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Zápis do kroniky za rok 2012 bol spracovaný z materiálov uverejnených na web stránke obce,
z výročných správ organizácií a z archívnych materiálov obce.
Významné udalosti
V sobotu 10.marca 2012 sa konali predčasné voľby do NR SR po necelých dvoch rokoch
vlády Ivety Radičovej. Účasť na voľbách bola 59,11%, čo predstavuje 2 596 443 platných
hlasov. Z 26 zaregistrovaných strán a hnutí sa do parlamentu dostalo 6 strán a hnutí:
SMER - SD získal 44,41% / 1 134280 hlasov/, KDH 8,82 %, OĽaNO 8,85%, Most - Híd
6,89%, SDKÚ 6,09%, SaS 5,88%. Ostatných 20 strán a hnutí získalo menej ako 5 % a ostali
za bránou parlamentu.
150 poslaneckých kresiel si strany rozdelili nasledovne: SMER- SD získal 83kresiel, KDH
16, OĽaNO 16, Most - Híd 13, SDKÚ 11, SaS 11. Prvý krát v histórii samostatného
Slovenska zostavila vládu jedna strana.
V našej obci sa voľby konali v 2 volebných okrskoch. Výsledky hlasovania boli nasledovné:
Volebný okrsok č. 1 Kluknava:
Počet
voličov
zapísaných
v zozname
voličov
vo
volebnom
okrsku............................................................ 1 157
Počet
voličov,
ktorí
sa
zúčastnili
na
hlasovaní.................................................................................................... 742
Počet
voličov,
ktorí
zaslali
návratnú
obálku
z cudziny.......................................................................................... 3
Počet
voličov,
ktorí
odovzdali
obálku
podľa
§
30...............................................................................................739
Počet
platných
odovzdaných
hlasov......................................................................................................................728
Z 26 zaregistrovaných strán a hnutí občania odovzdali svoj hlas pre 18:
Počet platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Vol. okr. č.1 VO č.2
Zelení............................................................................................................................................
..č.1
1
Kresťanskodemokratické
hnutie.....................................................................................................č.2
143 ............. 13
Slovenská národná
strana...............................................................................................................č.4
15
................ 9
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti....................................................................................č.5
36 ................ 2
Sloboda
a Solidarita........................................................................................................................č.6
21 .................7
PRÁVO
A SPRAVODLIVOSŤ.....................................................................................................č.7
4 .................1

2

Strana
zelených...............................................................................................................................č.9
2
Ľudová strana Naše Slovensko
......................................................................................................č.10
23 .................2
SMER – sociálna
demokracia.........................................................................................................č.11
420
................61
Zmena zdola, Demokratická únia
Slovenska..................................................................................č.12
2
Národ a Spravodlivosť – naša
strana..............................................................................................č.13
5 ..................3
Komunistická strana
Slovenska......................................................................................................č.14
1...................1
MOST –
HÍD..................................................................................................................................č.16
1
99 % - občiansky
hlas.....................................................................................................................č.17
16
..................1
Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko......................................................................č.18
1...................1
Robíme to pre deti –
SF...................................................................................................................č.20
..................1
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana...............................................č.22
20 ..................6
STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY
MOJSEJOVEJ............................................................č.25
17...................4
...........
728

.............
112

Volebný okrsok č. 2 miestna časť Štefanská Huta:
Počet
voličov
zapísaných
v zozname
voličov
vo
volebnom
okrsku................................................................159
Počet
voličov,
ktorí
sa
zúčastnili
na
hlasovaní....................................................................................................114
Počet
voličov,
ktorí
zaslali
návratnú
obálku
z cudziny....................................................................................... –
Počet
voličov,
ktorí
odovzdali
obálku
podľa
§
30:..............................................................................................114
Počet
platných
odovzdaných
hlasov......................................................................................................................112
Samospráva obce
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Starosta obce: Ing. Štefan Kováč
Zástupca starostu obce: Mária Liptáková
Poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Gizela Brutovská, Emil Borza, Mgr. Jozef Franko,
Peter Gaboš, Milan Kurilla,
Bc. Eva Ondášová, Tomáš Rychnavský, Richard Saluga, Peter Zimmermann.
Hlavný kontrolór obce: Ing. Vladimír Vaščák
Zamestnanci: Gabriela Cenká, Ing. Mária Gmucová, Katarína Hanková, Oľga Kočíková,
Milan Mačuga,, Ľubomíra Uličná.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva boli vykonávané podľa schváleného plánu práce.
Počet riadnych zasadnutí: 5
Počet mimoriadnych zasadnutí: 2
Obecné zastupiteľstvo (OcZ) prejednávalo na zasadnutiach plnenie volebného programu,
námety a požiadavky občanov a kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní.
Prvé riadne zasadnutie OcZ v roku 2012 sa konalo 20. januára.
Hlavným bodom programu na tomto zasadnutí bola žiadosť JR. EKO – stav s.r.o.,
Kollárova 22, Tornaľa /zo dňa 03.11.2011/o prerokovanie zriadenia Malej vodnej
elektrárne na rieke Hornád, r. k. m. 91,800/bývalá „ HAC“/, ktorú obecnému zastupiteľstvu
predložil Jaroslav Rebej, konateľ spoločnosti. OcZ Uznasením č. 19 -20/1- 2012 odporučilo
a/ žiadateľovi JR. EKO – stav s.r.o., Kllárova 22, 982 01 Tornaľa doplniť chýbajúce
stanoviská príslušných orgánov,
b/ starostovi obce Ing. Štefanovi Kováčovi prerokovať uvedenú žiadosť s právnikom obce.
Po doplnení chýbajúcich stanovísk a prerokovaní žiadosti s právnikom obce zvolať
mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom bude opätovne prerokovaná
žiadosť JR: EKO – stav s. r. o Tornaľa.
Obecné zastupiteľstvo ďalej prerokovalo a vzalo na vedomie Správu o činnosti komisie pre
ochranu verejného poriadku za rok 2011, ktorú predložil poslanec Richard Saluga,
predseda komisie. K uvedenej správe neboli zo strany poslancov obecného zastupiteľstva
žiadne pripomienky.
Ďalšie riadne zasadnutia OcZ sa konali v termínoch 23. marec 2012, 8.jún 2012,
20.september 2012, 14. december 2012. Hlavné body zasadnutia boli :kontrola plnenia
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, správa o plnení rozpočtu obce, návrh zmeny
rozpočtu obce, správa o činnosti komisií obecného zastupiteľstva , správa o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce, prerokovanie VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
Zápisnice z rokovaní sú archivované a zverejnené na internete.
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 3. júla 2012. Bolo zvolané
z dôvodu prerokovania vstupu obce Kluknava do spoločnosti EKOVER, spol. s.r.o., ul. SNP
34, Spišské Vlachy a schválenie vkladu vo výške 1000,- €.
