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I. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 

1. 2.1.2015 
 

Dňa 2. januára 2015 sa vo viacúčelovej sále vo Víťazi uskutočnilo slávnostné ustanovujúce 
zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva, na ktorom boli na základe výsledkov 
komunálnych volieb do funkcie uvedení poslanci OZ a starosta obce. Zasadnutie viedol podľa 
predloženého schváleného programu starosta obce Peter Jenča. Moderovania sa zhostil Peter 
Čech. Novým starostom obce Víťaz sa po komunálnych voľbách dňa 15. 11.2015 stal pán 
Ing. Ján Baloga. Za poslancov obce Víťaz boli zvolení Pavol Adamkovič – zástupca starostu, 
Ing. Martin Baloga, Bc. Vladimír Bartoš, Mgr. Jana Iskrová, Peter Kovaľ, Milan Kuruc, Mgr. 
Monika Palko – Magdová, Peter Mihok a Jozef Tartaľ. Ustanovujúca schôdza mala verejný 
a slávnostný charakter so sprievodným kultúrnym programom a občerstvením pre všetkých 
zúčastnených. Pozvanie prijali hostia: Ján Hudacký – poslanec NRSR, vdp. Marek Hnát, 
bývalí starostovia a pod. 

V rámci obce Víťaz fungujú tieto komisie: 
 
Kultúrna komisia: 
Predseda komisie: Mgr. Jana Iskrová 
Členovia komisie: Pavol Adamkovič, Ing. Martin Baloga, Mgr. Peter Baloga, Daniela 
Blizmanová, Peter Čech, Štefan Foriš, Mgr. Monika Magdová, Tomáš Magda, Bc. Eva 
Miháľová, Štefan Ondria 
 
Komisia pre školstvo: 
Predseda komisie: Bc. Vladimír Bartoš 
Členovia komisie: Mgr. Jana Iskrová, Mgr. Monika Magdová, Mgr. Stanislav Kovaľ 

Komisia na ochranu verejného záujmu: 
Predseda komisie: Mgr. Monika Magdová 
Členovia komisie: Bc. Vladimír Bartoš, Ing. Martin Baloga, Jozef Tartaľ 
 
Komisia pre sociálnu oblasť a verejný poriadok 
Predseda komisie: Jozef Tartaľ 
Členovia komisie: Pavol Adamkovič, Mgr. Michal Magda, Mgr. Monika Magdová, Mgr. 
Pavol Biroš, Peter Kovaľ 
 
Komisia pre telovýchovu 
Predseda komisie: Milan Kuruc 
Členovia komisie: Peter Mihok, Bc. Vladimír Bartoš, Peter Stašík, Ing. Marcel Iskra, 
František Kuruc, Milan Štofaník, Pavol Polaček ml., Martin Jánošík, Peter Bialončík, Juraj 
Jenča 
 
 



Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie: 
Predseda komisie: Peter Mihok 
Členovia komisie: Pavol Adamkovič, Peter Kovaľ, Ing. Martin Baloga, Martin Kovaľ, Ján 
Galdun, Ján Stašík, Ing. Stanislav Štofaňák, Ing. Juraj Grejták, Ing. Ondrej Šuster 
 
Komisia pre financie: 
Predseda komisie: Ing. Martin Baloga 
Pôvodni členovia: RNDr. Monika Maskaľová, Ing. Ľubica Gurčíková, Mgr. Martina 
Balogová, Mgr. Zuzana Lukáčová, Ing. Veronika Šusterová, Bc. Vladimír Bartoš 
Novozvolení členovia komisie: Pavol Adamkovič,  Ing. Martin Baloga, Bc. Vladimír Bartoš, 
Mgr. Jana Iskrová, Peter Kovaľ, Milan Kuruc, Mgr. Monika Palko – Magdová, Peter Mihok a  
 
15.1.2015  
Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo dňa 15. januára 2015 v Remeselnom dome 
Víťaz. Na zasadnutí sa tajným hlasovaním zvolili predsedovia školskej a stavebnej komisie. 
Poslanci OZ schválili zápis navrhovaného textu kroniky za rok 2013 vytvorený pani 
kronikárkou Boženou Nižníkovou. Pani Nižníková súčasne požiadala o skončenie 
vykonávania tejto funkcie. Starosta obce informoval o možnosti výstavby optickej siete 
firmou Presnet, s.r.o. OZ schválilo dotáciu 7900 Euro na činnosť združenia TJ Družstevník 
Víťaz. 
 

2. 27.2.2015 
Na zastupiteľstve prezentoval svoju firmu Presnet, s.r.o. pán Ing. Radovan Jakubko. Firma ma 
záujem v obci zriadiť optickú sieť. Predseda DHZ Víťaz predniesol požiadavku hasičov na 
výstavbu hasičskej zbrojnice. Starosta poveril stavebnú komisiu zistiť a vybrať možnú 
lokalitu na výstavbu hasičskej zbrojnice. Riaditeľka požiadala o premiestnenie kovových, 
súčasným normám nevyhovujúcich preliezok do inej lokality mimo školského dvora. 
Poslanec Ing. Martin Baloga predviedol kolegom novú obecnú internetovú stránku, na tvorbe 
ktorej sa sám podieľal. Stránka je veľmi prehľadná, funkčná a transparentná, vytvorená 
najmodernejšími metódami. Poslanci OZ a zamestnanci OÚ disponujú vlastnými 
používateľskými kontami a právami na dopĺňanie, administráciu a tvorbu stránky. 
 
3. 26.3.2015 
Starosta obce predložil návrh kúpy automobilu pre OcÚ. Poslanci OZ schválili zakúpenie 
motorového vozidla značky Renault Lagúna. 
 

4. 24.4.2015 
Pani ekonómka Mária Uličná oboznámila poslancov s čerpaním rozpočtu na 1. štvrťrok, 
o došlých podielových daniach, dotáciách a vyberaní daní a poplatkov. Poslanci schválili 
miestny poplatok vo výške 10 euro za vykonávanie práce na jednom hrobovom mieste. 
Poslanci schválili 4500 euro na úpravu strechy obecnej sály na PD Víťaz. Rokoval sa návrh 
výstavba nájomných bytov v obci Víťaz 
 
 



5. 29.5.2015 
Ing. Adamkovič informoval, že Komunitné centrum v osade Dolina začalo svoju činnosť od 
1.5.2015. Činnosť komunitného centra je zameraná na zvýšenie úrovne života rómskej 
komunity. Starosta obce oboznámil poslancov o možnosti získania dotácii na výstavbu 
kanalizácie a ČOV z Eurofondov. Poslancom bol doručený návrh VZN obce Víťaz, ktorým sa 
vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska. 
 
6. 26.6.2015 
Architekt Ing. Hyščár oboznámil prítomných s výstavbou skeletových bytov. Ing. Ján Baloga, 
starosta obce vyjadril radosť z fungovania staronového súboru FS Pridaň. Tanečnú zložku 
vedú Štefan Foriš a Matej Čech, spevácku vedie Jaroslava Kucháriková a hudobnú Dávid 
Uličný. 
 
7. 6.7.2015 
Poslanci OZ schválili projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Víťaz v celkovej sume 
440 349, 92 euro. Obec hradí 22 000 eur, čo predstavuje čiastku približne 5 %. 
 
