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Perlou a  v  centre pozor-
nosti prvého dňa bol Deň 
obce. Jeho príprava bola veľ-
mi náročná. Vo veľkom pred-
stihu sa objednávali a zabez-
pečovali osvedčené i  nové 
zaujímavé atrakcie, činnosti. 
Starostka obce a jej štáb mali 
čo robiť, aby všetko klapa-
lo „ako hodinky“. Môžeme 
konštatovať, že aj tohto roku 
to zvládli „na výbornú“.

Čo všetko sme zažili? Pred 
oslavami každá rodina dosta-
la peknú pozvánku s progra-
mom. Obecný rozhlas častej-
šie pozýval občanov, aby sa 
na akcií zúčastnili. Cieľom 
organizátorov bolo stretnúť 
sa, stráviť čas v  príjemnej 
spoločnosti, v  kruhu rodiny, 
priateľov, rodákov. Nechý-
bal pestrý kultúrny program, 
dobre jedlo, tombola, atrak-
cie pre deti. Každý výstup 
moderovala Mgr. Katka 
Strojná.

Deň obce v  rámci kul-
túrneho programu otvoril 
ZPOZ pri OcÚ. Vtipná 
scénka i  pekná klasická re-
kenská pieseň našla veľkú 
odozvu u obecenstva. Svojim 
vystúpením zbor dal najavo, 
že sme rekenci a  sme na to 
hrdí. Po ZPOZ-e nasledoval 
slávnostný príhovor staros-
tky obce Ing. R. Uhrinovej. 

V  rámci svojho vystúpenia 
tohto roku ocenila Jassicu 
Breznenovú, Rebeku Čižma-
rovú, Janku Palečkovú, Sofiu 
Hudecovú, Tamarku Hlavá-

čovú, Kristínku Silicaiovú, 
ktoré dobrovoľne a  ochotne 
pomáhali pri organizácií kul-
túrnospoločenských i  špor-
tových podujatiach. Symbo-
licky im odovzdala darček 
i  ružu, čo si plným právom 
zaslúžili.

V  ďalšej časti so spevom 
rekenských i  mixe iných ľu-
dových piesni vystúpilo trio. 
Familiárne povedané boli 
to tri rodné sestry Birkove. 
Bodkou v ich vystúpení bolo 
to, že do programu sa zapojili 
aj ich ratolesti, čo bolo veľmi 

milé. Obecenstvo zaujalo aj 
vystúpenie FS Bystränky so 
svojim pásmom. Boli to ďal-
šie príjemné zážitky.

Po kultúrnom programe 
na rade boli chutné špeciality 
od šéfkuchárov z Rakovnice 
a PZ Gerlach. Nechýbali ani 
grilované klobásy od spo-
ločnosti Dobra mäsovýroba. 
Počas celého dňa sa každý 
mohol občerstviť v  bufete 
alebo pri barmankách, ktoré 
šikovne namiešali alko i ne-
alko drinky.

(Pokračovanie na 2. strane)

Raz do roka sa udejú v našej obci zaujímavé, vždy jedi-
nečné akcie, na ktoré sa vopred tešíme. Mesiac júl bol toho 
svedkom. Deň obce, Slávnostná svätá omša pri kostolí-
ku svätej Márie Magdalény, futbalový turnaj memoriál 
Jána Hlaváča a Jána Kožára sa uskutočnili v sobotu 23. 
a v nedeľu 24. júla. Prvý deň patril Dňu obce. Druhý bol 
rozdelený na dve časti. Doobeda bola Slávnostná svätá 
omša a popoludní futbalový turnaj memoriál. Bolo to per-
fektne rozložené a zladené. Každý si prišiel na svoje.

Sme Rekenci a sme na to hrdí
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Obec Rakovnica v spolu-
práci s  Poľovníckym zdru-
žením Gerlach Rožňavské 
Bystré zorganizovali v  so-
botu 30.04.2022 Obecný 
Deň Zeme. Takisto ako po 
minulé roky, sa zamerali na 
likvidáciu čiernych skládok. 
Zraz účastníkov sa usku-
točnil pred budovou OcÚ 
o 8.00 hod. Prítomní dosta-
li plastové vrecia i ochranné 
rukavice. Následne sa roz-
delili do skupín a  odobrali 
na pridelené miesta. Ostat-
ní občania mali tiež mož-
nosť prispieť k  skrášleniu 
obce minimálne zbieraním 
odpadkov vo svojom okolí.

Dobrovoľníci vyzbierali 
všetko, čo videli. Vyčistili 
odrážky na vodu, upravi-
li cyklochodník a  mnoho 
iného. Pri zbere bežné boli 
pneumatiky rôznych veľ-
kostí, väčší plastový odpad, 
ako napríklad vane... Pes-
trosť toho, čo ľudia vyhodili, 
bolo vidno na preplnenom 
veľkokapacitnom kontaj-
neri.

Brigáda splnila svoj účel, 
účastníci opäť prispeli 
k  skrášleniu nášho okolia 
a  našej obce. V  neposled-
nom rade našej prírode 
pomohli vyzbieraním po-
hodeného odpadu, ktorý tu 
zanechali tí, čo si prírodu 
nevážia.