Ďalšie mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 15. novembra 2012 –
bolo prerokované schválenie návrhu o vstupe obce Kluknava ako zakladajúceho člena do
Európskeho zoskupenia územnej spolupráce KARPATIA EUROREGIÓN s.r.o.,
Komárovce 22, 044 55 Veľká Ida, Slovenská Republika.
Obyvateľstvo
V roku 2012 obec evidovala k 25.07.2012 1 619 obyvateľov.
Narodené deti v roku 2012 - 14.
Zomreli v roku 2012 – 16 občanov.
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Naši najstarší obyvatelia:
Ján Ondáš, Kluknava 13, narodený v roku 1919
Mária Čarnoká, Kluknava 68, narodená v roku 1920
Žofia Čarnoká, Kluknava 424, narodená v roku 1920
Elena Bendíková, Kluknava 411, narodená v roku 1921
Anna Ondášová, Kluknava 13, narodená v roku 1922
Významné jubileá občanov:
Zlatú svadbu 50-te výročie uzavretia manželstva oslávili manželia :
Štefan Hoppej a Marta rod. Kurillová,
Kluknava č. 553
Štefan Rychnavský a Margita rod. Rigdová,
Kluknava č.125
Ján Rychnavský a Anna rod. Podracká,
Kluknava č. 224
František Humeňanský a Anna rod. Hamráková, Kluknava č. 326
Ján Kováč a Marta rod. Šusterová,
Kluknava č. 254
Diamantovú svadbu 60-te výročie uzavretia manželstva oslávili manželia:
Ján Saluga a Mária rod. Hvizdošová , Kluknava 245
Aj naďalej vzhľadom na malý počet zamestnávateľov a nedostatok voľných pracovných miest
v našej obci, väčšina občanov za prácou dochádza do Krompách, Gelnice, Spišskej Novej Vsi,
Košíc, Prešova, ale aj mimo regiónu nášho okresu a kraja. Mnoho občanov cestuje za prácou
do zahraničia: do Čiech, Rakúska, Veľkej Británie, Írska.
Podniky, podnikatelia v obci
Poľnohospodárske družstvo aj v tomto roku viedol predseda Ing. Václav Fabrici. PD Patrí
medzi významné poľnohospodárske podniky nielen v okrese Gelnica a Spišská Nová Ves, ale
hlavne v našej obci. Družstvo hospodári na chotároch obcí Kluknava, Richnava, Hrišovce ,
Krompachy, Slovinky, Slatvina , Kolinovce, Olšavka a časti Spišských Vlách.
Každým rokom sa mení počet členov družstva, z dôvodu odchodu do dôchodku
Rastlinná výroba:
Aj v roku 2012 družstvo pokračovalo hospodáremím v ekologickom systéme, v ktorom sa
produkcia plodín vyrába bez použitia priemyselných hnojív a chemických prípravkov na
ochranu plodín proti burinám a škodcom.
Na družstve je veľmi silná živočíšna výroba. Chov hovädzieho dobytka je v Kluknave
zameraný na chov dojníc, teliat, vysokoteľných jalovíc, mladého dobytka. Na farme
v Richnave chovali kravy bez tržnej produkcie mlieka a ošípané. Chov oviec je sústredený na
farme v Hrišovciach. Ďalšie dojné stádo oviec je na farme v obci Slatviná, v Slovinkách je
i mäsové stádo oviec. Priemerný stav oviec dosahovali nad 2 600 kusov, ošípaných cca 400
kusov. Zložitosť výrobného procesu, náročnosť prác, pracovné nasadenie a dostupnosť
techniky si veľa krát vyžaduje personálne zmeny na tomto úseku.
Kluknavská mliekareň, má sídlo v Jaklovciach. Podľa výšky tržieb predstavuje najväčší
výrobný úsek družstva.
Na trhu ponúkala tieto výrobky: bryndzu, parené syry, údené i neúdené parenice, korbáčiky
(nite), ovčí a kravský slaný syr, polooštiepky údené i neúdené, vákuovo balené. Tovarom
zásobovala tuzemských i zahraničných odberateľov. Vyváža hlavne do Čiech a Maďarska.
Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Kluknava
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Rok 2012 bol pre urbársku spoločnosť ďalším rokom hospodárenia podľa platného Lesného
hospodárskeho plánu, ktorý je spracovaný na roky 2009-2018, schváleného Krajským lesným
úradom v Košiciach. Urbárska spoločnosť vykonávala všetky aktivity vyplývajúce z tohto
plánu / ťažba dreva obnovná, náhodná a výchovná, čistenie plôch po ťažbe, prerezávky,
zalesňovanie/.
Urbárska spoločnosť zaznamenala nárast vo výnosoch za odpredaj drevných sortimentov.
Spoločnosť aj v tomto roku dosiahla priaznivý hospodársky výsledok zisk, ktorý valné
zhromaždenie na svojom zasadnutí schválilo rozdeliť členom pozemkového spoločenstva.
Orgány spoločnosti /výbor a dozorná rada/ pracovali v rovnakom zložení ako
v predchádzajúcom období.
Poskytované služby na území obce:
Slovenská pošta, akciová spoločnosť, Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica,
Pošta zabezpečovala všetky služby ako v predchádzajúcom roku.
Vedúca pošty: Mária Papcunová.
V budove obecného úradu naďalej má sídlo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská
Nová Ves, detašované pracovisko Gelnica, vysunuté pracovisko Kluknava. Na úrade
poskytovali informačné a odborné poradenské služby, viedli evidenciu uchádzačov o
zamestnanie pre občanov z Kluknavy, Richnavy, Hrišoviec.
Zodpovedná pracovníčka: JUDr. Magdaléna Klingová, Kluknava 87.
Kadernícke služby v obci poskytovalo pánske, dámske a detské kaderníctvo :Tina“ Martina
Čechová, trvale bytom Široké, v prenajatých priestoroch rodinného domu v Kluknave č. d.
201.
Cukrárenskú výrobu poskytovala Helena Palková, Kluknava 679.
Stavebné práce poskytovali živnostníci: Ján Palko Kluknava 679, Ondrej Šimoňák Kluknava
535,
Ján Bogačevič, Kluknava 222.
Opravy automobilov vykonávali:
AUTO- ESK, spoločnosť s ručením obmedzeným Kluknava 188, ktorej konateľmi
a majiteľmi sú: Ing. Milan Zimmermann a Peter Zimmermann. Predmetom ich činnosti bol
kompletný servis motorových vozidiel.
AUTO - servis RKO, Kluknava 164, Vedúci: Peter Kováč, predmetom činnosti bola oprava
a servis osobných automobilov, montáž ťažných zariadení.
AUTO – služby Kluknava 647, v miestnej časti Štefanská Huta.
Vedúci: Ladislav Mihalik. Predmetom činnosti oprava osobných, nákladných áut,
motocyklov.
Elektroinštalačné práce,
montáž hromozvodov, revízie poskytoval v obci i mimo nej, Emil Borza, ELBO, Kluknava
350.
Kábel – Kluknava s.r.o
poskytuje do domácností 17 televíznych programov prostredníctvom káblových rozvodov.
