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Do tohto zariadenia sa pri-
jímajú aj občania s čiastoč-
ne obmedzenými fyzickými 
schopnosťami. Starostlivosť 
sa poskytuje i občanom ťažko 
postihnutým na zdraví, o kto-
rých sa, počas pracovného času, 
rodinní príslušníci žijúci s nimi  
v spoločnej domácnosti neve-
dia postarať. Osamelým obča-
nom, ktorí by inak boli odká-
zaní na opatrovateľskú službu 
vo vlastných domácnostiach. 
V dennom stacionári sa posky-
tuje starostlivosť v pracovných 
dňoch (od pondelka do piatku) 
v čase od 8:30 do 15:00 h. 

Funkciu sociálnej pracovníč-
ky som prebrala po Bc. Erike 
Gembickej. Nadviazala na všet-
ko dobré, čo vykonala, na osved-
čené metódy práce a vniesla 
nové oživujúce, motivujúce 
prvky. Popri každodennej práci 
bolo mojím cieľom robiť pobyt 
v stacionári zaujímavý, prínosný, 
dynamický a prospešný. 

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám na 
prelome rokov a pri príležitos-
ti začiatku Nového roku 2014 
prihovoril. Máme za sebou 
ďalší rok, plný pekných uda-
lostí. Po čare Vianoc prežíva-
me prvé minúty nového roka, 
podávame si ruky s priateľmi  
a známymi, vyslovujeme  svo-
je želania do nového roku.

 Rok 2013, ktorý sme preži-
li v každodenných radostiach, 
starostiach, zostane už len  
v našich spomienkach. Každý 
z nás sa ho snažil naplniť čo 
najlepšie ako vedel, či už v ob-
lasti pracovnej, rodinnej alebo 
osobnej. Aj ja som sa  snažil 
nesklamať vás v mojej práci 
pre našu malebnú obec. 

Ďakujem všetkým naším 
obetavým občanom, podnika-
teľom, firmám, všetkým za-
interesovaním, ktorí  pomohli 

Stacionár svojou činnosťou obohacuje 
a spestruje život klientov

Okrem iného sa realizovali 
aj jedinečné akcie, z ktorých 
niektoré boli zamerané na vý-
znamné udalosti z histórie Slo-
venska, ale aj obce Rakovnica. 
Príkladom našej činnosti bol 
majáles, opekačky, zaspomína-
li sme si na Magdolénu a jej 
históriu, zvyky praktizované 
na Ondreja. Vyrezávali tekvi-
ce, z gaštanov vyrobili rôzne 
postavičky, zhotovili svietniky, 
ozdoby na vianočný stromček. 
Napiekli palacinky, zemia-
kové placky a fašírky atď. Ku 
koncu roka na nás nezabudol 
ani Mikuláš. Prišiel, navštívil 
a obdaroval všetkých milými 
drobnosťami. Vzájomne si uc-
tievame životné jubileá členov 
stacionáru, čo má tiež priaznivú 
odozvu.

Potešujúce pre stacionár je, 
že všetky akcie mali u klientov 
vynikajúcu odozvu, o čom na-
svedčujú ich verejné vyjadrenia 
a aj fotografická dokumentácia. 

Stacionár a jeho činnosť pre-
zentujeme nielen v rámci obce, 
ale ich dávame na vedomie šir-
šej verejnosti prostredníctvom 
internetu. Z pozície sociálnej 
pracovníčky publikujem člán-
ky v Rakovnických obecných 
novinách a prispievam na regi-
onálnu webstránku majgemer. 

Podľa doterajšej činnosti 
môžeme konštatovať, že ciele 
ktoré sme si stanovili na začiat-
ku môjho pôsobenia v Den-
nom stacionári pre seniorov  
v Rakovnici plním o čom sved-
čí aj spokojnosť klientov, ktorí 
očakávajú niečo nové a tešia sa 

na ďalšie naše spoločné akcie  
a stretnutia.

Za úspešnú činnosť ďaku-
jeme Obecnému úradu v Ra-
kovnici, starostovi obce. Ich 
ústretovosť, pomoc v každej 
oblasti, spolupráca, nám napo-
máhajú skvalitňovať a rozširo-
vať činnosť k trvalej spokojnos-
ti klientov. 

Z nášho pohľadu sa ukázalo, 
že stacionár v Rakovnici má 
svoje opodstatnenie, význam, 
úlohy, činnosť pre obohatenie  
a spestrenie života klientov.

Mgr.Erika Gallová

obci a prispeli akýmkoľvek 
spôsobom k jej rozvoju, ožive-
niu spoločenského, kultúrneho 
i športového života.

 V prichádzajúcom Novom 
roku Vám v mene svojom  
a tiež i v mene mojich spolu-
pracovníkov,  poslancov obec-
ného zastupiteľstva, prajem 
veľa síl a šťastia v každoden-
nom živote. Prijmite, prosím, 
aj želanie pevného zdravia, 
vzájomného pokoja a harmó-
nie, zlepšenie medziľudských 
vzťahov, nech nás v našej obci 
nezaťaží nezamestnanosť. 
Rozdávajme okolo seba dobrú 
náladu, usilujme sa prekonať 
zlo dobrom a ceňme si to, čo má 
naozaj hodnotu. 

Prajem Vám šťastný, vese-
lý, úspešný celý rok 2014.

Ľuboš Lešták

Novoročný príhovor
starostu obce

Predjarný pohľad na Plešiveckú planinu. Foto: Jaroslav Német

1327  2014

Denný stacionár pre seniorov v Rakovnici je v sprá-
ve obce Rakovnica na základe prechodu pôsobnosti 
na úseku sociálnej pomoci v oblasti sociálnych slu-
žieb. Je zriadený v rámci opatrovateľskej služby a ur-
čený pre starších občanov. 
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 Pribudli nám
Ako ste si všimli, počas Vianoc 
nám pribudla LED výzdo-
ba okolo nášho „námestíčka“.  
Okrem toho bola aj v miestnej 
časti Hostinec. Spočítali sme 
ich. Obec rozvešaním desia-
tich ozdôb prispela k príjem-
nejším sviatkom. 

