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Voľby do orgánov samosprávy obce Rakovnica sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 od 7.00 do 20.00 
hod. vo volebnej miestnosti pre volebný okrsok č. 1 v sále Kultúrneho domu na Obecnom úrade v Rakovnici.

V spojených voľbách si budú môcť voliči zvoliť predsedu Košického samosprávneho kraja, poslancov v zastupiteľ-
stve Košického samosprávneho kraja za okres Rožňava, starostu obce Rakovnica a poslancov obecného zastupiteľstva 
v Rakovnici.

KTO VOLÍ, TEN ROZHODUJE

SPOJENÉ VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY KRAJOV
A ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľ by do OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Rakovnici

Obec RAKOVNICA uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov,

zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

por. 
číslo

meno, priezvisko titul vek zamestnanie názov politickej strany

1. Milan Belák 46 rokov nezamestnaný Nezávislý kandidát

2. Stanislav Blahút Ing. 24 rokov zootechnik Slovenská národná strana
3. Patrik Bradáč 30 rokov vodič OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osob-

nosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská 
únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

4. Igor Čižmár 42 rokov automechanik SMER – sociálna demokracia

5. Jaroslava Ďurajová PaedDr. 57 rokov učiteľka HLAS – sociálna demokracia
6. Ladislav Fabián Mgr. 70 rokov dôchodca Slovenský PATRIOT
7. Ondrej Fábian 56 rokov vodič, strojník Zmena zdola, Demokratická únia

Slovenska
8. Ján Franciška 61 rokov vodič HLAS – sociálna demokracia

9. Ladislav Furman Mgr. 49 rokov štátny zamestnanec 
MVSR

Nezávislý kandidát

10. Ladislav Gemerský 47 rokov profesionálny vojak Nezávislý kandidát

11. Monika Genčiová Ing. 54 rokov ekonómka Kresťanskodemokratické hnutie
12. Antónia Kmeťová Ing. 40 rokov finančná agentka Kresťanská únia
13. Ondrej Lorko Ing. 63 rokov dôchodca SME RODINA
14. Zuzana Lukáčová 

Terajová
42 rokov koncový kontrolór NÁRODNÁ KOALÍCIA /

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
15. Štefan Murza 54 rokov zámočník HLAS – sociálna demokracia

16. Branko Pástor 47 rokov invalidný dôchodca Sloboda a Solidarita

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.
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Vážení spoluobčania, 
Vstúpili sme do posledného roku môjho skráteného volebného obdobia, kedy budete hodnotiť mnou do-

siahnuté výsledky. Vo verejnej sfére platí, že príprava projektov je viacročná záležitosť, kde konkrétne výsledky sa 
začnú prejavovať až v ďalších rokoch. Okrem nekončiacej sa pandémii COVID 19 prežívame aj vojnu v susednom 
štáte. Aby toho nebolo málo, prišlo aj neúmerné zvyšovanie cien, a to všetko dramaticky zasahuje do životov nás 
všetkých. Celé moje trojročné volebné obdobie sa snažím vytvárať v obci príjemné prostredie pre život občanov. 

Moje volebné obdobie sa končí o pár dní a dovoľte mi ako dosluhujúcej starostke sa Vám touto cestou priho-
voriť. Rozhodnutie pokračovať a opäť sa uchádzať o túto mimoriadne ťažkú a zodpovednú funkciu vzišlo najmä 
z tej skutočnosti, že keď som bilancovala svoje pôsobenie, skonštatovala som, že mám veľa projektov rozpraco-
vaných, že som sa v mnohých oblastiach naučila rozlišovať veci podstatné od menej podstatných a že ich úspeš-
né zavŕšenie vyvoláva vo mne pocit uspokojenia zo správnych rozhodnutí. Moja vnútorná motivácia robiť veci 
zodpovedne, čestne a nezištne mi pomáhala počas celého volebného obdobia. Dnes môžem s kľudom zhodnotiť, 
že to bolo veľmi ťažké obdobie, o čo sa postarali aj niektorí poslanci svojim nezáujmom o prácu. Domnievam sa, 
že jediným cieľom týchto aktivít bolo sťaženie a znepríjemnenie mojej snahy zrealizovať to, kvôli čomu ste ma 
v roku 2019 zvolili za starostku. Bola som postavená do zvláštnej situácie, avšak ja som sa nevzdávala a podarilo 
sa mi niektorých poslancov presvedčiť, že mojim cieľom nie je robiť im prieky, ale robiť všetko preto, aby obec 
napredovala. Vďaka tomu som mala možnosť obklopiť sa ľuďmi, ktorí ma podporovali, verili mi a pomáhali. Touto 
cestou sa im chcem poďakovať za ich trpezlivosť a podporu pri realizácii všetkých mojich zámerov a nápadov, 
ktoré boli súčasťou volebného programu. Možno som ho nesplnila na sto percent, za čo sa ospravedlňujem, no 
v rámci možností, ktoré som mala, som urobila pre to maximum. Ďakujem i tým, ktorí ma kritizovali, pretože 
práve táto kritika ma posúvala vpred. 

Aby som pomyselne uzavrela jednu etapu v živote našej obce, ktorej program ste odobrili vo voľbách pred tro-
ma rokmi, stručne zhodnotím jeho plnenie. Môj program bol rozčlenený do nasledovných oblastí: Transparentná 
samospráva, Zdravá ekonomika a  dostatok finančných zdrojov, Infraštruktúra, Podpora spoločenských aktivít 
a Rôzne. 