9. 31.7.2015 
Hlavným programom OZ bola organizácia a koordinácia príprav na Víťazský festival. Vďaka 
poslancovi Ing. Martinovi Balogovi bola dňa 31. Júla 2015 zhotovená vstupná brána do areálu 
Slaná voda. Jeho firma darovala 500 € a štyroch pracovníkov, ktorí sa podieľali pri jej 
zhotovení. Inštalácia brány bola pod vedením firmy Pilvit. 
 
10. 11.9.2015 
Na desiatom zasadnutí OZ sa okrem iného čítala petícia proti výstavbe anténneho systému  - 
stožiara na parcele č. 909. Petíciu predložil pán M. Galdun, ktorý argumentoval škodlivosťou 
a estetickým nesúladom umiestnenia zariadenia daného typu v tesnej blízkosti rodinných 
domov. Na zasadnutí starosta informoval o spolupráci a reklame medzi Obcou Víťaz 
a spoločnosťou Strategia Regio, s.r.o. a zároveň o členstve a finančnom dare pre občianske 
združenie MAS SKALA, ktorého členom je obec Víťaz. 
 
11. 16.10.2015 
Starosta obce Víťaz informoval, že z osobných dôvodov sa funkcie hlavného kontrolóra 
vzdala funkcie pani Ing. Zuzana Vačšáková.  Na zasadnutí sa prejednával návrh o vydaní 
knihy o obci Víťaz. Poslanci sa uzniesli na postupe, ktorý bude spočívať v systematickom 
zhromažďovaní informácií, starých textov, obrazového materiálu a pod. Starosta obce 
informoval o výške sumy na verejné osvetlenie. Realizáciu nového verejného osvetlenia bude 
vykonávať firma LIMIT Bardejov, ktorá vyhrala výberové konanie.  
 
12. 28.10.2015 
Zasadnutie nebolo uznášania schopné. 
  
 
 



13. 27.11.2015 
Trináste zasadnutie OZ bolo celodenné. Na zasadnutí sa prezentoval Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2019 zahŕňa hospodársku, sociálnu a environmentálnu 
oblasť. Na zasadnutí pán Damián Wawrzyniak oboznámil prítomných so svojím plánom 
zrealizovať v časti parku pri Remeselnom dome detský kútik s preliezkami. Poslanci vyjadrili 
svoj súhlas s návrhom. Stavebná komisia oboznámila a odporúča firmu R. A. S. Sveržov ako 
zhotoviteľa stavby nájomných bytov. Poslanci sa na zasadnutí uzniesli na postupe pri 
výstavne hasičskej zbrojnice v budúcom kalendárnom roku. Poslanci prerokovali návrh 
odkúpenia súkromného pozemku v časti Dolina pre účely vybudovania MŠ pre deti zo 
spomínanej časti. Poslanci hlasovaním schválili celkový rozpočet obce na rok 2016. Na 
zasadnutí prebehla voľba hlavného kontrolóra obce. O túto funkciu sa uchádzali dvaja 
záujemcovia Mgr. Erik Kostelník a Mgr. Martina Balogová. Hlavnou kontrolórkou obce 
Víťaz sa po tajnom hlasovaní v pomere 5:4 stala pani Mgr. Martina Balogová, bytom Víťaz 
425. 
 
14. 17.12.2015  
Na zasadnutí sa prejednávalo schválenie prekleňovacieho úveru na výstavbu verejného 
osvetlenia. Rekonštrukciu osvetlenia bude vykonávať firma OSVOCOMP, Prešov. 
 
15. 22.12.2015 
Poslanci schválili VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov 
a predvolebnej kampane na území obce. OcZ schválilo použitie rezervného fondu vo výške 
35 000,00 Eur na rekonštrukciu verejného osvetlenia obce Víťaz. 
 
 

II. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE VÍŤAZ V ROKU 2015 
 

1/2015 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VÍŤAZ č.1/2015, ktorým sa vydáva 
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Víťaz. Účelom tohto VZN je stanoviť pravidlá pre 
udržiavanie verejného poriadku a vytvoriť podmienky pre zabezpečovanie ochrany života, 
zdravia a majetku na území obce Víťaz. 
 

2/2015 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VÍŤAZ č. 2/2015 o výške mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou 
Víťaz. Účelom tohto VZN je určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených so štúdiom alebo činnosťou školského zariadenia v školách a školských 
zariadeniach zriadených obcou Víťaz. 
 

3/2015 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VÍŤAZ o určení náležitostí poplatkov za 
služby č. 3/2015 na kalendárny rok 2016. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje 



podmienky určovania a vyberania poplatkov za služby na území obce Víťaz v kalendárnom 
období roku 2016. 
 

4/2015 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VÍŤAZ č. 4/2015 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016. 
 

5/2015 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE V Í Ť A Z č. 5/2015 o odpadoch. Toto 
VZN upravuje správne nakladanie s odpadmi v záujme zaistenia ochrany ŽP, ochrany 
verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov. VZN určuje vhodný systém zberu 
odpadov, prepravy komunálneho odpadu a nakladania s odpadom. 
 

6/2015 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE V Í Ť A Z č. 6/2015 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Víťaz. Dotácia na rok 2016 na 
prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  
Materská škola 123 579,- 
Školský klub detí 13 065,- 
Zariadenie školského stravovania 46 170,- 

 
7/2015 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE V Í Ť A Z č. 7/2015 o určení dotácie na 
podporu financovania záujmového vzdelávania detí a mládeže s trvalým pobytom na území 
obce Víťaz. Základná výška dotácie na jedno dieťa vo veku od 5-15 rokov je stanovená na 5 € 
mesačne a týka sa najmä návštev centier voľného času. 
 

8/2015 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VÍŤAZ č. 8/2015 o mieste a čase zápisu 
detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Víťaz. 
 

9/2015 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VÍŤAZ Č. 9/2015 o sociálnych službách a 
spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za sociálne služby poskytované obcou Víťaz. Toto 
VZN ustanovuje podmienky zabezpečovania sociálnych služieb pre občana, ktorý je na ne 
odkázaný na tieto služby a stanovuje výšku úhrady. 
 

10/2015 
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Obce Víťaz č. 10/2015 o verejnom poriadku. 
VZN stanovuje pravidlá pre udržiavanie verejného poriadku a vytvára podmienky pre 
zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku na území obce Víťaz. 
 
 



11/2015 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Víťaz  č. 11/2015 o vymedzení miest na 
umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Víťaz. VZN 
upravuje postup kandidujúcich politických strán alebo koalícií a nezávislých kandidátov pri 
umiestňovaní volebných plagátov v čase volebnej kampane. 
 

 
III. ŠKOLSTVO 

Materská škola Víťaz 

Zriaďovateľom a súčasne aj štatutárnym orgánom MŠ je Obec Víťaz. Riaditeľkou MŠ bola 
v roku 2015 pani Bc. Eva Ondášová. Orgánmi MŠ Víťaz boli Rada školy a poradné orgány. 
Rada školy pozostávala z 5 členov. Predsedníčkou za pedagogických zamestnancov je 
Monika Kurucová, k ďalším členom patria Mgr. Monika Magdová, Mária Zeleňáková PhDr., 
PaeDr. Juliána Francová a Mária Novotná. K poradným orgánom patrí Pedagogická rada 
a Metodické združenie. Vedúcou je učiteľka Ľudmila Ondrová. V školskom roku 2014/2015 
MŠ navštevovalo 60 detí, ktoré boli zaradené do troch tried. 