 Zberné miesta
Na plasty máme zberné mies-
ta. Nachádzajú sa v obci pri 
Máťašovi dom č. 194, pri bý-
valej materskej škole, v časti 
na „Piasku“ pri altánku, na 
„Bujačnici“. Na “Hostinci“ sú  
pri Popálených dom číslo 91, 
pri Králikovcoch dom č. 102. 
V deň vývozu do 9:00 hod. 
občania môžu doniesť vrecia 
s plastom na najbližšie zberné 
miesto. Obec zberom plastov 
a vytvorením zberných miest 
získa polročný vývoz plastov 
zadarmo. Predtým sa za vývoz 
plastov platilo v mesačných 
faktúrach.

 Volebný rok
 Rok 2014 bude volebný. Voliť 
budeme prezidenta republi-
ky, poslancov do EP a potom 
budú komunálne voľby. Voľ-
by starostu obce a poslancov 
obecného zastupiteľstva roz-
hodnú o spôsobe ďalšieho na-
predovanie obce. 

 Vianočný stromček
Každý rok máme v centre obce 
pekný vianočný stromček. 
Obec ho každoročne získava 
ako dar pre všetkých od našich 
občanov. Tohto roku darcom 
bola Zuzana Gallová u Paseky.

 Zasadali
Dňa 25.11.2013 zasadal v Ra-
kovnici výbor Slovesu. Zhod-
notené boli akcie počas roka, 
plán práce.

 Mikroregión
Starosta obce sa zúčastnil 
na zasadnutí mikroregiónu 
29.11.2013. Účastníci zhod-
notili kalendárny rok a prero-
kovali zamerania činnosti na 
rok 2014. Podrobnejšie rieši-

li aj aktivačné práce a ďalšie 
otázky spojené s rozvojom re-
giónu a obcí.

 Zabezpečil
Starosta obce zabezpečil po-
sypový materiál v predstihu 
už 19. 11. 2013 na celú zimu 
v celkovom množstve 40 ton. 

 Boli ocenení
Dňa 21.11.2013 na Radnici   
v Rožňave boli ocenení darco-
via krvi aj z našej obce. Bron-
zovú medailu získal Mário 
Hlaváč, zlatú medailu obdržal 
Peter Turcsanyi.

 Pripojenie na vodovod
Multifunkčná budova OcÚ, 
stacionár, Dom smútku boli  
v roku 2013 pripojené na ve-
rejný vodovod.

 Zbúrané
Suché verejné WC pri Dome 
kultúry bolo 19.11.2013 zbú-
rané. Získali sa tak parkova-
cie miesta i možnosť realizo-
vať dobré nápady na peknom 
priestore. 

 Ukončená prevádzka
Dňa 27.11.2013 bola ukonče-
ná prevádzka obecného vodo-
vodu.

 Vyskúšali sme
Od prvého januára sú chodci 
povinní večer nosiť reflexné 
označenie. Vyskúšali sme to. 
Časť cesty po Hostinci sme 
išli bez označenia. Vodiči nás 
zbadali neskoro. Bolo to veľmi 
rizikové. Pri použití reflexky 
nás vodiči už zďaleka obchá-
dzali. Vo vlastnom záujme  
a pre osobnú bezpečnosť re-
flexné označenie je výborné.  

 Prísediaci
Obecné zastupiteľstvo na 
svojom riadnom  zasadnutí  
v roku 2013 znovuzvolilo prí-
sediacich na Okresnom súde 
v Rožňave. Zvolená bola Ing. 
Monika Genčiová a Mária 
Hencelová. Funkčné obdobie 
trvá od roku 2014 do roku 
2017.

 Výzdoba
Vianočná výzdoba v roku 2013 

bola oveľa pestrejšia, krajšia. 
Okrem obce sa o to pričinili 
aj občania. Nebolo jedinej uli-
ce na ktorej by chýbali pekné, 
zaujímavé, nádherne farebné 
výzdoby

 Milo prekvapili
Nový rok sme privítali na „ná-
mestíčku“. Po údere polnoci sa 
spievala naša hymna. Staršia 
generácia s potešením kon-
štatovala, že naša mládež sa 
prezentovala svojim zvučným, 
čistým hlasom.

 Odstránené
Pri vstupe z orechovej aleje na 
hlavnú cestu v časti Hrabina 
už nepocítite, pri ceste autom, 
nárazy na pneumatiky. Dva 
betónové pásy boli odstráne-
né 7. januára 2014. Obec to 
zrealizovala sama. Dôvodom 
tejto činnosti bolo, že pôvodca 
nerovnosti na ceste nebol zná-
my. Týmto úkonom sa predišlo 
zbytočným škodám na autách.

 Uložená
Vianočná LED výzdoba bola 
odmontovaná a uložená 9. ja-
nuára t.r.

 Tuje
Obvodný úrad pre životné 
prostredie, za vypílenie troch 
kusov smrekov na obecnom 
cintoríne, určil náhradnú vý-
sadbu. Obec vysadí 20 kusov 
tují. Budeme mať dva druhy  
a to západné a smaragdové.

 Územné konanie
Stavebný úrad začal stavebné 
konanie na umiestnenie stav-
by „Rekonštrukcia miestnych 
komunikácii v obci Rakovnica 
– oporný múr“. Obec Rakov-
nica splnomocnila mandatára 
Ing. arch. L. Timura na zastu-
povanie vo veci zabezpečenia 
projektov k stavebnému povo-
leniu na rekonštrukciu miest-
nych komunikácií.   

 Začala sa prebúdzať
Začiatkom januára tohto roku 
sa aj v Rakovnici začala prí-
roda prebúdzať. Kry, stromy 
(aj ovocné) mali naliate puky 
akoby bol marec. Rozkvitli aj 
sedmokrásky. 

 Mini príbeh
Po pokojnej ulici išiel zamysle-
ný človek. Zrazu, nečakane, sa 
ozval zúrivý brechot psa. Na-

sledovalo zľaknutie, šok, stres, 
nepokoj občana. Veľmi, veľmi 
nepríjemné! Nenahneval sa 
na psa, ale na jeho majiteľa. 
Nenaučil ho základné pra-
vidlá správania. Denne okolo 
psa prechádzajú ľudia. Mal 
si už zvyknúť na ľudský pach  
a zbytočne neštekať. Nikdy nie 
je vinný pes za to čo robí, ale 
jeho majiteľ!

 Diskotéka
Poprvýkrát Obec Rakovnica 
a Colors Club uviedli Disco 
madness, exkluzívnu párty 
25. januára v našom Dome 
kultúry. O dobrú hudbu sa 
starali traja disdžokeji (DJ).  
S hudbou bolo spojené, skĺbe-
né osvetlenie a laserové pred-
stavenie, show.

