smelo prihlásiť a byť hrdá na silný prejav
protinacistického odporu, ktorým bolo Slovenské národné
povstanie.

A hoci sa nás desiatky rokov snažili presvedčiť, že
povstanie bolo výlučnou akciou jednej skupiny, s odstupom
času sa ukázalo, že tomu tak nebolo, v skutočnosti sa v ňom
stretávalo množstvo odlišných názorov a záujmov. Aj v tejto

rôznorodosti všetci účastníci pochopili výnimočnosť tejto
udalosti a dokázali sa zjednotiť v zápase za slobodu,
demokraciu anašu národnú svojbytnosť.

Slovensko začína novú etapu svojej histórie. A práve o to
viac je potrebné vážiť si históriudoterajšiu. Pripomínať si to, čo
nás formovalo, čo utváralo našu podstatu a čo nás doviedlo
medzi vyspelé štáty civilizovaného sveta. Stávame sa súčasťou
európskeho celku, ktorý postavil svoje základy na hodnotách
slobody, demokracie a spravodlivosti. Stávame sa súčasťou
európskeho celku, pretože sloboda, demokracia a spravodlivosť
sú aj našimi hodnotami.A boli hodnotami mnohých statočných
ľudí, ktorí pre slobodu, demokraciu a spravodlivosť žili aj
umierali pred nami a ktorýmvďačíme za to, že písali naše dejiny
statočnea so vztýčenouhlavou.

Preto je pre nás, občanov Slovenskej republiky, dnes
povinnosťou a cťou pripomenúť si pamiatku tých, ktorí sa i
napriek nepriaznivým podmienkam dokázali vzoprieť zlu,
totalite, bojovaťza svoje ideály, podstúpiť utrpenie aj zomierať.
Bola to veľká chvíľa našej histórie. Odkázala nám: „Vážte si
slobodu, stojte na strane pravdy a spravodlivosti a konajte
odvážne.“ A táto veľká chvíľa našej histórie je spätá aj s naším
každodenným životom: tým, že pred 60 rokmi nám pomohla
urobiť náš svet lepším a spravodlivejším, teraz aj v budúcnosti.
Preto nikdy nezabudnime na odkaz hrdinov SNP, uctime si ho a
uchovajme hopre seba apreďalšie generácie našich potomkov.

BOLA TO VELKÁ UDALOST NAŠEJ HISTÓRIE
,

Z vystúpenia starostu obce pri príležitosti osláv SNP pri pomníku padlým.

foto pomník text pomník padlým v SNP, dig foto. L. Ďurán

Pohľad na obec Rakovnica z Porubky. Digitálne foto: L. Ďurán
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Vážení spoluobčania!
Dnes si pripomíname 60. výročie SNP, bezpochyby

jedného z najvýznamnejších odkazov a záväzkov v našich
novodobých národných dejinách. Toto výročie pre nás nie je
len pietnou spomienkou, ale aj zdrojom poučenia a národnej
hrdosti.

Do tohto celonárodného protifašistického vystúpenia sa
aktívne zapojili aj občania našej obce. Štyria z nich sa už z
tohto boja domov nikdy nevrátili. Ale aj tí, ktorí sa vrátili,
boli na celý život poznačení zraneniami, alebo inou ujmou na
zdraví. Všetkým, ktorí položili svoje životy na bojiskách
Slovenského národného povstania, tým, ktorí sa dnešných dní
už nedožili a aj tým, ktorí sú dnes tu medzi nami, patrí úcta
nás všetkých a naše srdečné poďakovanie.

Od odkazu Slovenského národného povstania sa po
skončení vojny odvíjalo aj úsilie obyvateľov našej obce
zabezpečiť pre seba a svoje deti lepšie životné podmienky a aj
ľahší život. V období niekoľkých rokov po vojne sa aj vďaka
tomuto úsiliu postupne menil vzhľad obce, ale i život našich
občanov.

Obec bola krátko po vojne elektrifikovaná, vzniklo
Potravné družstvo pre lepšie zásobovanie obyvateľstva
potravinami, ktoré sa neskôr stalo súčasťou Jednoty a ešte
neskôr sa presťahovalo do novopostavenej budovy nákupného
strediska. V obci sa v tom období postupne postavil kultúrny
dom, ktorý slúžil a dodnes slúži aj ako sídlo obecného úradu a
v jednej jeho časti sa aj dnes nachádza predajňa rozličného
tovaru, postavila sa dvojtriedna budova školy a aj keď v roku
1977 sa po reorganizácii vyučovanie zrušilo a presťahovalo
do ZŠ v Rožňavskom Bystrom, v budove je dnes prevádzka
materskej školy.

Ďalej sa vybudoval miestny rozhlas a verejné osvetlenie,
spevnili a rozšírili sa miestne komunikácie, aby sa mohla
zaviesť autobusová doprava a v 50. rokoch vzniklo aj
jednotné roľnícke družstvo a vybudoval sa vodovod na
Plešiveckú planinu. Aj v ďalšom období pokračoval rozvoj
obce, na Hostinci bola postavená predajňa potravín a
pohostinstvo a v dolnej časti už spomínané nákupné stredisko.
Budova bývalej Jednoty bola neskôr zrekonštruovaná na
obecný klub. Neskôr bola venovaná pozornosť cintorínu, kde
bola vytvorená nová časť cintorína a postavený dom smútku.