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Predajne
Predaj potravín, pekárenských a mäsových výrobkov, drogériového tovaru, zeleniny
a ovocia poskytovali v obci tieto prevádzky:
RAMIX, Kluknava 3, vedúci a predavač: Radoslav Hamrák.
KARMEN – veľkoobchod potravín, spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), Strojnícka
15, Prešov je sídlo spoločnosti, ktorá mala prevádzku v Kluknave č. 176.
V budove, pod popisným číslom 294, predajňa potravín, patriaca spoločnosti MILK-AGRO,
s.r.o., Čapajevova 36, Prešov.
Potraviny ESO, Kluknava 398, Václav Klimeš.
Predaj textilu, obuvi, hračiek, papiernického tovaru, darčekových predmetov, a iného
materiálu naďalej ponúkala na predaj vedúca a predavačka Edita Magdová, Kluknava 566
v predajni M-Tex, Kluknava 171, ktorá je umiestnená v prenajatých priestoroch patriacich
cirkvi.
Výrobu a predaj včelárskych potrieb prevádzkuje Stanislav Majerník , predajňa Kluknava
232.
Vedúci: Stanislav Majerník, Kluknava 106, predavačka: Daniela Majerníková.
Otvorenie kaštieľa Csákyovcov - Penzión „ Biela Dáma a Čierny Rytier
Projekt rekonštrukcie získal podporu MH SR v hodnote 500 000 EUR, ale celková hodnota
investície je trojnásobne vyššia. Na realizáciu projektu, ktorý sa oficiálne začal 12. apríla
2010, dohliada Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR).
Do 12. apríla 2012 prebiehali stavebné práce a zariaďovanie interiéru .Pred letnou sezónou
2012 sa začalo pripravovať otvorenie prevádzky penziónu a reštaurácie v historickom štýle.
V Penzióne „ Biela Dáma a Čierny Rytier „ je na prízemí 7 dvojlôžkových izieb a jeden
apartmán so salónikom v juhovýchodnej veži. Reštaurácia má aj 2 salóniky pre uzatvorenú
spoločnosť a kaviareň. Spolu je kapacita reštaurácie maximálne 120 osôb, čo je primeraný
počet aj na svadbu.
V dňoch 28. a 29. júla 2012(sobota a nedeľa) od 13,00 hod do 19,00 hod sa konali „DNI
OTVORENÝCH DVERÍ V KLUKNAVSKOM KAŠTIELI“, čo bolo zároveň oficiálne
otvorenie a začiatok prevádzky kaštieľa.
Majiteľkou kaštieľa je Mgr. Daniela Mikušová, EUROCLUB s.r.o.
V závere roka sa po mnohých rokoch v kaštieli konala dňa 26.decembra 2012 Štefanská
tanečná zábava a 31.12.2012 Silvestrovská zábava. do tanca i na počúvanie hrala hudobná
skupina BRADLAN.
Vo veži kaštieľa bola neziskovou organizáciou Via Mirabilis, n.o otvorená Turistická
informačná kancelária v Kluknave (TIK). Záujemcovia v nej môžu získať informácie
o histórii nie len Kluknavy, ale celého regiónu.
V rámci projektu „Historické pamiatky a turistika bez hraníc“, vydala turistického
sprievodcu pod názvom „Na ceste za divmi východu“ v 4 jazykových verziách a pamiatkové
pohľadnice. Zriadený bol aj informačný portál www.viamirabilis.eu, na ktorom poskytuje
informácie o podujatiach, spoločenských akciách, festivaloch a výstavách na trase projektu
a tiež je iniciátorom rekonštrukcie Kluknavského kaštieľa zo 17. storočia.
Reštauračné a pohostinské služby
Reštauráciu POĽOVNÍK pod -ôru Kluknava naďalej prevádzkuje Eva Balogová, bytom
Ovčie 136.
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Stála zamestnankyňa je kuchárka Adriana Šimoňáková z Kluknavy,
na dohodu pracujú ďalšie pracovníčky podľa potreby. Denne priemerne pripravovali vyše
100 obedov, pre dôchodcov v obci, ktoré denne rozvážali do domácností, ďalej pre
pracovníkov Poľnohospodárskeho družstva Kluknava, firma Zlatá studňa, a.s.(Šofranko)
Široké, pre pedagogických pracovníkov Základnej školy v Kluknave, Richnave, Špeciálnej
školy v Richnave. Počas školského roka pripravovali denne desiaty pre žiakov základnej
školy, pochádzajúcich zo sociálne slabšej skupiny obyvateľstva.
Okrem týchto aktivít sa v priestoroch reštaurácie Poľovník konajú rôzne jubilejné oslavy,
krstiny, výročné schôdze spoločenských organizácií a smútočné kary.
Každoročne sa v týchto priestoroch koná stretnutie s dôchodcami, ktoré organizuje obec.
V strednej miestnosti je denná prevádzka poskytujúca občerstvenie pre zákazníkov, je v nej
umiestnený televízor, stolný futbal.
V priestoroch dvora, kde sú umiestnené drevené stoly a lavice, kozub, sa tiež organizujú
posedenia a oslavy.
V roku 2012 poskytovali pohostinstvo naďalej aj tieto zariadenia:
HOSTINEC „U Mili“, Kluknava 200, majiteľ a vedúci: Daniel Lovás, Kluknava 142.
RIO-BAR, Kluknava 483, Peter Slezák.
Piváreň „Bradlan“, Kluknava 294.
Bufet HOREC a.s., Kluknava 398.
Bufet „Za Rorami“, Kluknava 676.
Výstavba a zmeny charakteru obce
Zrealizované akcie a poskytnuté dotácie obci v roku 2012:
„ Výmena okien a zateplenie budovy materskej školy a zdravotného strediska“ – na túto
investičnú akciu bola z rezervy predsedníčky vlády Ivety Radičovej poskytnutá účelová
dotácia vo výške 20 000,- €. Realizáciou stavby došlo k zníženiu nákladov na vykurovanie
a došlo k zlepšeniu estetického vzhľadu budovy.
„ Rozšírenie kuchyne v materskej škole a drobné stavebné úpravy MŠ“
Z dôvodu nevyhovujúceho stavu kuchyne bolo nutné riešiť tento stav rozšírením kuchyne
o priestory ambulancie detského lekára. Z dôvodu bezpečnosti boli vykonané drobné stavebné
úpravy ako bleskozvod, úprava NN prívodu do budovy, ktorý bol zrealizovaný káblom
v zemi, boli odizolované steny v triedach a namontované protisnehové zábrany. Celkové
finančné náklady na tento projekt boli 9 619,- €.
„ Zriadenie detskej ambulancie v priestoroch OcÚ / bývalé kaderníctvo/, úprava priestorov
pre archív a úprava vnútorných priestorov obecného úradu.“
„Viacúčelové ihrisko pri ZŠ “ bolo vybudované so zameraním na futbal, volejbal, tenis
a hádzanú. Finančné prostriedky
vo výške 2 820,- € poskytli Karpatská nadácia a US Steel Košice a 2 000,- € Slovenská
sporiteľňa.
