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2016
Samospráva obce
Starosta obce: Ing. Štefan Kováč
Zástupca starostu obce: Richard Saluga
Poslanci obecného zastupiteľstva: Marek Belej, Emil Borza, Mgr. Jozef Franko, Peter
Hvizdoš, Ing. Ján Kaľavský, Ing. Mária Magdová, Richard Saluga, Ivan Zahuranec, Peter
Zimmermann.
Hlavný kontrolór obce: Ing. Vladimír Vaščák
Zamestnanci: Gabriela Cenká, Ing. Mária Gmucová, Katarína Hanková, Oľga Kočíková,
Mgr. Lucia Kipikašová, Daniela Nehilová, Rastislav Richnavský, Ján Richnavský, Ľubomíra
Uličná (materská dovolenka)
Členovia komisií ako aj poslanci obecného zastupiteľstva zostali v porovnaní s rokom 2015
nezmenení.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva boli vykonávané podľa schváleného plánu práce.
Počet riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva: 4
Počet mimoriadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva: 2
Podrobný program ako aj zápisnice z jednotlivých zasadnutí sú archivované na Obecnom
úrade v Kluknave. Pre rozsiahlosť zápisníc a množstvo uznesení sú v kronike uvedené iba
najdôležitejšie uznesenia, ktoré obecné zastupiteľstvo obce prijalo.
VII. zasadnutie obecného zastupiteľstva a prvé v roku 2016 sa konalo 26. februára, na
ktorom bolo schválené Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorým sa upravil
dátum zápisu do prvého ročníka a to od 1.-30. apríla. Schválené bolo aj: VZN o konaní
miestneho referenda, žiadosť na rekonštrukciu telocvične do výšky 200 000 € v rámci výzvy
ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, taktiež aj zámer zriadenia stavby „Novostavba
polyfunkčného objektu“ za účelom zriadenia lekárne a denného stacionára namiesto „Vesny)
(dom so s.č. 171). Vzhľadom na to, že parcela, na ktorej má byť budova postavená, bola vo
vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Kluknava, majetkoprávne vysporiadanie parcely
na umiestnenie stavby sa začalo riešiť bezplatnou Zámennou zmluvou medzi
Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Kluknava a Obcou Kluknava, ktorou Cirkvi bol daný do
majetku kostol v Štefanskej Hute s priľahlým pozemkom. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo aj s
vytvorením oddychovej zóny za parkoviskom pri novom cintoríne smerom do Štefanskej
Huty, s pristúpením k Žiadosti Košického samosprávneho kraja o technickú pomoc „ELENA“
financovanú cez grant z programu Inteligentná Európa – CIP, s prípravou a podaním žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na vodovod a kanalizáciu spoločne s obcou Richnava a v
rámci operačného programu kvalita životného prostredia a s umiestnením retardéra pred
Dreveným mostom v Štefanskej Hute smerom do Kluknavy.
VIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 29. apríla 2016, na ktorom bolo
schválené podanie žiadosti: o nenávratný finančný príspevok na rozšírenie vodovodu na napojenie vodovodného radu pri potravinách Milk Agro po Zahumní s okruhovaním okolo
materskej školy a naspäť k potravinám Milk Agro okolo štátnej cesty, s rozšírením ku fare,
ďalej o nenávratný finančný príspevok na stavbu „Zberný dvor“ v zmysle vyhlásenej výzvy, o
nenávratný finančný príspevok na stavbu „Rekonštrukcia materskej školy“ v zmysle

vyhlásenej výzvy a o nenávratný finančný príspevok na zriadenie múzea v objekte s. č. 189
„Dom kurialistov s hospodárstvom. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo: s realizáciou
rekonštrukcie sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sieti telocvične ZŠ
Kluknava v zmysle pridelených finančných prostriedkov. Schválené boli aj dotácie pre
jednotlivé organizácie v obci a taktiež aj členstvo obce Kluknava v združení Slovenská
železná cesta. Starosta obce na zasadnutí predložil poslancom aj plánované investičné akcie
a získané dotácie, akcie boli podporené aj zastupiteľstvom, a to: dotácia vo výške 10 000 € z
Ministerstva kultúry SR na projekt „Obnova kultúrnej pamiatky Drevený krytý most“, dotácia
vo výške 5 000 € z Programu obnovy dediny (Environmentálny fond) na projekt „Detské
ihrisko pri materskej škole v Kluknave, dotácia vo výške 1 600 € z Fondu na podporu umenia
na Kluknavské folklórne slávnosti, dotácia vo výške 4 320 € z Košického samosprávneho
kraja – Terra Incognita na projekt „Náučný chodník Osobnosti a história Kluknavy“.
IX. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 24. júna 2016 a bolo na ňom prijatých
niekoľko dôležitých uznesení. Okrem tých zo zákona každoročne daných ako je schválenie
záverečného účtu obce, ktorý po zmenách v roku 2016 bol nasledovný: príjmy predstavovali
sumu 2 618 118 € a výdavky: 2 420 510 €, obecné zastupiteľstvo po návrhu z predošlého
zasadnutia schválilo aj zámennú zmluvu medzi Obcou Kluknava a Rímskokatolíckou cirkvou,
farnosť Kluknava, ktorým sa schválila zámena tzv. Vesny (s.č. 171) a kostola v Štefanskej
Hute s priľahlým pozemkom. Na IX. zasadnutí poslanci odsúhlasili aj návrh Zmluvy o dielo
na zhotovenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie pre stavbu „Kluknava –
vodovod, II. etapa rozšírenie“ a návrh Dodatku č.1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa
28.02.2014, ktorý rieši zmenu sídla spoločnosti BYTOVÉ DOMY SK s.r.o stavajúcej bytový
dom na vyšnom konci obce.

Prvé mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva roku 2016 sa konalo 24. augusta
2016, na ktorom bol prerokovávaný Dodatok č.2 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa
28.2.2014 medzi obcou Kluknava a BYTOVÉ DOMY SK s.r.o., v ktorej došlo k zmene
jedného bodu, ktorý sa týkal technického vybavenia, kde bolo požadovaných 50 177,14 €
a schválených bolo len 34 871,79 €. Tým sa zmenila celková kúpna cena o 15 305,35 €.
Predmetom rokovania bola aj Kúpna zmluva medzi obcou Kluknava a BYTOVÉ DOMY SK
s.r.o., konateľ Ján Pribičko, ktorá sa týkala novo postavenej bytovky na vyšnom konci obce
a ktorá bola vypracovaná právnikom. Týmto dokumentom sa Obec Kluknava stala výlučným
vlastníkom Bytového domu so s.č. 730. Vzhľadom na zmenu správcu farnosti Kluknava Mgr.
Pavla Ondríka, ktorý bol členom povodňovej komisie, zastupiteľstvo odsúhlasilo nového
člena a to Mgr. Jozefa Franka. Všetky body rokovania zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.

X. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 27.10.2016 a bolo zamerané
predovšetkým na schvaľovanie materiálov týkajúcich sa správneho fungovania
novopostaveného bytového domu a taktiež aj na výber nájomníkov. V súvislosti s tým bola
schválená aj Záložná zmluva č.800/720/2014 a návrh na vklad záložného práva do katastra
nehnuteľnosti medzi Štátnym Fondom rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava,
BYTOVÉ DOMY SK, s.r.o., Maurerova 13, 053 42 Krompachy a Obcou Kluknava,
Kluknava 177, 053 51 Kluknava. Schválená bola aj Zámenná zmluva medzi Obcou Kluknava
a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Kluknava, ktorou došlo k výmenne vlastníctva – kostol

v Štefanskej Hute s priľahlým pozemkom a rodinného domu s.č. 171 – tzv. Vesny. Schválená
bola aj zmena členov inventárnej a inventarizačnej komisie a zároveň aj vyraďovacej a
likvidačnej a to náhradou: za Bc. Evu Ondášovú a Tomáša Rychnavského, menovaním
nových členov: Ing. Jána Kaľavského, poslanca OZ, a Ivana Zahuranca, poslanca OZ. Snahu
o medzinárodnú spoluprácu prejavili poslanci aj odsúhlasením žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci programu spolupráce
Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko, na projekt „Oživme históriu kultúrnych
pamiatok pre budúcnosť Kluknavy a Abaújváru“, a taktiež aj v rámci programu spolupráce
Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko, projekt CANDY (Cultural and Natural
development for Youth) „kultúrny a prírodný rozvoj pre mládež“.

XI. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 9.12.2016. Ako každý rok sa na
poslednom zasadnutí v roku prerokovávali rozpočty, plány jednotlivých komisií, správy
hlavného kontrolóra a taktiež boli schválené dotácie pre jednotlivé organizácie. Keďže sa
blížil aj termín na oceňovanie športovcov v rámci podujatia „Najúspešnejší športovci regiónu
Spiš“, starosta obce navrhol a zastupiteľstvo schválilo Andreja Harmáka, Kluknava 53,
Jozefa Ringoša, Kluknava 496 a Jána Horvátha z Krompách a nomináciu za okres Mgr.
Mariána Zimmermanna, Kluknava 322.

OBYVATEĽSTVO
Počet obyvateľov sa už niekoľko rokov stále drží na hranici približne 1600, aj keď je potrebné
skonštatovať, že v porovnaní s rokom 2006 je v roku 2016 o 53 občanov menej. K 31.12.2016 mala
obec Kluknava 1579 obyvateľov. Počet prihlásených na trvalý pobyt: 30 občanov. Odhlásení z
trvalého pobytu: 28 občanov. Prechodný pobyt oznámilo 7 občanov.