Za dobre odvedenú prá-
cu starostka obce Ing. R. 
Uhrinová poďakovala všet-
kým poľovníkom, pre kto-
rých čistá príroda rovná sa 
čistý revír, poslancom OZ, 
zamestnancom obecného 
úradu, baníckemu spolku 
v Rakovnici, DHZ Rakov-
nica a všetkým dobrovoľní-
kom, ktorí v  rámci svojho 
voľného času priložili ruku 

k  dielu. Zvláštne poďako-
vanie dostali deti a mládež, 
ktorí neváhali a  statočne 
pomáhali. Pani starostka 
veľmi ocenila i  to, že na 
brigáde sa stretli ľudia v ta-
kom hojnom počte a  v  tak 
krátkom čase urobili veľký 
čin voči nášmu okoliu, voči 
prírode. -sb-

Urobili veľký čin voči nášmu okoliu, 
voči prírode(Pokračovanie z 1. strany)

V pojazdnej predajni Man-
go FOOD Trailer si mlsné 
jazýčky pochutili na cukro-
vej vate a  kukurici. Deťom 
bol stále k dispozícii skákaci 
hrad a detské ihrisko.

Oslava gradovala pros-
tredníctvom hudobného vy-
stúpenia Vladimíra Paška. 
Dal to na plné obrátky. Jeho 
hudba i spev rozohriali žilky. 
Účastníci boli uchvátení, na-
plno sa uvoľnili a tancachtiví 
nečakali a pustili sa do toho.

Zlatým klincom bola tom-
bola. Také veľké množstvo 
cien sme ešte nemali. Staros-

tka obce spolu s moderátor-
kou to zvládli super. Výher-
covia boli šťastní. Stalo sa, že 
výhra, ako sa povie „nesadla“. 
Neprekážalo to a  bralo sa 
to s  humorom. Pri výhre sa 
všetci dozvedeli kto prispel 
konkrétnou cenou.

Ak si myslite, že všetko 
tombolou skončilo, ste na 
omyle. Pokračovalo sa ďalej. 
Neúnavná hudobná skupina 
TRIP ukázala čo s  načatým 
večerom. Dokedy to trvalo? 
Veď to bolo jasné! Do hlbo-
kej noci.

Starostka obce zhodnotila 
akciu slovami: „Krásne Dni 

obce Rakovnica 2022 máme 
za sebou a  môžem povedať, 
že náročné prípravy na túto 
krásnu akciu sa odzrkadlili 
v úžasnej atmosfére počas ce-
lého víkendu. Náladu a chuť 
zabaviť sa nám nepokazila 
ani búrka, práve naopak nás 
ešte viac spojila. Ďakujem 
všetkým, ktorí sa podieľali na 
uskutočnení tejto akcie a po-
mohli pri jej organizovaní, 
lebo len spolu sa dá všetko 
lepšie zvládnuť.“

Nedeľa 24. júla bola svia-
točná, tak ako sa patri. Sláv-
nostnú svätú omšu celebro-

val salezián z Rožňavy. Účasť 
bola početná, viac ako päť-
desiat veriacich. Medzi ve-
riacimi boli miestni občania, 
rodáci i ďalší z rôznych obci 
a miest. Omša bola venovaná 
Márií Magdaléne a jej odda-
nosti viery v Boha prostred-
níctvom Ježiša. Pre prítom-
ných obec prostredníctvom 
starostky zabezpečila občer-
stvenie i guľáš.

Dni obce splnili svoj účel, 
stmelili občanov, potešili 
peknými, pestrými zážitka-
mi, ukázali na súdržnosť na-
šej komunity, motivovali ešte 
k  väčšej činnosti v  prospech 
obce a všetkých občanov.

-bo-

Mesiac máj sa viaže k ob-
dobiu lásky, energie a  zro-
du nového života. Tradícia 
stavania mája má korene 
v  dávnej minulosti. Je ešte 
stále súčasťou ľudových zvy-
kov. Mládenci stavali dvojaké 
máje. Vysoký máj postavili 
v  strede dediny vyzdobe-
ný stužkami. Menšie stávali 
pred domom svojej frajerky.

V mnohých mestách a de-
dinách to stále funguje. U nás 
sa táto tradícia dlhé roky ne-
robila. Boli tu snahy obnoviť 

to, ale nebola ochota. K zme-
ne došlo až tohto roku 30. 
apríla, kedy mladšia generá-
cia za podpory starostky obce 
sa podujala vyzdobiť a vztýčiť 
vysoký máj z brezy. Postave-
nie mája sa zrealizovalo bez 
väčších problémov. Bolo to 
milé prekvapenie, ktoré ob-
čania ocenili. Celý mesiac 
máj sme si ho spoločne užili. 
Veríme že, táto veľmi milá 
udalosť sa stane obnovenou 
tradíciou.
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Ďakujeme všetkým, ktorí 
obnovili túto tradíciu

1. Bzukot, ktorý počuť okolo včely, v skutočnosti značí 
pohyb jej krídel. Nimi dokáže urobiť až 180 pohybov za 
sekundu.