 Výročie
Videopremietanie na Silvestra, 
zo života v obci, minulý rok 
oslávilo piate výročie. Prvýkrát 
sa prezentácia uskutočnila  
v roku 2008. V nasledujúcom 
roku nebola. Od roku 2010 
sa koná pravidelne. Za touto 
zaujímavou akciou stoja ľudia, 
ktorí v prvom rade zbierali ce-
loročný fotomateriál. Pravidel-
ne sa zúčastňovali na všetkých 
akciách v obci a zaznamená-
vali ich. Finálne spracovanie 
a premietanie realizoval Ing. 
Miroslav Genči. Vďaka ce-
lému kolektívu občania mali 
možnosť pozrieť si udalosti 
konkrétneho roka.

 Orgány LPS a ich zloženie
Výbor LPS

Predseda: 
Ján Dányi

Podpredseda: 
Mária Hencelová

Tajomníčka: 
Danka Gonosová

Pokladník: 
dočasne ho zastupuje

predseda LPS
Domáci hospodár: 

Ivan Lörinc
Dozorná rada

Predseda: 
Milan Lorko

Členovia: 
Ladislav Kováč, 
Anna Sedláková

Odborný lesný hospodár
Milan Štefanko

Číslo 1    Február 2014

    Krátke
informácie
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Spomienkovú pobožnosť 
otvoril miestny farár Mgr. Pe-
ter Székely. Súčasťou pobož-
nosti bolo literárno-drama-
tické pásmo, ktoré pripravili 
a predniesli členky ZPOZ-u. 
Pásmo bolo zamerané na život, 
tvorbu a pôsobenie P. E. Dob-
šinského v miestnej farnosti. 
Hudobný doprovod počas po-
božnosti a sólo spev mala Mgr. 
M. Gadušová. Na akcii sa 
okrem veriacich zúčastnili: sta-
rosta obce Ľ. Lešták, poslanci 

Po kultúrnom programe žien 
zo ZPOZ-u, členiek JDS sa 
ujal slova predseda ZO Mgr. 
Fabián. Privítal prítomných 
hostí a členov. Vo svojom prí-
hovore sa zameral na najkrajšie 
sviatky roka – Vianoce. Jeho 
slová oslovili a potešili všet-
kých prítomných. Svoj prího-
vor ukončil peknými želania-
mi: „Nech Vám radosť žiari  
z očí celučičký rok a nech šťastie 
sprevádza každý deň Váš krok. 
Nech sa starosť všetka zruší  
a nech vládne pokoj v duši. Čo 
bolelo, nech sa zahojí, čo tešilo, 
nech sa zdvojí. Aby boli v no-
vom roku iba slzy šťastia v oku“.

V závere svojho vystúpenia 
odovzdal spolu s členom pred-
sedníctva OO JDS v Rožňave 
JUDr. Klobušníkom  ďakov-
né listy Krajskej organizácie  
v Košiciach OcÚ v Rakovnici, 
starostovi obce p. Leštákovi, 
Mgr. M. Sabovej, Dr. J. Sabo-
vi za aktívny prístup k našej 
ZO, či už priestormi, sponzor-
stvom, kultúrnym programom, 
propagáciou. 

Pred podávaním chutnej 

Úcta k starším by sa nemala 
dodržiavať nasilu, z donútenia, 
ale z lásky k starkým. Veď kto 
by vedel rozprávať lepšie roz-
právky ako  starí rodičia? Ale 
toto ani zďaleka nie je všetko,  
v čom sú starí rodičia výni-
moční. Sú to ľudia s mimo-
riadne veľkými skúsenosťami, 
ktoré vedia rozprávať pomo-
cou rozprávok, príbehov a sú  
v nich spomenuté aj všetky zá-
žitky, ktoré v tej dobe prežili. 
Jeseň je obdobím umeleckých 
diel prírody, ktorá je krásna 
ako paleta. Stromy ohromujú 
pestrými farbami. Takýmto 
krásnym umeleckým dielom je 
aj človek v jeseni života.  

V podobnom duchu pri-
vítala seniorov obce dňa 
30.októbra 2013 Mgr. Erika 
Gallová, pracovníčka den-
ného stacionára, ktorá celé 
podujatie konferovala. Zvlášť 
privítala starostu obce, poslan-
cov, predsedu ZO JDS. Slovo 
odovzdala starostovi obce Ľu-
bošovi Leštákovi, ktorý poďa-
koval seniorom za ich dote-

Naša významná osobnosť si zaslúži, 
aby na ňu spomínali všetky generácie

Ing. M. Genčiová, Ž. Néme-
tová, predseda ZO SZPB Ing. 
O. Lorko, predseda ZO JDS 
Mgr. L. Fabián. Milými hos-
ťami boli predstavitelia okres-
nej organizácie MS, Domu 
Matice slovenskej v Rož- 
ňave Ing. Z. Hálková, Bc. M. 
Lada a pani M. Hálková.

Po ukončení pobožnosti sa 
prítomní hostia stretli v obec-
nom klube na malom spo-
mienkovom posedení. V druž-
nej debate rozobrali niektoré 

Vysoká účasť, výborná kapustnica, 
skvelá hudba, oceňovanie

kapustnice sa prítomným 
prihovoril p. Hlaváč modlit-
bou, zvykom našich predkov 
a zaželal všetkým dobrú chuť. 
Súčasťou posedenia bola aj vý-
stavka, ukážka nášho známeho 
zberateľa starožitností p. Emi-
la Koltáša. Tá zaujala všetkých 
a pripomínala časy minulé. 
Veci, výrobky, technika, aké sa 
v minulosti používali, uchváti-
li.Mnohí si pospomínali na to, 
ako im v nedávnej minulosti 
dobre slúžili.

Aj ukážky zaujímavého via-
nočného pečiva neostali bez 
povšimnutia. Hlavnú pozor-
nosť a obdiv mu venovali naj-
mä ženy.

Prekrásny večer zavŕšili 
Starovlachovci,ktorí hrali na 
počúvanie i do tanca. Piesne 
mladosti oživili spomienky na 
mladé časy. Zvyky a obyčaje 
našich predkov prezentované  
v čase konania posedenia 
13.decembra 2013 umocnili 
príjemnú atmosféru. Vďaka 
patrí všetkým, ktorí sa podie-
ľali na podujati.  Bolo to skvelé.