V roku 1993 sa datuje začiatok výstavby vodovodu.
Bohužiaľ, aj keď sa do dnešného dňa preinvestovalo viac ako
40 mil. korún, výstavba je podľa výšky nákladov zhruba v
polovici a ukazuje sa, že stavba takéhoto rozsahu je aj po
spojení síl piatich obcí príliš náročná na zvládnutie, najmä po
stránke finančnej. Iné to bolo s plynofikáciou, ktorej

DAKUJEME DNEŠNÝM DOCHODCOM ZA ROZVOJ NAŠEJ OBCE
Z príhovoru starostu obce na stretnutí a oslavách ZO JDS pri studničke v Henclovej doline z príležitosti 60. výročia SNP.

investorom bol plynárenský podnik a ktorá bola ukončená v
minulom roku.

Popri týchto verejnoprospešných stavbách a investičných
akciách nemôžeme zabudnúť aj na stavby rodinných domov,
lebo takmer tri štvrtiny rodinných domov bolo v období po II.
svetovej vojne ak nie novopostavených, tak aspoň
prestavaných, či zrekonštruovaných. A tu hneď musím
povedať, že generáciou, ktorá sa v najväčšej miere podieľala
na premenách našej obce je práve generácia dnešných
dôchodcov, pretože táto etapa v živote obce sa presne zhoduje
s obdobím ich ekonomicky aktívneho veku. Preto všetkým
dnešným dôchodcom patrí za dosiahnuté výsledky úprimné
poďakovanie.

Tie t o úsp echy bo lo
možné dosiahnuť aj vďaka
tomu, že prevažná časť
našich spoluobčanov našla
prácu a možnosť zárobku v
okolitých baniach, či už na
bani Mier alebo na banských
úsekoch Rožňavské Bystré a
Rudná, kde v niektorých
obdobiach pracovalo až 80%
našich mužov. Za úspech v
t o m t o s m e r e m o ž n o
považovať aj to, že spomedzi
n a š i ch o bča n ov vyš lo
n aprík lad 1 4 banských
inžinierov, ale samozrejme aj
mnoho iných vysokoškolsky
vzdelaných ľudí v iných
odboroch. Ďalšou možnosťou
z a m e s t n a n i a b o l o
poľnohospodárstvo, ktoré
malo v našej obci podobne
dlhú tradíciu ako baníctvo a
kde našlo prácu koncom
minulého storočia okolo 40
našich občanov, ostatní sa

zamestnali v iných priemyselných odvetviach a v
nevýrobných sférach v prevažnej miere v Rožňave. Ako
dopadli bane, ale aj poľnohospodárstvo, všetci dobre vieme a
vieme aj to, ako to ovplyvnilo najmä príjmovú situáciu a
možnosti rozvoja našich obyvateľov, ale aj obce.

Toľko na pripomenutie uplynulých 60 rokov. Samozrejme,
že rozvoj obce musí pokračovať aj naďalej a najdôležitejšou
úlohou na ďalšie obdobie je dokončenie vodovodu a ďalšej
občianskej vybavenosti, vybudovanie kanalizácie, ale aj
orientácia obyvateľov na iné ekonomické aktivity, napríklad
smerom k rozvoju cestovného ruchu, poskytovaniu služieb,
alebo zakladaniu malých rodinných podnikov orientovaných
na tradičnú produkciu, či už potravinárskeho, remeselného ale
i priemyselného charakteru.

Vstúpili sme do Európy, ale aby sme sa stali jej platnými
občanmi, musíme sa čo možno najskôr a najlepšie prispôsobiť
jej trhovému mechanizmu, naučiť sa v tomto svete pohybovať
a presadzovať, ale aj využiť ponúkané možnosti, okrem iného
aj zdroje z rôznych fondov, hoci to nie je vždy také
jednoduché ako sa prezentuje v médiách. K tomu vám
všetkým, čiže nám všetkým, starším aj mladším, želám veľa
zdravia, šťastia a úspechov, aby sa naša obec rozvíjala tak
úspešne ako doteraz.

Digitálne foto: L. Ďurán

Účastníci osláv. Digitálne foto: L. Ďurán



Rozlúčili sme sa.
Navždy nás opustili občania:

Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Oslava životných jubileí:

Jubilantom srdečne blahoželáme.

90 rokov

70 rokov

75 rokov

60 rokov
Šipošová Helena 17.1.1944
Fabian Vojtech 17.3.1944
Pástorová Žofia 19.3.1944
Juhásová Helena 10.8.1944
Bradáčová Klára 20.8.1944

∗
∗
∗
∗
∗

65 rokov
Gallo Ján 21.1.1939
Korintuš Gabriel 22.2.1939
Pástorová Helena 6.3.1939
Gonosová Alžbeta 17.6.1939

∗
∗
∗

Sedláková Terézia 24.1.1934
Lőrincová Mária 7.3.1934
Benková Zuzana 28.3.1934
Fabian Ľudovít 14.5.1934

∗

∗
∗
∗
∗

Feketeová Mária 4.8.1929
Bradáčová Zuzana 2.9.1929

∗
∗

Genči Ján 26.3.1914
Popálená Helena 12.5.1914

∗
∗

Jakub Poch 1.7.2004
Ladislav Kováč 24.7.2004
Ľubomír Gono 6.8.2004

Narodili sa:

%
Srdečne vítame našich nových občanov.