2. Včely vyletujú počas leta od skorého rána (približne 
o 4. hodine) a pracujú celý deň až do večera (asi do 17. 
hodiny). Prirovnanie „usilovný ako včela“ má teda svoje 
opodstatnenie.

3. Vedia sa vynikajúco orientovať podľa Slnka, a to aj 
keď je vonku pod mrakom.

4. Dokážu spoľahlivo nájsť zdroj nektáru a peľu až do 
vzdialenosti päť kilometrov.

5. Na tykadlách včely sú umiestnené receptory pre 
hmat, vnímanie vlhkosti vzduchu i teploty a čuch.

6. Ak z  úľa odoberiete matku, do 15 minút o  tom 
bude vedieť celý úľ.

7. Aby sme získali kilogram medu, musí na zbere nek-
táru pracovať zhruba 1 100 včiel.

8. Vďaka schopnosti opeľovať úžitkové plodiny je vče-
la medonosná tretím najužitočnejším hospodárskym 
zvieraťom v Európe.

9. Včelia kráľovná má plne vyvinuté pohlavné orgány 
a na rozdiel od sterilných robotníc je plodná.

10. Osudy trúdov sú vopred spečatené. Buď oplodnia 
kráľovnú a zahynú, alebo ich robotnice na konci sezóny 
z úľa vyženú. Spracoval včelár Ing. Ondrej Lorko

Desať zaujímavostí 
o včelách, o ktorých ste 
možno nevedeli

Včela medonosná, najrozšírenejší druh včelstva v našich 
končinách, žije na Zemi viac ako 80 miliónov rokov.

Je neuveriteľné, ako úžasne sa včela dokázala prispôso-
biť zmenám, ktoré za taký dlhý čas na našej planéte nasta-
li, uvádza stránka Greenpeace. Len máloktorý živočích sa 
môže pochváliť takým arzenálom zaujímavostí zo svojho 
života. Zopár poznatkov sme vybrali aj pre vás:

Sme Rekenci a sme na to hrdí
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Náročný zásah 19. júla 
mali za sebou profesionálni 
hasiči ako aj ich kolegovia 
z  DHZ. V  stredu popo-
ludní prijal veliteľ nášho 
DHZ oznámenie, že horí 
vrch Volovec. Zmobilizo-
val posádku v  zložení Pe-
ter Bradáč, Patrik Bradáč, 
Patrik Kóňa, Igor Čižmár 

a Michal Genči. O pár mi-
nút boli aj povolaní a  tak 
vyrazili na zásah a pomáha-
li pri hasení požiaru. Bol to 
prvý zásah, na ktorý prišli 
s  novým hasičským autom 
a  otestovali ho v  teréne. 
Požiar sa spoločne podarilo 
uhasiť. 

V utorok 26. júla boli opäť 

v akcii. Tentokrát pomáhali 
hasiť pole medzi našou ob-
cou a Rudnou, kde spoloč-
nými silami s  profesionál-
nymi hasičmi z  Rožňavy 
dostali požiar pod kontrolu 
a trocha dopomohlo aj po-
časie.

Čo na to starostka obce? 
„Som nesmierne hrdá, že 
takto náš DHZO perfek-
te funguje. Chlapci sú su-
per.  Je na nich spoľahnutie. 
Vždy a za každých okolnos-
tí sú pripravení, aktívni.“

-st-

V mesiaci júli naši hasiči boli aktívni po každej stránke. 
Dňa 17. júla sa zúčastnili previerok pripravenosti v Ku-
novej Teplici. Boli dobre pripravení, dosiahli skvelý čas, 
predviedli dobrú techniku a tým splnili podmienky a ob-
držali osvedčenie.

Za každých okolností
sú pripravení, aktívni
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Úvodným slovom sa pri-
hovoril domáci brat ná-
mestný farár Mgr. Peter 
Hlavatý, ktorý privítal prí-
tomných a následne v mod-
litbe prosil o Božiu milosť, 
požehnanie a  prítomnosť 
počas spoločne strávené-
ho času. Stretnutie sa ne-
zaobišlo ani bez nábožnej 
piesne, ktorú spoločenstvo 
zaspievalo za hudobného 
sprievodu v  podaní brata 
námestného farára Mgr. 
Vladimíra Vančíka, v úvode 
i v závere stretnutia.

Prednáškou poslúžil 
vznešený brat senior Mgr. 
Radovan Gdovin, ktorý si 
pripravil tému s  názvom: 
Čo sa môžeme naučiť od 
Jákoba? Vskutku nároč-
nú, ale o  to viac zaujímavú 
i podnetnú tému brat senior 
predniesol v dvoch blokoch, 

kde pútavým spôsobom 
predstavil poslucháčom po-
stavu Jákoba z pohľadu Já-
koba ako PATRIARCHU, 
MANŽELA, OTCA 
A BRATA.