            Mgr. L. Fabián

Krásni mladí ľudia 
sú hračkou prírody, 
ale krásni starí ľudia 
sú umelecké diela

rajšiu prácu v prospech obce, 
celoživotné skúsenosti, ktoré 
odovzdávajú mladšej generá-
cii. Zaželal im veľa úspechov 
do ďalšieho života  v prospech 
rodiny a spoločnosti. V závere 
príhovoru symbolicky,na znak 
spomienky na predchádzajú-
ce generácie, zapálil sviečku 
v podvečer sviatku Pamiatky 
zosnulých. Aj takouto formou 
pripomenul, že na ich zásluhy 
v rozvoji obce nezabúdame.

V kultúrnom programe, za-
meranom na všetky obdobia 
života, vystúpili deti z obce, 
dvojičky Koltášové z MŠ Štít-
nická v Rožňave, deti z MŠ 
v Rudnej pod vedením svo-
jej riaditeľky. Svojím vystú-
pením prispeli ku krásnemu  
podujatiu aj členovia ZPOZ-u, 
vedení Mgr. Máriou Sabovou. 
Predseda JDS poďakoval obec-
nému zastupiteľstvu a staros-
tovi obce za pekné, príjemné 
podujatie a za realizovanie me-
siaca úcty k starším, i za to, že 
nezabúdajú na seniorov aj po-
čas roka.           Mgr. L. Fábian

otázky činnosti a spolupráce 
spoločenských združení,  orga-
nizácií  v obci. V závere všetci 
svorne konštatovali, že taká 
významná osobnosť, akou bol 

P. E. Dobšinský, si jednoznačne 
zaslúži to, aby na neho spomí-
nali všetky generácie.
 Katarína Nociarová
  predsedníčka MO MS

Účastníci pobožnosti. Foto: Dr. Sabo

Dňa 27. októbra 2013 sa v miestnom kostole ECAV 
konala spomienková pobožnosť pri príležitosti 128. vý-
ročia úmrtia nášho slávneho gemerského rodáka Pav-
la Emanuela Dobšinského . Pavol Dobšinský bol slo-
venský evanjelický kňaz, folklorista a zberateľ ľudovej 
slovesnosti, ktorý sa radí do obdobia romantizmu a bol 
jedným zo spisovateľov štúrovskej generácie.

Október. Pre niekoho znamenal radosť z posledných 
slnečných dní, niekomu bolo ľúto, že sa pomaly začína 
zima, ale okrem toho všetkého vieme, že október bol aj 
mesiacom úcty k starším ľudom. 

Už sa stalo tradíciou, že ZO JDS organizuje pre svo-
jich členov posedenie „Pod jedličkou“. Všetkých nás milo 
prekvapila účasť našich členov. Z 56-tich sa zúčastnilo 50 
členov a 9 hostí. Medzi hosťami nechýbal starosta obce p. 
Lešták, poslanci obce Ing. Genči, Ing. Genčiová a p. Ne- 
metová. Po prvýkrát sa zúčastneným predstavila senior-
ská hudobná skupina z Vlachova – „Starovlachovci“. 
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Novela zákona č. 8/2009 
Z. z. o cestnej premávke na-
dobudla účinnosť 1. januára 
2014. Hlavným cieľom návr-
hu je legislatívna úprava za-
vedenia Národnej evidencie 
vozidiel a zapracovanie európ-
skych pravidiel zjednodušujú-
cich cezhraničnú výmenu in-
formácií o deliktoch na úseku 
bezpečnosti cestnej premávky. 

Zefektívnenie 
procesov evidenč-

ných úkonov
Podstatou návrhu novely 

zákona o cestnej premávke 
je elektronizácia evidenč-
ných služieb, ktoré sa tý-
kajú motorových vozidiel  
a uľahčenie administratívy 
tak pre štátne orgány, ako aj 
pre občanov. Ide o rýchlejšie, 
efektívnejšie a jednoduchšie 
vykonávanie zmien v evi-
dencii vozidiel ako je napr. 
kúpa/predaj vozidla, zmena 
farby vozidla, zmena bydlis-
ka, atď. Elektronické služby 
by mali byť sprístupnené  
v prvom polroku 2014. Všet-
ky tieto úkony musia dnes 
občania osobne nahlasovať 
na dopravných inšpektorá-
toch. V budúcnosti sa budú 
vykonávať aj elektronicky 
prostredníctvom nového 
občianskeho preukazu s či-
pom a osvedčenia o evidencii  
v podobe plastovej kartičky. 
Pomocou týchto dokladov 
sa bude môcť občan prihlá-
siť cez internet do systému 
a podať žiadosť o akýkoľvek 
evidenčný úkon. Pokiaľ pôjde  
o evidenčný úkon, ktorý bude 
znamenať zmenu vo vlast-
níckych právach k vozidlu, 
bude sa vyžadovať aj zaruče-
ný elektronický podpis. Ob-
čania budú odbremenení 

Informácie a postrehy k zmenám 
v zákone o cestnej premávke

od vybavovania jednej zá-
ležitostí na dvoch rôznych 
úradoch. Napríklad v súčas-
nosti pri montáži ťažného 
zariadenia alebo pri zapísa-
ní alternatívnych rozmerov 
pneumatík netreba ísť najprv 
na Okresný úrad – odbor 
cestnej dopravy a pozem-
ných komunikácií a potom 
na dopravný inšpektorát. Po 
novom sa budú dať tieto veci 
vybaviť už len na dopravnom 
inšpektoráte. V súčasnos-
ti ak vlastník chce dočasne 
vyradiť vozidlo z evidencie, 
pretože ho nebude dlhší čas 
používať, nemusí tak urobiť 
na  Okresnom úrade – odbor 
cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií a následne odo-
vzdať tabuľky s evidenčným 
číslom a dokladmi na polícii. 
Počnúc 1. januárom 2014 sa 
tento úkon vybavuje už iba 
na polícii. Naopak, pri pre-
stavbe vozidla sa všetko vrá-
tane dokladov vybaví priamo 
na Okresnom úrade – odbor 
cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, nebude potreb-
né ísť aj na políciu, ako bolo 
tomu doteraz.