III. Trieda: 3 – 4 ročné deti, počet 19  

Učiteľky: Anna Bartošová, Monika Kurucová 

II. Trieda: 4 – 5 ročné deti, počet 20 

Učiteľky: Bernadeta Pribulová, Bc. Eva Ondášová 

I. Trieda: 5 – 6 ročné deti, počet 21 

Učiteľky: Ľudmila Ondrová, Helena Uličná 

V školskom roku 2014/2015 bol v MŠ Víťaz uplatňovaný Školský vzdelávací program Lúčik 
so zameraním pre 2,5 – 6 ročné deti. 

Do prvého ročníka ZŠ sa v školskom roku 2014/2015 zapísalo 14 detí vo veku 5 -6 rokov. 
Všetky zapísane deti opustili MŠ Víťaz.  

V školskom roku 2015/2016, od septembra 2015 navštevuje MŠ Víťaz spolu 64 detí. V MŠ 
Víťaz pracuje spolu 12 zamestnancov. Medzi pedagogických zamestnancov patria Bc. Eva 
Ondášová, Bernadeta Pribulová, Anna Bartošová, Monika Kurucová, Ľudmila Ondrová, 
Helena Uličná. K prevádzkovým zamestnancom MŠ Víťaz v školskom roku 2015/2016 
patrila Daniela Uličná (vedúca ŠJ), Eva Čechová (kuchárka), Miroslava Pendráková 
(pomocná kuchárka), Regina Januvová (pomocná kuchárka), PhDr. Mária Zeleňáková 
(školníčka), Eva Jenčová (upratovačka, kurička). 

V školskom roku 2015/2016 sa MŠ Víťaz spolupodieľala na rôznych aktivitách 
a prezentáciách školy na verejnosti. MŠ vystúpila s programom ku dňu Úcty k starším, 
vianočným programom, veľký úspech a hojnú účasť mal Fašiangový karneval, vystúpenie 



v rámci Dňa matiek a program  pri rozlúčke s predškolákmi. Deti sa zúčastnili na rôznych 
súťažiach, projektoch a aktivitách. Medzi ne patrili Športová olympiáda detí, Jesenné hry 
v prírode a šarkaniáda, Svätomartinské svetielka a sprievod svetlonosov dedinou, bábkové 
divadlo DZJ v PO, Vianočná besiedka pre rodičov, Mikulášske posedenie, Pečenie 
medovníkov, zimné športy. MŠ sa zapojila do projektov Veselé zúbky, Vráťme knihy do škôl, 
Prenosné dopravné ihrisko, Digitálna škola. Škola je naďalej zapojená do projektov 
Rozkvitnutý kvetináč, Vráťme knihy do škôl, Tvorivá dielňa, Detské hry. 

Materská škola má tri triedy so spálňami a kúpelňami. V MŠ je školská jedáleň a kuchyňa.    
V školskom roku 2015/2016 boli zakúpene rôzne potreby, hračky, učebné pomôcky, potreby 
pre výchovno – vzdelávaciu činnosť. Dvere v interiéri, oplotenie a záhradné náradie na 
školskom dvore boli natreté novým náterom. Vchodové dvere boli vymenené za plastové. 

 

Základná škola Víťaz 

Polročné prázdniny školského roka 2014/2015 boli 2.2.2015.  

Zápis do prvého ročníka šk. roka 2015/2016 prebiehal v dňoch 4. a 5. februára 2015.  

Dňa 17. februára 2015 sa okresného kola súťaže „Šikovný chlapec, šikovné dievča“ 
zúčastnila žiačka 4. Ročníka N. Uličná, ktoré na súťaži obsadila tretie miesto. 

Jarné prázdniny prebiehali v dňoch 23.2. – 27.2.2015.  

Dňa 11. marca sa konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov 
Kubín.  

V kategórií poézia bolo poradie víťazov nasledovné: 

1. miesto – J. Gregová 
2. miesto – M. Blizman 
3. miesto – D. Kostelník 

V kategórií próza: 

1. miesto – A. Pošiváková, D. Pacovský 
2. miesto – T. Kurucová, M. Pavlík 
3. miesto – D. Baran 

Dňa 30. apríla 2015 ZŠ navštívilo divadielko Portál. 

Dňa 2. mája 2015 sa na ZŠ konalo stretnutie bývalých žiakov – dnes už dôchodcov, ktorí 
školu opustili v školskom roku 1961/1962. Stretnutie sa tešilo hojnej účasti a nieslo sa 
v skvelej atmosfére. Bývalí žiaci si obzreli priestory školy, nahliadli do kroník, dokumentov 
a fotografií z ich dávnych školských čias. Váženým návštevníkom sa venovala pani riaditeľa 
spolu s učiteľkami. Stretnutie pokračovalo programom  vo viacúčelovej sále vo Víťazi. 



Dňa 8. mája 2015 bolo v ZŠ otvorené nové multifunkčné ihrisko. 

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa začalo ráno 2. septembra 2015 slávnostnou 
svätou omšou, na ktorej duchovný otec privítal všetkých prítomných a povzbudil ich do 
úspešného a šťastného začiatku školského roka. Po omši sa všetci rodičia, učitelia  a deti 
presunuli  na školský dvor, kde prítomných privítal pán starosta a pani riaditeľka. Plenárne 
rodičovské združenie sa konalo 24. septembra 2015 o 16.00 hod., na ktorom bol okrem iného 
schválený rodičovský príspevok vo výške 12 eur. Zvolili sa noví členovia rodičovského 
výboru: Valentín Sirovič, Mária Novotná a Dáša Ondriová.  

Naďalej realizácia stavebných prác na výstavbe prechodovej chodby. S riešením projektu 
začala škola v októbri 2015. 

Dňa 7. októbra 2015 ZŠ navštívilo „Múzeum na kolesách“, bola to zážitková beseda 
zameraná na poskytnutie prvej pomoci. ZŠ sa zapojila  do súťažno – vzdelávacej aktivity 
„Hovorme o jedle“, aktivity prebiehala celý týždeň od 12. do 16. októbra. 

V dňoch 10. a 18.  novembra 2015 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili obvodového kola 
„Šikovný chlapec, šikovné dievča“ v Prešove. Boli to žiaci: Daniel Pacovský, Alexandra 
Pavlíková, Tadeáš Stašík, Šimon Novotný, Šimon Blizman, Damián Pendrák, Marko 
Blizman, Charlotte Kostelíková, Tatiana Balúchová a Viktória Uličná. 

Dňa 18. novembra 2015 ZŠ navštívilo divadielko „Janko Hraško“. 

V dňoch 1., 2. a 3. Decembra 2015 prebiehala na ZŠ kontrola ŠŠI z Prešova – PaeDr. Mária 
Ferencová a Mgr. Kučka. 

Návšteva Mikuláša na ZŠ sa konala 7. decembra 2015. 

Dňa 10. decembra 2015 sa žiaci ZŠ venovali tvorbe výrobkov na vianočnú burzu. 

17. decembra 2015 školu navštívilo divadielko „Na doskách“ s predstavením „Šípková 
Ruženka“. 

V roku 2015 sa ZŠ zúčastnila SABI súťaže s názvom – „Recykluj a vyhraj“, v ktorej získala 
odmenu 200 euro na nákup školských pomôcok. 