Úmrtia 2016: 17 úmrtí: 8 mužov a 9 žien
Narodenia 2016: 15 detí: 9 mužov a 6 žien:
K najstarším občanom patria:
Ján Saluga – č.d. 245 – 90 rokov
Anna Bukovanová – č.d. 476 – 91 rokov
Mária Šmidová – č.d. 370 – 91 rokov
Anna Zimmermannová – č.d. 532
Margita Glovová – č.d. 521 – 92 rokov
Verona Papcunová – č.d. 329 – 92 rokov
Margita Hamráková – č.d. 227 – 93 rokov
Anna Ondášová – č.d. 13 – 94 rokov
Mária Čarnoká – č.d. 68 – 96 rokov
V tomto roku oslávili výročie manželstva:
Zlatá svadba: Ladislav Richnavský a Žofia Richnavská, rod. Roľková, č.d. 116, Ján Vietoris
a Mária Vietorisová rod. Richnavská, č.d. 599

Diamantová svadba: Štefan Podracký a Anna Podracká, rod. Labancová, č.d. 7, Jozef Šuca a
Elena Šucová, rod. Bendíková, č.d. 102.
S pribúdajúcim rokom a ubúdajúcimi staršími občanmi prirodzene klesá aj počet žien, ktoré
nosia tradičný kroj. V roku 2016 ich bolo už len 14: Mária Čarnoká (č.d. 68), Mária Šmidová
(č.d. 370), Mária Segiňová (č.d. 477), Žofia Cenká (č.d. 473), Margita Gomoľová (č.d. 338),
Verona Papcunová (č.d. 329), Barbora Medvecová (č.d. 73), Margita Hamráková (č.d. 227),
Regina Hamráková (č,d, 226), Margita Glovová (č.d. 521), Elena Gabošová (č.d. 491 –
zomrela v máji 2016), Anna Franková (č.d. 509 – zomrela v auguste 2016), Žofia Kišková
(č.d. 36), Magdaléna Podracká (č.d. 403).

V rámci evidencie obyvateľstva je dôležité pripojiť aj štatistický prehľad matričnej činnosti
obce Kluknava za rok 2016:
Počet obyvateľov za celý matričný obvod spolu: 4819 (Kluknava, Richnava, Hrišovce)
Počet obyvateľov obce Kluknava k 31.12.2016: 1579
Celkový počet matričných zápisov /SPOLU: narodenia, sobáše, úmrtia: 29
Počet narodených v obci Kluknava (prihlásených podľa pobytu matky): 15
Počet zamatrikovaných úmrtí spolu za celý matričný obvod: 13
Kluknava – 5
Richnava – 4
Hrišovce – 4
Celkový počet zomrelých v obci Kluknava: 17
Počet zamatrikovaných sobášov spolu: 16 - z toho 9 občianskych a 7 cirkevných
Počet sobášov uzavretých s cudzincami: 1
Počet sobášov uzavretých na základe delegácií z iného matričného obvodu: 1
Počet vydaných matričných dokladov /vrátane prvopisov/: 105

Zloženie obyvateľstva bolo v roku 2016 nasledovné:
Vek od 0 – 3
rokov
Vek od 4 – 6
rokov
Vek od 7 – 14
rokov
Vek od 15 – 17
rokov
Vek od 18 – 60
rokov
Vek nad 60 rokov
Spolu

65

32

33

44

22

22

123

64

59

41

20

21

942

505

437

362
1578

148
791

215
787

V obci Kluknava bolo k 31.12.2016 evidovaných 71 nezamestnaných. Nedostatok pracovných
miest v okolí obce a v obci má za následok, že mnohí občania musia cestovať za prácou do

Košíc, Prešova. Spišskej Novej Vsi, ale aj na západné Slovensko, či za hranice, najmä do
Čiech, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska a Veľkej Británie.

Najdôležitejšie udalosti roka 2016:
Rok 2016 sa na Slovensku označuje ako volebný. Dňa 6. marca sa konali voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky, ktorých výsledok prekvapil aj v obci Kluknava, kde najväčší počet
hlasov získala najsilnejšia strana SMER-SD, ale na treťom mieste bola extrémistická strana
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Voľby ukázali, že ľudia túžia po zmene, ale
výsledky v globále ukázali, že sa uchyľujú k extrémizmu, o ktorom si myslia, že vyrieši ich
situáciu, prevažne s neprispôsobivými občanmi. 7. januára zomrel známy slovenský kňaz
a charitatívny pracovník Anton Srholec. 5. októbra zomrel vo veku 86 rokov prvý slovenský
porevolučný prezident Michal Kováč. Ľudia sa v hlavnom meste pred rezidenciou Bonaparte
zaktivizovali v protestoch za odvolanie ministra vnútra Róberta Kaliňáka, predovšetkým kvôli
mnohým nevysvetleným kauzám.
Svet, ale najmä Európsku úniu, prekvapila skutočnosť odchodu Veľkej Británie z Európskej
únie tzv. Brexit. Táto nečakaná zmena zasiahla aj mnohých našich občanov, ktorí tam pracujú
a budú im sťažené podmienky na pobyt, prácu a sociálne zabezpečenie. V Európe naďalej
prerastá terorizmus a zvyšuje sa počet teroristických útokov tzv. osamelých vlkov. Zvyšuje sa
aj stupeň teroristického ohrozenia na Slovensku, ale najmä v strednej Európe. Najväčšou
geopolitickou udalosťou boli nepochybne voľby prezidenta Spojených štátov amerických,
ktorým sa stal magnát a miliardár Donald Trum

Voľby do NR SR v obci Kluknava:
Politická strana

Strana TIP
Strana moderného Slovenska (SMS)
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO - NOVA)
Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
ŠANCA
SME RODINA - Boris Kollár
Strana zelených Slovenska
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
- Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
VZDOR - strana práce
MOST - HÍD
Slovenská národná strana
Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
Komunistická strana Slovenska
Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana
SMER - sociálna demokracia

Číslo
politickej
strany

Počet platných
hlasov - okrsok
č. 1 - Kluknava
1
2

Počet platných
Počet platných
hlasov - okrsok č. 2 - hlasov za celú
Štefanská Huta
obec Kluknava
3
0
3
0
1
1

3
4
5
6
7
8

50
0
4
41
8
0

2
1
1
7
1
0

52
1
5
48
9
0

9
10
11
12
13
14

0
0
2
56
2
3

0
0
1
5
0
0

0
0
3
61
2
3

15
16

1
306

0
47

1
353

Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská občianska koalícia
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
#SIEŤ
Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
PRIAMA DEMOKRACIA
Sloboda a Solidarita

17
18
19
20

112
2
57
30

14
0
10
6

126
2
67
36

21
22
23

0
0
36

0
0
6

0
0
42

Počet zapísaných voličov za celú obec
Kluknava

Počet voličov, ktorí sa
zúčastnili na hlasovaní

Počet platných odovzdaných hlasov

1301

831 - 63,87%

815

Dňa 6. marca 2016 sa konali v celej republike voľby do Národnej rady SR, v ktorých
kandidovalo 22 politických strán. V obci Kluknava sa volieb zúčastnilo celkovo 831 voličov
z 1301, čo predstavovalo 63,7 % všetkých oprávnených voličov. Účasť na týchto voľbách
bola pomerne vysoká. Najvyšší počet hlasov získala strana SMER SD

Podniky v obci:
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
Zdravotnícke služby:
Všeobecný lekár pre dospelých – MUDr. Abdul Wares, sestrička: Bc. Mária Čigarská
Zubný lekár – MUDr. Milan Šoltýs, sestrička: Renáta Lokšinská
Predajne potravín:
Milk-Agro spol. s r.o. , Kluknava 294
Karmen veľkoobchod potravín s.r.o., Kluknava 176
Ramix Radoslav Hamrák (potraviny a rozličný tovar), Kluknava 3
Predajňa mäsa a mäsových výrobkov František Lovás (do 18.6.2016), Kluknava 294
Tauris – predajňa mäsa a mäsových výrobkov, Kluknava 176
Reštaurácie, pohostinstvá a občerstvenie:
Hostinec „U Mili“ - Daniel Lovás, Kluknava 200
Piváreň Bradlan - František Lovás, Kluknava 294
Reštaurácia Poľovník Eva Balogová, Kluknava 493
RIO bar s.r.o. (do 1.2.2016), Janka Endrizalová, Kluknava 483
Bufet Horec Václav Klimeš, Kluknava 398
EUROCLUB s.r.o. - Penzión a reštaurácia Biela Dáma a Čierny Rytier, správca: Mgr. Daniela
Mikušová, Kluknava 178
 ostatné:

Poľnohospodárske družstvo Kluknava, Kluknava 440,
M-tex - Edita Magdová, predajňa textilu (do 27.12.2016), Kluknava 171
Včelárske potreby - Stolmaj.sk, VČELÁRSTVO – MAJERNÍK, Kluknava 232
Auto – ESK s.r.o., Peter Zimmermann, Kluknava 188
Autoservis RKO s.r.o., Peter Kováč, Kluknava 164
Ladislav Mihalik - Autoslužby – Kluknava 647
Pánske, dámske a detské kaderníctvo TINA, Kluknava 201 (Martina Čechová)
Slovenská pošta, pobočka Kluknava 205 (vedúca Papcunová, doručovatelia: Emil Bucko,
Milada Bekešová, Ľudmila Bežilová)
Kábel – Kluknava s.r.o. (televízny káblový rozvod), Ing. Štefan Kováč, konateľ spoločnosti
Mgr. Jozef Franko, konateľ spoločnosti
ELBO – Emil Borza (revízie a montáž elektrických zariadení), Kluknava 350
Ondrej Šimoňák (stavebná činnosť), Kluknava 535
M-stav – Martin Palko (stavebná činnosť) a MJM sadrokartón – Ján Palko (stavebná činnosť)
- Helena Palková – cukrárenská výroba – Kluknava 679
Ján Čižmarik – ČIŽO (inštruktor autoškoly), Kluknava 573
BB THERM s. r. o. (vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo), Branislav Brutovský, Kluknava105
Kalos-fam, spol. s r. o. (stavebná činnosť, doprava), Kluknava 660, Patrik Soľák
LRV Trading, s.r.o. (stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov), Róbert Vojčík,
Lenka Vojčíková, Kluknava 309
Najvýznamnejší priemysel v obci: Poľnohospodársky (rastlinná a živočíšna výroba) – PD
Kluknava, Kluknavská mliekáreň a Lesné hospodárstvo – Urbárska spoločnosť
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
Poľnohospodárske družstvo Kluknava, Kluknavská mliekáreň (výroba tradičných
výrobkov z ovčieho a kravského mlieka – bryndza, syry, oštiepky, parenice, kolibky
a iné)
Obecná knižnica – vedúca Adriana Martiníková

Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Kluknava
Predsedom spoločnosti je Ing. Ján Kaľavský, lesníkom a odborným asistentom, lesným
hospodárom: Peter Vaščák z Margecian a ekonómkou: Magdaléna Šucová. Výbor bol zvolený
v roku 2014 a k personálnym zmenám nedošlo. Rok 2016 bol ôsmym rokom hospodárenia
podľa programu starostlivosti o les, v ktorom bolo vydaných 16 tisíc sadeníc lesných drevín,
jedlí, smrekovcov, smreku a buka. Pozemkové spoločenstvo prevádzalo ochranu mladých
porastov – proti burine vyžínaním na ploche 4 ha, a proti odhryzu zverou chemickými
ochrannými prostriedkami na ploche 10 ha. V tomto roku bol vykonaný aj výrub nežiaducich
drevín na ploche 2 ha a prerezávky na 3 ha. Celová ťažba dreva v tomto roku dosiahla
množstvo 2400 m3 a ťažobné práce vykonávala skupina z Hrišoviec. Palivové drevo si

členovia a nečlenovia ťažili v samovýrobe. Dôležitou úlohou spoločenstva je aj oprava
a údržba ciest a zvažníc. Odstraňovaním deštrukcií a poškodení dažďom boli vykonané
opravy ceost v lokalita Okrúhla – Ludviq, Panova lúka, Podlipie. Výbor v roku 2016 zasadal
5-krát, na ktorých prerokovával správy o hospodárení v lese, finančnej situácii i aktuálne
záležitosti a taktiež schválil aj finančnú podporu pre organizácie v obci: Slovenský zväz
zdravotne postihnutých, Združenie rodičov a priateľov pri základnej škole Kluknava,
kluknavské folklórne slávnosti „A ot Kľuknavi šedzem miľ“, slávnosti v obci Ovčie,
a finančná podpora pre rímskokatolícku cirkev Kluknava na opravu zvonov.

Poľnohospodárstvo v Kluknave
O udržanie a rozvoj poľnohospodárstva sa v obci majoritne stará Poľnohospodárske družstvo
v Kluknave, ktorého predsedom je Ing. Václav Farbrici. Rok 2016 bol pre našich poľnohospodárov
paradoxný. Na začiatku jari vládlo nepriaznivé počasie, ktoré spôsobilo miliónové škody hlavne pre
pestovateľov špeciálnych plodín. Po zyvšok roka sa zase zvýšené zrážky podpísali pod rekordné úrody
hustosiatych obilovín, repky, ale aj krmovín. K 1.1.2016 Poľnohospodárske družstvo v Kluknave
evidovalo 104 členov, z toho 48 dôchodcov, 17 pracujúcich členov a 38 nepracujúcich členov. V roku
2016 sa situácia na družstve začala pomaly stabilizovať, pre úsek rastlinnej výroby to bol už 5 rok
hospodárenia v ekologickom poľnohospodárstve na výmere 1912,90 ha poľnohospodárskej pôdy,
z toho orná pôda činila 446,51 ha. Rastlinná výroba je zameraná na výrobu krmovín. Ale družstevníci
musia venovať zvýšenú pozornosť skultúrneniu kosných lúk, a to buď ich rozorávkou s prísevom
kvalitných ďatelinotrávnych miešanok, alebo ich priamym prísevom. Zber objemových krmovín začali
kosbou lúk na senáž a seno a to 19.5.2016 ukončený bol v novembri očistnou kosbou novozaložených
podsevov. Zber obilia začali naši poľnohospodári výmlatom ozimnej pšenice na hone Dráhy
26.7.2016 a skončili výmlatom Ovsa 13.8.2016. Celý zber obilia bol realizovaný cez služby, ale
sprevádzalo ho nepriaznivé počasie, ale podarilo sa zozbierať 2,2 t/ha zrno. Sejbu ozimín začali sejbou
špaldovej pšenice na Skalke 20.9.2016 a ukončili na Dlhých priečkach ozimnou pšenicou 2.10.2016.
Vzhľadom na daždivé počasie nemohli urobiť bránenie po sejbe ani dokončiť valcovanie, čo značne
ovplyvnilo spolu s nedostatočne pripravenou sejačkou kvalitu sejby a značné množstvo drahého osiva
skončilo na povrchu pôdy nezapravené. Veľké starosti robí družstevníkom obhospodarovanie pôdy,
ktorá je mechanizačne ťažko dostupná a tak dochádza k rozširovaniu náletov lesných krov a drevín
a tým dochádza k znižovaniu jej výmery. Družstvo však ale naďalej disponuje starými strojmi, ktoré je
treba vymeniť. Čo je pozitívne, naši poľnohospodári začali s pestovaním špecifických plodín, ako
napr. špaldová pšenica, pohánka či lupina biela. Mechanizáciu a služby sa v roku 2016 zabezpečovali:
Jozef Vaščák, Vítězoslav Vojáček, Marek Čech, Ján Vietoris,, Emil Segiň, Ján Richnavský, Martin
Sokolský, Dušan Sokolský, Jakub Fedák, Ján Jánošík, Rastislav Krajník, Dušan Lovás, Milan Lisý ml,
Ján Chibeľ a Miroslav Kontroš. V roku 2016 na družstve chovali priemerne 607 kusov hovädzieho
dobytka – základné stádo tvorilo 241 dojníc a 80 kráv bez produkcie mlieka. Na farme v Kluknave sa
družstevníci zamerali na zvýšenie úžitkovosti mlieka – podarilo sa im zvýšiť úžitkovosť o 23% oproti
minulému roku. Kluknavské mlieko, ktorého produkcia v roku 2016 činila 1 059 545 litrov, ale
putovalo najmä do Talianska a Nemecka prostredníctvom družstva Bio Tatry. Čo sa týka oviec, tých
malo družstvo v roku 2016 v pošte 1988. Základné stádo oviec v počte 160 bahníc bolo rozdelené na
tri salaše – Kluknava, Slatvina a Hrišovce. Od dojných stád vyprodukovali 14 469 kg ovčieho
hrudkového syra a 27 934 litrov ovčieho mlieka. Poľnohospodráske družstvo aj v roku 2016
pokračovalo v čistokrvnom chove plemien Pietrain a Biele ušľachtilé a ich krížením. Základné stádo
malo 64 prasníc.
Samostatných pestovateľov v obci rok čo rok ubúda. Je to nepochybne následok rozširovania
obchodných reťazcov a predaj lacných potravín dovážaných zo zahraničia. Jediným

veľkopestovateľom v obci je už snáď len Štefan Hvizdoš (č.d. 288), ktorý pestuje prevažne zemiaky
a obilie.

Kluknavská mliekareň obchodno-odbytové družstvo Jaklovce 640
Kluknavská mliekareň patrí so svojimi kvalitnými výrobkami medzi najlepšie mliekarne.
Obľúbená je najmä vďaka výbornej bryndzi, ale aj ostatným výrobkom: pareniciam, syrom,
oštiepkom a sudovke. Tieto výrobky sa exportujú nielen v rámci Slovenska, ale aj do
Maďarska. Tržby za predaj výrobkov podľa odberateľov tvorili sumu 2 663 747 € a celkové
tržby boli 2 772 346,14 €, čo je v rámci hospodárskeho výsledku o 138 795 viac ako v roku
2015. Najväčší problém pre fungovanie a rozvoj mliekarne je zabezpečenie pravidelného
a primeraného odbytu výrobkov, čo je pomerne ťažké, keďže v Európe je prebytok mlieka.
Pri distribúcii do zahraničia je treba zabezpečiť vyšší hygienický štandard výroby, aby
mliekareň mohla ponúkať výrobky aj mimo Slovenska.