Odovzdanie a likvi-
dácia vozidla

Odovzdanie a likvidácia 
vozidla bude už oveľa jed-
noduchšia, a to vďaka novele 
zákona č. 223/2001 Z.z. o od-
padoch, ktorou sa § 51 dopĺňa  
o odseky 10 a 11. 

Doteraz platilo – ak aj vo-
zidlo už fyzicky neexistova-
lo, ale stále nebolo vyradené  
z evidencie, muselo mať po-
vinné zmluvné poistenie zo 
zákona, ako aj STK, čo bolo 
v niektorých prípadoch ne-
možné splniť. Zároveň musel 
držiteľ vozidla pri odhlásení 

predložiť okrem týchto potvr-
dení aj potvrdenie o likvidácii.

Od 1.1.2014 to bude jedno-
duchšie – stačí, ak držiteľ vo-
zidla zaplatí do Recyklačného 
fondu poplatok (50, 100 alebo 
150 EUR – podľa roku výroby 
vozidla, resp. počtu rokov od 
prvej evidencie) a na základe 
potvrdenia obvodného úradu 
životného prostredia odhlási 
vozidlo na dopravnom inšpek-
toráte.

Ďalšie zmeny 
dôležité pre občana
Pri rýchlom nájdení strate-

nej/ukradnutej tabuľky s evi- 
denčným číslom alebo osved- 
čenia o evidencie sa nebu-
dú musieť vydávať nové, ale 
budú sa môcť naďalej pou-
žívať, ak ešte neboli vydané 
nové tabuľky/doklady. 

Za poplatok 165,50 EUR 
za tabuľku sa umožní prí-
padným záujemcom získať 
tabuľku s konkrétnym evi-
denčným číslom - vyberú si  
z tých, ktoré bude mať do-
pravný inšpektorát k dispo-
zícii.

Doklady o zdravotnej a psy- 
chickej spôsobilosti viezť 
motorové vozidlo sa budú 
vydávať dvojmo – jeden pre 
posudzovanú osobu a druhý 
bude musieť posudzujúci le-
kár/psychológ do 5 dní zaslať 
orgánu Policajného zboru. 
Cieľom je eliminovať falšo-
vanie dokladov.

Postihy, zákazy, 
nové povinnosti

Vzhľadom na fakt, že vo-
diči jazdia disciplinovanejšie, 
k čomu dopomohli aj nové 
opatrenia a preventívno-
-bezpečnostné akcie, minis-
terstvo navrhlo na základe 
dobrých výsledkov v oblasti 
cestnej premávky znížiť po-
kuty pre motoristov za bežné 
priestupky. Doposiaľ za ne 
dopravná polícia mohla uk-
ladať pokuty až do výšky 60 
EUR, po novom to bude len 
50 EUR. Rozširuje sa zákaz 
jedenia, pitia a fajčenia po-

čas jazdy aj na spolujazdcov 
všetkých vozidiel kategó-
rie L (motocykle, trojkolky  
a štvorkolky). V súčasnos-
ti platí tento zákaz len pre 
spolujazdcov na mopedoch  
a motocykloch.

Reflexné prvky 
aj v obci

Ďalšou veľmi podstatnou 
zmenou je, že sa rozširuje po-
vinnosť chodcov idúcim po 
krajnici alebo po okraji vozov-
ky. Tí už od 1. januára 2014 
musia mať za zníženej vidi-
teľnosti reflexné prvky, alebo 
reflexný bezpečnostný odev 
nielen mimo obce, ale aj v nej. 

Zmeny z roku 2013, 
domáce traktory 
sú už na cestách

Len od nedávna, konkrétne 
od 1.9.2013 u nás platí , že aj 
podomácky vyrobené trak-
tory môžu jazdiť po cestách. 
Avšak len po cestách III.trie-
dy, miestnych a účelových ko-
munikáciách a nie za zníženej 
viditeľnosti. Navyše musia 
mať pridelené špeciálne evi-
denčné číslo s písmenom „C“, 
o ktoré musí majiteľ požiadať 
na dopravnom inšpektoráte 
podľa miesta trvalého bydlis-
ka na základe žiadosti. Špe-
ciálne čísla sú vydávané na  
3 roky a vydanie jednej ta-
buľky s EČ je spoplatnené 
vo výške 33 EUR. Takéto 
traktory sú však oslobodené 
od absolvovania technickej či 
emisnej kontroly. 

Verím, že hoci je zmien 
viacero, postupne sa po uve-
dení do praxe zaradia do 
pravidiel cestnej premávky  
a do povedomia vodičov 
a občanov, pokiaľ si na ne 
zvyknú. Predsa len, viaceré sú 
prijaté najmä preto, aby obča-
nom uľahčili administratívne 
úkony ohľadom ich vozidla a 
zvýšili bezpečnosť na cestách. 

Buďte opatrní, ostražití  
a tolerantní voči ostatným, 
aby ste stále bezpečne a zdra-
ví došli do cieľa.
 Mjr. Mgr. Ladislav Furman
 riaditeľ okresného 
 dopravného inšpektorátu

Číslo 1    Február 2014

Na základe pozitívnych ohlasov zo stretnutia se-
niorov pri Studničke na jeseň uplynulého roka  
a tam prezentovanej besedy k prevencii, bezpečnosti 
a ochrane života a zdravia v súvislosti s cestnou pre-
mávkou, Vám chcem opäť teraz touto cestou priblížiť 
podstatné zmeny a informácie. 
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Záber pred štartom.  Foto na str.: Súkromný archív

Nás upútalo jeho rozhod-
nutie zúčastňovať sa na vytr-
valostných behoch. Zaujímalo 
nás, ako sa k tomu prepracoval.

Čo Vás viedlo k tomu, aby ste 
sa venovali tejto športovej 
činnosti?

Mojou hlavnou motiváciu 
bolo dokázať samému sebe, že 
pokiaľ investujem do určitého 
cieľa čas a energiu , dokážem 
zvládnuť aj výzvy, o ktorých 
by som povedal, že nie sú  
v mojich silách. A čiastočne 
ma motivovalo tiež získanie 
lepšej kondície a zlepšenie 
zdravotného stavu súvisiaceho 
so športovými aktivitami.

Akú ste mali taktiku, prípra-
vu na zvládnutie náročného 
telesného výkonu?