ÿ
ÿ
ÿ

Štefan Gonos, č.d. 113 31.1.2004
Arpád Horváth, č.d. 120 5.2.2004
Ondrej Lorko, č.d. 176 16.3.2004
Helena Leštáková, č.d. 123 7.5.2004
Mária Jančová, č.d. 8 4.6.2004
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ZO JDS v Rakovnici zo rganizovala a usku točni la
stretnutie pri prameni v Henclovej doline dňa 28.8.2004 pri
príležitosti 60. výročia SNP. Účasť na spomienke bola hojná.

Úvodným slovom predseda ZO JDS v Rakovnici Ondrej
Bradáč prítomných privítal a oboznámil s programom. K
prítomným sa prihovoril starosta obce (jeho vystúpenie
uvádzame samostatne). Kultúrny program prítomných
nadchol svojim scenárom, obsahom, aktivitou detí (vnúčat) i
dospelých. Vystúpenie kombinované piesňami, básňami,
h ovo re ným s lo vom chy t a l o z a s rdce . Po p r og rame
nasledovalo posedenie s občerstvením. Vo voľnej rozprave si
účastníci pospomínali na obdobie od povstania až dodnes.

Poďakovanie za vydarenú akciu patrí predsedovi ZO JDS
a členom výboru J. Šálymu, R. Hudecovej, V. Koltášovi, B.
Jesenskej, Mgr. M. Sabovej, J. Gonosovi, ktorí sa aktívne do
organizácie a činností zapojili. Zvlášť ďakujeme účinkujúcim
v kultúrnom vystúpení: A. Leštákovej, S. Fabiánovej, Ľ.
Birkovej, J. Ďurajovej, K. Nociarovej, V. Jesenskej, M.

Slovenské národné povstanie je sviatkom, ktorý sme ako
jeden z mála štátnych sviatkov prevzali z minulého režimu.
Toto naznačuje jeho zvláštnu pozíciu v našich dejinách.
Zvláštnosť tejto situácie zvýrazňuje aj ďalšia skutočnosť.
Povstanie má v slovenskej verejnosti viacero rozmerov.
Názory naň sa odlišujú a postoj občanov k nemu určuje ich
politická, náboženská i svetonázorová orientácia. Slovenské
národné povstanie je jedným z reprezentantov k poznaniu a
popísaniu základných čŕt súčasnej slovenskej spoločnosti.

Z historického hľadiska bolo Slovenské národné povstanie
n ajvýraznejš ím pre javom svojp rávno sti , po li t icke j
predvídavosti a občianskej odvahy občanov Slovenska.

Povstanie má v našej spoločnosti viacero interpretov. Sú
to v prvom rade jeho účastníci. Vojaci a partizáni. Sú to však
aj tí, proti ktorým bolo orientované nacionalisti, fašisti a časť
kléru. Sú to aj pamätníci, ktorí sa na ňom nezúčastnil i,
občania Slovenska, ktorí trpne a bez možnosti obrany znášali
útrapy vojny. Sú aj ľudia, ktorí nemajú k Slovenskému
národnému povstaniu žiadny vzťah.

Os lavy 60 . vý ro čia po vs t an i a sú ni el en j ednou z
posledných možností stretnúť sa s jeho priamymi účastníkmi
a pripomenúť tak jeho skutočnú podobu, ale zároveň sú
veľkou príležitosťou pripomenúť nielen tých niekoľko
mesiacov odboja proti fašizmu, ale najmä šesťdesiat rokov, v
ktorých jeho odkaz trvá v našej spoločnosti. Povstanie je
významnou dejinnou udalosťou, ale rovnako významné sú aj
j eho osudy v novovekých dejinách Slovenska . Je pre
súčasnosť dôležité nielen ako doklad boja proti nemeckému
fašizmu, ale zároveň ako doklad boja za demokraciu a úctu k
slobode v období po jeho skončení.

Tohtoročné oslavy SNP v obci začal i rozhl asovým
vysielaním dňa 27.8.2004 v popoludňajších hodinách.
Súčasťou osláv bolo stretnutie, ktoré usporiadala ZO JDS v
Rakovnici pri prameni v Henclovej doline dňa 28.8.2004.
Najmladšia generácia si pripomenula historicky významný
sviatok vo večerných hodinách zapálením vatry slobody.
Pokračovaním osláv bolo kladenie venca pri pomníku SNP
spojené s kultúrnym programom. Obec nezabudla ani na hrob
partizána v „hrabine“.