Transparentná samospráva
Chod obecného úradu sme priblížili ľuďom. Transparentný a efektívny výber dodávateľov pre obec bol rieše-

ný prieskumom trhu aj vtedy, keď to zákon nevyžadoval. Snažili sme sa uprednostňovať domácich dodávateľov, 
ukončili sme zmluvy nevýhodné pre obec, prehľadne a efektívne informujeme o hospodárení obce, zrušili sme 
nestránkové dni na obecnom úrade, webová stránka obce je prehľadnejšia. Sfunkčnili sme stránku obce na soci-
álnej sieti facebook, kde sme pravidelne zverejňovali informácie a fotodokumentáciu o aktuálnom dianí v obci 
s možnosťou aktívnej komunikácie s občanmi. Pravidelne sme pridávali príspevky do obecných novín s cieľom 
oboznamovať a informovať o výsledkoch práce a zhodnotení krokov, ktoré sme urobili. Ďalším bodom programu 
bolo zverejňovanie zasadnutí obecného zastupiteľstva. Keďže podľa zákona sú rokovania obecného zastupiteľstva 
zásadne verejné, a v neposlednom rade je obecné zastupiteľstvo zbor, ktorý dostal vo voľbách mandát zastupovať 
obyvateľov, nebol dôvod, prečo by sme sa tomu mali brániť. Týmto krokom sme vyšli v ústrety tým občanom, ktorí VYMENOVANIE ZAPISOVATEĽA 

MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE
V zmysle § 169 ods.6 Zákona 180/2014 o podmien-

kach výkonu volebného práva a  o  zmene a  doplnení 
niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov Ing. 
Radoslava Uhrinová vymenovala Henrietu Silicaiovú, 
administratívnu pracovníčku obce Rakovnica za zapiso-
vateľku Miestnej volebnej komisie volebného okrsku č. 1 
obce Rakovnica pre voľby do orgánov samosprávy obcí 
a do orgánov samosprávy krajov, ktoré sa budú konať dňa 
29.10.2022

OZNÁMENIE O URČENÍ
POČTU OBYVATEĽOV OBCE

pre voľ by do orgánov samosprávy obcí
29. októbra 2022

Podľa § 171 ods.9 a  §176 ods. 8 zákona č.180/2014 
Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov obec Rakovnica OZNAMUJE, že ku dňu vyhlá-
senia volieb (10.6.2022) do orgánov samosprávy v obci 
Rakovnica má 588 obyvateľov.

Zoznam členov MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE Rakovnica
vo voľ bách do Orgánov samosprávy obcí a Orgánov samosprávnych krajov

PREDSEDA VOLEBNEJ KOMISIE PODPREDSEDA VOLEBNEJ KOMISIE
Roberta Čiefová Sloboda a Solidarita Mgr. Daša Králiková SME RODINA

ČLENOVIA VOLEBNEJ KOMISIE
Helena Babičová SMER – sociálna demokracia
Mgr. Ľubica Birková OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), 

ZMENA ZDOLA; ZA ĽUDÍ; Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA

Peter Bradáč NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Jana Bradáčová Kresťanskodemokratické hnutie
Laura Fabiánová Slovenský PATRIOT
Peter Fábian OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), 

ZMENA ZDOLA

Mária Feješová Kresťanská únia
Bc. Michal Genči Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Patrik Kováč HLAS – sociálna demokracia
Viera Kóňová Slovenská národná strana
Adriana Leštáková KOTLEBOVCI – ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľ by STAROSTU obce Rakovnica

Obec RAKOVNICA uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov,

zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

por. 
číslo

meno, priezvisko titul vek zamestnanie názov politickej strany

1. Ondrej Doboš 59 rokov strojár HLAS – sociálna demokracia

2. Radoslava Uhrinová Ing. 35 rokov starostka obce Nezávislá kandidátka

Kontakt:
Telefón: +421 905 130 129  |  e-mail: obec@rakovnica.sk, henika.silicai@rakovnica.sk

Adresa: Obecný úrad Rakovnica, č.150, 049 31 Rožňavské Bystré
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VÝSLEDKY ZODPOVEDNÉHO HOSPODÁRENIA
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sa zaujímajú o dianie v obci. Z rovnakých dôvodov sme zaviedli moderný systém verejného rozhlasu „Rozana“, 
vďaka ktorému sú občania informovaní o vyhlásených oznamoch v obecnom rozhlase kedykoľvek a kdekoľvek 
sa nachádzajú. Činnosť obecného úradu sa na rozdiel od predchádzajúcich období stala maximálne otvorenou 
a prehľadnou nielen pre občanov Rakovnice ale aj tých, ktorí sa o dianie obce zaujímajú i napriek tomu, že v nej 
nebývajú.

Zdravá ekonomika a dostatok finančných zdrojov
Obec som prevzala vo veľmi nepriaznivej finančnej situácii dňa 19.10.2019, ktorú si môžete porovnať so sú-

časným hospodárskym výsledkom k 31.8.2022:

Nebola to pre mňa novinka, nakoľko som o  tomto stave predchádzajúce vedenia pravidelne upozorňovala 
z titulu funkcie hlavnej kontrolórky obce. Riešenia, ktoré som navrhovala, avšak neboli akceptované a mohla som 
ich realizovať až ako novozvolená starostka obce. V spolupráci so zamestnancami a občanmi, ktorým záleží na 
zdravom chode obce, sa nám podarilo počas môjho volebného obdobia túto stratu vynulovať a v súčasnosti hos-
podárime s reálnym prebytkom, ktorý nám dáva nádej aj v tejto zložitej sociálno-ekonomickej situácii fungovať 
zatiaľ bez obmedzení. Aj keď nás všetkých čaká zložité a neisté obdobie, s použitím zdravého rozumu, získanými 
ekonomickými skúsenosťami a efektívnym využitím finančných prostriedkov máme perspektívu pokračovať ďalej. 
Sme v období, keď okrem obrovského pracovného nasadenia, skúseností a schopnosti správne sa orientovať, sú 
potrebné aj manažérske zručnosti, na ktorých v dnešnej informačnej dobe stoja tie správne rozhodnutia. 