Jednotlivé pohľady na 
jeho osobu, tak ponúkli 
komplexnejší priestor na 
zamyslenie sa, v  čom by 
nám tento starozmluvný 
muž, patriarcha, mohol byť 
príkladom. Obzvlášť prí-
tomným rezonoval pohľad 
na Jákoba ako otca. V bib-
lickom ponímaní bol totiž 
práve otec zodpovedný za 
náboženský život rodiny 
a  žiaľ, ako to skonštatoval 
i prednášajúci, dnes sa muži 
tejto zodpovednosti radi 
zbavujú.

Na konci prvého bloku 
s  nábožnou piesňou Kráľu 
nebies spoločne vystúpili 

členky Zboru pre občian-
ske záležitosti v  Rakovnici 
a brat farár Mgr. Peter Hla-
vatý. Po krátkej pauze a ob-
čerstvení prednáška pokra-
čovala až do konca.

Kvalitne prednesená téma 
v  podaní brata seniora in-
špirovala na záver k  nie-
koľkým slovám aj brata 
Prof. h. c. prof. Ing. Ondreja 
Hronca, DrSc. Brat senior 
Mgr. Radovan Gdovin po 
naplnení programu ukončil 
stretnutie modlitbou, po-
žehnaním a  poďakovaním. 
Domáci brat farár násled-
ne ešte poďakoval predná-
šajúcemu i  všetkým, ktorí 
sa akokoľvek podieľali na 
chode, stvárnení a  celko-
vej realizácii seniorátneho 
stretnutia. Duchovne po-
vzbudení a  s  vďačnosťou 
v  srdci sa napokon všetci 
prítomní rozišli do svojich 
domovov.

Mgr. Peter Hlavatý
námestný farár CZ ECAV 

na Slovensku
Rožňavské Bystré

V nedeľu 19. júna 2022 (Deň otcov) sa z milosti Páno-
vej uskutočnilo Seniorátne stretnutie mužov Gemerského 
seniorátu ECAV na Slovensku v  Rakovnici. Pozvanie 
prijalo viac ako 50 veriacich mužov i  žien z  celého se-
niorátu.

Ekonomické rozhodnu-
tia starostky obce v  rámci 
skráteného volebného ob-
dobia sú viditeľné. Moder-
nizácia obecného úradu, 
transparentnosť i  ekono-
mická kondícia obce je na 
mimoriadne dobrej úrovni, 
výsledok hospodárenia za 
posledné roky sa viditeľne 
zlepšil, čoho výsledkom 
je aj pozitívna správa ne-
závislého audítora za rok 
2021. Nemôžeme očakávať 
zázraky, pretože na to obec 
nemá finančné ani perso-
nálne kapacity, ale zlepše-
nie je citeľné a viditeľné.

Taktiež veľmi pozitívne 
hodnotím aktívny prístup 
zamestnancov obce k  sa-
motnému výkonu kontroly. 
Sú ústretoví, pripomien-
ky k  nedostatkom ako aj 
moje odporúčania akcep-
tujú, nedostatky sa snažia 
odstrániť v  čo najkratšom 
čase. Spoluprácu a  komu-
nikáciu hodnotím pozi-
tívne, ponúkam pomocnú 
ruku zamestnancom, ktorá 
môže zabrániť zbytočným 
nedostatkom pri výkone 
ich povolania. Ak budem 
ako kontrolórka skutočne 
nezávislá a budem si robiť 
svoju prácu zodpovedne, 
môžem zabrániť mnohým 
pochybeniam, ktoré môžu 
viesť ku škodám na majet-
ku obce, k porušovaniu zá-
konov alebo obecných na-
riadení a  pravidiel. Mojim 
cieľom je byť funkcionárom 
samosprávy, ktorý môže 
odhaliť, a ešte lepšie zabrá-
niť plytvaniu finančných 
prostriedkov, porušovaniu 
zákonov a  ignorovaniu 
pravidiel. V  prípade ziste-
nia nedostatkov zasiahnuť 
tam, kde má obec najväčšie 
nedostatky a kde je najzra-
niteľnejšia. Keďže sociálne 
väzby v  našej malej obci 
sú úzke, k výkonu kontroly 
chcem pristupovať profesi-
onálne a rovnocenne.

RON ďakujú za rozhovor

Výkon funkcie hlavného kontrolóra
je postavený na princípe znalosti a do-

držiavania platnej legislatívy

Seniorátne stretnutie mužov
Gemerského seniorátu

Aké máte základy pre vý-
kon funkcie hlavného kon-
trolóra?

Výkon funkcie hlavné-
ho kontrolóra je postavený 
na princípe znalosti a  do-
držiavania platnej legisla-
tívy. V dnešnej dobe, keď sa 
legislatívne normy menia 
každú chvíľu, je prítomnosť 
znalého kontrolóra mimo-
riadne žiadúca. Dovolím si 
konštatovať, že počas môjho 
profesionálneho života som 
získala dostatok vedomostí 
a  skúseností v  tak dôležitej 
oblasti akou verejná správa 
je. Niekedy je samotná prax 
omnoho dôležitejšia ako 
ukončené vzdelanie. Aj keď 
mám ukončené vysokoškol-
ské vzdelanie ekonomického 
zamerania pre spravovanie 
majetku v obci a pri rozsahu 
a  rôznorodosti štúdia som 
získala mnoho praktických 
a  teoretických znalostí, sa-
motný výkon funkcie kon-
trolóra mi umožnil rozšíriť si 
obzor v mnohých oblastiach.