Obec Rakovnica si váži SNP, a preto ho aj dôstojne
oslávila. Na povstanie nezabúdame a nezabudneme. Je to kus
aj našej obecnej histórie. -sa-

NA POVSTANIE NEZABÚDAME

Koltášovej, M. Némethovej, H. Vavrekovej, M. Partiovej, M.
Partimu, G. Leštákovej, M. Koltášovej. Scenár, réžiu, nácvik
robila Mgr. Mária Sabová. -sb-

SPOMIENKA NA SNP

Aktéri kultúrneho vystúpenia. Digitálne foto: L. Ďurán
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VÝSLEDKY HLASOVANIA V OBCI RAKOVNICA V ROKU 2004

1. Bernáth Stanislav Ing. 0
2. Bútora Martin Doc. PhDr. 13
3. Gašparovič Ivan Doc. JUDr. CSc. 86
4. Kalman Jozef RSDr. 5
5. Králik Ján Ing. CSc. 2
6. Kubík Július 2
7. Kukan Eduard JUDr. 48
8. Mečiar Vladimír JUDr. Dr. h.c. 98
9. Mikloško František RNDr. 7

10. Roman Ľubomír Mgr. Art. 0
11. Schuster Rudolf Ing. PhD. 39
12. Šesták Jozef Ing. PhD. 0

Kandidát Počet hlasov

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu 484
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 301
Počet odovzdaných obálok 300
Počet platných hlasov 300

Výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta SR – 1. kolo

Výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta SR – 2. kolo

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu 483
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 242
Počet odovzdaných obálok 242
Počet platných hlasov 240

1. Gašparovič Ivan, Doc. JUDr. CSc. 135
2. Mečiar Vladimír, JUDr. Dr. h.c. 105

Kandidát Počet hlasov

Volby prezidenta SR
,

Počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamu 484
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 281
Počet odovzdaných platných hlasov 281

odpoveď ÁNO 252
odpoveď NIE 29

Referendum
Výsledky hlasovania v referende

Politická strana Počet hlasov

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 483
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 65
Počet odovzdaných obálok 65
Počet platných hlasov 64

1. Strana maďarskej koalície 0
2. Aliancia nového občana 6
3. Slovenská demokratická a kresťanská únia 7
4. Maďarská federalistická strana 0
5. Živnostenská strana Slovenskej republiky 0
6. Demokratická únia Slovenska 1
7. Komunistická strana Slovenska 12
8. Slobodné fórum 6
9. Koalícia SNS a PSNS 0
10. Slovenská ľudová strana 0
11. Aktívne ženy 0
12. SMER 19
13. Ľudová strana HZDS 12
14. Kresťanskodemokratické hnutie 0
15. Koalícia Hnutie za demokraciu 0
16. Občianska konzervatívna strana 0
17. Rómske kresťanské demokratické hnutie 1

Vol by do Európskehoparlamentu
,

Výsledky hlasovania

pokr. zo str1 podla fotografií

Obec Rakovnica dostala „Ďakovný list“ od starostu obce
Slavošovce a riaditeľky GOS v Rožňave za dôveru a podporu
slávnosti zvykov a obyčají Gemera Malohontu „Rok na
Gemeri“. Na tradičnej slávnosti sa zúčastnila naša folklórna
skupina s programom, ktorý ľuďom učaroval. Ďakovný list
končí myšlienkami: „Občas nám treba nazrieť do starých
popukaných truhlíc, pohladkať veci minulé, pritisnúť k srdcu
staré zažltnuté čipky. Občas sa treba aspoň na chvíľu zastaviť a
zaspomínať na to, čo bolo. Čoodvial čas.“ -sa-

DAKOVNÝ LIST
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Naša dedinská folklórna skupina (DFS) sa
zúčastnila minulého roka slávnosti zvykov a
obyčají Gemera Malohontu v Slavošovciach.
Folklórny ko lek tív vys túp il s fo lklórn ym
pásmom „Čarovali baby“. Vystúpenie bolo
originálne, zaujímavé. Upútalo pozornosť svojou
kreativitou, nápadom, sugestivitou. Pri rozbore
vystúpenia etnografi zvýraznili zvláštny výber
témy, ktorá ešte ani na jednej prehliadke nebola.
Dej bol gradovaný, veľmi dobre umele cky
spracovaný. Boli podané dobré herecké výkony.
Sugestívne podania, ozveny boli perfektné.
Účastníci mali vhodné oblečenie.

Podiel na úspechu našej DFS mali všetci jej
členovia. Námet, scenár a réžiu robila Mgr. M.
Sabová. Vedúcou bola Mgr. Ľ. Birková.
Realizátormi folklórneho pásma boli: Mgr. M.
Sabová, Mgr. Ľ. Birková, Z. Birková staršia, Z.
Birková mladšia, K. Birková, Ľ. Birková
mladšia, Ľ. Nociarová, L. Hlaváč, M. Némethová,
M. Koltášová, H. Hlaváčová, G. Leštáková, E.
Genčiová, J. Ďurajová, K. Nociarová. Pomôcky k
vystúpeniu zhotovili, poskytli: Z. Jesenský, rodina

Medzi humanitné a terajšou spoločnosťou nedocenené povolania patrí aj povolanie
zdravotníkov. Aj keď v náplni práce a nielen v náplni práce, ale aj bytostne, je ich
povinnosťou chrániť zdravie pacienta a pomáhať mu v ťažkých životných situáciách,
bohužiaľ súčasná spoločnosť, ktorej charakteristickým znakom je konzumnosť a peniaze,
nechce ani spoločensky ani materiálne chrániť také hodnoty ako je zdravie človeka.