Priebežne pracujeme na projektoch na prísun financií z iných zdrojov. Príprava projektov, verejné obstarávanie 
a celá administratívna byrokracia s tým spojená je mimoriadne zložitý proces, ktorý nám odčerpal mnoho času 
i energie, avšak môžem konštatovať, že táto námaha sa vyplatila a premietla sa do už vypracovaných projektov 
a podaných žiadostí o štátne dotácie, ktoré nám zabezpečili prísun finančných prostriedkov, ktoré naša obec ne-
bola schopná kryť z vlastného rozpočtu. Vďaka takto získaným prostriedkom má naša obec optický internet na 
verejných priestranstvách, vynovenú hasičskú zbrojnicu, novú tribúnu na ihrisku, zrekonštruovaný obecný park 
s altánkom, obnovený pomník padlým hrdinom v obecnom parku, obnovený vojnový hrob na obecnom cintoríne, 
osadenie informačnej tabule v miestnom cintoríne, ako aj osadenie pamätnej tabule p. Mišurdovej. 

Infraštruktúra
Od roku 2019 sme začali so zmenou územného plánu, kde som vyvinula maximálne úsilie, aby som vlastníkom 

pozemkov pomohla s výstavbou rodinných domov a tým rozšírila individuálnu bytovú výstavbu v obci. V rámci 
možností som sa zapojila do výzvy na rekonštrukciu miestnych komunikácií, kde som verejné obstarávanie na 
projektovú dokumentáciu rozčlenila do dvoch etáp, nakoľko nie všetky cesty sú majetkovo vysporiadané. V prvej 
etape sú zahrnuté už vysporiadané miestne komunikácie obce a s projektovou dokumentáciou som sa uchádzala 
o finančné prostriedky na Ministerstve dopravy a výstavby SR, avšak naša žiadosť bola posúdená a akceptovaná, 
ale nakoľko sme nevedeli predložiť aktuálny Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý mal byť schválený 
ešte predchádzajúcim obecným zastupiteľstvom, žiadosť bola presunutá do zásobníka. Na základe nového Plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý bol schválený začiatkom tohto roku, môžeme pokračovať vo vysporia-
daní miestnych komunikácií. V súčastnosti pokračujeme druhou etapou na vysporiadaní pozemkov pod komu-
nikáciami do vlastníctva obce.

V  rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry sme zabezpečili presmerovanie dvoch autobusových liniek 
z hornej časti obce do dolnej. Zakúpili sme služobné motorové vozidlo, čím sa nám podarilo znížiť finančné 
náklady na cestovné v rozpočte obce a teší ma tá skutočnosť, že slúži nielen pre účely obecného úradu a denného 
stacionáru, ale aj pre spoločenské organizácie, ktoré pracujú v obci.

Podpora spoločenských aktivít
V obci pracuje mnoho spoločenských a športových organizácií. Pre ich kvalitnejšiu činnosť sme zabezpečili 

prostriedky na skultúrnenie prostredia na futbalovom ihrisku, aktívne sme sa podieľali na údržbe kostolíka sv. 
Magdalény a  jeho okolia, podporovali sme najmladšiu generáciu v  športových a spoločenských aktivitách. Pri 
všetkých týchto činnostiach sa aktívne, nie malou mierou, podieľalo Občianske združenie Naša Rakovnica. Spo-
ločným úsilím s našimi členmi Dobrovoľného hasičského zboru sa nám podarilo tento zbor stabilizovať, vybaviť 
ho potrebnou technikou a zefektívniť jeho činnosť. Touto cestou sa im chcem poďakovať za mimoriadne dobrú 
reprezentáciu obce, ako aj za ich nezištnú a obetavú prácu pri skutočných zásahoch, previerkach a  taktických 
cvičeniach, kde svojim prístupom preukázali ich opodstatnenie. 

Dobré meno obce už tradične šíri náš Zbor pre občianske záležitosti. Je to spolok aktívnych zanietencov, ktorý 
dôstojne zastrešuje kultúrne akcie, za čo im patrí moje poďakovanie. 

Za reprezentáciu a spoluprácu chcem tiež poďakovať Baníckemu spolku Mních, futbalovému klubu TJ Baník 
Rakovnica, stolnotenisovému klubu Baník Rakovnica a Jednote dôchodcov Slovenska v Rakovnici, Lesnej a po-
zemkovej spoločnosti, ako aj členom Poľovníckeho združenia Gerlach z Rakovnici.

Rôzne
Hlavným cieľom môjho volebného programu bolo skvalitniť život v obci poskytovaním konkrétnej pomoci 

obyvateľom, ktorí túto pomoc najviac potrebujú. Jedným z nástrojov na splnenie tohto cieľa malo byť zriadenie 
sociálneho podniku so 100% účasťou obce. Žiaľ, táto forma pomoci sa nestretla s podporou obecného zastupiteľ-
stva. Mrzí ma, že i napriek nesúhlasu nebolo z ich strany navrhnuté náhradné riešenie.

Teší ma, že v spolupráci so zamestnancami sa nám podarilo vo vlastnej réžii zrekonštruovať priestory obec-
ného úradu, čím sme obci ušetrili značné finančné prostriedky. Okrem úspory finančných prostriedkov sa nám 
podarilo vytvoriť dôstojné a reprezentatívne prostredie, ktoré sa stretlo s pozitívnymi ohlasmi. 

Veľmi citlivou témou pre občanov je miestny cintorín. Konečne sa nám podarilo vlastnou činnosťou tento 
dôstojný pietny priestor lacno a efektívne ozvučiť. 