Členmi školskej rady sú: 
Nepedagogický člen: Marta Kovaľová 
Pedagogický člen: Mgr. Lenka Dvorščáková 
Za rodičov: Adriana Pacovská, Zuzana Uličná 
Za zriaďovateľov (obec): Bc. Vladimír Bartoš, Mgr. Daniela Uličná, Mária Uličná 
 
 
Triednictvo bolo nasledovné: 

• Mgr. Zuzana Sabolová 
- riaditeľka 
- triedna učiteľka: 1. A 



• Mgr. Božena Balogová  
-  triedna učiteľka: 3. A 
-  vedie krúžok: počítač hrou  

• Mgr. Ružena Čechová  
- triedna učiteľka: ŠT 2. A 
- vedie krúžok: šikovné ruky 

• Marcela Dugasová 
- vychovávateľka 

• Mgr. Lenka Dvorščáková  
- triedna učiteľka: 4.A 
- vedie krúžok: športový 

• Mgr. Marek Hnat  
- učiteľ 

• Mgr. Elena Jurčišinová  
- triedna učiteľka: ŠT 1. A 
- vedie krúžok: športový  

• Mgr. Iveta Orenčáková  
- triedna učiteľka: ŠT 3. A – ŠT 4. A 
- Vedie krúžok: prírodovedný  

• Mgr. Daniela Uličná 
- triedna učiteľka: 2. A 
- vedie krúžok: anglický jazyk 

 
 

IV. DUCHOVNÝ ŽIVOT V OBCI VÍŤAZ 

Rok 2015 bol vo farnosti Víťaz označovaný ako Rok zasväteného života. V rámci tejto 
myšlienky prebiehali počas roka viaceré aktivity a modlitbové reťaze jednotlivých komunít. 

V roku 2015 naďalej vychádzal veľmi úspešný a obľúbený farský časopis Spektrum. Dokopy 
vyšlo 10 čísel. Časopis rímskokatolíckej farnosti Víťaz vydáva Rímskokatolícky farský úrad 
vo Víťaze pre vnútornú potrebu. Za vydanie zodpovedá Mgr. Marek Hnat spolu s kolektívom 
redakcie. Farský časopis 

V roku 2015 časopis SPEKTRUM z rímskokatolíckej farnosti Víťaz získal 3. miesto v 
celoslovenskej súťaži farských časopisov FAČA 2015, ktorú organizuje Spoločenstvo 
katolíckych žurnalistov Network Slovakia, v kategórii časopisov vychádzajúcich dlhšie ako 
10 rokov. Hodnotenie časopisu prebehlo na úrovni štylistickej, grafickej, fotografickej 
a hodnotila sa aj oblasť duchovného poslania. 

Dňa 1. januára 2015 sme začali nový kalendárny rok 2015 s Pannou Máriou Bohorodičkou. 

V nedeľu 4. januára 2015 o 16:00 hod. sa v kostole sv. Jozefa Robotníka vo Víťaze uskutočnil 
vianočný koncert Malá vianočná hudba - sláčikové kvarteto „Ad gloriam Dei“ v podaní 



členov Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, opery a baletu SND, Štátneho divadla 
Košice a ich hostí. 

V nedeľu 1. februára 2015 pri sv. omši sme poďakovali Mgr. Terézií  Andrejkovičovej, ktorá 
s láskou a pokorou slúžila 25 rokov Pánovi pri výzdobe liturgického priestoru nášho kostola. 

Dňa 7. februára 2015 sa na Slovensku konalo referendum o rodine, o zachovaní rodiny 
a zachovaní života. Vo farnosti Víťaz sa referenda zúčastnilo 68,46 % oprávnených občanov a 
v Ovčom72,47 %. Rok 2015 bol označovaný ako rok rodiny. 

Dňa 18. februára 2015 sa Popolcovou stredou začalo 40-dňové pôstne obdobie. V tento deň 
bol prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. 

V nedeľu 22. marca 2015 našu farnosť navštívili rehoľné sestry Kongregácie Matky Božieho 
Milosrdenstva z Nižného Hrušova, ktoré nám príhovorom priblížili pravdu o milosrdnej Božej 
láske ku každému človeku.  

Veľkonočné trojdnie umučenia, smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista sme v roku 2015 
slávili v dňoch 2. - 4. apríla.  

Na Veľký piatok, dňa 3. apríla sa konala vo Víťaze pešia krížová cesta. Kvôli nepriaznivému 
počasiu sa krížová cesta nekonala vonku, ale v kostole svätého Jozefa Robotníka.  

Dňa 1. mája sa konala odpustová slávnosť k sv. Jozefovi Robotníkovi. Váženým hosťom a 
slávnostným kazateľom bol doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD., docent Teologickej fakulty v 
Košiciach a výpomocný duchovný vo farnosti Košice-Myslava. 

Dňa 10. mája 2015 sa konala v poradí 11. Rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária 
Božieho milosrdenstva v Krakowe. Púte sa zúčastnili aj veriaci z našej farnosti. 

V nedeľu dňa 7. júna v nedeľu sa vo farskom kostole sv. Jozefa Robotníka vo Víťaze 
uskutočnilo prvé sväté prijímanie detí. Pri slávnostnej svätej omši o 10:30 hod. po prvý raz 
prijalo Pána Ježiša Krista spolu 16 detí.  

V sobotu ráno, dňa  4. júla o 5:00 hod. bolo požehnanie peších pútnikov z našej obce na 
odpustovú slávnosť na Mariánsku horu do Levoče. Odpustová slávnosť návštevy Panny Márie 
prebiehala v dňoch 5. až 7. júla. Slávnostnú svätú omšu v nedeľu o 10:00 hod. celebroval J. 
Em. Kardinál Stanisław Dziwisz, krakovský arcibiskup. 

Vo štvrtok, dňa 9. júla sa vo Víťaze uskutočnil dekanátny miništrantský futbalový turnaj. 
Začal sa svätou omšou o 8:00 hod. a pokračoval futbalovým zápasom na našom ihrisku. Naši 
miništranti obsadili v kategórií „mladší žiaci“ 3. miesto.   

Dňa 18. júla sa konal letný výstup na Rohačku (1028 m.n.m.) spojený so svätou omšou. 

V dňoch od 20. do 25. júla sa konal „letný tábor 2015“ pre deti, ktorý pravidelne organizujú 
aktívni mladí nadšenci zoskupenia Smerofky vo Víťaze. Tábor bol rozdelený na dva 
trojdňové turnusy pre mladšie a staršie deti. Prvý turnus sa konal v priestoroch farského dvora 
a blízkeho okolia vo Víťaze. Účastníci boli ubytovaní vo viacúčelovej sále, ubytovanie 



zabezpečoval OÚ Víťaz. Deti absolvovali aj výlet do obce Hozelec. Druhý turnus pre staršie 
deti prebiehal v rekreačnej oblasti Lúčky - Potoky pri Lipanoch. Prvého turnusu sa zúčastnilo 
51 detí a druhého 40 detí. Letného tábora 2015 sa teda dokopy zúčastnilo 91 detí, žiakov 6. až 
9. ročníka ZŠ. 