Chvalabohu, že v našej obci povolanie zdravotníkov dostalo v minulých rokoch zelenú,
a tak už po mnoho rokov sa o naše zdravie aj okrem povinností v zamestnaní starajú naše
zdravotníčky. Prvou, aj keď nie študovanou sestričkou bola p. H. Mišurdová, ktorá získala

prvé skúsenosti vo vojne a potom ich hodne uplatňovala v ďalších rokoch, najmä
čo sa t ýka rôznych poranení . Ďalšou z radu s tarších
zdravotníčok bola p. M. Benková, ktorá nám mnohým
pomohla na svet a v prvých dňoch života sa starala o nás aj
naše mamy. Ďalšie zdravotníčky boli už absolventky
zd ravotných škô l a hodn e sa po dedine nabehal i s

kastrólikom, v ktorom bola vysterilizovaná striekačka a
ihla. Patria k nim p. J. Fabianová, p. Koltášová Marika,
K ol t á šo vá Mar t a , O si fov á
Zuzana a Lindáková Mária.
Po t om k n ám d o d e d i n y
pribudli ďalšie zdravotníčky
p. Molnárová a p. Jančová.
Pat r í s em aj R. Hud ecová ,

laborantka. Všetky tieto sestričky
o c h o t n e p o m á h a j ú n a š i m
obyvateľom obce pri rôznych
poraneniach, preväzoch, meraní
tlaku a podávaní injekcií. Pritom
nemôžeme zabudnúť ani na
dôležitú časť starostlivosti o

naše zdravie náš chrup, kde nám
z a s e po má ha j ú p . MUDr . H .
Potocká, MUDr. V. Kováčová, p. G.
Leštáková a p.A. Fabianová.

Všetkým im patrí vďaka za to,
ž e p o v o l a n i e s a i m s t a l o
poslaním. -rh-

DOSTOJNÉ POVOLANIE

ZOŽALI NEZABUDNUTELNÝ ÚSPECH
,

Fotografie: súkromné archívy

Lorkových,L.Hlaváč aZ.Birková.Celé podujatiesprevádzala K.Birková.
Naša DFS zožala úspech a právom aj obdiv všetkých prítomných,

účastníkov slávnosti zvykova obyčajovGemera Malohontu. -jf-

Foto: Dr. Sabo
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Obec Rakovnica uzatvorila dohodu o vytvorení
spoločného školského obvodu základnej školy, vstup do
školského úradu a prijala VZN o školskom obvode.

Obec Rožňavské Bystré zastúpená starostom obce
Jánom Babičom a Obec Rakovnica zastúpená starostom
obce Ing. Ondrejom Lorkom v zmysle zákona 596/2003
Z .z . § 8 ods t . 1 a 2 podpís al i dohodu o vy tvo rení
spoločného školského obvodu základnej školy a dohodli
sa, že pre územie obce Rakovnica je ško lský obvod

. V Rožňavskom
Bystrom dňa 8.6.2004.

Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici schválilo dňa
1 .7 .2004 VZN o určen í šk olské ho obvodu ZŠ. V
Rakovnici dňa 6.7.2004.

Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici schvaľuje vstup
obce Rakovnica do školského úradu Štítnik. V Rakovnici
dňa 6.7.2004.

Obec Rakovnica na základe ustanovení § 6 zákona
SNR č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 8 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva pre územie
obce Rakovnica toto

Článok 1

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje školský
obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Rožňavské Bystré.

Školský obvod základnej školy tvorí územie obce
Rožňavské Bystré.

Škol ský obvod základnej školy tvor í aj územie
susednej obce Rakovnica, ktorá nemá zriadenú základnú
školu, na základe uzatvorenej dohody medzi obcami
Rožňavské Bystré a Rakovnica o spoločnom školskom
obvode.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej
škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak
sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne plniť povinnú
školskú dochádzku žiaka mimo školského obvodu, v
ktorom má trvalé bydlisko.

DOHODAo vytvorení spoločného školského
obvodu základnej školy

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje
školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej

pôsobnosti obce Rožňavské Bystré

Základné ustanovenia

Základná škola v Rožňavskom Bystrom

Výpis z uznesenia č. 4/2004 zo dňa 1.7.2004

Výpis z uznesenia č. 4/2004 zo dňa 1.7.2004

NOVÉVŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE V
OBCI RAKOVNICA

Článok 2

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole
mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so
súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi
túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v
ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej
školy, do ktorej bol žiak prijatý.

Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi
obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej
školy v príslušnom školskom obvode.

V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného
zrušenia, obec určí zmenou všeobecného záväzného nariadenia
školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej
základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku.

Článok 3

Zmeny a doplnky tohto všeobecného záväzného nariadenia
schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici.

Oznamovacia povinnosť riaditeľa školy podľa článku 2 ods. 2
vzniká dňom nástupu žiaka do základnej školy.

Oznamovacia povinnosť zriaďovateľa podľa článku 2 ods. 3
vo vzťahu k inej obci vzniká ku dňu nástupu žiaka na príslušnú
základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Kontrolu dodržiavania tohto všeobecného záväzného
nariadenia vykonávajú:

Komisia školstva, športu a mládeže,
Kontrolór obce Rakovnica.
Na tomto všeobecnom záväznom nariadení sa Obecné

zastupiteľstvo v Rakovnici uznieslo dňa 1.7.2004.
Toto nariadenie nadobudlo účinnosť 15. dňom od vyvesenia

na úradnej tabuli. Rakovnica 22.6.2004

Spoločné ustanovenia

Záverečné ustanovenia

OD SEPTEMBRA V ZÁKLADNOM ŠKOLSTVE PO NOVOM

Informácia rod ičom, ktorých deti navštevujú MŠ v
Rakovnici a ZŠ v obvode

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje deťom
rodičov v hmotnej núdzi príspevok na školské stravovanie vo
výške 25,- Sk na deň a dieťa od 1.5.2004. Zároveň poskytuje
príspevok na školské potreby vo výške 500,- Sk na rok a dieťa
v MŠ, ale aj v ZŠ.