Dnes už môžem konšta-
tovať, že najväčší prehľad 
o  samotnom chode obce 
Rakovnica som získala písa-
ním mojej diplomovej prá-
ce, v  ktorej som analyzova-
la historický vývoj riadenia 
obce Rakovnica a  skúmala 
som jeho vplyv na celkovú 
ekonomiku obce. Historic-
kou analýzou som získala 
podrobný prehľad o  de-
mografickej situácii v  obci, 
o  finančnom a  majetkovom 

hospodárení ako aj spôsoby 
využívania tohto majetku po 
decentralizácii verejnej sprá-
vy. Bola to veľmi zaujímavá 
časť môjho profesionálneho 
života, pretože som v  tom 
čase už pracovala na pozícii 
kontrolórky obce, takže te-
oretické znalosti získané na 
vysokej škole som si mohla 
overiť v praxi a vďaka ústre-
tovosti vtedajšieho starostu 
obce i zapracovať do výkonu 
svojej funkcie. Keďže som 
bola prvou kontrolórkou, 
ktorá bola volená obecným 
zastupiteľstvom a  ktorej 
povinnosti boli legislatívne 
pevne určené novelou zá-
kona o  obecnom zriadení, 
dochádzalo k  mnohým ne-
jasnostiam pri ich aplikácii 
v praxi, rozhodla som sa vo 
svojom voľnom čase dobro-
voľne absolvovať základný 
i nadstavbový kurz hlavných 
kontrolórov. Získané osved-
čenia o ich absolvovaní boli 
len administratívnym úko-
nom, avšak získané poznat-
ky a  vedomosti využívam 
dodnes.

Ako to všetko, čo ste ab-
solvovali, má vplyv na te-
rajšiu funkciu?

Pracovala som na rôznych 
pozíciách, kde som vied-
la mzdovú agendu a  kom-
pletné účtovníctvo firiem 
rôznych zameraní. Je to ob-
lasť, v  ktorej mám prehľad 
a  skúsenosti, nielen čo sa 
týka rozpočtov, ale aj účto-
vania, rozpočtovania, prí-

padne odbornej komuniká-
cie s úradmi a pod. V rámci 
riadiacej činnosti a  vedenia 
personálnej agendy som 
získala praktické skúsenosti 
v  riadení ľudských zdrojov, 
oboznámila som sa nielen 
s  ekonomickou, ale aj so 
samosprávnou legislatívou. 
Pri spracovávaní informácií 
analyzujem a  hľadám rieše-
nia a spôsoby, ako veci uviesť 
na pravú mieru. Zakladám si 
na pravde a férovosti. Aser-
tívne správanie mi uľahčuje 
komunikáciu, čím dokážem 
vyjadriť svoj názor a akcep- 
tovať názory ostatných. Mys- 
lím si, že tým, že som v mi-
nulom období už vykonávala 
funkciu hlavného kontrolóra 
a  zároveň som bola poslan-
kyňou obecného zastupiteľ-
stva, dokážem posúdiť, ktoré 
informácie sú pre poslancov 
nevyhnutné na to, aby sa ve-
deli správne rozhodnúť.

Aká bola situácia pred-
tým, ako ste sa ujali postu?

Hlavnú kontrolórku som 
začala vykonávať po kontro-
lórovi, ktorý svoju činnosť 
vykonával necelý rok. Pra-
covný pomer ukončil náhle, 
takže som nemala k  dispo-
zícii žiadnu písomnú agen-
du, v  ktorej by som mohla 
pokračovať. Plán práce kon-
trolóra, správy ani stanoviská 
hlavného kontrolóra síce ne-
boli síce zverejnené na úrad-
nej tabuli, ale tým, že som 
sa ako občan zúčastňovala 
zasadnutí obecného zastu-
piteľstva mala som dostatok 
informácií potrebných pre 
pokračovanie v tejto funkcii.

Čo sa zmenilo počas váš-
ho výkonu vo funkcii?

Keďže pravidlá činnos-
ti hlavného kontrolóra boli 

prijaté už počas pôsobenia 
predchádzajúcej kontrolórky, 
nemala som problém v tejto 
pozícii pokračovať. V súčas-
nosti sa na stránke obce opäť 
zverejňujú stanoviská, sprá-
vy i  plán činnosti hlavného 
kontrolóra. Mojim cieľom je, 
aby nedostatky, ktoré zistím 
kontrolnou činnosťou, boli 
nielen skonštatované, ale aj 
následne odstránené. V obci 
žijem, som tu takmer každý 
deň, neraz poznám históriu 
i  pozadie problémov, ktoré 
v obci vzniknú, viem rýchlo 
reagovať a  v  rámci mojich 
možností tieto nedostatky 
riešiť, odstrániť, resp. zmi-
nimalizovať. Už sme takto 
v  spolupráci so starostkou 
obce predišli mnohým ne-
dorozumeniam, problémom 
a starostiam.