Príprava na zvládnutie tohto 
výkonu pozostávala z dvoch 
častí. Prvou bola zmena stra-
vovacích návykov, čo obsaho-
valo najmä vyradenie zákus-
kov a pochutiniek z jedálnička 
a zaradenie viac ovocia ako 
zdroj cukrov, potrebných na 
podávanie výkonu. Druhá časť 
bol tréningový plán, v ktorom 
som v priebehu niekoľkých 
mesiacov striedal pravidelný 
bežecký tréning s cyklistikou. 

Ktoré podujatia ste absol-
vovali a s akým výsledkom?  
K čomu Vás to motivovalo?

Doteraz som sa zúčastnil  
Medzinárodného maratónu 
mieru v Košiciach dvakrát  – 
dňa 2.10.2011 na minimara-
tóne a dňa 7.10.2012 na šta-
fete, pričom v roku 2013 som 
bol prihlásený na polmaratón 
Medzinárodného maratónu 
mieru v Košiciach,  avšak krát-
ko pred štartom som si zranil 
členok a nemohol som sa zú-
častniť samotného štartu. Čo 
sa týka výsledkov, pri štafete 
sme skončili ako družstvo na 
74 mieste. A hlavnou motivá-
ciu bolo byť súčasťou bežcov  
z celého sveta, nie len organi-

Treba sa rozhodnúť a ísť za svojím cieľom

zátorom, ako tomu bolo nie-
koľko rokov predtým. 

Paralelne sa aktívne zúčast-
ňujete aj iných športových 
aktivít. Čo medzi nimi u Vás 
dominuje?

Hlavnou športovou akti-
vitou, ktorej venujem najviac 
času, energie a z toho tiež ply-
núcich financií,  je cyklistika. 
Dôvodom je najmä to, že za 
relatívne krátky čas sa doká-
žem presunúť na veľké vzdia-
lenosti a tiež na miesta, ktoré 
sú dosť aj viac odľahlé a bež-
ne neprístupné automobilom. 
Poriadnu dávku adrenalínu 
som mal  počas letu v špeciál-
nom športovom lietadle, kde 
som pocítil poriadne preťa-
ženie organizmu, krkolomné 
otočky, let dole hlavou a ďalšie 
špeciálne letecké akrobacie. 
Bol to mimoriadne silný záži-
tok, ktorému sa vyrovnal snáď 
už len tandemový zoskok pa-
dákom z výšky viac ako 4000 
metrov, ktorý by som si tak-
tiež rád ešte zopakoval.  Ďalší 
nezabudnuteľný zážitok sme  
s partiou prežívali  pri noč-
nom výstupe na Kráľovú  hoľu,   
pretože sme sa dozvedeli, že  
v tejto oblasti sa hojne vysky-
tuje medveď hnedý a podľa 
každoročných správ sa s ním 
stretne niekoľko turistov, čo 
môže byť veľmi nepríjemné.   

Máte svoj vzor?
Žiaden vzor vo svojom ži-

vote nemám. Venujem sa všet-
kým činnostiam len preto, že 
ma bavia a pomáhajú mi pre-
čistiť si hlavu od práce alebo 
od celkového stresu, ktorý  
v dnešnej dobe asi trápi väčši-
nu ľudí.  

Čo je Vašim cieľom, métou?
Ako som už spomínal, v ro- 

ku 2013 som musel na posled-
nú chvíľu presunúť svoj štart 
na medzinárodnom maratóne 
mieru kvôli zraneniu, takže 
mojim cieľom je zúčastniť sa 

v nastávajúcom  roku a zabeh-
núť polmaratón Medzinárod-
ného maratónu mieru v roku 
2014  v čase lepšom ako hodi-
na 45 minút. 

Na ktorú akciu najradšej spo-
mínate?

Najradšej spomínam  na 
akciu, ktorá však nemá nič 
spoločné s behom. Tento rok 
na začiatku leta som sa zúčast-
nil časti Púte Svätého Jakuba 
v Španielsku (známa aj ako  
Trasa pútnikov do Santiago 
de Compostela) , kde som 
prešiel v priebehu jedného 
týždňa 160km (celková trasa 
má 860km, avšak z časových 
dôvodov nebolo možné ab-
solvovať ju celú), pričom som 
stretol ľudí z celého sveta, poč-
núc Českom a Maďarskom, 
končiac krajinami ako Sever-
ná Kórea alebo Nový Zéland. 
Bola to veľmi náročná, avšak 
zaujímavá akcia a niekedy  
v budúcnosti mám v pláne ab-
solvovať celú trasu púte. 

Zmenil sa Váš životný štýl, 
zdravotný stav pri vyššej 
športovej záťaži?

Môj životný štýl sa roz-
hodne zmenil. Zlepšilo sa mi 
stravovanie a zlepšili sa mi 
aj návyky, takže po príchode  
z práce nesadnem automa-
ticky za počítač ako pred pár 
rokmi, ale chodím von a vyu-
žívam voľný čas, ktorý mám. A 
musím potvrdiť, že zdravotný 
stav sa mi tiež zlepšil. Cítim sa 

Pán Ing. Martin Genči, občan Rakovnice, absolvent 
Technickej univerzity v Košiciach, sa orientuje na roz-
víjanie vedomostí z oblasti počítačových sietí. V súčas-
nosti pracuje v priemysle informačných technológií.  
Okrem práce sa venuje rozličným športovým aktivi-
tám a stavbe modelov z papiera alebo plastu. V histórii 
našej obce je prvým maratóncom.

lepšie a tiež som odolnejší voči 
vonkajším vplyvom.

Čo odkážete rovesníkom, 
mladým ľuďom a ďalším záu-
jemcom  vo vzťahu k aktívne-
mu športu?

Najdôležitejšie je rozhodnúť 
sa pre niektorý šport  a aby to 
bolo z vlastného vnútra. Po-
kiaľ je motivácia vonkajšia, 
nebude to mať želaný efekt, 
pretože bez potešenia, ktoré 
nám daná aktivita prinesie, je 
to skôr trest. A začať sa dá aj 
maličkosťami, ktoré si vlastne 
niekedy neuvedomujeme. Na-
príklad:  Ak je príležitosť cho-
diť pešo, namiesto automobilu, 
tak to využiť, alebo využívať 
namiesto výťahov schody. Nie 
je to nič veľké, ale  aj to sa po-
číta. Ako som už spomenul,  
treba sa venovať športu, ktorý 
nás baví a máme z neho radosť. 

     Za rozhovor ďakujú RON.