„ Betónový chodník od mlyna ku ZŠ “ bol zrealizovaný svojpomocne aktivačnými
pracovníkmi. Na realizáciu prispela
aj obec Richnava čiastkou 213,- €.
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„ Vodovod Vierbiny „ Zásluhou intenzívnych rokovaní s Podtatranskou vodárenskou
spoločnosťou a.s. Poprad bol v spolupráci s obcou vybudovaný vodovod v časti Vierbiny
v dĺžke 1250 m od bytoviek po potraviny Milk – Agro. Výkopové práce zabezpečovala obec,
ostatné PVS Poprad.
„Vŕtaná studňa pri Dome smútku v Kluknave „
„ Nákup dodávkového automobilu Hyundai „
Školstvo
Materská škola (MŠ) sídli v budove, s popisným číslom 190. Zriaďovateľom školy je obec.
Riaditeľka: Mgr. Alena Cifrová.
Pedagogickí pracovníci: Bc. Emerencia Lovásová, Mgr. Ľubica Slebodníková, Ľudmila
Magdová
Nepedagogickí pracovníci: Adriana Martiníková - vedúca školskej jedálne, Alena
Hvizdošová - kuchárka, Daniela Nehilová - upratovačka.
Školský rok 2012/2013 sa začal v pondelok 3. septembra 2012.
Počet umiestnených detí v dvoch triedach bol 46.
Poradným orgánom riaditeľky materskej školy sú: - Pedagogická rada /členovia
pedagogického kolektívu/,
- Rada školy /6 členov – 2 zamestnanci
MŠ, 3 rodičia,
1 delegovaný za
zriaďovateľa./,
- Metodické združenie.
Materská škola poskytuje vzdelávanie a celodennú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6
rokov.
Pedagogickí pracovníci vo svojej práci s deťmi plnia učebné osnovy stanovené Ministerstvom
školstva SR prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu pre predprimárne
vzdelávanie.
Učiteľky v spolupráci s rodičmi pripravili viacero akcií pre deti. Mikuláš v MŠ, Vianočná
besiedka, Fašiangový karneval, Súťaž o najkrajšieho snehuliaka, Bábkové divadielko,
Stretnutie s príslušníkom PZ, Marec mesiac knihy s návštevou knižnice, Deň matiek, MDD –
Deti deťom – aktivity: Hasiči v našej MŠ, Záchranári v MŠ, Všetko o zvieratkách/ farský
úrad/, Školský výlet Markušovce, Rozlúčka s predškolákmi.
Svoje schopnosti, zručnosť a talent v recitovaní, speve, tanci deti predviedli na oslavách Dňa
matiek i na Stretnutí dôchodcov.
Medzi ďalšie edukačné aktivity patrili krúžok cudzieho jazyka/ANJ/, krúžok náboženskej
výchovy a tanečno –pohybová aktivita/mažoretky/.
11detí, ktoré ukončili Predprimárne vzdelávanie 29.06.2012 získali Osvedčenie
o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
Počas letných prázdnin bola prevedená ďalšia rekonštrukcia MŠ: výmena okien a zateplenie
budovy, rozšírenie priestorov ŠJ, vymaľovanie všetkých priestorov, dokúpenie nového
inventáru.
Základná škola (ZŠ)
Charakteristika školy:
Hlavná budova školy sídli v obci Kluknava popisné číslo 43 a tvorí školský obvod pre obce
Kluknava s osadou Štefanská Huta , Richnava so segregovanou rómskou osadou a Hrišovce.
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Najväčší počet žiakov pochádza z obce Richnava. Cieľová skupina žiakov školy má
rôznorodé zloženie. Okrem majoritnej populácie školu navštevujú aj žiaci zo sociálne
a jazykovo znevýhodneného prostredia, ktorých je väčšina a integrovaní žiaci s poruchami
učenia a zdravotným postihnutím, ktorí sú vzdelávaní podľa IVVP/Individuálneho výchovno
– vzdelávacieho plánu/.
Základná škola je právnym subjektom od 1. júla 2002. Je plnoorganizovanou školou
s triedami 0. – 9. ročníka.
Vedúci zamestnanci školy:
Mgr. Stanislav Kovaľ- riaditeľ školy,
Mgr. Adriana Mižigárová - zástupkyňa riaditeľa školy pre primárne vzdelávanie,
Ing. Peter Cenký - zástupca pre nižšie sekundárne vzdelávanie,
Ing. Lýdia Ondášová – výchovný poradca,
Jozef Papcun – technik BOZP, technik Požiarna a civilná ochrana
Mária Medvecová – školská jedáleň.
Poradné orgány: - pedagogická rada, ktorú tvoria všetci pedagogickí zamestnanci školy,
- predmetové komisie a metodické združenie, tvoria ho učitelia jednotlivých
predmetov (2 PK), učiteľky v ročníku 1. – 4.(1 MZ),
- žiacky parlament , tvoria ho predsedovia triednych kolektívov,
Rada ZRŠ – predsedovia, rodičia z jednotlivých tried,
Rada školy.
Personálna charakteristika školy:
- pedagogickí zamestnanci :
38
(vrátane riaditeľa a zástupcov)
- počet vychovávateľov
1
- počet asistentov učiteľa
3
- počet katechétov
3
Výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Kluknava, ktorej zriaďovateľom je obec, prebiehal podľa
platných legislatívnych predpisov.
Základnú školu v školskom roku (šk. r.) 2011/2012 navštevovalo 557 žiakov, v 29 triedach
/ počas šk. roka sa počet zmenil na 561žiakov/.
Na 1. stupni bolo 17 tried, na 2. stupni bolo 12 tried.
Školu navštevovalo 364 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo je 64,9 %
všetkých žiakov.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 38 pedagogických zamestnancov/ vrátane
riaditeľa a zástupcov/,
1 katechétka, 2 kňazi, 3 asistenti učiteľa a 1 vychovávateľka v školskom klube detí.
Pedagogický zbor:
triedni učitelia: Mgr. Martina Adamkovičová, Mgr. Viera Bednárová /odišla na MD , od
1.11.2011 Bc. Denisa Kudrnová/, Mgr. Edita Bátorová, Mgr. Miriam Marcineková, Mgr.
Dana Papcunová, Mgr. Katarína Miženková, Mgr. Lenka Gengeľová, Mgr. Jana Balčáková,
Mgr. Adriana Fabinyová, Mgr. Helena Kováčová, Mgr. Terézia Gumanová, Mgr. Veronika
Gumanová, Mgr. Miriam Dubravská, Mgr. Terézia Zahornacká, Mgr. Ladislav Ondáš, Mgr.
Tatiana Čarnoká, Mgr. Anna Kovaľová, Mgr. Petronela Uličná, Mgr. Štefan Novotný, Ing.