Aká je spolupráca s  po-
slancami, starostkou resp. 
s obecným úradom?

Výkon funkcie beriem ako 
prácu v  tesnej spolupráci 
s  obecným zastupiteľstvom, 
kde základ tvoria podnety 
občanov, ktorých zaujíma 
dianie v obci a nie je im ľa-
hostajné, ako sa hospodári 
s  majetkom, ktorý im bol 
daný do užívania. Návrhy 
a  pripomienky, ktoré obec-
nému zastupiteľstvu pred-
kladám, plne akceptujú, čiže 
moja spolupráca s poslanca-
mi je na dobrej úrovni. Veľmi 
ma mrzí, že i napriek pred-
loženej ekonomickej analýze 
a  môjmu odporúčaniu po-
slanci neschválili vznik a za-
loženie obecného podniku. 
Bol to projekt, ktorý síce 
nebol založený na vytvorení 
zisku, ale jeho úžitková hod-
nota pre občana bola nepo-
pierateľná.

Funkcia hlavného kontrolóra obce má nenahraditeľné 
miesto v štruktúre riadenia a kontroly činnosti obce. Vyko-
náva kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce. 
V súčasnosti túto funkciu zastáva Ing. Monika Genčiová. 
Oslovili sme ju a  požiadali o  rozhovor. Súhlasila. Pred-
kladáme vám položené otázky a jej odpovede.

 A
rc

hí
v o

bc
e



RAKOVNICKÉ OBECNÉ NOVINY RAKOVNICKÉ OBECNÉ NOVINY6 7Číslo 2  August 2022 Číslo 2  August 2022

Po registrácií a  otvorení 
súťaže vo varení kotlíkových 
špecialít družstva sa pustili 
do práce. Okrem vône, ktorá 
sa šírila parkom nechýba-
la ani dobrá nálada, ktorú 
okrem hudby sprevádzal aj 
úsmev dievčat v  „šenku“, 
ktoré nás obsluhovali a udr-
žiavali v nálade... Deti si tiež 
prišli na svoje. K  dispozícii 
im bol skákací hrad a ukáž-
ka DHZ techniky. Hasiči 
deťom dali možnosť vyskú-
šať si striekanie na cieľ. Veľ-
mi ich to bavilo.

Aj keď tejto akcií bolo 
priradené heslo: „nie je dô-
ležité vyhrať, ale stretnúť sa 
s  priateľmi“, každý súťažný 
tím chcel pripraviť jedlo čo 
najlepšie a verte, bolo ťažké 
vybrať troch najlepších, pre-
tože všetky jedlá boli výbor-
né. Či to bol guláš, perkelt, 
držky, kapustnica, šošovica, 
fazuľový guláš, boršč, perkelt 
z údeného kolena... Preto sa 
organizátori rozhodli oce-
niť všetky zúčastnené tímy. 
No a  nemôžeme zabudnúť 
poznamenať, že sedliacka 
kapusta od starostky obce 
chutila aj keď nebola súťaž-
ná, každý kto prišiel sa mo-
hol ponúknuť.

Aj keď počasie nebo-
lo ideálne, účasť na akcii 
bola veľká a tak sa súťažiaci 
mohli pochváliť ochutnáv-
kou svojej špeciality všet-
kým prítomným. Do dobrej 
nálady prispela hudobná 
skupina LIM BAND, ktorá 

sa neskôr presunula do sály 
kultúrneho domu, kde uro-
bila skvelú zábavu.

Na záver sa patrí poďako-
vať všetkým zúčastneným 
tímom, porote, ktorá to 
mala ťažké, ale aj všetkým, 
ktorí sa prišli zabaviť za 
účasť a dúfame, že o rok sa 
stretneme opäť. Poďakova-
nie patrí aj organizátorom 

OZ Naša Rakovnica, Ing. 
Radoslave Uhrinovej a všet-
kým ľuďom a  sponzorom, 

ktorí pomáhali zorganizovať 
túto skvelú akciu.

-jo-

Občianske združenie Naša Rakovnica v  spolupráci 
s obcou Rakovnica a priateľmi obce usporiadali súťaž vo 
varení kotlíkových špecialít v sobotu 16. apríla pod Par-
kom slobody v  Rakovnici. Pravidla boli stručné, jasné 
a  pre všetkých prijateľné. Druh pripravovaného jedla 
bol ľubovoľný a  jedinou podmienkou bola jeho príprava 
v  kotlíku. Každé družstvo poskytlo päť porcií organi-
zátorovi k  hodnoteniu degustačnej, hodnotiacej komisií. 
Zvyšné porcie mohli poskytnúť na ochutnávku prítom-
ným divákom za dobrovoľný príspevok alebo zadarmo. 
To už bolo na súťažnom družstve.

Radosť a úsmevy detí nám boli najväčšou 
vďakou a zadosťučinením za naše úsilie

Účastníkom MDD svo-
ju techniku predstavili čle-
novia DHZ v  Rakovnici, 
ako aj možnosť skúsiť det-
ský požiarny útok. Okrem 
toho každý detský účastník 
sa mohol na ich požiarnom 
aute i povoziť. Svoju techni-
ku predstavili aj hasiči OR 
HaZZ z Rožňavy.