ZŠ prepláca žiakom cestovné, ktorí navštevujú ZŠ v našom
obvode. Bližšie informácie o spôsobe preplácania žiadajte v ZŠ
Rožňavské Bystré.

INFORMÁCIA RODICOM

V škôlke sa nám páči. Digitálne foto: Dr. Sabo

Digitálne foto: Dr. SaboV zajatí hry.



Riaditeľka:
Učiteľka:
Kumulovaná funkcia
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Dovoz stravy:
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Edita Gajdošová
Jana Tomková

Monika Danyiová
Ján Danyi
Ladislav Juhás
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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE
Počet zapísaných detí

Organizačné zmeny počas
školského roka

HODNOTENIE ÚROVNE PRIPRAVENOSTI 5-6
ROČNÝCH DETÍ

Hodnotenie v kognitívnej oblasti

Hodnotenie emocionálnej, prosociálnej oblasti

V školskom roku 2003/2004 bolo v predškolskom
zariadení zapísaných 12 detí. V priebehu školského roka
d oš l o v po č t oc h d e tí k u zme n ám. Od ok t ó b r a M Š
navštevovalo 10 detí, od januára 2004 pribudli 2 deti.

Po dohode so zriaďovate-
ľom MŠ v rámci úsporných
o pa t r e n í b o l a j e d n a č a s ť
b u d o v y u z a v r e t á a l e n
temperovaná. Dopoludňajšie a
o dpo lu dňa j š i e výchovno -
v zd e l á va c i e č i n n os t i s a
realizovali v t riede, vrátane
odpoludňajšieho odpočinku.

V školskom roku 2003/2004 na základe posúdenia
školskej zrelosti malo odklad povinnej školskej dochádzky
jedno d ieťa. V školskom roku 2004/2005 majú odklad
povinnej školskej dochádzky 2 deti. Do ZŠ v Rožňavskom
Bystrom odišli tri deti. Školskú pripravenosť realizovali
komplexne, aby deti boli pripravené zvládnuť výchovno-
vzdelávacie požiadavky a nároky, ktoré budú plniť v ZŠ.
Rozví jali vše tky st r ánky osobnost i de t í adek vátnym
rozvíjaním jednotlivých oblastí rozvoja : kognitívnej,
emocionálnej, prosociálnej, perceptuálnej a grafomotorickej.

Deti sa vedia predstaviť celým menom a priezviskom,
koľko majú rokov. Vedia adresu svojho bydliska, meno oboch
rodičov, ich povolanie. Poznajú základné aj doplnkové farby a
ich odtiene, správne rozlišujú a pomenujú základné časti
ľudského tela a ich základné funkcie. Správne rozlišujú a
pomenujú geometr i cké tv ary a majú dobre vyvinutú
priestorovú orientáciu. Dokážu vytvárať súbory z 2 3 skupín
predmetov na základe určenej vlastnosti. Vedia triediť,
usporadúvať, priraďovať predmety. Pohotovo určia viac-
menej rovnako v skupinách 2 6 prvkov. Správne používajú
číselný rad do 6 s pochopením čísla ako počtu prvkov
akejkoľvek skupiny. Menšie nedostatky boli v sústredení sa
na organizované činnosti, rozvíjaní vlastných myšlienok a
myšlienok iných. Niekedy si neverili a chýbala im odvaha
zdôvodniť svoje pos toje, názory. Slovnú zásobu majú
primeranú veku a dostatočne bohatú, čistú, gramaticky
správnu. V rečovom prejave primerane používajú všetky
slovné druhy. Výslovnosť je väčšinou správna, nepatrne
ovplyvnená nárečím. Primerane veku sa dokážu súvisle
vyjadrovať, komunikovať jednoduchými vetami a tvorili aj
jednoduché súvetia.

Deti majú vzťah k vlastnej osobe, deťom, dospelým, na
báze priateľstva, empatie, úctu k iným ľuďom, deťom,
sebaúctu, sebadôveru, sebavedomie. Dosiahli primeranú
stimuláciu samostatnosti, tvorivosti, cie ľavedomosti v
činnostiach, organizačných formách. Väčšinou sú schopné
prekonávať prekážky, dosiahli značnú zručnosť pri riešení
konfliktov. Menšie nedostatky: neboli vždy dostatočne
vytrvalé, aktívne a nedokázali niekedy ovládať svoje
správanie, boli impulzívne. Nedokázali vždy rešpektovať
hovoriaceho, skákali do reči. Dokážu si klásť ciele primerané
svojim danostiam a väčšinou ich aj dosiahli.