Výstavba a zmeny charakteru obce
V roku 2016 boli obci Kluknava poskytnuté nasledovné dotácie:
1. Dotácia vo výške 10 000 € z Ministerstva kultúry SR na projekt „Obnova kultúrnej
pamiatky Drevený krytý most“ – výmena šindľovej strechy zrealizovaná v mesiaci júl
2016
2. Dotácia vo výške 5 000 € z Programu obnovy dediny (Environmentálny fond) na
projekt „Detské ihrisko pri materskej škole v Kluknave“ – ihrisko postavené v mesiaci
august 2016
3. Dotácia vo výške 1 600 € z Fondu na podporu umenia na Kluknavské folklórne
slávnosti,
4. Dotácia vo výške 1 500 € z Košického samosprávneho kraja na Kluknavské folklórne
slávnosti
5. Dotácia vo výške 30 000 € - na kapitálové výdavky, 1 900 € - bežné výdavky z
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rekonštrukciu telocvične ZŠ
Kluknava - rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sieti
a vybavenie telocvične – zrekonštruovaná v mesiacoch august a september 2016
6. Dotácia vo výške 4 320 € z Košického samosprávneho kraja – Terra Incognita na
projekt „Náučný chodník Osobnosti a história Kluknavy“ – slávnostné otvorenie
26.11.2016
7. Dotácia vo výške 80 € z MAS HNILEC, o.z. na Kluknavské folklórne slávnosti
8. „Bytový dom 12 BJ Kluknava – s.č. 730“ - Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky poskytlo nenávratnú finančnú dotáciu na
obstaranie nájomných bytov vo výške 214.980 € a taktiež poskytlo nenávratnú
finančnú dotáciu na obstaranie technickej vybavenosti vo výške 24.400 €. Štátny fond
rozvoja bývania poskytol podporu formou zvýhodneného úveru vo výške 322.480,00
€ - skolaudovaný 22.08.2016
9. Z ministerstva vnútra bola poskytnutá dotácia vo výške 9 000 € na „Zlepšenie
dopravno-bezpečnostnej situácie v obci Kluknava“ – merače rýchlosti osadené na 3
miestach v obci
Bytový dom

K najdôležitejšej výstavbovej akcii v roku 2016, ktorá zmenila aj charakter obce, patrí bytový
dom so súpisným číslom 730, ktorého súčasťou je 12 bytových jednotiek - z toho 4 byty sú
trojizbové, 4 byty – dvojizbové a 4 byty – jednoizbové. V súčasnosti (november 2016) sú
všetky byty obsadené, nachádza sa v nich 29 nájomníkov a už niekoľko týždňov sú obývané.
Po počiatočných neočakávaných komplikáciách, najmä s nestabilným zložením podložia, sa
musel najprv spevniť povrch a boli osadené betónové pilóty. Bytový dom rástol takpovediac
„pred očami“ a za necelý polrok (so stavebnými prácami v roku 2016 sa začalo v apríli) bola
stavba skolaudovaná a pripravená prijať nových nájomníkov.
Na národnej kultúrnej pamiatke po tridsiatich dvoch rokoch vymenili jedinečnú
šindľovú strechu
V dňoch 15. – 25. júla 2016 sa v obci Kluknava zrealizovala rekonštrukcia strešnej krytiny
národnej kultúrnej pamiatky dreveného krytého „Mosta cestného v Kluknave“, ktorý bol
postavený v roku 1832 a je jedinečným mostom svojho druhu na Slovensku. Práce ohľadom
výmeny, či už demontáž starej a montáž novej drevenej krytiny, vykonala firma umeleckého
rezbára Štefana Grecha z Bušoviec. Bolo osadené nové latovanie a na to bol namontovaný
nový drevený ručne štiepaný šindeľ zo smrekovca opadavého (červený smrek). Výmena
drevenej strešnej krytiny na národnej kultúrnej pamiatke stála 11.960,40 €. Obec Kluknava
získala na túto rekonštrukciu dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške
10.000 € v rámci programu „Obnovme si svoj dom“ a spoluúčasť obce tvorila suma 1.960,40
€.
Nový náučný chodník
Posledná novembrová sobota (26.11.2016) sa pre Kluknavu stala historicky prelomovou. Slávnostne
sa otváral náučný chodník „Osobnosti a história Kluknavy“, ktorý sa nám podarilo vybudovať v
spolupráci s Košickým samosprávnym krajom - programom Terra Incognita,
Slávnostné otvorenie sa konalo v priestoroch zrekonštruovaného renesančno-barokového
Csákyovského kaštieľa. Po úvodnej ceremónii pokračoval program prehliadkou Kostola sv. Kataríny
Alexandrijskej, v ktorom sa nachádzajú vzácne mozaiky a následne sa oficiálnym prestrihnutím pásky
sprístupnil samotný náučný chodník. Všetci zúčastnení, ktorých bolo približne 150 - v najpočetnejšom
zastúpení to boli členovia turistických klubov z Košíc a Spiša, absolvovali celú jeho trasu.
Náučný chodník začína pri Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej (a pokračuje spolu s modrou značkou
hore dedinou) a končí pri kaštieli. Trasa vedie prevažne v prírodnom prostredí a má dĺžku približne 7,5
km. Prezentuje 6 informačných panelov približujúcich aj také významné historické osobnosti
pôsobiace v regióne, ako boli kráľ Ján Zápoľský, arciknieža Friedrich Habsburský, či kardinál Imrich
Čáki (Csáky).
Trasa prvýkrát sprístupnila aj skalu so záhadným „runovým písmom“ pri tzv. „Troch duboch“, ktorého
vek podľa niektorých zdrojov siaha až do 1. storočia nášho letopočtu. Prevýšenie chodníka medzi
najvyšším a najnižším bodom je približne 210 metrov a je možné ho prejsť za 2,5 až 3 hodiny,
prevažne klesaním. Informačné panely sú napísané v slovenskom a v anglickom jazyku.
Náučný chodník „Osobnosti a história Kluknavy“ prechádza aj popri významných národných
kultúrnych pamiatkach a je ďalším z cieľových bodov záujmu turistov v rámci rozvoja cestovného
ruchu v Košickom kraji. Tento projekt sa zrealizoval za finančnej podpory Košického samosprávneho

kraja – programu Terra Incognita, ktorý poskytol dotáciu vo výške 4 320 eur. Pridanou hodnotou je aj
bohatá biodiverzita Hornádskej kotliny v blízkom okolí Kluknavy.
Za posledných 5 rokov Obec Kluknava v rámci turizmu zrealizovala 6 projektov v hodnote 25 tisíc
eur. Známou pamätihodnosťou je i drevený krytý most, ktorý je taktiež na trase náučného chodníka.
Ide o jedinú za chovanú stavbu svojho druhu na Slovensku. Obec je vyhľadávaná aj vďaka priamemu
spojeniu turistickou značkou s vrcholom Roháčky, ktorý v nadmorskej výške 1029 metrov poskytuje
jeden z najkrajších výhľadov nielen na východnom Slovensku.

Kultúra
1. ročník Kluknavskej fašiangovej zabíjačky
Začiatok tohto roka sa niesol nielen v znamení plesov, ale aj tradičných zabíjačkových
špecialít. V sobotu 23. januára 2016 sa v našej obci podarilo usporiadať 1. ročník Kluknavskej
fašiangovej zabíjačky, na ktorú sa prišlo pozrieť (ale si aj pochutnať) približne 650 ľudí,
prevažne domácich obyvateľov. Ošípaná vážila cca 195 kilogramov, a mäso po rozobratí
putovalo do tomboly. Pre prítomných boli pripravené zabíjačkové špeciality, ktoré tunajší
poznajú predovšetkým z domácich zabíjačiek. Zábavnú a uvoľnenú atmosféru akcie vytvárala
folklórna skupina Kluknavčanka a detský folklórny súbor Bradlanček. Hlavným kuchárom
bol Peter Papcun a pri výdaji jedál ochotne pomáhali poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí
sa v priebehu celej zabíjačky nezastavili. Ľudia odchádzali spokojní, ulahodení zabíjačkovými
dobrotami a poniektorí obohatení aj pridanou hodnotou v podobe „mäsovej“ tomboly.
Darovanie krvi
Obec Kluknava v spolupráci s Národnou transfúznou službou Košice zorganizovala 26.
februára 2016 mobilný odber krvi. Odberu sa zúčastnilo 16 dobrovoľníkov, ktorí týmto
skutkom pomohli doplniť zásoby život zachraňujúcej červenej tekutiny. Už po druhýkrát sa
obec Kluknava pripojila k tomuto dôležitému a nenahraditeľnému humánnemu činu, akým
darovanie krvi nepochybne je. Po minuloročnej úspešnej letnej skúsenosti s touto akciou sa
obec rozhodla znova zorganizovať mobilný odber. Možnosť opätovného darovania privítali
nielen zdravotní pracovníci Národnej transfúznej služby v Košiciach, ale aj samotní
Kluknavčania. Ako väčšina z darovaných povedala, motiváciou pre nich bola možnosť
prispieť k záchrane ľudského života.