Popri absolvovaní vyčerpá-
vajúceho programu deti na-
čerpali novú energiu vďaka 
pestrému občerstveniu v po-
daní kuchára Branka Pástora 
a  mohli tak uspokojiť svoje 
mlsné jazýčky na grilovanom 
mäsku, či zemiakových plac-
kách. K tomu pribudli chut-
né domáce pagáče a  pogy 
(rožky so slivkovou náplňou) 
od spoločnosti LUMIKO. 
Pre väčších maškrtníkov 
bola podávaná originálna 

cukrová vata, ktorej sa neú-
rekom nakrútil náš kamarát 
Ladislav Bernáth – zo spo-
ločnosti LABER.

Svojou návštevou nás poc-
tila aj poslankyňa NR SR 
PaedDr. Mária Šofranko 
a prednosta Okresného úra-
du v  Rožňave Mgr. Jaroslav 
Šíp, ktorý spestril program 
tým, že priniesol 10 balíčkov 
o  ktoré rodičia s  deťmi za-
bojovali v novej prekážkovej 
disciplíne. Rodič si do fúrika 
naložil svoje dieťa a  behom 
prešiel vyznačenou trasou. 
Desať najlepších súťažiacich 
boli odmenení pánom pred-
nostom. Deti si svoju ener-
giu mohli vybiť na lanovej 
dráhe o čo bol veľký záujem, 
skákacích hradoch. Vyvrcho-
lením celého programu bola 
„PENA“, ktorú pripravili 

členovia DHZ Rakovnica 
a  deti sa tak mohli vyšantiť 
do sýtosti.

Tohtoročná akcia osláv 
MDD bola super, organizá-
tori urobili veľmi dobrú prá-
cu, zabezpečili pestré aktivi-
ty. Je pekné vidieť deti ako si 
užívajú čas strávený v kruhu 
svojich kamarátov, rodiny. Je 
pekné, keď sa niekde spo-
ločne stretnú skvelí ľudia, 
ktorých spája otvorenosť, 
podobné ideje a záujmy. Keď 
zdieľaním spoločných akti-
vít, zábavy, dobrovoľnej prá-
ce navzájom vytvoria krásnu 
akciu plnú čarovnej atmo-
sféry.

Na záver mi dovoľte v pr-
vom rade sa poďakovať za-
mestnancom obce a skvelým 

mladým dobrovoľníčkam, 
ktorí pomáhali s  prípravou 
a realizáciou osláv. Ďakujem 
členom DHZ v Rakovnici za 
prípravu penovej šou aj OR 
HaZZ v  Rožňave za ukáž-
ku techniky. Ďalej ďakujem 
úžasným ľuďom z obce, ktorí 
nás podporili a priniesli nám 
sladkosti a  taktiež aj za fi-
nančné dary, ktorými sme 
urobili tento deň krajším. 
Ďakujem ZO JDS v Rakov-
nici a klubu STK Rakovnica 
za pomoc počas dňa a  Ba-
níckemu spolku v  Rakovni-
ci za finančný dar. Osobitne 
ďakujem prednostovi OÚ 
v Rožňave za dar pre deti.

Ing. Radoslava Uhrinová
starostka obce

Sobota ako každá iná, ale v  Rakovnici bola sobota 
11.6.2022 jedinečným dňom plným zábavy, radosti a ne-
zabudnuteľných okamihov. Bol to úžasný deň strávený 
v perfektnej nálade na mieste, kde bolo pre deti pripravené 
všetko, čo rozžiarilo ich očká. Bolo pripravených mnoho za-
ujímavých športových, zábavných, empirických, či adrena-
línových atrakcií, ale tiež skákací hrad, maľovanie na tvár, 
keď to deti absolvovali obdŕžali pečiatky, ktoré si potom vy-
menili za darček. Zábava pri plnení disciplín bola úžasná 
a miestnym ihriskom sa šíril smiech a dobrá nálada.

Rekenský kotlík 2022
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Schôdzu viedol pod-
predseda spolku Ing. Mi-
lan Birka Privítal všetkých 
prítomných a  predstavil 
milých hostí, starostku 
obce Ing. R. Uhrinovú, zá-
stupcov Baníckeho spolku 
Bratstvo z Rožňavy Ing. A. 
Kavečankyho, Ing. Š. Mol-
čika a  Ing. S. Molčikovú. 
Správu predniesol predseda 
spolku J. Lindák. Pripome-
nul, že pandemická situácia 
zamedzila stretávaniu čle-
nov, a  preto neboli žiadne 
aktivity. Spomenul na po-
sledné stretnutia banských 
miest a  obci i  v  tom čase 

posledné oslavy Dňa ba-
níkov. Poukázal na činnosť 
spolku v rámci obce. Poďa-
koval sponzorom za pomoc 
a podporu. Dotkol sa prob-
lému registrácie spolku me-
dzi spolkami na Slovensku.