Jozef Nalevanko, Mgr. Anna Hoppejová, Ing. Lýdia Ondášová, RNDr. Jela Zimmermannová,
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Mgr. Janka Čurillová, Ing. Viera Segiňová, Mgr. Anna Gregová, Mgr. Marta Vendráková,
PaedDr. Zuzana Lenártová, Mgr. Erika Bačová,
netriedni učitelia: PaedDr. Magdaléna Fortunová, Mgr. Lenka Kluknavská, PaedDr.
Stanislava Kolářová /počas roka odišla na MD/, Ing. Erika Nalevanková, Mgr. Anna Rigdová,
Mgr. Anna Vlčeková, Mgr. Magdaléna Ferencová.
Vyučujúci náboženstvo: katechétka Mgr. Andrea Vaščaková, kňazi: Mgr. Pavol Ondrík –
farár, Mgr. Valentín Kokoruďa –kaplán.
Výchovný proces v Školskom klube detí zabezpečovala vychovávateľka Marta Vodová.
V škole pracovali 3 asistenti učiteľa.
Technicko-hospodársku činnosť školy
zabezpečovali nepedagogickí zamestnanci, školník – kurič František Kováč, sekretárka
Andrea Franková, mzdová účtovníčka Monika Džadžanová, ekonómka Terézia Salugová,
kuchárka pre výdaj stravy Mária Medvecová ( 0,75 úväzku), vedúca ŠJ Adriana
Martiníková(0,25 úväzku), vrátnička – informátorka: Žofia Kiššková.
5 upratovačiek: Mária Baluchová, Mária Majerníková, Marta Grivalská, Jarmila Vyšňovská,
Marta Kurillová (v alokovanom pracovisku v Richnave).
Žiaci sa v priebehu školského roka zapájali do rôznych vedomostných, umeleckých,
športových súťaží a olympiád, kde dosiahli veľmi pekné výsledky – 7x 1. miesto v okresnom
kole, 1x 1. miesto v krajskom kole, 1x 1.-3. miesto v celoslovenskom kole, 1x ocenenie
v medzinárodnej súťaži.
Navštevovali 33 rôznych krúžkov - počítačové, športové, tanečné, umelecké krúžky.
Z celkového počtu žiakov neprospelo 50 žiakov, 24 žiakov bolo neklasifikovaných..
V priemere na žiaka vymeškali 111,0 vyučovacích hodín / 103, 7 ospravedlnených a 7,3
neospravedlnených/.
Škola aj v tomto školskom roku realizovala rôzne projekty.
Školský rok 2012/2013 začal pondelok, 3. septembra 2012.
V pondelok 29.októbra2012 v areáli ZŠ bolo slávnostné otvorenie 1. etapy viacúčelovej
športovej plochy za účasti starostu obce Ing. Štefana Kováča, prednostu Okresného úradu Ing.
Ondreja Majerníka , riaditeľa ZŠ Mgr. Stanislava Kovaľa a ďalších hostí.
Štrajk zamestnancov ZŠ
Riaditeľstvo ZŠ oznámilo rodičom žiakov, že dňa 26. a 27. novembra 2012 nebude
vyučovanie z dôvodu zapojenia sa zamestnancov školy do štrajku . Dôvodom bola požiadavka
na zvýšenie rozpočtu do školstva na roky 2013 – 2015.
Kultúra
Oslava „Dňa matiek“ sa konala 20. mája 2012 v kultúrnom dome obce. S príhovorom vystúpil
starosta obce. Oslavu zorganizovala miestna únia žien, územný spolok SČK, FS Kluknavčanka
v spolupráci s obecným úradom. Bohatý kultúrny program pre mamky a babky pripravili ako
zvyčajne deti z materskej i základnej školy aj členovia FS Kluknavčanka. Akcia mala bohatú účasť.
VIII. ročník folklórnych slávností „A ot Kľuknavi šedzem miľ“, sa konal v areáli ihriska
dňa 26. augusta 2012.
Na slávnosti okrem domáceho Folklórneho súboru Kluknavčanka piesňami a tancami
obohatili program folklórne súbory Maguranka zo Spišskej Starej Vsi, FS Stromíš
z Vlachova, FS Smižančanka zo Smižian, DFS Záborský zo Župčian, deti z Materskej školy
Kluknava a Peter Ondria –ARMSTRONG z Víťaza. Diváci mali možnosť zakúpiť si
občerstvenie. Súčasťou programu bola aj tombola, kde hlavnou cenou bola fúra dreva
s dovozom.
Udelenie „ Ceny starostu obce Kluknava „
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Za dlhoročnú a úspešnú činnosť pri zachovávaní ľudových tradícií, folklóru a šírenie dobrého
mena obce Kluknava bola
na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14. decembra 2012 Mgr. Gabriele Kyseľovej
udelená „Cena starostu obce Kluknava „ pri príležitosti životného jubilea 70 rokov, ktoré
oslávila v mesiaci november.
Mgr. Gabriela Kyseľová ako učiteľka základnej školy v Kluknave dlhé roky viedla detský
folklórny súbor Mladosť a tiež dedinskú folklórnu skupinu najprv pod názvom Bradlan,
následne Kluknavčanka, ktorú vedie dodnes. Všetky FS dosahovali významné výsledky
a šírili kluknavský folklór nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
28. decembra 2012 v priestoroch Reštaurácie Poľovník Kluknava, v rámci októbrového
„Mesiaca úcty k starším“, sa konalo slávnostné posedenie - Stretnutie s dôchodcami. Toto
stretnutie už pravidelne organizuje Obecný úrad a starosta obce Kluknava. Prítomných
dôchodcov pozdravil a s príhovorom vystúpil starosta obce Ing. Štefan Kováč. Na stretnutie
boli pozvaní jubilujúci dôchodcovia vo veku 65, 70, 75 rokov a starší v päťročnom odstupe..
S básňami, spevom a tancom v programe účinkovali deti z materskej školy, žiaci základnej
školy, deti a mládež FS Kluknavčanka.
Obecná knižnica umožňuje štúdium kníh a časopisov buď priamo v knižnici, alebo ich
zapožičiava na domáce čítanie.
Marec, mesiac knihy si v tomto roku žiaci základnej školy a deti materskej školy pripomenuli
priamo v priestoroch knižnice čítaním úryvkov z kníh a besedou o knihách.
Knižný fond obecný úrad stále doplňuje a obnovuje. Sú to noviny a časopisy, romány,
náučná literatúra, encyklopédie a knihy pre deti. Knižnicu navštevujú aj občania z miestnej
časti Štefanská Huta a taktiež z okolitých obcí Richnava a Hrišovce. Knižnicu spravuje
Adriana Martiníková.
Knižnica eviduje okolo 200 pravidelných čitateľov.
Obecná knižnica v Kluknave bola prvý krát otvorená v 60- tych rokoch minulého storočia
a v 80- tych a 90-tych rokoch patrila medzi najlepšie knižnice okresu.
Cirkevný život
V roku 2012 pastoráciu vo farnosti zabezpečovali: Mgr. Pavol Ondrík, farár a Mgr.