Kúpa rodinného domu, vysporiadanie pozemku pod márnicou, zosúladenie majetku obce s listami vlastníctva, 
prenájom nebytových priestorov poľovníckemu združeniu, rekonštrukcia strechy na šatniach na ihrisku, hasičské 
auto, vybudovanie miestneho klziska, záchrana tradičného hlineného domčeka v miestnom parku, aktualizácia 
poistnej zmluvy na aktuálnu hodnotu majetku, prenájom nebytových priestorov za účelom znovuotvorenia pre-
dajne potravín, potravinová banka je len krátky výpočet toho, čo sa nám v tak krátkej dobe podarilo dosiahnuť. 

Tak, ako každý z nás, ani ja nie som neomylná a je možné, že niektoré veci sa dali robiť inak, dokonca aj lepšie, 
stále som sa však snažila vynaložiť maximálne úsilie a svoju funkciu som vykonávala podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia. 

Na záver ešte raz ďakujem všetkým, ktorý mi počas môjho volebného obdobia pomáhali a spoločne sa nám 
podarilo vytvoriť dobrú pracovnú atmosféru. 

Ing. Radoslava Uhrinová
starostka obce

Stav k 19.10.2019 Stav k 31.8.2022
prevzatie funkcie hospodárenie starostky

Bankový účet 31 146,66 € 73 819,41 €
Pokladňa 694,92 € 761,61 €
Neuhradené
zmluvné záväzky

- 40 200,62 € Zmluva o dielo 1/10/2018 Komunit-
né centrum v obci Rakovnica 1. etapa 
(dofinancovanie strechy na MŠ, kde 
fakturovaná cena bola 64 200,62 €)

- 14 480,31 € Zmluva o  dielo 2/6/2018 Prístavba 
požiarnej zbrojnice

Mzdové náklady
a odvody

- 16 165,- € Mzdy a odvody za augustu uhradené 
9.9.2022 (navýšené mzdové náklady 
kvôli odmene pre každého zamest-
nanca vo výške 500,- € z  nariadenia 
MF SR, tieto odmeny budú obci re-
fundované do konca roka)

Záväzky pred
lehotou splatnosti

- 2683,58 € Uhradené v septembri

CELKOVÉ
HODNOTENIE

Obec nebola schopná
splatiť záväzky

Obec hospodári k 31.8.2022 s finančnými prostriedkami vo výš-
ke +74 581,02 €. Má však aj záväzkami súvisiace s  augustom, 
ktoré sme uhradili až v septembri vo výške -18 848,58 €.
Takže voľné peňažné prostriedky sú vo výške +55 552,44 €.
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Vážení občania obce Ra-
kovnica,

v  blížiacich sa komunál-
nych voľbách kandidujem 
na post starostu našej obce 
za stranu HLAS - sociálna 
demokracia. S  kandidatúrou 
na túto veľmi zodpovednú 
funkciu som dlho váhal, av-
šak veľká podpora občanov 
ma presvedčila, že robím 
krok správnym smerom. Sta-
rosta zastupuje v  obci funk-
ciu, ktorej náplňou je byť ná-
pomocný občanom, vypočuť 
ich si názory a  potreby, ale 
taktiež nezabudnúť, že aj on 
je rovnakým občanom ako 
všetci ostatní.

Som si vedomý, že prídu 
aj ťažšie chvíle, avšak viem, 
že chcem spraviť všetko tak, 
aby naša obec napredovala 
za každých okolností. Roz-
pisovať konkrétne ciele, pri 
ktorých nikto z  nás nevie 
posúdiť, či bude možné ich 
zrealizovať, je veľmi odvážne. 
Faktom však je, že obecné 
komunikácie, rovnako ako aj 
Dom smútku si zaslúžia re-
konštrukciu.

Dôraz chcem klásť aj na 
otázku obecnej kanalizácie 
a  Materskej školy. Rakov-
nické obecné noviny RON 
sú medzi občanmi obľúbené, 
veď istým spôsobom je to aj 
kronika obce, a preto mojou 
snahou bude ich zachovať.

Moju podporu budú mať 
aj športové aktivity, ktoré 
v dobrom mene reprezentujú 
obec, či už futbal alebo stolný 
tenis. Nemožno zabudnúť na 
činnosti obecných organizá-

cií, medzi ktoré patrí Jednota 
dôchodcov, Banícky spolok, 
Matica slovenská, Zbor pre 
občianske záležitosti, Zväz 
protifašistických bojovní-
kov a  Poľovnícke združenie. 
Denný stacionár pre seniorov 
a  Dobrovoľný hasičský zbor 
patria k  neodmysliteľnej sú-
časti obce, a preto s radosťou 
podporím ich rozvoj a spolu-
prácu s vedením obce. Obec-
né podujatia sú možnosťou 

stretnutia a  zblíženia obča-
nov našej obce, tak na nich 
nemôžeme zabudnúť a  pre-
rušiť ich každoročnú tradíciu.

Môj volebný program 
bude možné plniť len s  po-
mocou poslancov a všetkých 
Vás občanov Rakovnice. Ve-
rím a viem, že Rakovnica je 
a bude miesto, kde sme a bu-
deme radi žiť.

Ondrej Doboš

Kandidát na starostu obce

Ondrej
Doboš

Som rodáčka našej obce 
hrdá na túto dedinu, ktorá 
má vlastnú históriu, v  nie-
čom krásnu, v niečom temnú, 
no pre nás rodákov výnimoč-
nú a jedinečnú. Skrýva svoje 
poklady a patrí nám všetkým. 
Rakovnica je náš domov, 
miesto na ktoré sme patrične 
všetci hrdí, kde sa vždy radi 
s láskou v srdci vraciame. Aj 
ja som sa po ukončení štúdia 
na Ekonomickej univerzi-
te v  Bratislave v  roku 2011 
vrátila späť do Rakovnice. 
Začala som pracovať v  me-
dzinárodnej spoločnosti Es-
sity Slovakia s.r.o., Gemer-
ská Hôrka, neskôr som bola 
obecným zastupiteľstvom 
zvolená za hlavnú kontro-
lórku obce. Od októbra 2019 
som sa na základe vašej dô-
very stala starostkou obce.