HODNOTENIE PRÁCEMATERSKEJ ŠKOLY V RAKOVNICI
Hodnotenie výchovno-vzdelávacej práce Materskej školy v Rakovnici za školský rok 2003/2004

Hodnotenie perceptuálno-motorického,
grafomotorického rozvoja

HODNOTENIEVÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH
VÝSLEDKOV U OSTATNÝCH DETÍ

Oblasť kognitívneho rozvoja

Oblasť emocionálneho, prosocionálneho rozvoja

Oblasť perceptuálno-motorická

Somaticko-motorická oblasť, úroveň hrubej a jemnej
motoriky je u všetkých dobre vyvinutá. Jedno dieťa malo
problémy. Po telesnej, zdravotnej, pohybovej stránke sú dobre
vyvinuté, niekedy nedokázali ovládať pohybovú aktivitu.

Majú dostatočne vyvinutý zmysel
pre povinnosť, činnosti väčšinou
dovi ed l i do konc a . Dos i ah li
z á kl ad né p oznat k y o po c i te
zodpovednosti za svoju činnosť,
s ú p r im er a n e se b a v ed omé,
s amo s t a tn é . Maj ú osvo j enú
sp rá vnu te chn ik u s t r ih an i a,
výtvarný prejav zodpovedá ich
veku a schopnostiam.. Väčšinou

sp r ávne z vl ádl i g raf i cké za znamenávan ie pohybov
vychádzajúcich z ramenného kĺbu, zápästia, dlane a prstov.
Menšie problémy mali v zobrazovaní ľudskej a zvieracej
postavy, proporcionálne rozvrhnutie v správnom pomere.
Grafomotorické základné zručnosti sú primerané ich veku,
niekedy držali kresliaci materiál kŕčovito.

Zmyslové vnemy majú vyvinuté primerane veku. Dokážu
sa orientovať v blízkom okolí. Správne pomenujú predmety
dennej potreby. Pri určovaní základných farieb nie sú si isté,
niekedy si ich zamieňajú. Pozornosť je primeraná ich veku.
Stredné deti väčšinou samostatne riešia pridelenú úlohu.
Aktivita, vytrvalosť, predstavivosť je primeraná veku a
schopnostiam detí. Priestorová predstavivosť a usporadúvanie
predmetov v skupine je dostatočná, daná veku detí. Stredné
deti s menšou pomocou vedia tvoriť skupiny predmetov do 4.
Väčšinou sa dokázali sústrediť na organizované činnosti.
Sl ovná zá soba j e p rime raná veku , u najm ladš í ch je
výslovnosť nečistá, gramatická správnosť daná veku dieťaťa.

Stredné a väčšina mladších detí dobre ovládajú kultúrno-
hygienické návyky okrem viazania šnúrok u najmladších detí.
Úroveň asertivity prosociálne správanie majú osvojenú
primerane veku. Majú schopnosť prispôsobiť sa kolektívu,
vcítiť sa do konania druhých, ale na druhej strane si niekedy
vzájomne ubližovali a nedokázali sa vzdať hračky v prospech
kamaráta. Aktivitu, samostatnosť, vytrvalosť majú primeranú
veku a schopnostiam. Nové deti sa prostrediu MŠ prispôsobili
rôzne. Jedno dieťa malo dlhší adaptačný proces.

Telesne, pohybovo sú dobre vyvinuté, zručné. Jemnú a
hrubú motoriku zvládli primerane svojmu veku. Sebaobslužné
návyky majú stredné deti osvojené. Pri činnostiach sú
väčšinou samostatné, majú primerané sebavedomie, dokážu
sa prispôsobiť kolektívu a podriadiť sa pokynom dospelej
osoby. Mladšie deti vyžadujú pomoc pri obliekaní, obúvaní,
viazaní šnúrok. Kultúrne návyky v stolovaní majú dostatočne
osvojené, takisto aj hygienické návyky. Menšie nedostatky:
dosiahnuť schopnosť aktivity, vytrvalosti v činnostiach,
dosiahnuť zlepšenie v správnej technike strihania u stredných
detí, dosiahnuť schopnosť rozvinutejšieho výtvarného a
grafického prejavu, dosiahnuť schopnosť výtvarne zobraziť
ľudskú a zvierac iu pos tavu, ľahké držanie kresliaceho
materiálu. pokračovaniena str. 8

PERSONÁLNE OBSADENIE MŠ
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VNÚTROŠKOLSKÁ KONTROLA
Úroveň dodržiavania právnych noriem, vyhlášok

Úroveň plánovania

ÚROVEŇ SPOLUPRÁCE MŠ S RRA INÝMI
INŠTITÚCIAMI

Spolupráca s rodinou a radou školy

Spolupráca so ZŠ v Rožňavskom Bystrom

Spolupráca s Obecným úradom v Rakovnici

Spolupráca s PPP

Zamestnanci MŠ plnili svoje povinnosti svedomito a
riadne podľa svojich síl, vedomostí a schopností. Dodržiavali
pracovný čas, pracovnú disciplínu. Svedomito a uvedomele
dodržiavali zákony, vyhlášky a nariadenia, právne predpisy a
ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu, ktorá im podľa
pracovnej zmluvy bola určená. Pedagogickí zamestnanci si
svedomito plnili č innost i výchovnej práce v rozsahu
výchovnej povinnosti a vykonávali ostatné činnosti súvisiace
s pedagogickou prácou.