Číslo 1    Február 2014

Ing. M. Genči
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Deti do 10 rokov spolu  
s rodičmi postupne zaplňovali 
priestor. Netrpezlivo očakáva-
li príchod Mikuláša – Deda 
Mráza. Zrazu sa od Rožňavy 
zjavil koč, ktorý ťahali nádher-
né sivobiele kone. V koči sedel 
on, spolu so svojim sprievo-
dom. 

Jeho príchodom všetko ožilo. 
Detské očká pozorne sledo-
vali, čo sa bude diať. Po jeho 
príhovore k deťom, rodičom  
a ostatným prítomným nasle-
dovalo rozdávanie darčekov. 
Nezabudol na nikoho. Pre isto-
tu to mal napísané na papieri.

Spoločné stretnutie začalo 
premietaním záberov z ce-
loročných udalostí, ktoré sa 
uskutočnili v obci. Prezentá-
cia bola perfektne pripravená. 
Oslovila všetkých prítomných  
a zaujala každého. Oslavy  
a udalosti sa striedali. Bolo 
ich neúrekom. Čas bežal. Len 
čo sa premietanie blížilo ku 
svojmu vrcholu bola tu polnoc  
a s ňou Nový rok 2014.

Privítali sme ho spievaním 
našej hymny. Po nej nasle-
doval novoročný príhovor 
starostu obce Ľ. Leštáka. Po 

A bola radosť

Premietanie záberov 
z celoročných udalostí, 
ohňostroj, teplé občerstvenie

Hodnotenie ZPOZ-u

Dostať darček nebolo jed-
noduché. Podmienkou bola 
báseň alebo pieseň. Každé 
dieťa sa niečím prezentovalo. 
Všetci sme svorne konštatova-
li, že v obci máme šikovné deti. 
Koľko ich bolo? Štyridsaťštyri. 
Radosť bolo pozerať sa na ne, 
aké boli šťastné.

Po rozdaní darčekov sa Mi-
kuláš s deťmi rozlúčil. Od-
cválal k ďalším. Našim deťom 
ostali nielen darčeky, ale aj 
pekné, milé spomienky.

Mikuláš prišiel na koči. Sľú-
bil deťom sneh a ten 6. decem-
bra napadal.              -js-

jeho ukončení vypukol úžasný 
ohňostroj. Tým to neskončilo. 
Postupne temer zo všetkých 
svetových strán sa na obecný 
ohňostroj nadviazali súkrom-
né, firemné ohňostroje. 

Bolo nám dobre. Navzá-
jom sme sa vyobjímali, želali 
si len to najlepšie. Teplé ob-
čerstvenie v podobe prevare-
ného vína oteplilo uzimených 
občanov. Vďaka ochotným, 
srdečným, milým ľuďom, kto-
rí boli zainteresovaní do prí-
pravy a realizácie akcie všetko 
bolo OK.               -sb-

Aj v  roku 2013 bola hlav-
nou činnosťou ZPOZ-u dôs-
tojná rozlúčka so zosnulými. 
ZPOZ ideovo i organizačne 
vedie Mgr. Mária Sabová, má 
12 členov, z toho je jeden muž. 
V uplynulom roku ZPOZ 
spolupracoval s Obecným úra-
dom, s poslancami OZ, s Jed-
notou dôchodcov Slovenska, 
so SZPB, s Maticou Sloven-
ska, s Evanjelickým cirkevným 
zborom . Členovia sa zišli na 
24 nácvikoch, prispeli k dôs-
tojnej rozlúčke so zosnulými 
na 7 občianskych obradoch, 
predstavili sa so svojimi pekný-

mi programami na 5 verejných 
vystúpeniach. Prispeli pekným 
literárnym pásmom na boho-
službe v našom evanjelickom  
kostole pri spomienke na 128. 
výročie úmrtia Pavla Emanue-
la Dobšinského.  Osobitný prí-
hovor za poslancov OZ pred- 
niesla p. Ing. Monika Gen-
čiová, v ktorom poukázala na 
význam a potrebu pôsobenia 
ZPOZ-u v obci. Starosta obce 
p. Ľuboš Lešták poďakoval 
členom ZPOZ-u za ich prá-
cu a vyjadril podporu svoju 
a aj obecného zastupiteľstva  
v ich ďalšej činnosti.       -bď-

Záber z prezentácie za rok 2013. Účastníci zasadnutia ZPOZ-u. Foto na str.: Dr. Sabo

Bol to zážitok a paráda. 

Slávnostný príchod Mikuláša 

Číslo 1    Február 2014

Mikuláš sa v obci oslavuje už dlhšiu dobu. V roku 
2013 bol 5. decembra v popoludňajších hodinách. Na 
našom „námestíčku“ stál statný vyzdobený smrek. Pod 
ním na zemi prestretý koberec a kreslo pre Mikuláša. 

Obecný úrad, starosta obce, obecné zastupiteľstvo sr-
dečne pozvali občanov na „Oslavu nového roku 2014“ 
dňa 31. 12. 2013 so začiatkom o 23:00 hod. na miestne 
námestíčko. Pred oslavou sa chystalo varené víno. Na 
stole, pred stacionárom, sme videli pripravenú elektro-
niku, premietací prístroj. 

Dňa 10. januára 2014 sa zišli na hodnotiacej schôdzi 
členovia Zboru pre občianske záležitosti. 
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Spoločenská
kronika

Životné jubileá
60 rokov

Viliam Miškovič  január
Jarmila Genčiová  marec

65 rokov
Ružena Dóbisová  február

70 rokov
Helena Siposová  január

Vojtech Fabian  marec
75 rokov

Ján Gallo  január
80 rokov

Terézia Sedláková  január
83 rokov

Zoltán Jesenský  január
Mária Bradáčová  marec

84 rokov
Helena Fabiánová  február
Jubilantom srdečne blahoželáme.

Narodili sa
Ronald Bradáč  november 2013
Leonard Bezeg  november 2013

Martin Kmeť  január 2014
S láskou vítame nových občanov.

Rozlúčili sme sa
 Matilda Genčiová

4. 12. 2013 – 81 ročná

 Helena Korintušová
9. 12. 2013 – 72 ročná

 Mária Dóbisová
29. 1. 2014 – 67 ročná

Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Vyznanie
Príbeh o sne a skutočnosti
Venujem
rodákom z Rakovnice
kde som sa narodila
v auguste
s príchuťou zrelých ostružín
tak dávno...