Otvorenie Altánku vo Vierbinách
V piatok 10. júna 2016 sa o 16.00 hod. v obci Kluknava konalo slávnostné otvorenie
„Altánku vo Vierbinách“, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko desiatok obyvateľov. Oficiálne
uvedenie tohto nového oddychového miesta sa konalo za prítomnosti starostu obce Ing.
Štefana Kováča a Ing. Anny Hrabětovej, vedúcej organizačného odboru Okresného úradu v
Košiciach. Netradičný altánok bol postavený v rámci výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky pod názvom projektu „Podpora voľnočasových aktivít detí, mládeže a seniorov –
predchádzame kriminalite v obci“. Celková suma, ktorá bola použitá na výstavbu altánku,
bola 10.100 Eur, z toho 8.000 Eur tvorila dotácia zo spomínaného projektu ministerstva
vnútra a spoluúčasť obce vo výške 2.100 Eur. Starosta obce Ing. Štefan Kováč vo svojom
prejave vyjadril túžbu, aby sa toto miesto stalo spojivom všetkých ľudí, ktorí sa tu v radosti a

vo vzájomnom porozumení budú často stretávať a budovať tak dobré medziľudské vzťahy,
ktoré sú pre spolužitie v obci veľmi dôležité. Na piatkové slávnostné otvorenie prišlo
približne 130 obyvateľov, ktorí si mohli pochutnať aj na grilovanej klobáse a sladkom
občerstvení. O dobrú náladu sa postaral aj miestny detský folklórny súbor Bradlanček, ktorý
tradičnými ľudovými piesňami dotváral slávnostnosť tejto akcie. Altánok je výborný doplnok
k detskému ihrisku, ktoré je s ním spojené a veríme, že sa stane aj obľúbeným centrom,
v ktorom sa budú stretávať všetky generácie.

Beseda s riaditeľom Odboru prevencie kriminality MV SR Ing. Jozefom Halcinom
Obec Kluknava, ZO Slovenský zväz zdravotne postihnutých Kluknava a ZO Únia žien
Kluknava zorganizovali dňa 26. októbra 2016 v reštaurácii Poľovník besedu s riaditeľom
Odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ing. Jozefom
Halcinom na tému „Ako sa nestať obeťou podvodníkov a boj proti kriminalite.“ Diskusie sa
zúčastnilo približne 30 občanov, prevažne seniorov, ktorí sa do besedy aktívne zapojili
otázkami najmä ohľadom riešenia problematiky verejného poriadku s neprispôsobivými
občanmi.
Tradičné stavanie mája v Kluknave
Ako sa to už stalo tradíciou v našej obci, dňa 14. mája 2016 sa v našej obci konalo stavanie
mája, ktoré je spojené so sviatkom Turíc. Na niekoľko týždňov sa tento máj v našej dedine
stal pozoruhodnosťou, ktorej sa výška a symbolika stali niečím, čo nemohlo zostať
nepovšimnuté. Aj napriek nepriazni počasia sa tejto udalosti zúčastnilo niekoľko desiatok
ľudí, ale najväčšia vďaka patrí pracovníkom, ktorí zaobstarali máj; poslancom OZ, nášmu
dobrovoľnému hasičskému zboru, detskému folklórnemu súboru Bradlanček, folklórnej
skupine Kluknavčanka, hudobníkom z Víťaza a všetkým, ktorí boli prítomní na tejto
„tradičnej“ akcii.
Úcta k starším
Tak ako každý rok, aj v roku 2016, konkrétne 8. októbra, zorganizovala obec Kluknava Úctu
k starším, ktorou si uctila spoločným posedením nielen pri dobrom jedle, ale aj hudbe,
starších občanov – konkrétne jubilujúcich od 65 rokov a každý nasledujúcich 5 rokov. Táto
jedinečná akcia je vždy možnosťou poďakovať našim už starým rodičom za ich službu, nielen
vo svojich rodinách, ale aj v obci.

Šport
Aj v roku 2016 v obci majoritne prevláda futbalová športová aktivita. Jarnou časťou futbalisti
ukončili futbalový ročník 2015/2016. V súťaži A mužstvo skončilo na 1.mieste a po piatich
rokoch budú znova hrať krajskú súťaž. Dorastencom sa už darilo menej a skončili na
poslednom mieste v tabuľke. Mužstvo žiakov skončilo na 7. priečke, ale je treba poznamenať,
že jarnú časť chlapci hrali vynikajúco a postupne sa v tabuľke posunuli smerom nahor.
V jesennej časti sa A mužstvo prebojovalo z okresnej súťaže do krajskej a ako nováčik si v V.
Lige podtatranskej nepočínalo najhoršie a skončili na 10. mieste. Trénerom naďalej zostal
Richard Borza, mužstvo sa ešte doplnilo o nových hráčov z Krompách a to Varga, Hrobák,

Dávid Richnavský, z Margecian sa vrátili Peter Roman a Ján Hoppej. Mládežníčke mužstvá
TJ FC Kluknava si počínali veľmi dobre, keď žiaci skončili na peknom 5. mieste
a dorastenci, ktorí jesennú časť ukončili na 2. mieste. Žiakov trénoval Mário Kakalejčík,
dorastencov v jeseni viedol nový tréner Milan Lisý.
V najstaršej ankete v regióne Spiš „Najúspešnejší športovci regiónu Spiš – 2015“, ktorej
vyhodnocovanie sa konalo 16. marca 2016 v koncertnej sále Reduty Spišská Nová Ves, boli
nominovaní a aj ocenení bývalí športovci a športoví funkcionári z Kluknavy Jozef Šmida (č.
d. 423) a František Lovás (č. d. 142). Za ich reprezentáciu a snahu o budovanie športu v obci
Kluknava v minulom období im patrí vďaka.
Na tohtoročnom 13. ročníku Furčianskeho maratónu 9. apríla 2016 sa udiala športová kuriozita, ktorej
hlavným aktérom bol rodák z Kluknavy Emil Hudák, známy „kluknavský maratónec“. Pred dvomi
rokmi absolvoval totálnu endoprotézu kolena – teda výmenu kĺbu a už tento rok s ním odbehol 42 km
maratón. Ortóped František Michalička, ktorý je nielen lekárom, ale aj dobrým priateľom Emila
Hudáka, zdôraznil, že absolvovanie tohto maratónu je náročné už pre zdravého človeka a nie to ešte
pre športovca s umelým kĺbom. Pánovi Emilovi Hudákovi patrí za tento mimoriadny výkon veľký
obdiv a prajeme mu ešte veľa síl, zdravia a športových úspechov.

Kluknavčan Mgr. Marián Zimmermann, ktorý v súčasnosti patrí medzi najlepších bežcov,
minimálne na východnom Slovensku, si určite prešiel obdobím, keď sa mu terajšie úspechy
zdali takmer nemožné. Ale tvrdou prácou, vytrvalosťou, a aj vďaka svojej rodine a vnútornej
motivácii, ktorá mu dáva silu, sa nemožné stalo skutočnosťou. Od roku 2015, keď začal s
profesionálnym behom, pod vedením svojho bývalého profesora z gymnázia a terajšieho
osobného trénera Martina Holečka, odbehol Marián 12 vynikajúcich pretekov, na ktorých
získal vysoké umiestnenie: Košický trojkráľový beh (6. miesto); Švošovská pätnástka (1.
miesto); Bratislavský polmaratón - MS v polmaratóne (8. miesto); Gelnický beh (1. miesto);
City trail Nový Smokovec (1. miesto); Oravský polmaratón – 10 km (1. miesto); Forum Night
Run Poprad (1. miesto); Starostovská desiatka obce Hôrka (1. miesto); Rajec Night Run (2.
miesto); Night Run Štrbské Pleso (2. miesto), Beh Farmárskeho Dvora (1. miesto - traťový
rekord); Malý štrbský maratón -10 km (1. miesto - traťový rekord), 1. miesto – „Horský beh
Smolník“ (11 km) – 12.11.2016, 1. miesto – (10 km) 11. ročníku Behu ulicami obce Smižany.
(10.10.2016), 1. miesto - Tatry Prestige Tour 2016 - Jednotlivé preteky a umiestnenia
v druhom polroku 2016: City Trail (8 km): 32:44 min., 1. miesto; Night Run Štrbské Pleso
(4,5 km), 2. miesto; Malý štrbský maratón (10 km), 1. miesto; Memoriál Jána Stilla (9,5 km),
4. miesto; Podtatranský polmaratón (21 km), 1. miesto; 1. miesto - 11. ročník Beh
Novoveskou Hutou (15 km - 14.09.2016); 1. miesto (10 km) - štvrtý ročník Harhovská
desiatka (20.8.2016); 1. miesto Lesný beh priateľov Šemše – (11 km - 27.11.2016); 16. miesto
na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach (2.10.2016).
Dôležitými športovými akciami v roku 2016 bol aj 5. ročník Futbalového vianočného turnaja
Kluknavčanov o pohár starostu obce Kluknava, ktorý sa konal 14.01.2017 v telocvični ZŠ
Kluknava a taktiež 6.ročník Vianočného nohejbalového turnaja o putovný pohár riaditeľky
školy, ktorý sa uskutočnil dňa 27.12.2016 v telocvični ZŠ Kluknava.
Kluknavčan Peter Pongó - absolútny víťaz Slovenského pohára v Downhille!
Talentovaný Kluknavčan Peter Pongó má za sebou druhú sezónu Slovenského pohára
v Downhille. V roku 2015 sa prihlásil do klubu MŠK Krompachy Freeride. Keďže bol

najmladší, zaradili ho do kategórie žiaci, v ktorej odjazdil svoju prvú sezónu. No nie veľmi
úspešnú. To ho motivovalo na sebe viacej popracovať, aby v sezóne 2016 bol lepší. Začal
viacej trénovať a pracovať na svojom úspechu, čo sa mu aj podarilo. Všetkých milo prekvapil.
Vo svojej kategórii odjazdil všetkých 6 kôl Slovenského pohára, kde sa umiestnil na jednom
z 3 najlepších miest.