Pri plánovaní mesačných plánov sme využívali netradičné,
nové formy, metódy, ktoré sme striedali s osvedčenými. S
kolegyňou sme ich dopĺňali novými, zaujímavými, tvorivými,
mo t i v u jú c im i , e f e kt í v n ym i f o rmam i, me t ód am i ,
prostriedkami.

Spolupráca s rodinou a radou školy bola na dobrej úrovni.
Rodičia sa aktívne zaujímali o dianie MŠ, svoje deti. Ochotne
nám vychádzali v ústrety aj po finančnej stránke, ktorá nie je
priaznivá. Máme zavedený triedny fond pre deti. Každý
mesiac prispievali rodičia sumou 50,- Sk na jedno dieťa. Pri
uskutočňovaní kultúrno-spoločenských akcií v MŠ mamičky
striedavo upiekli sladké pohostenie.

Plán spolupráce sme splnili až na jeden bod. Navštívili
sme s deťmi MŠ 1.ročník ZŠ. Vytvárali sme priaznivú
socioemocionálnu atmosféru, čím sme stimulovali rozvoj
komunikatívnych schopností detí . Nepodarilo sa nám
realizovať spoločné športové podujatie pre chorobu p.učiteľky
1.ročníka.

Spolupráca so zriaďovateľom MŠ a Obecným úradom
bola na báze vzájomnej spolupráce. Spoločne sme riešili
úlohy výchovnej práce, legislatívnej, finančnej. Podieľal sa
sponzorsky pri zabezpečovaní odrezkov z bane. Deťom pri
akciách poskytol darčeky, knihy, hračky. Pán starosta má
záujem o zachovanie MŠ aj v novom školskom roku, ale
finančná situácia je neuspokojivá. Do konca kalendárneho
roka nám už chýbajú financie. Verím, že sa nám vzájomne
podarí nájsť opatrenia na dofinancovanie chýbajúcich
prostriedkov.

Spolupráca je na
dobrej úrovni. Pri
z i s t e n í p r í č i n a
p r o b l é m o v v
o s o b n o s t n o m ,
v z d e l á v a c o m ,
sociálnom rozvoji,
pripravenosti de tí
na vstup do ZŠ bolo
vča s poži adané o
p e d a g o g i c k o -
p s y c h o l o g i c k é
vyšet reni e, ktoré
bolo uskutočnené aj
so závermi.

Materiálno-technické zabezpečenie

ZÁVER

So zri aďova teľom obce sme sa snaži l i o úspo rné
opatrenie. Časť budovy MŠ sme nevyužívali a v zimnom
období len temperovali. V dôsledku nepriliehajúcich okien,
dverí sa v tomto školskom roku uskutočnilo tesnenie okien a
dverí.

Napriek nepriaznivej finančnej situácii, ktorá nastala
nás ledkom normat ívneho financovania, bude cieľom
zachovania existencie MŠ intenzívna vzájomná spolupráca so
zriaďovateľom MŠ, s rodinou, radou školy. Prio ri tou
výchovno-vzdelávacieho
procesu bude aj v budúcnos-
ti vytvárať predpoklady pre
zdravý, fyzický, psychický,
so c i á l ny, emoc ionáln y,
e t i c k ý r o z v oj d e t í , i c h
v š e s t r a n n e r o z v i n u t ú
o s o b n o s ť . R o z v í j a ť
komunikatívne zručnosti,
kognitívne, grafomotorické
kompetencie. Akceptovať
z á k l a d n é p r á v a d e t í ,
formovať základy hravej
výchovy v duchu demokra-
cie, humanity a morálky.

Obec Rakovnica je známa zatiaľ jediným hniezdom
. Tak, ako nám prvý bocian na Jozefa oznámil

príchod jari, tak nám v auguste s mláďatami oznámili, že sa
končí leto a prichádza jeseň. Mláďatá boli veľké a pripravené
na dlhú cestu do zimovísk do južnej Afriky. Absolvujú cestu
dlhú 4500 - 10 000 km, ktorú prekonajú za 20 - 40 dní letu a 7
- 14 dní odpočinku.

Bocian je zákonom chránený. Jeho hodnota je vyčíslená
na 50 000,- Sk. Za jeho úmyselné zabitie môže súd
uvaliť občanovi väzenie až do troch rokov.

Tohto roku bociany v obc i priviedli
na s v e t 4 m l áď a t á .
J e d n o m l á ď a
p r a v d e p o d o b n e
vypadlo z hniezda a z
ne z n ámy c h pr í č i n
uhynulo. Do Af r iky
odletelo 5 bocianov.
Na jar čakáme
ich prílet, veď
sú už súčas-
ť o u n a š e j
obce. - sa -

bociana bieleho

Bociany odlete l i ,
leto sa chýli ku koncu

pokračovanie zo str. 7

RODICOVSKÁ RADA PRI MŠ V RAKOVNICI
Členovia a funkcionári Rodičovskej rady pri Materskej
škole v Rakovnici schválení 1.4.2004 na zasadnutí rady.

Predseda rady školy:
Podpredseda a zapisovateľ:
Členovia rady školy:

Palečková Tatiana
Blahútová Renáta
Dr. Sabo Jozef, CSc.
Mgr. Birková Ľubica
Dobošová Viera

Som šťastná. Digitálne foto: Dr. Sabo

Kreslím. Digitálne foto: Dr. Sabo