Ako sa hovorí, minulosť 
je už istá a  na histórii už 
nevieme nič zmeniť. Budúc-
nosť však máme vo svojich 
rukách, môžeme si ju tvoriť 
a  formovať. Každý občan 
má svoje potreby a predstavy 
v  rôznych oblastiach, všetci 
túžime po čistom a zdravom 
prostredí s upravenými verej-
nými priestormi, opravenými 
cestami, túžime po vybudo-
vaní zberných dvorov, po čis-
tejšom ovzduší, po obnovení 
starých budov, po skvalitnení 
poskytovaných služieb. Preto 

sa spojme a spoločne robme 
kroky, ktoré nám ukážu spo-
ločný cieľ a tým nech je ešte 
krajšia a rozvinutejšia baníc-
ka obec, kde sa bude žiť ešte 
lepšie.

Mojou snahou je čo najviac 
priblížiť tieto ciele realite. Po 
skúsenostiach, ktoré som 
získala na funkcii starostky, 
Vám ponúkam svoje schop-
nosti a  pracovné nasadenie, 
aby sme spoločne tieto ciele 
dosiahli. Nesľubujem veci, 
ktoré sa reálne dosiahnuť 
nedajú a  všetky body môj-
ho nasledujúceho programu 
vám predkladám po dôklad-
nej analýze ich možnosti 
naplnenia. Nesľubujem ne-
reálne ciele, chcem zapojiť 
do života obce ešte viac našu 
mládež, pretože oni sú naša 
budúcnosť a seniorov, preto-
že od nich sa máme stále čo 
učiť. Chcem vylepšovať a po-
kračovať v  aktivitách, kto-
ré sú správne naštartované 
a spojiť obec pre dobro veci.

Svoj program vám stručne 
predstavím rozdelený do na-
sledovných oblastí:

Zdravá ekonomika a  do-
statok finančných zdrojov
- pokračovať v  nastavených 

procesoch a  naďalej efek-
tívne hospodáriť s  pride-
lenými finančnými pros-
triedkami,

- znižovanie nákladov na 
energie a znižovanie ener-
getickej náročnosti pre-
vádzkovaných budov,

- stabilizovanie nedaňových 
príjmov v obci,

- pokračovať v  získavaní fi-
nančných prostriedkov 
z iných zdrojov,

- efektívne zveľaďovanie 
majetku obce.

Investičné akcie
- zriadenie sociálneho pod-

niku,
- rekonštrukcia kuchyne 

v sále kultúrneho domu,
- modernizácia vybavenia 

kultúrneho domu,
- rekonštrukcia a  moderni-

zácia Domu smútku,
- vybudovanie chodníka 

v časti Hostinec,
- zriadenie obecnej vývarov-

ne s  účelom zabezpečenia 
cenovo dostupnej stravnej 
jednotky,

- pokračovať v rekonštrukcii 
budovy bývalej materskej 
škôlky,

- pokračovať v  projekte na 
vybudovanie splaškovej 
kanalizácie,

- rekonštrukcia budovy den-
ného stacionáru s  cieľom 
viacúčelového využitia,

- zriadenie zberného dvoru 
a kompostoviska,

- vysporiadanie pozemkov 
pod miestnymi komuniká-
ciami s  cieľom ich rekon-
štrukcie.

Bezpečnosť
- vybudovanie kamerového 

systému,

- modernizácia verejného 
osvetlenia s  využitím sl-
nečnej energie,

- dobudovanie zvislého do-
pravného značenia komu-
nikácií na nebezpečných 
úsekoch a  vybudovanie 
svetelnej signalizácie na 
prechode pre chodcov,

Životné prostredie
- pokračovať v  zabraňova-

ní pri tvorbe nelegálnych 
skládok odpadu,

- výsadba zelene, stromov 
a okrasných kríkov na ve-
rejných priestranstvách,

- zabezpečenie toalety na 
cintoríne,

- vytvoriť podmienky pre 
obnovenie života v  miest-
nych potokoch,

- zabezpečiť odvod prívalo-
vých dažďov, najmä z  ob-
lasti Plešiveckej planiny.

Spoločenské a  športové 
aktivity
- vybudovanie a  vyznačenie 

turistických chodníkov 
a cyklotrás,

- počas letných prázdnin 
zriadenie detského letného 
tábora so športovými akti-
vitami,

- pokračovať v  kultúrnych 
akciách zameraných na za-
chovanie ľudových tradícií,

- podpora športových klu-
bov a  spoločenských or-
ganizácií pôsobiacich na 
území obce,

- zriadenie turistického od-
dielu,

- pokračovať v  zavedených 
tradíciách – súťaž vo varení 

Kandidátka na starostku obce

Ing. Radoslava
Uhrinová

IDEME ĎALEJ...
„Ponúkam poctivú prácu, dobré 

riešenia, víziu a skúsenosti“
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Dovoľte mi, aby som na 
konci volebného obdobia, 
ako obyčajný občan tejto de-
diny, ktorý sa príliš do poli-
tiky nezapájal, ale ktorý v ti-
chosti sledoval dianie v obci 
a ktorý tiež neveril, že dôjde 
k  lepšej zmene, zhodnotil 
skrátené pôsobenie našej 
starostky.