Valentín Kokoruďa, kaplán.
Nový rok 2012 podľa kalendára pripadol na nedeľu. Prevažne mladí veriaci ho privítali
o polnoci modlitbou v kostole, za zvuku kostolných zvonov, ktoré oznámili príchod nového
kalendárneho roka a potom priateľským stretnutím pred kostolom. Ráno sa veriaci zišli na
svätých omšiach.
Bohoslužby v našom rímskokatolíckom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej sa obvykle
konali každý deň od pondelka do soboty v predvečerných hodinách a v nedeľu dve sväté
omše v doobedňajších hodinách, od 8.februára v novo zrekonštruovanom interiéri / lavice,
stropy, ambón a obetný stôl/ - „ kostol v novom šate“
Najdôležitejšie duchovné udalosti v roku 2012 v našej farnosti:
Veľkonočné sviatky boli v dňoch 6. . – 9. apríla. V nedeľu, 25 apríla.2012 sa konala krížová
cesta k Svätej Anne.
Prvé sväté prijímanie sa konalo za celú farnosť 13. mája 2012, v kostole sv. Michala
archanjela v Richnave. Z Kluknavy bolo 9 detí, celkom za farnosť 15.
Vo farnosti prijalo sviatosť krstu 30 detí, z toho z Kluknavy 13 detí.
Sviatosť manželstva prijalo 13 snúbeneckých párov, z toho bolo z Kluknavy 6 párov.
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Odpustová slávnosť sv. Anny sa konala v dňoch 26. až 29. júla 2012/štvrtok - nedeľa/.
Púť sa začala vo štvrtok 26.7. na Slávnosť sv. Joachima a Anny o 17,00 hod. Adoráciou
Najsv. Sviatosti oltárnej a slávnostným ružencom. Úvodnú svätú omšu o 18,00 hod.
celebroval Mons. Štefan Sečka, spišský biskup.
27.7. v piatok bola Spomienka na sv. Gorazda a spoločníkov. O 17,15 modlitba sv. ruženca ,
o 18,00 Svätá omša - celebroval
František Trstenský, vyučujúci v kňazskom seminári a na UK.
28.7. v sobotu bola spomienka na svätých Cyrila a Metóda. O 17,30 „Dedičstvo otcov
zachovaj nám Pane“ – hudobnoslovné pásmo, o 18,00 Svätá omša – celebroval miestny farár
Pavol Ondrík, kazateľ Gabriel Székely, archivár ABU v Prešove.
V nedeľu 29.7. ráno o 8,00 hod. už tradične svätú omšu celebroval farár vo Víťaze – Marek
Hnát , nasledoval o 9,45 hod. slávnostný ruženec a slávnosť vyvrcholila slávnostnou svätou
omšou, ktorú celebroval Mons. Dominik Tóth, emeritný biskup. Po všetky dni púte bola
poskytovaná sviatosť zmierenia.
Odpustová slávnosť sv. Kataríny Alexandrijskej bola 25. novembra 2011.
V prvé piatky v mesiaci kňazi pravidelne navštevovali a spovedali našich chorých a starých.
Šport , spolky, združenia, organizácie
V zimnom období deti a mládež využívajú na korčuľovanie a hokej ľadovú plochu pri
Dolinskom potoku pod obecným úradom.
Klub Slovenských turistov BRADLO zorganizoval v sobotu 2.júna 2012 25. ročník
výstupu na ROHÁČKU.
Zraz a prezentácia je tradične od 7,00 hod. do 9,00 hod. v Hostinci „ U Mili“. Štartovné pre
deti bolo 1,00 € a pre dospelých 2,00 €. Pri chate na Čiernej hore bolo pripravené
občerstvenie a zábavno – športový program pre deti. Na tejto akcii sa zúčastňujú nielen turisti
z Kluknavy, ale aj zo širokého okolia. Pre účastníkov je to hodnotné podujatie.
Poľovnícke združenie (PZ) zabezpečuje zveľaďovanie poľovného revíru.
Členovia PZ počas roka zabezpečujú prípravu krmiva a prikrmovanie zveri, soľ pre zver,
starostlivosť o krmelce, udržiavanie posedov, sčítanie zveri, čistenie lesných chodníkov.
Poľovnícke združenie pravidelne organizuje výstavu trofejí v priestoroch reštaurácie
Poľovník. Pri tejto príležitosti pripravuje posedenie pri dobrom guláši aj pre svojich bývalých
členov, rodinných príslušníkov a iných hostí. Členovia PZ sa zúčastnili brigády pri úpravách
okolia kaplnky sv. Jána.
Únia žien Slovenska bola založená v r. 1997 v Gelnici .Je to nástupnícka organizácia Zväzu
žien. Do roku 2010 ZO ÚŽS Kluknava spolupracovala s okresnou organizáciu v Gelnici, teraz
spolupracuje s okresnou organizáciou v Spišskej Novej Vsi. Členky ZO sa ako dobrovoľníci
Ligy proti rakovine každý rok v apríli podieľajú na rozdávaní žltých narcisov
v domácnostiach i podnikoch v našej obci. Prvý krát sa táto zbierka v našej obci
zorganizovala v r. 2002. Vtedy sa vyzbieralo 10 650,- Sk, čo znamenalo veľký úspech. V roku
2012 bola vyzberaná suma 997,78 € .Vyzbierané finančné prostriedky vracia Liga proti
rakovine verejnosti vo forme programov a projektov na podporu onkologických pacientov.
V období Veľkonočných sviatkov sa členky prezentujú svojimi ručnými prácami na
výstavke v Spišskej Novej Vsi.
Únia žien sa spolupodieľa na organizovaní Dňa matiek, členky sa pravidelne zúčastňujú pri
upratovaní a výzdobe kostola pri sv. Anne. Pani Mária Šmidová úspešne reprezentovala
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organizáciu v prednese poézie a prózy „ Vansovej Lomnička „ v Spišskej Novej Vsi. Členky
ZO sa zúčastnili kultúrno – športovej olympiády „ Ženy v akcii „ v Spišskej Novej Vsi.
Už tradičnou je na konci roka akcia „ Čaro Vianoc „v Spišskej Novej Vsi , kde členky
prezentovali domáce výrobky starých materí.
Slovenský zväz zdravotne postihnutých (SZZP) základná organizácia je dobrovoľné
občianske združenie zdravotne postihnutých občanov a dobrovoľníkov, ktoré aj v roku 2012
pracovalo pod vedením predsedníčky Márie Papcunovej, Kluknava 42. Počet členov: 83
Medzi významné akcie zväzu patrilo zorganizovanie zájazdu v Poľsku- Nový Targ a
Zakopané, návšteva Divadla Prešov. V júli tradične usporiadali Deň rodiny – guláš,
v októbri úcta k starším – návšteva imobilných členov, v decembri už 13. krát zorganizovali
Mikulášske posedenie v reštaurácii Poľovník.. V rámci okresných aktivít sa členovia
zúčastnili športových hier v Jaklovciach, streleckej súťaže v Uhornej, a ďalších akcií Kráčame vpred v Mníšku n/Hnilcom, Náš deň v Nálepkove. Aj v tomto roku sa členovia
s rodinnými príslušníkmi zúčastnili na rekondičných pobytoch v Rajeckých Tepliciach
a v Turčianskych Tepliciach.