V dňoch 24. - 26. júla 2015 sa konala tradičná odpustová púť ku kostolíku Svätej Anny 
v Kluknave. Počas týchto dni sa na miestnom pútnickom mieste pri kostolíku konali 
modlitbové reťaze a sväté omše. Mottom odpustu bolo „Rodina – obraz Boha.“ Vrcholom 
odpustovej slávnosti bola slávnostná svätá omša v nedeľu 26. júla o 10.30 hod., ktorú, 
celebroval Mons. Ján Duda, súdny vikár Spišskej diecézy. Odpustovú slávnosť pri kostolíku 
sv. Anny v roku 2015 poznačila tragická udalosť, keď v sobotu popoludní počas svätej omše 
prišla silná búrka spojená s udieraním bleskov a hromov. Počas omše udrel do stromu blesk a 
vážne zranil takmer celú rodinu z Ovčieho a niekoľko ďalších ľudí z Kluknavy. Mladá mama 
troch detí Monika K. z Ovčieho bola natoľko zasiahnutá výbojom z blesku, že jej stav bol 
nezlučiteľný so životom a zraneniam na mieste podľahla. Niekoľko desiatok ľudí ostalo po 
tejto tragédií a silnom otrase paralyzovaných a zranených. Mnohým sa následky objavili až po 
niekoľkých hodinách či dňoch. 

Dňa 29. júla sa v Ovčom konal pohreb zosnulej Moniky K., zasiahnutej bleskom počas omše 
pri kostolíku svätej Anny v Kluknave. Pohrebné obrady viedol a svätú omšu slávil spišský 
diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Pohrebu sa zúčastnilo aj 17 ďalších kňazov . 

Dňa 8. augusta sa konal tradičný výstup na najvyšší a zároveň najjužnejší vrch južnej časti 
pohoria Branisko Sľubica (1129 m.n.m.) so svätou omšou pri kríži Jozefa Gregu o 12:00 hod.  

Dňa 2. septembra sme ráno začali nový školský rok 2015/2016 slávnostnou svätou omšou o 
8:00 hod. v kostole svätého Jozefa Robotníka. 

Dňa 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutočnil II. Národný pochodu za život. Hlavným 
organizátorom bola Konferenciou biskupov Slovenska. Pochodu sa zúčastnili aj naši 
obyvatelia. 

V sobotu dňa 7. novembra 15:00 hod. sa v našom kostole sv. Jozefa, Robotníka nahrávala 
korunka k Božiemu milosrdenstvu do televízie Lux. Spolu s účasťou veriacich z našej obce sa 
korunku predmodlievala sr. Clareta z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva z Košíc. 

Dňa 28. novembra sme oslávili 14. výročie konsekrácie kostola sv. Ondreja vo Víťaze a 23. 
výročie konsekrácie farského kostola sv. Jozefa Robotníka vo Víťaze. V oboch našich 
kostoloch sa slúžili slávnostné sväté omše. 

V nedeľu, dňa 29. novembra 2015 sa v našom kostole svätého Jozefa Robotníka konal koncert  
miešaného speváckeho zboru Cantica Christiana (v preklade kresťanský spevokol), na ktorom 
zbor zaspieval známe piesne zo svojho repertoáru. 

Dňa 30. novembra sme v našej farnosti slávili odpust svätého Ondreja v starom kostole. Svätú 
omšu o 18.00 hod. celebroval Juraj Riško, farár v Hanušovciach nad Topľou. 



V decembri v dňoch 25. a 26. decembra sme v našich domácnostiach mohli privítať 
koledníkov Dobrej noviny. Výťažok z koledovania putoval tradične na podporu rozvojových 
projektov v krajinách východnej Afriky. 

 

V. SPOLOČENSKÝ ŽIVOT A KULTÚRNE PODUJATIA V OBCI VÍŤAZ 

Dňa 7. januára 2015 bol slávnostným požehnaním otvorený denný stacionár - nezisková 
organizácia Hedónia pre starších obyvateľov našej obce v rodinnom dome nebohého Jána 
Uličného, č. 176. Denný stacionár a jeho priestory požehnal náš duchovný otec Marek Hnat. 
Denný stacionár je zariadenie ambulantného typu poskytujúce sociálne služby, možnosť 
pobytu starším a osamoteným obyvateľom, zabezpečuje spoločenský kontakt, opateru, dohľad 
nad podávaním liekov, stravu, hygienu, duchovnú a prepravnú službu. Riaditeľom neziskovej 
organizácie Hedónia je Mgr. Dárius Jenča.  

Dňa 7. februára 2015 sa na Slovensku konalo Referendum o rodine. Výsledky referenda v 
našej obci Víťaz dopadli podľa očakávania. Referenda sa zúčastnilo 68,46% oprávnených 
voličov. 

Dňa 7. februára 2015 sa v našej obci uskutočnil prvý ročník Fašiangovej zabíjačky. Začiatok 
bol o 10.00 hodine v areáli pri Remeselnom dome vo Víťazi. Nádherné počasie a vynikajúca 
dedinská atmosféra pritiahli viac ako 600 občanov, ktorí sa príjemne zabavili a zamaškrtili si 
na fašiangových jedlách. Podávali sa tradičné zabíjačkové špeciality – grajzupa, jaternice, 
bôčik, pražené mäso, klobása a pre najmenších sladké buchty „Veronka“. Podujatie venované 
ochutnávke zabíjačkových dobrôt obohatil aj sprievodný kultúrny program. 

Dňa 13. februára 2015 usporiadala materská škola vo Víťazi spolu s rodičmi vo viacúčelovej 
sále veselý karneval pre našich najmenších. Karneval sa tešil veľkej obľube. Zúčastnených 
potešila výborná živá muzika a bohatá tombola. 

V nedeľu 10. mája 2015 sa pri príležitosti Dňa matiek  uskutočnil vo viacúčelovej sále vo 
Víťazi kultúrny program v podaní deti materskej a základnej školy. Program bol venovaný 
mamkám a babkám každého veku.  

Niekdajší známy folklórny súbor Pridaň z Víťaza slávi svoj návrat na scénu. Mladí 
obnovovatelia folklórnej skupiny Pridaň srdečne pozvali každého, kto sa chce stať jej 
súčasťou, na prvú skúšku, ktorá sa uskutočnila 21. mája 2015 o 18:30 v sále nad Jednotou. 

Na základe vzájomnej spolupráce firiem FPT Slovakia (Košice), Pilvit a obce Víťaz sa 
podarilo skrášliť Oddychové centrum Slaná voda. Zamestnanci firiem a dobrovoľníci 
spoločnými silami postavili drevenú vstupnú bránu, ktorá bude vítať všetkých návštevníkov 
oddychového centra a Víťazského festivalu. Zároveň sa podujali na skrášlení priestorov 
v oddychovom centre Slaná voda, natreli plot, zábradlia, upravili okolie tribúny. 