Návraty
Aj po rokoch
Aj po mnohých
Človeka zvábia návraty
Tam
kde už raz bol – svojej rodnej – 
- hoci veľkej iba – 
- ako peceň chleba
v chráme prírody

MESIAC všetkému je na vine
riadi prílivy – odlivy
a človek na ZEMI
- list na vode – 
- unášaný prúdom vĺn

V bludisku sveta
hľadá sám seba
rýchlo plynie život 
túžob sa nevzdáva.

Z letokruhu všedných dní
Hlavou v ohni
vykročí
k nultému bodu
prapodstaty svojho bytia
Podľa rodného listu
s presným určením
času a miesta.

Už stojí
kde sa odpúšťa  sentiment
dedičom dejín svojho rodu.
Slzami zmyť smútok z duše
Na pomník položiť ruže

Pobrať sa 
dedinou
Rodina – rodáci – čo ho spo-
znali
úprimne objali
Bože
taký čas srdce sa vychýli v hrudi
na šťastnejšiu stranu
zaplaví pocitom aký nezažil 
svete

Doma Bože
Doma je len doma
kde sa človek narodil.

V harmónii leta spomínajú
na časy minulé
radosti – trápenie
Hovoria o ľuďoch
zdraví - chorobe 
Úrode
Deťoch – vnúčatách
Starosta zvŕtne reč
- obec má budúcnosť – 
- dobré znamenie...

Netušia
Slnko v dôvernom dialógu
s Patrónkou dediny
tuho ich pospájalo
slnečnými lúčmi
Nateraz a navždy.

Neodchádza sa ľahko
Na rázcestí
človek má sto chutí
napísať na skalu
- aj keď zvetralú – 
naslineným prstom
MOJA RODNÁ

Dokresliť súradnice smeru
aby ani ďalší nezblúdili

Vrátia sa krajania
Vrátia
Návraty sú zakódované
v ľudskom osude
ako majú vtáci v krídlach

Vrátia ...do svojej rodnej
kde patria odjakživa

Zuzana Janáčová   

Číslo 1    Február 2014

Prvé kolo volieb sa konalo 9. novembra 2013        
 Počet oprávnených voličov: 529 Počet zúčastnených voličov: 86
 Platné hlasovacie lístky: 78 Účasť voličov v %: 16,25 %

Poradie zvolených poslancov:
 1. J. Kerekeš 47 hlasov 3. Š. Bašták 34 hlasov 5. M. Mlynár 21 hlasov
 2. J. Babič 37 hlasov  4. K. Horník 22 hlasov

Zvolený župan a počet hlasov:  Z. Trebuľa,   46 hlasov

Voľ ba župana 2. kolo dňa 23. 11. 2013
Počet oprávnených voličov:  524     Počet zúčastnených voličov:  42    Účasť voličov v %:  8,00 %

Zvolený župan a počet hlasov:  Z. Trebuľa,   31 hlasov

Výsledky volieb do VÚC v obci Rakovnica
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Členovia klubu recipročne 
organizovali brigády napr. pri 
oprave a maľovaní oplote-
nia budovy bývalej materskej 
školy, výrobe sušiaka, oprave 
stolov v Dome kultúry (DK), 
montáži roliet v sále DK, na 
ktoré prispeli sponzorským 
darom vo výške 100 eur.

Stolnotenisový klub sa za 
pomoc, podporu poďakoval 
osobným listom obecnému za-
stupiteľstvu, starostovi obce za 
materiálnu i finančnú pomoc 
v roku 2013. Z pridelených 
prostriedkov sa zakúpil hrací 
automat „Robot Roboponk 
150“ čo volení predstavitelia 
obce ocenili.

Ich žiadosť o dotáciu na rok 
2014 obecné zastupiteľstvo 
schválilo a tým vyjadrilo pod-
poru tomuto športu. 

Aktivita STK sa každým 
rokom završuje Vianočným 
stolnotenisovým turnajom o 
Pohár starostu obce. V roku 

Úspešné stretnutie plné nadšenia, zápalu

2013 sa uskutočnil v nedeľu 29. 
decembra v sále Domu kultúry. 
Do súťaže sa prihlásilo 11 hrá-
čov. Hralo sa systémom každý 
s každým. Táto forma je spra-
vodlivá, i keď časovo náročná. 
Nikomu to neprekážalo. Ani 
hráčom, ani divákom. Okrem 
hlavnej ceny, o ktorú sa súťa-

žilo, boli nachystané aj ďalšie. 
Spočiatku len deväť. Potom 
pribudli nové. Výsledné číslo? 
Jedenásť cien. Postaral sa o to 
starosta svojim sponzorstvom. 
Ďalšími sponzormi boli Štefan 
Murza st., bratia Blahútovci.

Hra každým stretnutím 
gradovala. Jedno stretnutie 
za druhým sa striedalo. Zapi-
sovatelia vyplňovali prázdne 
kolónky a tabuľa sa naplnila 

výsledkami. V popoludnajších 
hodinách turnaj skončil. Ako 
skončil? Dobre!

Výsledky stretnutí boli jas-
né. Poradie účastníkov známe. 
Nasledovalo oceňovanie. Prvé 
miesto získal Ľubomír Gallo, 
druhé Štefan Králik st., tretie 
Štefan Murza st. Ceny odo-
vzdával starosta spolu s pred-
sedom STK Š. Murzom.

Výsledkom celého stretnutia 
bolo, že každý súťažiaci dostal 
primeranú cenu. Všetkým sa 
došlo. Viete prečo? Z jednodu-
chého dôvodu. Veď išlo o hru, 
zábavu, radosť z hry, šport, vzá-
jomné stretnutie.       Dr. Sabo

Víťazi turnaja. 

Účastníci súťaže. 

Priebežné sledovanie jednotlivých výsledkov.            Foto na str.: Dr. Sabo

Pohár starostu obce.

Číslo 1    Február 2014

Stolnotenisový klub (STK) Baník Rakovnica je 
prihlásený do 5. ligy GEMER v stolnotenisovej súťa-
ži. Hráči pravidelne trénujú v pondelok a v stredu od 
18:00 do 23:30 hod. Hrací deň je piatok o 18:00 hod. 
Klub ja aktívny, životaschopný. Obec prostredníc-
tvom starostu im vychádza v ústrety. K dispozícií majú 
Dom kultúry vo vymedzenom čase, materiálnu pomoc 
i finančné dotácie.