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)
Aj tohto roku členovia DHZ pomáhali profesionálnym hasičom v jarných mesiacoch pri
hasení požiarov v neprístupnom teréne v katastri obce. Svoju šikovnosťpreukázali na
Obvodovej súťaži DHZ, ktorá sa konala 24. júna 2012 sa na ihrisku v Jaklovciach, kde
DHZ Kluknava získal 2. miesto v okrsku. Na doplnenie vedomostí sa členovia v októbri
zúčastnili školenia vedeného oprávneným technikom požiarnej ochrany.
Svoju činnosť DHZ prispôsobuje potrebám obce, napr. úprava a čistenie miestnej
komunikácie po výkopových prácach na verejnom vodovode.
Občianske združenie - Folklórna skupina (FS) Kluknavčanka pôsobí v obci 12 rokov.
Súbor naďalej vedie Mgr. Gabriela Kyseľová .
Členovia FS sa v roku 2012 zamerali na oživenie starých párových tancov z Kluknavy – „ Do
šaflika, Šuľana, Svadobná mazúrka a Čardáš“. Zapojili sa do Regionálnej súťaže Šafová
ostroha okresov Gelnica a Spišská Nová Ves. Umiestnenie – B kategória (od 19 do 35 rokov)
pár Emerencia Lovásová a Marek Balčák 2. miesto, pár Monika Hudáková a Pavol Cenký
3. miesto. C kategória (od 35 do 60 rokov) pár Marta Medvecová a Peter Šmida 2. miesto,
N kategória (nad 60 rokov) pár Anna Tobisová (87r.) a Pavol Medvec postúpili do krajského
kola v Bidovciach a odtiaľ do celoslovenskej súťaže v Dlhom Klčove, kde boli ocenení
diplomom a vecnou cenou.
Ďalšie vystúpenia boli: 27. mája na VII. Ročníku Župčianských slávností s kluknavskými
piesňami a pásmom „Jarmark pri svätej Anne“, 10. júna na XXI. Smižianskych slávnostiach
s pásmom „Išla žena do mlyna“. V dňoch 23. a 24. júna FS Kluknavčanka vystúpila na
XXXX. Spišských folklórnych slávnostiach v Spišskom Podhradí so svadobnými obrázkami
– „Vitie pierok, Svadobná mazúrka a Čepenie nevesty“. V nedeľu, 24.6. vystúpili s párovým
tancom Anna Tobisová a Pavol Medvec. 4.august Folklórne slávnosti vo Vlachove , okr.
Rožňava , 18. august Gelnický jarmok, 19. august Folklórne slávnosti v Iliašovciach.
Folklórnu skupinu pri všetkých vystúpeniach doprevádzala ľudová hudba v zložení: PaedDr.
Roman Ondáš,
Ing. Daniel Hropko, Marek Tatranský, Matej Tatranský a Tomáš Kurilla.
V spolupráci s Obecným úradom Kluknava 26. augusta 2012 zorganizovali VIII. ročník
Kluknavských folklórnych slávností na ktorých aj účinkovali./ viď samostatný popis/.13.
októbra 2012 – účasť v kultúrnom dome v Margecanoch na
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„ ANTOLÓGIA folklóru 2012 „ – párové tance čardášového typu, do šaflíka a čardáš. Bol
to záznam /video/ pre archív Národného osvetového centra v Bratislave. Tejto Antológie sa
zúčastnili všetky folklórne súbory z Prešovského a Košického kraja. 20. októbra 2012 –
Hudobný folklór dospelých, okresov Spišská nová Ves a Gelnica v Kojšove. Dievčenská
skupina (12 dievčat) sa umiestnila v striebornom pásme. Sólisti Miriam Caklová a Anton
Seman - umiestnenie v striebornom pásme. Ženská spevácka skupina (8 žien) sa
umiestnila v zlatom pásme a postúpila na krajskú súťaž. Hudobný doprovod – harmonikár
PaedDr. Roman Ondáš.
11.novembra 2012 sa konala krajská súťaž – Hudobný folklór dospelých v Haniske pri
Košiciach. Ženská spevácka skupina sa umiestnila zo 45 folklórnych skupín v zlatom
pásme a postúpila na Celoslovenskú súťaž, ktorá sa uskutoční po všetkých krajských
súťažiach na Slovensku. Hudobný doprovod – PaedDr. Roman Ondáš. Z tejto bohatej činnosti
vyplýva, že piesne z našej obce Kluknava sú krásne a vzácne.
Členky súboru reprezentovali kluknavský kroj aj pri cirkevných sviatkoch – púť pri sv. Anne
a slávnostné sv. omše.

Zdravotníctvo
V poskytovaní zdravotníckych služieb nenastali oproti predchádzajúcemu roku žiadne zmeny.
Aj v tomto roku poskytoval ošetrenie pacientov praktický lekár pre dospelých MUDr.
Abdul Wares, z Krompách, ambulantná sestra Mária Čigarská. Zdravotnícke služby
vykonával aj pre občanov z Richnavy a Hrišoviec.
Ošetrenie pacientov v zubnej ambulancii poskytoval MUDr. Milan Šoltýs, z Kluknavy,
ambulantná sestra Renáta Lokšinská
Poradňu pre matky s deťmi v utorok popoludní naďalej poskytovala detská lekárka MUDr.
Mária Kitková, z Krompách a ambulantná sestra Anna Baštiová od r.2012 v nových
priestoroch obecného úradu. /kde bolo predtým kaderníctvo/. Na bežné ošetrenie k detskej
lekárke cestovali rodičia so svojimi deťmi do jej ambulancie v Krompachoch.
Iné udalosti
V sobotu , 28.januára 2012 o 15,00 hod. na klzisku pod OcÚ sa uskutočnil Karneval na
korčuliach. Každá maska bola odmenená sladkosťou a v tombole boli hodnotné ceny.
V sobotu 11. februára 2012 o 19,00 hod sa konal v reštaurácii Poľovník Fašiangový ples.
O zábavu sa postarali ľudová hudba Hvizdošovci a ľudová rozprávačka Araňa.
V nedeľu, 10. júna 2012 o 14.00 hod sa uskutočnil na športovom ihrisku Juniáles, ktorý
zorganizovalo Združenie rodičov pri ZŠ Kluknava. Prezentované boli vystúpenia detí, rôzne
športové hry, jazda na koni.
V sobotu 14. júla 2012 o 14,00 hod. sa konalo „Zábavné popoludnie v Štefanskej Hute“ –
Podujatie pripravili POTRAVINY v Štefanskej Hute pre svojich verných zákazníkov.