V dňoch 1 . - 2 . augusta 2015 usporiadala obec Víťaz „Víťazský festival – Slaná voda“ 
v tunajšom Oddychovom centre. Festival navštívilo množstvo obyvateľov z okolitých obcí. 
Program festivalu bol nasledovný:  
V sobotu: 1. Zahájenie Víťazského festivalu – ZUŠ Široké s hudobno-speváckym 
programom, 2. Príhovor starostu obce, vypúšťanie holubov, 3. Súťaže: 3.1 Gulášová, 3.2 
Rezanie dreva ručnou pílou, 3.3 Pranie, 4. Jarmok, 5. Prezentácia ľudových remesiel, 
výrobkov, 6. Detské atrakcie, 7. Speváčky a talenty z Víťaza (Jozef Biroš, Z. Biroš, Jakub 
Iskra, Ján Pošivák), 8. Skupina Padák (mladé talenty), 9. Ľudový rozprávač Jožko – Jožka, 10. 
Tombola, 11. Skupina Pohodička, 12. Disco + zábava  
V nedeľu: 1. Otvorenie festivalu, 2. Príhovor starostu obce, vypúšťanie holubov, 3. 
Vystúpenie FSK Sabinovčan, 4. ZUŠ Široké, 5. Steperky z Prešova, 6. Víťazské talenty - 
scénka Smerofky 7. Súťaže: 7.1 Súťaž starých gazdov 7.2 Pitie čapovanej kofoly 1 liter 7.3 
Chôdza na choduliach 7.4 Preťahovanie lana, 8. Skupina Odvaha, 9. Vystúpenie psovodov s 
cvičenými psami, 10. Hanka Servická, 11. Tombola, 12. Kristína, 13. Diskotéka  
 
V dňoch 21. – 23.8.2015 sa pán starosta Ing. Ján Baloga zúčastnil výstavy Agrokomplex        
v Nitre. Súčasťou výstavy bola aj prezentácia MAS (miestna akčná skupina) z jednotlivých 
regiónov celého Slovenska. Na výstave sme mali svoju základňu v podobe stánku, ktorý 
pripravili zodpovedné pracovníčky pod vedením Ing. Danky Jenčovej. Spolu so starostom 
susednej obce Široké Ing. Stanislavom Bartošom prezentovali a propagovali náš región.  

Dňa 26. augusta 2015 sa konal výlet pre seniorov a zdravotne postihnutých. Akciu 
zorganizoval Obecný úrad v spolupráci so Zväzom zdravotne postihnutých. Účastníci 
navštívili Vinohradnícku oblasť Tokaj, mesto Trebišov, múzeum a kultúrne centrum južného 
Zemplína a vinice v obci Malá Tŕňa. Absolvovali tak defilé miest v rámci populárnej 
Tokajskej vinnej cesty.  

Folklórny súbor Pridaň získal dňa 18. októbra 2015 umiestnenie v zlatej kategórií na 
regionálnej súťažnej prehliadne folklórnych skupín Krása životu 2015 v Sabinove. Predstavili 
sa spevom “O chudobe” od pani Heleny Jenčovej.  FS hudobne doprevádzali Dzugasovci, s 
primášom hudby Martinom Dzugasom, spolu s muzikantom Františkom Čechom, a taktiež s 
Víťazanom Jurajom Bednárom (basa). 

Vo štvrtok 22. októbra 2015 pri príležitosti mesiaca úcty k starším starosta obce spolu 
s pracovníkmi OcÚ Víťaz zorganizovali stretnutie jubilantov. Stretnutie sa konalo vo veľmi 
milej a veselej atmosfére vo Viacúčelovej sále. Po príhovore starostu obce vystúpili zo svojim 
programom deti z MŠ a ZŠ. Pri príležitosti svojho sviatku dostali malú pozornosť. 

Dňa 27. decembra 2015 sa vo viacúčelovej sále uskutočnil Vianočný koncert FSK Pridaň 
a ľudovej hudby Dzugasovci. Koncert sa tešil bohatej účasti miestnych nadšencov ľudovej 
hudby. 

Dňa 6.5. 2015 od 14:00 – 16:30 hod. sa vo viacúčelovej sále OÚ uskutočnil Deň zdravia. 
Podujatie pripravila zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci s obecným úradom pre 



všetkých obyvateľov obce. Deň zdravia bol zameraný na prevenciu ochorení kostí a 
zisťovanie zastúpenia vitamínov a stopových prvkov v organizme 

 
VI. ŠPORTOVÝ ŽIVOT - FUTBAL 

Personálne obsadenie v roku 2015: 
 
Predseda TJ Družstevník Víťaz: 

Ing. Marcel Iskra 
 
Zloženie výboru TJ Družstevník Víťaz:      

1.p. Peter Stašík 
2.p. Milan Kuruc 
3.p. Ladislav Uličný st. 
4.p. František Kuruc 
5.p. Stanislav Novotný 
6.p. Marek Hric 
7.p. Martin Kovaľ  ml. 
8.P. František Jenča      
 

Personálne zloženie Kontrolnej rady:    

1. p. Ladislav Lipták  
2. p. Matúš Baloga 
3. p. Peter Uličný 
 
Umiestnenia: 

TJ Družstevník Víťaz DOSPELÍ, 7. liga OBFZ Prešov 2015 – 2016 sa umiestnil na 12. mieste 
(zo 14). 

TJ Družstevník Víťaz DORAST, 5. liga OBFZ Prešov 2015 – 2016 sa umiestnil na 9. mieste          
( z 13). 

Mužstvo dorastu skončilo na 9. mieste v novovzniknutej V. lige riadenej OBFZ Prešov s 

počtom bodov 16 za 5 – 1 - 8 a  skóre 21 - 39 . Počet účastníkov súťaže sa zvýšil z 8 na 13. 

Najlepšími strelcami sa stali M. Jenča s 5 gólmi a J. Franc so 4 gólmi. Cieľom sezóny 2015 - 

2016 dorasteneckého družstva je umiestnenie do 5 miesta  v V. lige OBFZ Prešov. 

TJ Družstevník Víťaz ŽIACI, 3. liga OBFZ Prešov 2015 – 2016 sa umiestnil na 7. mieste (zo 
14). 

 
 
 



Materiálne zabezpečenie futbalu: 
 
Na ihrisku boli namontované nové svetlá, ktoré daroval Peter Stašík. Plošinu potrebnú na ich 
osadenie zapožičal Peter Kovaľ. Osadili sa nové lavičky - striedačky, ktoré pomohli urobiť 
naši členovia Matúš Baloga st. a Pavol Čech. V apríli 2015 výbor podal projekt do Nadácie 
SLSP týkajúci sa možnosti výmeny okien a dverí na budove šatní v hodnote 3000 Eur. Do 
projektu sa prihlásilo 174 organizácií, úspešných bolo 21 z nich. Projekt z našej obce sa 
umiestnil na výbornom 8. mieste. Koncom jesene 2015 boli všetky okná a dvere na budove 
šatní vymenené. Pri výmene pomáhali okrem členov výboru aj bratia Štofánikovci a Pavol 
Poláček. Pri kosení ihriska okrem iných pomáhal najmä Dušan Novotný, pri kreslení čiar 
František Jenča, trénerom dorastu bol Peter Stašík. Vozenie hráčov na zápasy zabezpečovali 
členovia výboru a poniektorí rodičia. Najstarším kapitánom nášho A mužstva bol Ladislav 
Uličný, ktorý si svedomite plnil svoje futbalové povinnosti a vzorne reprezentovali našu obec. 

 
VII. DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR 

Členovia DHZ v roku 2015: Marek Kovaľ, Juraj Jenča, Peter Polaček, Martin Jánošík, Jozef 
Balucha, Štefan Bednár, Peter Uličný ml., Pavol Polaček, Ľubo Čech, Václav Uličný, Pavol 
Mihaľ, Eduard Mihaľ, Ján Štofaník, Milan Štofaník, Branislav Bednár, Ján Bednár, Michal 
Uličný, Ladislav Uličný, Juraj Bednár, Peter Vihonský, Peter Kundrík, Matej Čech, František 
Kuruc, Peter Uličný st. ,Marek Bednár , Jozef Čech, Marek Jenča, Damián Čech, Dominik 
Čech a Samuel Čech. 
 