Pani Ing. Uhrinová bola 
prvou právoplatne zvolenou 
ženou – starostkou. Jej ví-
ťazstvo sme mnohí vnímali 
s  rozpakmi. Predsa len – 
žena na pozícii, ktorú dote-
raz zastávali len samí chlapi. 
Mnohí sme boli rozčarovaní, 
mnohí jej podkladali polená 
pod nohy, pretože nesúhlasi-
li s  jej zvolením, ale musím 
chlapsky priznať, že svojej 
funkcie sa zmocnila statoč-
ne. Myslím, že tak ťažkú 
pozíciu ako ona mal doteraz 
máloktorý starosta. Musela 
prevziať vedenie dediny po 
obľúbenom starostovi, mu-
sela sa postaviť pred obecné 
zastupiteľstvo, ktoré ju pri-
jalo s  nevôľou a  zároveň sa 
musela rýchlo prispôsobiť 
novej situácii, ktorú doteraz 
žiadny iný starosta neriešil, 
čiže celosvetovej pandémii, 
vďaka ktorej musela prijí-
mať opatrenia, ktoré sa nám, 
obyčajným občanom, vôbec 
nepáčili. No konštatujem, že 

ona to zvládla veľmi dobre.
Ing. Uhrinová je starostka, 

ktorá hneď od samého za-
čiatku bojovala s  nedôverou 
zastupiteľstva, ktorá sa mu-
sela povzniesť nad urážky, 
ktoré si neraz musela vypo-
čuť na svoju adresu len preto, 
že je mladá. Starostka, ktorá 
šla do tohto boja s vierou, že 
spoločnými silami sa to dá 
zvládnuť. Vysoko si cením jej 
snahu zviditeľniť prácu jej aj 
našich poslancov. Zverejňo-
vanie jednotlivých zasadnutí 
obecného zastupiteľstva bolo 
veľmi rizikové z  jej strany. 
Tak, ako jej takéto zverej-
nenie mohlo pomôcť, tak jej 
mohlo aj uškodiť. Ale i  na-
priek znalosti tohto rizika išla 
do toho. A nielen ja si mys-
lím, že urobila dobre. Mohli 
sme v tichu a v kľude hodno-
tiť ich vzájomnú spoluprácu. 
Nebola to ukážková spolu-
práca, ale starostka sa neda-
la odradiť. Videli sme, ako 
prosila o pomoc pri príprave 
jednotlivých akcií, videli sme, 
ako prosila o podporu pri fi-
nančných operáciách, videli 
sme, ako bojovala za zriade-
nie sociálneho podniku, ako 
argumentovala, ako „očami 
prosila“ poslancov, aby pod-
porili tieto aktivity...

A  nielen cez obrazov-
ku monitora sme videli jej 

činnosť. V  dobe, keď všetky 
obce prestali organizovať 
spoločenské a  kultúrne ak-
cie, naša obec i  naďalej rea-
lizovala stretnutia občanov 
či už na povestnej vatre, na 
dňoch obce ale i počas zim-
ných radovánok na miest-
nom klzisku. Keď už ostatné 
obce v čase pandémie prestali 
testovať občanov, naša obec 
stále poskytovala túto službu 
nielen pre našich občanov, 
ale i  pre občanov okolitých 
obcí. Jednoduchšie pre ňu 
by bolo netestovať, neriešiť 
to, ale bola to služba pre ob-
čana. Áno, aj takto nám, dô-
chodcom a pracujúcim, vyšla 
v ústrety. Mohli sme kľudne 
ísť s výsledkom antigénového 
testovania do práce či k leká-
rovi.

Nedá mi nespomenúť jej 
estetické cítenie. Obecný 
park sa zmenil na vynovené 
centrum obecných aktivít 
a osláv, kde sa občania naozaj 
cítia príjemne. Malý historic-
ký domček v ňom získal svo-
jich obdivovateľov. Obecný 
cintorín je vkusne upravený, 
vždy pokosený, staré stromy 
preriedené, malý vodovod 
funkčný. Dom smútku a jeho 
okolie upravené v  rámci fi-
nančných možností. Novo-
získaná budova stojaca pod 
obecným úradom, sa pripra-

vuje na ďalšiu rekonštrukciu, 
aby mohla slúžiť potrebám 
obce. Neverili sme, že po 
ukončení činnosti súkromnej 
podnikateľky sa v  obci tak 
rýchlo podarí obnoviť predaj 
potravín. V  rekordne krát-
kom čase stihla vyhlásiť ve-
rejnú súťaž, vybaviť adminis-
tratívnu byrokraciu.... A toto 
je len časť z  toho, čo stihla 
starostka vo svojom voleb-
nom období zrealizovať. Nie 
sú to však len spoločenské 
aktivity. Ekonomická situá-
cia je zložitá aj v našej obci. 
V súčasnom zložitom obdo-
bí takmer všetky obce poci-
ťujú nedostatok finančných 
prostriedkov, ale ak vedenie 
obce s nimi odborne a efek-
tívne hospodári, výsledky sú 
viditeľné.

Dnes, keď sa schyľuje 
k novým voľbám, chcem po-
ďakovať našej starostke za 
prácu, ktorú vykonala v  náš 
prospech. Bol by som rád, 
aby vedela, že aj keď sme sa 
niekedy vyjadrovali kriticky, 
neznamenalo to, že sme ju 
nechceli. Práve naopak, vide-
li sme v nej osobu, ktorú keď 
kritizujete, tak ju to poháňa 
urobiť ešte viac a ešte kvalit-
nejšie. Vážim si ju ako sta-
rostku, vážim si ju ako ženu 
a  vážim si ju ako spoluob-
čana. Prajem jej ešte mnoho 
profesijných úspechov, nech 
sa jej darí tak v  pracovnom, 
ako aj v súkromnom živote.

-mab-

Žena, ktorá to zvládla

kotlíkových špecialít tzv. 
Rekenský kotlík, výstupy 
na Plešiveckú planinu, Sil-
vestrovská zabíjačka, Deň 
detí, Deň zeme, Mikuláš, 
Dni obce, futbalové a stol-
notenisové turnaje, Deň 
úcty starším...
V  prípade, že Vás môj 

volebný program zaujal, 
podporu mi vyjadrite odo-
vzdaním svojho hlasu v nad-
chádzajúcich voľbách, každý 
jeden Váš hlas je pre mňa dô-

ležitý, vážim si ho a zároveň 
ma zaväzuje. Som si vedomá, 
že funkcia starostky si vyža-
duje veľkú dávku trpezlivos-
ti, tolerancie, zodpovednosti, 
odhodlanie a čas, ale predo-
všetkým prehľad vedomostí 
v rôznych oblastiach.