Pripravené bolo občerstvenie / jedna porcia gulášu zdarma/ hry pre deti, súťaže, atrakcia
MAXI muž a jazda na poníkovi, náladu vylepšovala hudobná skupina T&T z Richnavy.
V piatok, 27.júla 2012 o 19,00 hod. v Hostinci u Mili bola COUNTRY ZÁBAVA
s hudobnou skupinou ZAHURANCI.
1.novembra 2012 došlo k zmene správcu Domu smútku v našej obci. Novým správcom sa
stal Peter Šmida , Kluknava
č.d. 549 /namiesto doterajšieho správcu p. Alojza Rigdu/.
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Počasie
Január bol celkovo vďaka prvej dekáde teplotne nadpriemerný a zrážkovo priemerný.
Napršalo 4 mm dažďa a napadlo 24 cm snehu. 21 dní bolo so snehovou pokrývkou o priemere
7cm. V prvej dekáde boli teploty vysoko nadpriemerné, cez deň +0,8°C až +4,8°C a ráno 3,6° C až +4,1°C. 4.január s teplotou +4,8°C bol najteplejším dňom minimálne za
posledných 20 rokov. V druhej dekáde boli priemerné teploty, 1 deň so slabým dažďom a 6
dní so snežením . 20.januára dosahovala výška snehovej pokrývky 11 cm, čo bolo maximum
v januári 2012. Na konci mesiaca nastalo citeľné ochladenie s rannými teplotami -2,7°C
/22.1./ až - 19,7°C /31.1./. 31. január s rannou teplotou -19,7°C a dennou teplotou -5,9°C
bol najchladnejší za posledných 20 rokov. V januári bolo 9 slnečných dní a žiadny arktický
deň. Február bol vďaka prvej polovici mesiaca najchladnejší minimálne za 20 rokov.
Snehová pokrývka bola 26 dní v priemere 12 cm. Vpád arktického vzduchu od 30.1. do 14.2.
spôsobil pokles teplôt cez deň od -13,3°C až -5,5°C a ráno -11,7°C až -24°C. Priemerná
teplota sa pohybovala okolo -14°C. 3.februára s teplotou -24°C bolo druhé najchladnejšie
ráno za 20 rokov/ prvé najchladnejšie s teplotou -27°C bolo 28.12.1996./ Koniec mesiaca bol
teplotne nadpriemerný s teplotami cez deň +3°C až +8,1°C a ráno
-11,5°C až +5,6°C. Vo februári bolo 10 slnečných dní a 3 arktické dni / teplota nevystúpila
nad -10°C/. Snehová pokrývka trvala vcelku do 25.2. / v priemere 7 cm /, keď sa prudko
oteplilo / ráno +5,2°C a cez deň +8,1°C /. 28.február bol posledný deň so snehovou
pokrývkou v zime 2011/2012. Marec: Celkovo bol marec teplotne slabo nadpriemerný,
zrážkovo podpriemerný, keď napršalo iba 13 mm zrážok a až 20 slnečných dní /čo je vysoko
nad priemer 10/. Apríl ako celok bol teplotne nadpriemerný, najteplejšie dni boli 28. a 29.
apríl s teplotou až + 26,2°C, čo je najvyššia nameraná teplota cez deň za posledných 20
rokov. Zrážkovo bol štvrtý mesiac v roku priemerný, 65 mm zrážok a 10 slnečných dní,
z toho až 3 letné dni. 3.4. prileteli bociany a 5.4. lastovičky. 11. apríl s rannou teplotou –
2,3°C.bol posledným dňom s mrazom ešte pred kvitnutím ovocných stromov. Máj teplotne
nadpriemerný, 1.5. +27,5°C a 2.5. +27,7°C , čo sú najvyššie namerané teploty za 20 rokov, 12
slnečných dní, z toho až 8 letných. Zrážkovo bol máj priemerný, keď napadlo 58 mm zrážok.
Jún bol teplotne aj zrážkovo nadpriemerný, napršalo 111 mm zrážok, Bolo 7 letných dní / nad
+ 25°C/ , 4 tropické dni /nad + 30°C a iba 9 slnečných dní. 5. júna nad ránom bola prvá
búrka v tomto roku, 18. jún s teplotou + 31,1°C bol prvým tropickým dňom v roku. 17.
až 19.6. boli najteplejšie večery minimálne za 20 rokov / +23,3°C a +23,8°C/.Júl bol teplotne
aj zrážkovo nadpriemerný – 123 mm zrážok, 14 slnečných, 13 letných a 7 tropických dní.
Najteplejší júl minimálne za 20 rokov. August nadpriemerne teplý, zrážkovo priemerný /51
mm/, 12 letných a 6 tropických dní a až 18 slnečných dní. 24.august s teplotou +30,6°C bol
posledným tropickým dňom v roku 2012. Celý September teplotne nadpriemerný, 13
slnečných dní, 10 letných. 27.9. /+25,4°C/posledný letný deň v roku 2012, najteplejší tento
deň minimálne za 20 rokov a zároveň aj najneskoršie zaznamenaný letný deň za posledných
20 rokov. Zrážok napadlo za 5 dní s dažďom nad priemer /59 mm/. Október začal mrazivo,
1.10. bol prvýkrát mráz v zimnom období 2012/2013 /ráno - 0,4°C /. 7. 10. okolo 19,30
posledná búrka v roku 2012. Celkovo bol október teplotne aj zrážkovo slabo nadpriemerný,
napadlo 62 mm zrážok a bolo 13 slnečných dní. 28.10. prvýkrát snežilo v zimnom období
2012/2013. November bol celý teplotne nadpriemerný, tretia dekáda vysoko nadpriemer –
cez deň +3,5°C až 12,7°C, ráno – 2,5° až +11,6°C. Bolo 5 slnečných dní, 11 dní s dažďom
/42 mm - priemer/ a ani jeden deň so snežením. 11. novembra cez deň + 12,7°C, najteplejší
deň minimálne za posledných 21 rokov. 29.11. ráno + 7,6°C, najteplejšie ráno za posledných
21 rokov. December bol teplotne priemerný, zrážkovo podpriemerný, keď tri dni slabo pršalo
– 11mm a dva dni snežilo - 11 cm. Bolo 7 slnečných dní a 23 dní so snehovou pokrývkou
v priemere 4 cm. 5. decembra nasnežilo 4 cm, bol to prvý deň so snehovou pokrývkou
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v zime 2012/2013, 16.12. najvyššia snehová pokrývka v decembri - 10 cm. Od 25.12. do
28.12. často sa opakujúce vianočné oteplenie, teploty cez deň +2°Caž +3°C, 28.12. už bez
snehovej pokrývky.
Text zápisu do kroniky bol prejedaný a schválený na zasadnutí obecného
zastupiteľstva pod číslom uznesenia....
Text spracovala a prepis do kroniky obce vykonala Mgr. Lucia Kipikašová
Správnosť textu potvrdzuje:
Ing. Štefan Kováč, starosta obce.
.
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