Na Veľkonočné sviatky sa členovia DHZ Víťaz zúčastnili stráženia Božieho hrobu. Dňa        
1. 5. 2015, pri príležitosti Dňa hasičov a odpustovej slávnosti sv. Jozefa Robotníka sa konala 
ďakovná sv. omša za hasičov. Dňa 02. 05. 2015 sa pripravovala technika na hasičské súťaže 
ktorej sa zúčastnili títo členovia: Jozef Bednár, Štefan Bednár, Pavol Mihaľ a Eduard Mihaľ. 
Dňa 06. 06. 2015 sa členovia DHZ zúčastnili na príprave odovzdania hasičského auta TATRA 
148 do generálnej opravy. V mesiaci august sa konal  Víťazský festival v oddychovom centre 
Slaná voda, kde na požiadanie starostu obce, DHZ zabezpečoval parkovaciu službu. Dňa 18. 
11. 2015 sa uskutočnilo zazimovanie hasičskej techniky. V decembri členovia DHZ doviezli 
stromčeky do kostola sv. Jozefa robotníka k betlehemu.  
 

Účasť a umiestnenie DHZ Víťaz v súťažiach v roku 2015. 

Dňa 17. 05. 2015 sa konala Obvodová súťaž v obci Lipovce.  
Mužstvo sa umiestnilo na 1. mieste. 
Dňa 05. 06. 2015 sa do súťaže Plameň zapojilo 1 družstvo mladých hasičov. 
Mužstvo sa umiestnilo na 2. mieste. 
Dňa 07. 06. 2015 sa naše družstvo mužov zúčastnilo Okresnej súťaže v Drienove. 
Mužstvo sa umiestnilo na 10. mieste. 
Dňa 22. 06. 2015 sa družstvo mužov zúčastnilo na súťaži o Pohár starostu obce Lipníky.  



Mužstvo sa umiestnilo 1. mieste. 
Dňa 19. 07. 2015 sa naše družstvo zúčastnilo na súťaži o pohár starostu obce Chminianská 
Nová Ves.  
Mužstvo sa umiestnilo na 16. mieste. 
Dňa 02. 08. 2015 sa naše družstvo zúčastnilo na súťaži o pohár starostu obce Kojatice. 
Mužstvo sa umiestnilo na 4 mieste.  
Kolektív mladých hasičov sa dňa 09.10.2015 zúčastnil 12. ročníka halovej súťaže o putovný 
pohár primátora mesta Prešov.  
Mužstvo sa umiestnilo na 6. mieste. 
 
Ostatná činnosť DHZ: 

� pri skrašľovaní obce členovia DHZ odpracovali 156 hodín 
� pri údržbe hasičskej techniky, výstroja, výzbroja a opravách 128 hodín 
� pri čistení studní 12 hodín 

 
V oblasti výchovy DHZ uskutočnili aktivity: 

� prípravu s mladými hasičmi: 10 
� akcie s deťmi: 2 
� relácie v miestnom rozhlase: 2 

 
 

VIII. POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE BREZOVÁ 

Poľovnícke združenie Brezová Víťaz obhospodaruje  revír o výmere 2000 ha, v ktorom sa 
nachádza srnčia zver, jelenia zver a diviačia zver. Z ostatnej zveri tu žije zajac poľný, bažant 
obecný, jarabica poľná a táto malá zver je celoročne chránená. Zo škodnej zveri u nás žije 
líška, jazvec, vlk a medveď sa zdržiava prechodne. V poľovnej sezóne 2014  - 2015 bol 
ulovený 1. kus psíka medvedikovitého, ktorého ulovil Matúš Blizman. V roku 2015 bolo 
ulovených v súlade s plánom lovu 13 kusov srnčej zveri, 19 kusov diviačej zveri, 10 kusov 
jelenej zveri. O poľovné hospodárenie sa stará 24 poľovníkov a jeden kandidát. Na zimné 
prikrmovanie bolo vyvezené do revíru12 ton repy, 4 tony siláže 3,5 tony jadrového krmiva a 1 
tona sena. Tradične sa konal 16. poľovnícky ples na ktorom sa dobre zabávala aj široká 
nepoľovnícka verejnosť. V prvú októbrovú nedeľu sa konala svätohubertská omša, ktorá má 
svoju tradíciu od roku 2002, celebroval ju nový kňaz Stanislav Takáč z farnosti Široké. 
 
 

IX. VČELÁRI 

Dňa 5. júla 2015 sa uskutočnil „Včelársky deň“ v obci Šarišské Bohdanovce. Podujatia sa 
zúčastnili aj členovia našej organizácie a priaznivci včelárenia. Súčasťou programu bolo 
preberanie medov, medoviny a medových koláčov do súťaží, prehliadka a výstava 
včelárskych zariadení, degustácia medoviny a medu, súťaže pre verejnosť, vyhodnotenie 
najlepších medov, medoviny. 



X. POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO ŠIROKÉ – DVOR VÍŤAZ 

Rastlinná výroba: 
 
Rok 2015 bol extrémne bohatý na zrážky, sprevádzaný búrkami a krupobitím. V agronómii – 
agrotechnike boli dosiahnuté priaznivé ukazovatele najmä na začiatku pri zakladaní úrody.  

• ozimná repka bola zasiata do 27. augusta na výmere 258,31 ha  

• ozimné obilniny do 5. októbra: 
o ozimná pšenica na výmere 380,77 ha 
o  tritikale 93,60 ha 
o ozimná miešanka 10,03 ha 

Maštaľný hnoj bol rozhádzaný a zaoraný na výmere 233 ha. Po miernej zime skoro nastúpila 
teplá a suchá jar. S prihnojovaním, prvou jarnou nitratáciou ozimín, sa začalo 27. februára.  
Pre výživu rastlín bolo zakúpených:  

• 17 kamiónov priemyselných hnojív: 
o liadok 250 t 
o dusičnany so sírou 48 t 
o močovina 72 t 
o NPK pod zemiaky a kukuricu 48 t 

V peňažnom vyjadrení to činí 107.304,-Eur.  
 
Výsadba: 

• jačmeň na výmere 46,15 ha 

• jarné strukovino-obilné miešanky na 21 ha  

• kŕmna repa 7 ha 

• zemiaky na 45 ha odrody  

• kukurica na výmere 149,18 ha 

• sója 54,81 ha 
 
So zberom obilia sa začalo koncom júla, mlátilo sa v auguste, ale aj v septembri. Za 
spomínané obdobie sa do sýpok družstva doviezlo: 

• 1454 t pšenice 

• 125 t jačmeňa 

• 479 t tritikale 

• 452 t repky  
 
Živočíšna výroba: 
 
Rok 2015 sa na úseku živočíšnej výroby niesol v znamení rekonštrukcií a prestavieb 
ustajňovacích priestorov. V chove dobytka na farme Víťaz, bol rok 2015 uzavretý ako rok 
s najvyššou priemernou úžitkovosťou v celej histórii poľnohospodárskeho družstva. 
Produkcia kravského mlieka dosiahla najvyššiu priemernú hodnotu na dojnicu za normovanú 
laktáciu 5664 kg. Nastala kompletná obmena stáda nákupom vysokoteľných jalovíc 



holštajnského plemena. V odchove teliat a mladého dobytka boli dosiahnuté vynikajúce 
výsledky s veľmi nízkym percentom úhynu. 