„Dobrý starosta musí byť 
v  prvom rade dobrý hospo-
dár.“

Podrobnú prezentáciu 
môj ho volebného progra-
mu predstavím na verejnom 

zhromaždení konanom dňa 
22. októbra 2022 o  16:00 
hodine v  sále kultúrne-
ho dobu, kde Vás zároveň 
všetkých srdečne pozývam, 
otvorená som každej kon-
štruktívnej diskusii. Zároveň 
ponúkam taký istý priestor 
aj ďalšiemu kandidátovi na 
funkciu starostu obce, kde 
môžeme spoločne diskutovať 
o  víziách, ekonomicko-hos-
podárskych dopadoch a  fi-
nančnej situácii v našej obci, 

ako aj ostatným kandidátom 
na poslanca obecného zastu-
piteľstva.

„Verím, že spolu sa nám 
podarí uskutočniť zámery, 
v  ktorých budeme vidieť 
spoločný potenciál pre roz-
voj našej obce.“

Mojím tímom zostáva 
každý občan v dedine a kaž-
dý konštruktívne zmýšľajúci 
kandidát na poslanca obce.

Ing. Radoslava Uhrinová

Dňa 29. 8. 2022 sme si 
spo ločne pripomenuli 78. 
výročie SNP.

Občania svojou prítom-
nosťou na pietnom akte po-
ďakovali všetkým, ktorí sa 
pred rokmi postavili proti 
fašizmu, tyranií. Od starších 
ľudi sme počuli o  hrôzach, 
ktorými museli prejsť gene-
rácie našich predchodcov, čo 
všetko museli riskovať a obe-
tovať, aby mohli žiť slobodne 
a dôstojne.

Všetky tie obety a  stráda-
nia podstupovali aj preto, aby 
svojim deťom a  ďalším po-
tomkom, teda aj nám, zabez-
pečili pokojný život v zdraví 
a prosperite.

Nech je spomienka na 78. 
výročie Slovenské národné-
ho povstania predovšetkým 
vyjadrením našej vďačnosti 
za obete, prinesené za naše 
dobro, život a slobodu.

Starostku obce poteši-
la prezentácia Baníckeho 
spolku Mních v Rakov-
nici na účasti Banícke-
ho dňa v Nižnej Slanej 
dňa 27.8.2022, ktorej sa s 
nimi spoločne zúčastnila. 
Aby to nebolo málo, dňa 
10.9.2022 sa členovia Ba-
níckeho spolku zúčastnili 
podujatia 17. Európskych 
dní baníkov a hutníkov 
a 14. stretnutia banských 
miest a obcí Slovenska 
2022 v Banskej Štiavnici, 
kde s hrdosťou reprezento-
vali náš región, našu obec. 
Starostka obce členom 
spolku poďakovala za udr-
žiavanie baníckych tradí-
cií, dôstojnú prezentáciu 
baníctva a šírenie dobrého 
mena našej obce na podu-
jatiach.

Zamestnanci a  dobrí ľu-
dia, ktorí nezištne pomá-
hali starostke obce sa spojili 
a  zorganizovali Letný vý-
stup na Plešiveckú planinu 
„Memoriál Ľuboša Lešta-
ka“ dňa 17.09.2022. Účast-
níci v krásnej prírode strávi-
li čas na čerstvom vzduchu, 
načerpali energiu a  domov 
si priniesli pozitívnu náladu. 
Počasie vyšlo a  tak plnými 
dúškami si všetci mohli uží-

vať turistiku.
Organizátorov tešil fakt, 

že opäť sa na výstupe zú-
častnili aj detičky, ktoré si to 
poctivo „odmakali“.

Starostka obce poďakova-
la všetkým ľuďom, ktorí jej 
pomohli s organizáciou a fi-
nančnou pomocou tohto vý-
stupu - OZ Naša Rakovni-
ca, náš verný kuchár Branko 
Pástor, zamestnanci Obec-
ného úradu v Rakovnici.

Revitalizácia parku
a výstavba altánku 

Starostka obce začala s re-
vitalizáciou obecného parku 
už na jar tohto roka avšak 
svoje dielo chce dokončiť a 
tak požiadala o finančné pro-
striedky cez dotačnú schému 
Košického samosprávneho 
kraja, kde bolo jej žiadosti 
vyhovené a projekt je podpo-
rený vo výške 3000,- EUR. 
Cieľom projektu je revitali-
zácia miestneho parku v obci 
spojením modernej architek-

túry a s dobovým charakte-
rom miesta, nenáročnosťou 
údržby a odolnosťou použi-
tých prvkov. Touto zmenou 
priestora chce upútať náv-
števníkov a vzbudiť v nich 
dojem, aby tu trávil čas a mal 
z toho pôžitok. Práce sa už 
takmer blížia ku koncu, do 
konca októbra tam bude po-
stavený ešte altánok, osadia 
sa lavičky, vysadí sa trávnik. 
Obec získa verejný priestor 
pre všetky vekové generácie 
a vybuduje sa priestor plný 
zelene a kvetov.

Vatra slobody
Každý rok večer pred 

oslavami SNP sa nad našou 
obcou rozhorí Vatra slobo-
dy. Tak sa stalo aj tohto roku 
28. augusta vo večerných 
hodinách. Akcia bola úžas-
ná. Účasť bohatá. Zúčastnili 
sa na nej dospelí samostat-
ne aj celé rodiny so svojimi 
deťmi. Náladu dokresľovala 
hudba a k dispozícií bolo aj 
občerstvenie. Na vatru do-
zerali naši hasiči.