Organizácie
Folklórna skupina Kluknavčanka
Folklórna skupina Kluknavčanka uchováva folklórne dedičstvo obce už 16. rok. V jej kronike
je zaznamenaných 243 vystúpení. V prvom polroku 2016 v rámci Fašiangov oživila ľudový
zvyk - „Chodenie s Heinom“ - sprievod tvorili členovia vo fašiangových kostýmoch
(ciganka, baran, kôň,...) a s týmto zvykom sa folkloristi predstavili aj na 1. obecnej zabíjačke.
V predvečer Turíc – Rusadľov - v spolupráci s obecným zastupiteľstvom, členmi
dobrovoľného hasičského zboru, DFS Bradlanček a DFS Kluknavčanka postavili máj pre
všetky dievčatá v obci Kluknava. Dievčatá za doprovodu hudby, spevu a tanca ozdobili máj
farebnými stuhami, ktoré viali nad obcou do skončenia veľkonočného obdobia. V máji sa
uskutočnil IX. ročník Festivalu hudby, spevu a tanca v Krompachoch. V programe vystúpila
folklórna skupina s pásmom „Jarmark pri sv. Anne“. Ženská a dievčenská spevácka skupina
sa 28. mája zúčastnila Regionálnej prehliadky hudobného folklóru dospelých. Ich spev
doprevádzala ľudová hudba pod vedením PaedDr. Romana Ondáša. V rámci okresov Gelnica
a Spišská Nová Ves sa umiestnila v striebornom pásme. Naša FSk Kluknavčanka nechýbala
ani na 19. ročníku súťaže vo varení bryndzových halušiek v Krompachoch (Plejsy). Družstvo
v zložení Petra Šmidu, Anny Rabatinovej, Veroniky Cenkej a Palka Cenkého sa zo 16.tich
družstiev umiestnilo na 9. mieste. V kultúrnom programe vystúpila FSk Kluknavčanka
s pásmom „Spracovanie ľanu“. Prvý polrok 2016 zavŕšili vystúpením na 44. ročníku
Spišských folklórnych slávností v Spišskom Podhradí 26. júna 2016. Úspešné vystúpenie
malo názov „Bielenie plátna“. V 2. polroku 2016 v spolupráci s obecným úradom, obecným
zastupiteľstvom a starostom obce Ing. Štefanom Kováčom zorganizovala folklórna skupina
12. ročník folklórnych slávností „A ot Kľuknavi śedzem mil’“. Na slávnostiach vystúpili deti
z Materskej školy v Kluknave s pásmom: „Slunko śveci, poce dzeci na lúku“ – pod vedením
učiteľského kolektívu materskej školy. Detský folklórny súbor Bradlanček zaspieval piesne
z Kluknavy a okolia, ktoré nacvičila ich vedúca M. Šmidová. Koniec žatevných prác sa
v minulosti oslavoval slávnostným príchodom žencov a žničiek s dožinkovým vencom pred
dom svojho gazdu. Gazdiná s gazdom s veľkou radosťou veniec prijali a na slávnostnú
hostinu pri muzike ich pozvali. Všetci členovia FS Kluknavčanka si chlebík aj koláče
pochvaľovali a s gazdom a gazdinou veselo tancovali. V druhej časti programu vystúpili naši
hostia z Pálházy (Madarsko) – FSk Kvety Hút. Jej členovia mali svojich rodičov zo
Slovenska, preto spievali maďarské aj slovenské piesne pod názvom „Od maľučka ja
vandrujem po śvece“. Naším ďalším hosťom bola FSk Kicora z Lendaku, ktorá vystúpila
s pásmom „Milý s milou na ľudovej zábave“ – sprevádzané tradičnými piesňami a tancami
z Lendaku. V tretej časti programu vystúpil profesionálny Folklórny súbor Borievka z Košíc.

Program bol venovaný tancom, spevom a hudobnému spracovaniu oblasti Spiša, Šariša
a Zemplína.

Dobrovoľný hasičský zbor Kluknava
Počet členov dobrovoľného hasičského zboru tvorilo v roku 2016: 22 členov. Veliteľom bol
Miloš Kováč, Kluknava 418. Predsedom bol aj naďalej Štefan Hvizdoš, Kluknava 288.
Našim dobrovoľným hasičom sa znova podarilo uspieť na súťažiach, na ktorých predviedli
svoju fyzickú, ale aj psychickú schopnosť. Na Obvodovej súťaži dobrovoľných hasičských
zborov IV. okrsku vo Švedlári, ktorá sa konala 19. júna 2016 sa hasiči z Kluknavy, po tesnom
výsledku, umiestnili na 2. mieste. Svoje zručnosti naši hasiči predviedli aj 25. júna 2016
v Gelnici, kde v súťaži o Pohár primátora mesta Gelnica získali 5. miesto.
Dňa 10. septembra 2016 organizoval Dobrovoľný hasičský zbor obce Veľký Folkmár nočnú
hasičskú súťaž, na ktorej náš dobrovoľný hasičský zbor skončil na 4. mieste. To však ale v ten
deň nebol najväčší úspech. Ten prišiel až na ceste smerom domov. Keď sa naši dobrovoľní
hasiči vracali späť do Kluknavy, zbadali, že blízko Obecného úradu (pri spoločenskej sále) vo
Víťazi horí pôjd na prístavbe domu, ktorý bol plný sena. Neváhali, a ako prví začali požiar
hasiť vedrami a hadicou pripojenou pri dome, potom zalarmovali aj miestnych hasičov, ako aj
ostatné profesionálne hasičské jednotky. Predovšetkým vďaka pohotovosti našich
dobrovoľných hasičov sa tento požiar podarilo v počiatočnom štádiu uhasiť a zabrániť tým
veľkým škodám.

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v
Kluknave
Základná organizácia SZZP(ZO SZZP) Kluknava aktívne pracuje 19. rok, v súčasnosti
má 105 členov – zdravotne postihnutých občanov i priateľských členov – občania ochotní
pomáhať dobrovoľnou prácou zdravotne postihnutým občanom. Činnosť ZO sa riadi plánom
práce, ktorý na nasledujúci rok schvaľuje členská základňa na výročnej členskej schôdzi.
Spolupracujú s Okresnou radou SZZP (OR SZZP) v Gelnici a so základnými organizáciami
ostatných obcí okresu Gelnica, s OcÚ Kluknava, ZŠ Kluknava, Reštaurácia Poľovník,
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Kluknava. Aktivity podľa plánu práce organizuje 7 členný
výbor ,ktorý vedie predsedníčka Mária Papcunová.
V roku 2016 organizácia uskutočnila tieto akcie: Výročná členská schôdza dňa 08.02.2016 –
vyhodnotili sme rok 2015 a schválili plán práce na rok 2016, vlakový výlet „Vysoké Tatry“
17.02.2016 – navštívili sme „ľadový kostol“ na Hrebienku, divadelné predstavenie“ Zberné
stredisko“ v Sp. Novej Vsi dňa 14.03.2016 – po skončení predstavenia účastníci navštívili
nákupné centrum Madaras, účasť na konferencii OR v Gelnici– členovia výboru ZO sa
každoročne stretávajú, aby zhodnotili prácu jednotlivých ZO okresu a získali informácie
o zámeroch OR pre budúce obdobie. Zábavný trojboj“ Margecany 04.06.2016 – súťaž
v riešení krížoviek, sudoku a osemsmeroviek, kde 5 členovia úspešne reprezentovali ZO
a získali 4 diplomy. V spolupráci s Obecným úradom Kluknava sa členovia zúčastnili na
otvorení „Altánku vo Vierbinách. Okrem týchto aktivít sa 23 členov zúčastnilo na
rekondičných pobytoch v Turčianských Tepliciach,Trenčianskych Tepliciach a v Bardejove,
Deň rodiny- základná organizácia každoročne organizuje v mesiaci júl stretnutie členov a ich
rodinných príslušníkov. Podujatie sa uskutočnilo dňa 5.júla 2016 v budove ZŠ Kluknava so
začiatkom o 14:00 hod. V sobotu 10.septembra 2016 zorganizovali autobusový zájazd na
Pieniny. Účastníci navštívili Múzeum v Červenom Kláštore, Kúpele Červený Kláštor -

Smerdžonka, prešli cez rieku Dunajec mostom pre peších a cyklistov do poľskej obce
Šromovce Nižne a niektorí splavili časť rieky Dunajec na plti. Zájazdu sa zúčastnilo 35
členov, všetci si odniesli hodnotné zážitky. V sobotu, 8.októbra 2016 výbor ZO organizačne
zabezpečil Celodenný výlet do Poľska - do Nového Targu, na spiatočnej ceste sa účastníci
zájazdu zastavili v Spišskej Sobote, kde absolvovali prehliadku kostola sv. Jakuba spojenú
s odborným výkladom.