Po správe o  hospodárení 
a  ocenení jubilantov v  dis-
kusií vystúpili hostia. Za 
BS Bratstvo Ing. Š. Mol-
čík, sa pochvalne vyjadril 
k činnosti spolku a ponúkol 
všestrannú podporu nášmu 
spolku. Starostka obce na-
vrhla spôsob riešenia fi-
nančných záležitosti spolku 
a prisľúbila stálu pomoc BS. 

Ing. M. Birka nastolil otáz-
ku názvu spolku tak, aby 
nebol len všeobecný, ale mal 
aj prímenie. Podľa návr-
hu by znenie názvu mohlo 
byť Banícky spolok Mních 
v Rakovnici. Na záver VČS 
bolo podávané občerstve-
nie a banícky guláš. Dobrá 
nálada zavŕšila spoločné 
stretnutie.

Tohtoročnú VČS môže-
me ukončiť citáciou, ktorú 
predniesol predseda spolku 
pri hodnotení.

Nech v  našom spolku 
banícky stav žije naveky 
s  nami, po posledný súd, bo 
v  našej hrudi banícke srdce 
bije, nedá sa naň zabudnúť.

Buď Zdar Boh na slávu 
baníckej práci, nech baníc-
kemu spolku žehnajú nebe-
sá.

ZDAR BOH!
Ing. Milan Birka

Banícky spolok (BS)v Rakovnici má svoje stále miesto 
medzi spoločenskými organizáciami, združeniami, spol-
kami. Vyplýva to zo starej histórie obce, ktorá mala v mi-
nulosti banícky charakter. Spolok je opodstatnený, ak-
tívny. Nie je uzavretý a radi príjmu medzi seba nových 
členov, sympatizantov Po dlhom čase sa 29. apríla usku-
točnila Výročná členská schôdza (VČS) v Dome kultúry.

Nech v našom spolku
banícky stav žije
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Viem, že v  mužstve je 
len jeden rodák, ale doba 
je taká, že z  obce sa muž-
stvo poskladať nedokáže. 
Vytvorili sme teda partiu 
chlapcov, ktorí, aj keď nie sú 
z obce, tak sú hrdí na to, že 
ju reprezentujú. Hlavne sa 
nám podarilo spojiť skve-
lú skupinu ľudí s  rovnakým 
futbalovým záujmom ako 
pre vlastné potešenie, tak aj 
pre pobavenie divákov. To, 

že to funguje, vidno aj na 
návštevnosti a  hlavne spo-
kojnosti divákov. Môžem si 
dovoliť tvrdiť, že sme si vy-
tvorili jednu veľkú futbalovú 
rodinu. Ohlasy na hru muž-
stva ako aj na organizáciu 
chodu klubu dostávam aj od 
nášho Oblastného futbalo-
vého zväzu. Naďalej v tomto 
všetkom chceme pokračo-
vať a verím, že sa nám stále 
bude dariť.

Svoju hru sme dokáza-
li pretaviť aj do memoriálu 
Jána Hlaváča a  Jána Kožá-
ra, teda futbalového turnaja, 
ktorý sa konal 24.7.2022 
na ihrisku v  Rakovnici za 
účasti klubov Rožňavského 
Bystrého, Rožňavy B a Ra-
kovnice. Hralo sa systémom 
každý s každým. Rakovnica 
vyhrala obidva svoje zápa-
sy. Rakovnica – Rožňavské 
Bystré 1:0, Rožňavské Bys-
tré – Rožňava B 2:4 a  Ra-
kovnica – Rožňava B 7:0. 
Nielen, že sme obsadili prvé 
miesto, ale vo svojich radoch 
sme mali aj najlepšieho strel-
ca turnaja. Druhé miesto 
obsadilo mužstvo Rožňavy 

B a tretie Rožňavské Bystré. 
Divákov bolo pomenej ako 
po minulé ročníky, ale tí naši 
nás povzbudzovali, za čo im 
patrí veľké ďakujem. Verím, 
že hrou sme ich nesklama-
li. Sľubujeme, že aj naďalej 
sa budeme snažiť baviť ich 
skvelou hrou.

Za spoluprácu ohľadom 
turnaja patrí vďaka starostke 
obce Ing, Radoslave Uhrí-
novej, Braňovi Pástorovi, 
Jessice Breznenovej, Rebece 
Čižmárovej, Janke Palečko-
vej a celému mužstvu, ktoré 
sa na príprave tiež podieľalo.

Ladislav Gemerský
štatutár TJ Baník Rakovnica

Pozdravujem všetkých priaznivcov futbalu a  zvlášť 
toho nášho klubu TJ Baník Rakovnica. Pre futbalový klub 
TJ Baník Rakovnica bol súťažný ročník 2021/22 veľmi 
úspešný. Klub dosiahol najlepšie umiestnenie počas svojho 
pôsobenia, a to 4. miesto. Pochvala patrí každému jedné-
mu, ktorý je súčasťou klubu.

 S
úk

ro
m

ný
 ar

ch
ív

Vytvorili sme jednu futbalovú rodinu