Na úspešnosti akcie sa 
podieľali aktívni členovia 
DHZ Rakovnica. Tento 
krát sa ako jediní spojili 
a z vlastnej iniciatívy narú-
bali drevo a  postavili vatru 
k  78. výročiu SNP. Využi-
li pritom svoju silu a  chuť 
urobiť niečo pre spoločný 
záujem.

Starostka obce im poďa-
kovala za ich prácu, ktorú 
vynaložili preto, aby sa ľudia 
mohli spolu stretnúť, pospo-
mínať a porozprávať sa i za-
baviť. Osobitne poďakovala 
Igorovi Čižmárovi, Máriovi 
Hlaváčovi, Patrikovi Kóňo-
vi, Petrovi Bradáčovi, Patri-
kovi Bradáčovi, Michalovi 
Genčiovi, Brankovi Pásto-
rovi, Tomášovi Sojákovi. Za 
drevo poďakovala predsedo-
vi LPS v Rakovnici.         -st-
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Posviacka sa odohrala v ob-
dobí, kedy cirkevný zbor nie-
sol názov: Bystransko-Re-
kenský ev. a. v. cirkevný zbor. 
Spoločná cirkevno-zborová 
história oboch obcí sa však 
začala písať len od roku 1807, 
hoci história evanjelikov 
obce Rakovnica siaha až do 
obdobia 16. storočia. K myš-
lienkam reformátora dokto-
ra Martina Luthera sa teda 
začali Rakovničania hlásiť 
už v  reformačnom 16. sto-
ročí a pripojili sa ako filiálka 
ku Brzotínu. V  17. storočí 
bolo ale v  Brzotíne prijaté 
helvétske vyznanie (kalvín-
ske). Veriaci v Rakovnici ho 
odmietli prijať a zostali ver-
ní augsburskému vyznaniu. 
Preto sa Rakovnica pripojila 
ako filiálka ku Štítniku.

Zápas o  vieru a  vyznanie 
však pokračoval i  naďalej, 
pretože počas protireformá-
cie (rekatolizácie) prebehlo 
zo strany katolíckej cirkvi 
mnoho pokusov o  prestup 
rekenských evanjelikov na 
katolícku vieru. V  tej dobe 
v  Rakovnici existovala cir-
kevná škola, ku ktorej v roku 
1780 pristavili modlitebňu. 
V  modlitebni bol oltár so 
sochami Petra a Pavla a ka-
zateľnicu v  nej dali postaviť 

baníci. Modlitebňa spolu so 
zvoničkou stáli na mieste, 
kde dnes stojí chrám Boží.

Napriek zákazom odbavo-
vania služieb Božích a  rôz-
nym úplatkom v  podobe 
zbožia počas hladomoru, ve-
riaci v  Rakovnici boj o  svo-
ju vieru ustáli. V  roku 1807 
sa spoločne s  Rožňavským 
Bystrým rozhodli osamo-
statniť od cirkevného zboru 
Štítnik a  vytvoriť tak jeden 
spoločný cirkevný zbor. Po 
splnení všetkých náležitostí 
bola táto snaha korunovaná 
úspechom, keď tomu 7. sep-
tembra 1807 udelila povole-
nie Slávna stolica na svojom 
zhromaždení v  Rimavskej 
Sobote. Novovzniknutý Bys-
transko-Rekenský ev. a. v. 
cirkevný zbor pozostával zo 
735 duší a bol súčasťou Po-
tiskej superintendencie.

Už v  prvých rokoch spo-
ločného pôsobenia pribudla 
do modlitebne krstiteľnica 
i  organ. Vzhľadom na veľ-
kosť a  zlý stav modlitebne 
zatúžili veriaci vybudovať 
vlastný chrám i  s  vežou. 
Preto boli na zbúranisku 
modlitebne 24. apríla 1836 
odbavené slávnostné služby 
Božie pri príležitosti po-
loženia základov nového 

kostola. Samotná výstavba 
chrámu trvala necelého 2,5 
roka a stála nemalé finančné 
prostriedky a  mnoho tvrdej 
práce obetavých veriacich. 
Odvtedy ubehli už skoro dve 
storočia (183 rokov) a  my 
každoročne pri slávnosti pa-
miatky posvätenia chrámu 
vzdávame vďaku Pánu Bohu 
za jeho milosť prejavenú pri 
výstavbe kostola. Ďakujeme 
mu za ochrannú ruku, kto-
rú drží nad týmto miestom 
i teraz a v neposlednom rade 
ďakujeme za všetkých horli-

vých veriacich i kňazov, ktorí 
sa zaslúžili o  jeho výstavbu, 
zveľaďovanie či službu. Ra-
kovnický kostol nie je len 
národnou kultúrnou pamiat-
kou, je pre nás i pripomien-
kou hlbokej viery, zbožnosti 
a odvahy našich predkov, na 
ktoré by sme mali byť hrdí 
a na ktorých by sme mali ako 
horliví veriaci participovať 
i dnes.

Mgr. Peter Hlavatý
CZ Rožňavské Bystré -

námestný farár
(vypracované na základe pra-
meňa: Mgr. Ľubica Sobanská 
– História ev. a. v cirkevného 

zboru v Rožňavskom Bystrom 
do roku 1945.)

Pamiatka posvätenia
chrámu Božieho v Rakovnici

Posvätenie rakovnického chrámu, ktoré si každoročne 
pripomíname v prvú nedeľu po Michalovi, sa udialo pres-
ne v 10. nedeľu po Svätej Trojici - 19. augusta 1838. Pri 
tejto slávnostnej zborovej udalosti účinkovali: senior Georg 
Spiššák, Ján Madarás – konsenior, Štefan Širo – domáci 
farár a rovnako poslúžili aj ďalší oltárni bratia z okolitých 
cirkevných zborov.