Poľovnícke združenie Kluknava
Mesiace máj a jún sú pre prírodu zrodom nového života – živočíchov a rastlín. Zver v tomto
období, keď kladie mláďatá, potrebuje náležitú ochranu, ktorú jej v potrebnom rozsahu môžu
poskytnúť len poľovníci. Toto všetko napĺňa dušu poľovníka. Poľovník je človek, ktorý je
telom i dušou spätý s prírodou. Stará sa o zver, prikrmuje ju v zimnom období a v poslednom
rade reguluje aj jej stavy odstrelom slabších a chorých jedincov, aby sa zachovala silná a
zdravá populácia zveri v našich lesoch. Preto bola v zimných mesiacoch vyhlásená súťaž
o najlepšieho líškara, aby sa reguloval stav škodnej zveri. Zlatú medailu za lov líšok získal
pán Vladimír Balčák, ktorému sa podarilo uloviť 5 kusov líščej zveri. Druhé miesto získal
Ľubomír Lovas a na treťom mieste sa umiestnili traja výhercovia – Vladimír Bogačevič,
Martin Lipták a Pavol Šimko. Všetci aktívni členovia poľovníckej spoločnosti Kluknava a
priatelia poľovníctva sa svedomito starajú o zveľadenie a ochranu nášho genofondu.
Členovia združenia sa zúčastnili na Dni svätého Huberta v Bijacovciach a Svätom Antone
a vyhrali druhé miesto vo varení poľovníckeho gulášu.
Základná organizácia Únia žien Slovenska v Kluknave
Únia žien začala pôsobiť v Kluknave v roku 1997. Tvorí ju 30 členiek, ktoré svojou aktívnou
prácou v organizácii pomáhajú zveľaďovať a reprezentovať našu obec. Každoročne sa
podieľajú na plnení plánu práce, ktorý spoločne navrhujú na výročnej členskej schôdzi.
Začiatkom roka sme sa zúčastnili každoročnej výstavky ručných prác s námetom „Veľká noc
prichodzi“, v Redute v Spišskej Novej Vsi. Krásne práce, šikovnosť, ale najmä trpezlivosť
prezentovali Mgr. Gabriela Kyseľová, Marta Jurčáková. Anna Zimmermannová sa dňa
16.03.2016 zúčastnila na 49. ročníku Vansovej Lomničky – festivale umeleckého prednesu v
poézii a próze žien. Prednášala literárne dielo od autora Jozefa Cígera Hronského – Jozef
Mak. V tomto okresnom kole sa umiestnila na prvom mieste a odtiaľ postúpila na krajské
kolo do Rožňavy, ktoré sa konalo dňa 04.04.2016, kde sa taktiež umiestnila na prvom mieste
a postúpila na celoslovenskú súťaž v prednese do Banskej Bystrice, kde sa jej krásny prednes
a talent umiestnil v zlatom pásme. Mariánsky mesiac máj oslávili a uctili si ho pútnickým
zájazdom do Litmanovej. Cestou späť sa zastavili na krátku návštevu pri bývalom pánovi
kaplánovi Ing. Petrovi Lešňovskému v kostole v Starej Ľubovni. Na konci mesiaca máj
prechádzal našou obcou cyklistický pelotón hendikepovaných športovcov, ktorí mali v našej
obci zastávku, aby pomohli malým darom tým, ktorí to potrebujú. Počas tejto zastávky
dobrovoľníčky z organizácie ochotne pomohli s organizáciou. Neodmysliteľnou súčasťou
každoročných akcií je účasť na púti v Levoči, na Mariánskej hore. Organizačne sa o to
postarala členka pani Anna Ringošová, vďaka ktorej sa na tejto akcii zúčastnilo 120 ľudí z
obce a okolia. Každoročný odpust pri sv. Anne je už tradičný tým, že sa vijú vence u pani

Anny Ringošovej. Ani tento rok tomu nebolo inak a šikovné a ochotné ženy a aj nečlenky
organizácie sa opäť spojili a spoločne vytvorili krásne vence. Vo Vierbinách jedno augustové
prázdninové popoludnie využili členky na opekačku a príjemné posedenie. Sviatok patrónky
Slovenska Sedembolestnej Panny Márie si boli uctiť v Krakove Sanktuáriu Božieho
Milosrdenstva, kde pútnikov sprevádzal aj pán farár Jozef Palenčár, ktorý na tomto svätom
mieste odslúžil svätú omšu. Neprešiel mesiac a členky začali pripravovať ďalšiu plánovanú
akciu pod názvom „Ženy v akcii“. Tento rok sa konala v Spišskej Novej Vsi, kde boli s
jedným súťažným družstvom zloženým taktiež z členiek a aj nečleniek ÚŽ v Kluknave.
Súťažilo sedem družstiev. Toto podujatie bolo pre nich úspešné a umiestnili sme sa na
krásnom prvom mieste a budúci rok sa toto podujatie bude konať v našej obci. Predposlednou
akciou v kalendárnom roku bol „Kurz ručných prác“, na ktorom Marta Jurčaková ukázala ako
sa vyrábajú venčeky z papiera, a Janka Cenká ukázala výrobu venčekov na dvere z prírodnín
a rôzne iné dekorácie do domácnosti. Posledným podujatím a zároveň jedným z najkrajších je
„Čaro Vianoc“, ktoré sa koná v koncertnej sále divadla Reduta v Spišskej Novej Vsi. Téma
podujatia na tento rok bola: Vianoce u nás doma

Školstvo
Materská škola
Materskú školu v Kluknave viedla v roku 2016 aj naďalej Mgr. Alena Cifrová. Pedagogický
zbor tvorili: Mgr. Ľubica Slebodníková, Bc. Ľudmila Magdová, Dagmar Ringošová,
Mgr.Lucia Kopkášová a nepedagogickými zamestnankyňami boli: Alena Hvizdošová kuchárka, Adriana Martiníková - vedúca ŠJ, pomocná pracovná sila a Daniela Nehilová
upratovačka. V školskom roku 2016/2017 navštevovalo materskú školu 42 detí. V prvej triede
„Žabky“ 20 detí a v druhej triede „ Lienky“ 22.
Pedagogickí pracovníci rozvíjali ich danosti nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
ale aj nad jeho rámec, formou rôznych projektov, mimoškolskej činnosti a aktivít
organizovaných obcou, ZŠ, ŠÚ v Margecanoch. Materská škola sa zapojila do projektu
vyhlasovateľom ktorého je SČK „Evička nám ochorela“ , kde škôlku úspešne reprezentovala
hliadka v zložení Tatiana Ferenčáková, Laura Šmidová. V okresnej výtvarnej súťaži Agátka
Zimmermannová získala 3 miesto. Deti z materskej školy uspeli aj na športovej olympiáde
materských škôl okresu Gelnica: 1. miesto v behu - Laura Šmidová, 2. miesto v hode
kriketovou loptičkou - Alexandra Lisá, 2. miesto v hode kriketovou loptičkou - Jakub
Tomašov, 3. miesto v celkovom umiestnení družstiev MŠ okresu Gelnica. V rámci vlastného
projektu Farebný týždeň sa pre deti usporiadali zaujímavé aktivity: Rozprávkový deň –
hľadanie pokladu, jazda na koni, Maľovanie v prírode, maľovanie na tvár, Školský výlet
súčasťou ktorého bola exkurzia do závodu Fintex v Spišskej Novej Vsi , Návšteva ZOO,
rozprávka O udatnom rytierovi v Kaštieli Markušovce, Indiánsky deň v MŠ, Turistická
vychádzka do Štefanskej Huty . V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti sa 14 detí zúčastnilo
plaveckého výcviku na krytej Plavárni v Krompachoch. Exkurzia a návšteva Planetária
v Prešove im priniesla tajomné napätie a objavovanie niečoho nového. Kresťanské
formovanie osobnosti im priniesli pravidelné mesačné stretnutia s kňazom Kluknavskej
farnosti. Nemožno nespomenúť ani predstavenie žiakov na kluknavských folklórnych
slávnostiach, zorganizovanie Dňa matiek, Deň mlieka - prezentácia mliečnych produktov a
výroba nátierky v spolupráci s rodičmi a starými rodičmi, „Tlačenie kapusty“ - pripomenutie
si jeden z ľudových zvykov, návšteva Divadla na Predmestí z Košíc s predstavením
„Zabudnutý čert“, návšteva prvého ročníka v ZŠ Kluknava, vianočná besiedka, karneval,