Investície a ekonomika: 

Celkový objem preinvestovaných prostriedkov v roku 2015 bol 1 355 640,43 eur. Je to nárast 
oproti roku 2014, kedy sa preinvestovalo 465 899 eur. Z tejto sumy sa najviac vyčerpalo pri 
rekonštrukcii hospodárskych budov, novej mliečnice a novej mäsovýrobe, a to 54,90 %; 22,84 
% tvorilo nákup zvierat a 18,68 % investičných prostriedkov smerovalo k obstaraniu strojov 
a mechanizmov. Od augusta 2015 boli vo Víťaze rekonštruované prenajaté priestory, do 
ktorých bola v októbri presťahovaná maloobchodná predajňa. V oblasti ľudských zdrojov 
družstvo zaznamenalo nárast o 7,78%, mzdové náklady zamestnancov vzrástli o 23,73 %. 
Družstvo dosiahlo nárast produktivity práce na jedného zamestnanca, o plus 14,82 %. 

 

XI. DEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA OBCE VÍŤAZ ZA ROK 2015 

Počet narodených: 21 
Počet zomrelých: 15 
Počet zosobášených: 21 
Celkový počet obyvateľstva v roku 2015:  2020    (stav ku 31.12.2015) 
 
Sviatosť krstu prijali: 

1. Dominika Uličná, nar. 16.12.2014 (Víťaz - Prešov) 
2. Tobias Tomašov, nar. 22.1.2015 (Víťaz) 
3. Alica Baluchová, nar. 29.1.2015 (Víťaz)  
4. Karolína Uličná, nar. 10.2.2015 (Víťaz - Košice) 
5. Ondrej Galdun, nar. 3.3.2015 (Víťaz) 
6. Anabela Magdová, nar. 19.3.2015 (Víťaz)  
7. Matyáš Kovaľ, nar. 2.4.2015 (Víťaz) 
8. Dávid Baran, nar. 21.3.2015 (Víťaz)  
9. Dagmara Horváthová, nar. 28.1.2015 (Víťaz - Dolina) 
10.  Alexander Lacko, nar. 11.12.2014 (Víťaz - Dolina) 
11.  Tadeáš Novotný, nar. 13.5.2015 (Víťaz) 
12.  Aleš František Balucha, nar. 19.5.2015 (Víťaz)  
13.  Maximilián Sabol, nar. 21.5.2015 (Víťaz) 
14.  Zoja Mária Liptáková, nar. 19.5.2015 (Víťaz)  
15.  Alex Lukáč, nar. 3.7.2015 (Víťaz) 
16.  Viktor Baloga, nar. 29.6.2015 (Víťaz)  
17.  Veronika Šusterová, nar. 17.7.2015 (Víťaz)  
18.  Ivana Gurčiková, nar. 20.7.2015 (Víťaz) 
19.  Ema Uličná, nar. 11.8.2015 (Víťaz) 
20.  Samuel Čech, nar. 4.7.2015 (Víťaz)  



21.  Filip Čačo, nar. 17.9.2015 (Víťaz) 
22.  Filip Pozdníček, nar. 10.9.2015 (Víťaz – Turnov, CZ)  
23.  Vanesa Gruľová, 7.10.2015 (Víťaz – Chmin. Nová Ves)  
24.  Kristián Pokuta, nar. 24.8.2014 (Víťaz - Dolina) 
25.  Daniel Mihaľ, nar. 15.10.2015 (Víťaz) 

 

Zomrelí: 

1. † 25.1.2015 Apolónia Mihaľová rod. Kollárová, 96r. (Víťaz) 
2. † 26.1.2015 Žofia Jenčová rod. Hudáková, 83r. (Ovčie) 
3. † 5.2.2015 Rastislav Čech, 43r. (Víťaz) 
4. † 23.2.2015 Ján Kollár, 77r. (Ovčie) 
5. † 2.3.2015 Imrich Tomko, 51r. (Ov- čie) 
6. † 19.3.2015 Magdaléna Humeňanská rod. Balogová, 83r. (Ovčie) 
7. † 28.3.2015 Ján Kočiš, 87r. (Víťaz) 
8. † 18.6.2015 Helena Jenčová rod. Jenčová, 85r. (Víťaz) 
9. † 19.6. Tomáš Adamkovič, 24r. (Víťaz) 
10. † 6.7. Anna Jenčová rod. Sabolová, 81r. (Víťaz) 
11. † 19.7. Roman Haľko, 24r. (Ovčie) 
12. † 25.7. Monika Kollárová rod. Kaľavská, 39r. (Ovčie) 
13. † 13.8. Mária Ungvarská rod. Galdunová, 94r. (Víťaz)  
14. † 17.8. Samuel Horvath, 5r. (Víťaz - Dolina) 
15. † 15.9. Bernát Bednár, 76r. (Víťaz) 
16. † 16.9. Anna Berthotyová rod. Berthotyová, 64r. (Víťaz) 
17. † 3.10. Apolónia Kandrová rod. Kandrová, 88r. (Víťaz) 
18. † 31.10. Imrich Jenča, 74r. (Víťaz) 
19. † 2.12. Anna Januvová rod. Štofilová, 88r. (Víťaz) 
20. † 25.12. Ján Galdun, 93r. (Víťaz) 

Zosobášení: 

1. 13. 6. 2015 vo Víťaze – Štefan Kurilla (Richnava) a Jana Kovaľová (Víťaz) 
2. 27.6. 2015 vo Víťaze – Daniel Ian Hudson (Anglicko) a Slavomíra Kovaľová (Víťaz) 
3. 7. 2015 vo Víťaze – Martin Kováč (Široké) a Michaela Dutková (Víťaz)  
4. 11. 7.2015 vo Víťaze – Matúš Skoloda (Lipovce) a Lenka Kovaľová (Víťaz)  
5. 11.7.2015 vo Víťaze – Tomáš Čech (Víťaz) a Anna Novotná (Víťaz)  
6. 8. 2015 vo Víťaze – Ján Stašik (Víťaz) a Ivana Čechová (Víťaz)  
7. 29. 8. 2015 vo Víťaze – Marek Bartoš (Široké) a Michaela Liptáková (Víťaz)  
8. 12. 9. 2015 vo Víťaze – Peter Karabinoš (Hermanovce) a Petra Vihonská (Viťaz)  
9. 19. 9. 2015 vo Víťaze – Gabriel Sedlák (Župčany) a Lucia Uličná (Víťaz)  
10. 3. 10. 2015 vo Víťaze – Viktor Vojtko (Dedačov) a Dominika Balogová (Víťaz)  
11. 10. 2015 vo Víťaze – Michal Michna (Veľká Lesná) a Apolónia Galdunová (Víťaz)  
12. 14. 11. 2015 vo Víťaze – Michal Uličný (Víťaz) a Romana Fabiniová (Víťaz)  
13. 14. 11. 2015 vo Víťaze – Václav Čech (Víťaz) a Zdenka Gočová (Prešov)  