exkurzia Mestskej knižnice v Krompachoch, Deň otvorených dverí pre novoprijaté deti
a mnoho iných zaujímavých aktivít. Učiteľky v materskej škole sa usilovne a s úprimným
záujmom snažia deti nielen vyučovať a pripravovať ich na vstup do základnej školy, ale aj
pomáhajú deťom spoznávať svet okolo nich.
Základná škola
Prvý kalendárny polrok roka 2016 je akademickým rokom 2015/2016. Všetky údaje uvedené
v kronike roku 2015 sú z pohľadu základnej školy aktuálne platné aj pre rok 2016. V druhom
polroku šk. roka 2015/2016 škola uskutočnila niekoľko zaujímavých aktivít, napr. Výstava
modelov, Na kolesách proti rakovine, Ovocno-zeleninové popoludnie, Bezpečne na cestách,
Bicykel ako dopravný prostriedok, Zbierka pre deti z detského domova, Deň zeme, a mnoho
ďalších. Žiaci sa pravidelne zúčastňovali rôznych vzdelávacích programov, besied
a divadelných predstavení. Úspešní boli tak v humanitných, ako aj technických zručnostiach,
čo dokázali svojimi úspechmi na rôznych olympiádach, ale aj v športových súťažiach.
Podrobnejšie úspechy žiakov sú zaznamenané v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za
školský rok 2015/2016. Je však potrebné poznamenať, že počet zapísaných žiakov do 1.
ročníka z obce Kluknava sa každý rok znižuje. Čoraz viac rodičov zapisuje svoje deti do škôl
v susedných Krompachoch a v neďalekých Margecanoch. Počet žiakov v základnej škole
k 30.6.2016 bol 595, počet tried 32. Školský rok 2016/2017 začal 1.9.2016, školské
vyučovanie 5.9.2016. Počet prihlásených detí na plnenie školskej dochádzky: 106 detí.
V pracovnom pomere bolo na základe Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti
v školskom roku 2016/2017 - 56 pedagogických a 12 nepedagogických zamestnancov.
Základná škola pokračovala v aktivitách aj za začiatku školského roka 2016/2017, zapájala
svojich žiakov do rôznorodých aktivít, ktoré boli pre nich motiváciou, ale aj obohatením. Ešte
pred koncom kalendárneho roka 2016 zorganizovala škola pre svojich žiakov Zájazd do
Štrasburgu, Týždeň zdravej výživy, Čítame spolu, Talentárium 2016 a mnoho iných
podnetných činností a podujatí. Učitelia základnej školy sa zúčastnili

Cirkevný život
Správcom farnosti bol v roku 2016 aj naďalej pán farár Mgr. Pavol Ondrík, ktorého
v úrade vymenil 6.7. 2016 Mgr. Jozef Palenčár, ktorý pôsobil ako správca farnosti
v Chmeľnici. Úrad kaplána vykonával Mgr. Pavol Gajdošík. Funkciu organistky zastávali: Mgr.
Helena Kováčová, Mária Lovásová a Nikola Rabatinová. Funkciu kostolníka vykonávali: Mgr.
Jozef Franko a Jaroslav Lipták. O kvetinovú výzdobu kostolov sa starali: Bc. Eva Ondášová
a Alžbeta Pioková. Na pravidelné upratovanie kostola sa v sobotu týždenne striedali ženy
a muži farnosti, podľa vyhláseného harmonogramu.
Rok 2016 sa niesol v znamení mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Dôležitou
udalosťou bolo preloženie pána farára Mgr. Pavla Ondríka, ktorý po rozhodnutí spišského
biskupa Mons. Štefana Sečku začal slúžiť vo farnosti Likavka. V našej farnosti sme privítali
nového pána farára – Mgr. Jozefa Palenčára.
Dôležitou udalosťou cirkevného života v Kluknave bola aj posviacka kostola, ktorá sa
konala 11. júna 2016. Zrekonštruovaný kostol v Kluknave posvätil spišský diecézny biskup
Mons. Štefan Sečka. S rekonštrukciou kostola sa začalo v roku 2010 a v priebehu 6 rokov sa
vďaka milodarom veriacich podarilo upraviť nielen interiér, ale aj exteriér kostola – v chráme
sa upravil oltár a ambón, na stenách pribudli mozaiky, krásu chrámu dopĺňali vitráže, lustre,
lavice, nový bohostánok a rekonštrukciou prešli aj zvony. Na steny kostola boli umiestnené

konsekračné kríže s menami 12 apoštolov, pri konsekrácii kostola boli do oltára slávnostne
umiestnené relikvie svätého Konkordia – mučeníka, sv. Kolumbány – mučeníčky a sv.
Restitúta – mučeníka, ktoré boli zapečatené v pôvodnom oltári od 18. stor. Potvrdenie ich
pravosti je zo dňa 26.9.1779. Na kostolnom dvore pribudla jedinečná Lurdská kaplnka.
Celkovo sa preinvestovalo 224 000 €. Podrobný popis rekonštrukcie Kostola sv. Kataríny
Alexandrijskej zachytil v brožúre nazvanej Poézia kluknavského kostola Mgr. Pavol Ondrík,
farár v Kluknave.
K významným udalostiam vo farnosti nepochybne patrila aj odpustová slávnosť sv.
Joachyma a sv. Anny, ktorá sa konala v dňoch 23. – 26. júl. Hlavnú odpustovú sv. omšu slávil
v nedeľu 24. júla J.M. Martin Ambróz Štrbák, O. Praem, jasovský opát. Od septembra 2016
sa pri sv. Anne začali organizovať fatimské soboty. 1. adventnou nedeľou v
kalendárnom roku 2016 sa začal sláviť najmä v spišskej diecéze, ale aj na celom Slovensku
Jubilejný rok sv. Martina.
Farská hospodárska rada pracovala v zložení: Mgr. Jozef Franko, Ing. Štefan
Kováč, Bc. Eva Ondášová, Ján Palko, Magdaléna Šucová , Ivan Zahuranec, Peter
Zimmermann.
Členovia farskej pastoračnej rady: Mgr. Peter Ferenčák, Mgr. Helena Kováčová, Bc.
Eva Ondášová, Bernadeta Richnavská, Magdaléna Šucová, Marián Vaľuš, Ivan Zahuranec

Počasie
Údaje o počasí do obecnej kroniky poskytol Jozef Glova, č.d. 7, ktorý sa zaoberá sledovaním
počasia a zaznamenávaním meteorologických odchýlok a zaujímavostí.
Začiatok roka sa, vzhľadom na ročné obdobie, niesol v znamení priemerných teplôt. Zrážok
bolo v januári menej, spadlo iba 17 mm dažďových a 7 cm snehových zrážok. Výška
snehovej pokrývky dosahovala v mesiaci január iba 1 cm. Teploty dosahovali v priemere: -15
˚ C v noci až 4 ˚ C počas dňa. Február už bol z hľadiska počasia iný. Teploty sa pohybovali
extrémne nad priemerom – najteplejší február v obci za posledných 25 rokov. Zrážkovo bol
tiež nadpriemerný – 96,8 mm zrážok – prevažne dažďových. Zaujímavosťou je, že vo februári
bol iba 1 deň so snehovou pokrývkou, aj to sa v priebehu dňa roztopila. Priemerne dosahovali
teploty: -2 ˚ C v noci a 10 ˚ C cez deň. Marec bol podobne ako február teplotne
nadpriemerný, ani teplotný priemer sa neodchyľoval od februára. Marec bol zaujímavý v tom,
že počas mesiaca nebol ani jeden ľadový deň (to znamená, že za 24 hodín sa neudržala teplota
pod 0 ˚C). Apríl potvrdil svoju povesť „šialeného“ mesiaca. V tretej dekáde sa vyskytli až 4
mrazové dni, keď už boli všetky stromy rozkvitnuté.
Pre našich pestovateľov
a poľnohospodárov to však znamenalo iba malé škody na úrode, oproti južnému a západnému
Slovensku, kde mrazy klesli aj pod: -5 ˚ C a spôsobili výrazné škody, bol u nás mráz do: -1,3 ˚
C. Apríl bol aj napriek chladnej tretej dekáde nadpriemerne teplý a zrážkovo priemerný. Máj
bol z hľadiska zrážok nad priemerom (96 mm zrážok), bolo iba 7 slnečných dní a 6 letných
dní: 22.5. bol prvý letný deň pri teplote 25.2 ˚C. Jún bol vysoko nadpriemerný, vyskytli sa
nielen vysoké teploty, ale aj extrémne búrky. Počas 2 dní spadlo 72 mm zrážok, celkovo 109
mm zrážok. Prvý tropický deň bol zaznamenaný 22.6. Teploty dosahovali až 30 ˚ C a bolo
veľmi pekne – 15 slnečných dní, 4 tropické a 8 letné. Júl roku 2016 bol nadpriemerne
zrážkový, napršalo rekordných 173 mm zrážok. Teploty dosahovali priemerne 28 ˚C.
Vzhľadom na to, že júl je považovaný za najteplejší mesiac, vyskytli sa iba 3 tropické dni.
Zaujímavosťou je, že v auguste nebol zaznamenaný ani jeden tropický deň. Teploty sa

v priemere pohybovali okolo 26 ˚C. Teplá však bola jeseň s 19 slnečnými dňami a 10 letnými
dňami, keď sa ortuť teplomera pohybovala v priemere 23˚C. Prvý mrazový deň sa objavil už
28. októbra, ale 3 dni predtým bolo ráno nameraných 12 ˚C, čo znamenalo najteplejšie ráno
v októbri za posledných 25 rokov. 13. novembra sa objavil prvý sneh v začínajúcom sa
zimnom období roku 2016. Teplotne bol november ako aj október priemerný. Posledný
mesiac v roku bol mrazivý, ale aj slnečný. Teploty dosahovali v rozmedzí od - 10 ˚C v noci až
po 2 ˚C počas dňa. Súvislá vrstva snehu sa objavila až koncom roka a to 4 cm.
Rok 2016 ako celok bol na Slovensku veľmi teplý. V Kluknave bol najteplejší za posledných
25 rokov, ale taktiež bol aj najviac bohatý na zrážky, v Kluknave to bolo rekordných 964,1
mm zrážok.

