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I. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

16. OZ/2016 vo Víťaze dňa 8.1.2016 

OZ schválilo podanie žiadosti na projekt Zateplenie budovy obecného úradu v obci Víťaz vo 

výške 6 600 eur. 

17. OZ/2016 vo Víťaze dňa 4.3.2016 

OZ schválilo začatie rokovaní o zmene katastra s obcou Široké, taktiež schválilo oslovenie 

ďalšej firmy na výstavbu nájomných bytov v obci Víťaz. 

19. OZ/2016 vo Víťaze dňa 8.4.2016 

OZ schválilo podanie žiadosti o NFP na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu. 

20. OZ/2016 vo Víťaze dňa 27.5.2016 

OZ zobralo na vedomie výstavbu ČOV Víťaz a zateplenie budovy obecného úradu. 

21. OZ/2016 vo Víťaze dňa 17.6.2016 

OZ schválilo záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Víťaz za rok 2015 bez výhrad 

a schválilo použitie prebytku vo výške 50062,90 eur na tvorbu rezervného fondu. 

22. OZ/2016 vo Víťaze dňa 8.7.2016 

OZ schválilo odporúčania stavebnej komisie o protipovodňových úpravách a zobralo na 

vedomie informáciu pána starostu o rekonštrukcii budovy Jednoty vo Víťaze. 

23. OZ/2016 vo Víťaze dňa 29.7.2016 

OZ schválilo zmluvu o združení finančných prostriedkov na zateplenie a rekonštrukciu 

strechy nad obecnou sálou medzi COOP Jednota a obcou Víťaz. 

24. OZ/2016 vo Víťaze dňa 9.9.2016 

OZ schválilo výstavbu nájomných bytov a navrhlo začať verejné obstarávanie na na 

verejného obstarávateľa a na výber projektovej dokumentácie. 

25. OZ/2016 vo Víťaze dňa 4.11.2016 

OZ schválilo cenu vody na roky 2017 – 2021 vo výške – fixná zložka 6 eur, variabilná zložka 

0,30 eur za m3.  OZ súhlasilo so zakúpením stolov a stoličiek do obecnej sály nad Jednotou. 

26. OZ/2016 vo Víťaze dňa 2.12.2016 

OZ schválilo rozpočet obce na rok 2017 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie 

a rozpočtovej klasifikácie. OZ schválilo vyplatenie poslaneckých odmien vo výške 1 350,00 

Eur Brutto. 

 

II. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE VÍŤAZ V ROKU 2016 

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce Víťaz 

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce Víťaz  

VZN č. 3/2016 o určení náležitostí poplatkov za služby 

VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na kalendárny rok 2017 

VZN č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na 

území obce Víťaz  

http://www.obecvitaz.sk/schvalene-vseobecne-zavazne-nariadenia-obce-vitaz-na-rok-2017/?download=5605
http://www.obecvitaz.sk/schvalene-vseobecne-zavazne-nariadenia-obce-vitaz-na-rok-2017/?download=5607
http://www.obecvitaz.sk/schvalene-vseobecne-zavazne-nariadenia-obce-vitaz-na-rok-2017/?download=5609
http://www.obecvitaz.sk/schvalene-vseobecne-zavazne-nariadenia-obce-vitaz-na-rok-2017/?download=5611


VZN č. 6/2016 o sociálnych službách a spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za sociálne 

služby poskytované obcou Víťaz  

 

III. ŠKOLSTVO 

Materská škola Víťaz 

Zriaďovateľom a súčasne aj štatutárnym orgánom MŠ je Obec Víťaz. Riaditeľkou MŠ bola 

v školskom roku  2016/2017 pani Bc. Eva Ondášová. Orgánmi MŠ Víťaz boli - Rada školy a 

poradné orgány. Rada školy pozostávala z 5 členov. Predsedníčkou zvolenou za 

pedagogických zamestnancov bola Monika Kurucová, za nepedagogických zamestnancov 

PhDr. Mária Zeleňáková, za rodičov PaedDr. Juliana Krokusová, PhD. a Mária Novotná. Rada 

školy bola pravidelne oboznamovaná s výsledkami výchovno-vzdelávacieho procesu, 

s hospodárením, projektmi a dianím života detí v MŠ. Medzi poradné orgány školy patrila 

Pedagogická rada a Metodické združenie. Vedúcou Metodického združenia bola v roku 

školskom roku 2016/2017 pani učiteľka Ľudmila Ondrová a členmi boli všetci pedagogickí 

zamestnanci MŠ.  

V školskom roku 2015/2016 bolo do MŠ prijatých 58 detí, ktoré boli zaradené do troch tried. 

III. trieda: 3 – 4 ročné deti, počet 20 

Učiteľky: Bernadeta Pribulová, Bc. Eva Ondášová 

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

Učiteľky: Ľudmila Ondrová, Helena Uličná 

I. trieda: 5 – 6 ročné deti, počet 18 

Učiteľky: Anna Bartošová, Monika Kurucová 

 

V školskom roku 2015/2016, od septembra 2015 navštevovalo MŠ Víťaz spolu 58 detí. Do 

prvého ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 odišlo 16 detí. Všetky zapísané deti opustili 

predškolskú triedu MŠ Víťaz. 

V MŠ Víťaz pracovalo v školskom roku 2015/2016 spolu 12 zamestnancov. Medzi 

pedagogických zamestnancov patrili Bc. Eva Ondášová – riaditeľka MŠ, Bernadeta Pribulová, 

Anna Bartošová, Monika Kurucová, Ľudmila Ondrová, Helena Uličná. K prevádzkovým 

zamestnancom patria Daniela Uličná (vedúca ŠJ), Eva Čechová (kuchárka), Miroslava 

Pendráková (pomocná kuchárka), PhDr. Mária Zeleňáková (školníčka), Eva Jenčová (pomocná 

kuchárka), Eva Jenčová (upratovačka, kurička). Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali 

kvalifikačné predpoklady. Päť učiteliek má stredoškolské odborné vzdelanie a jedna učiteľka 

má ukončený prvý stupeň VŠ. Počas roka si pedagogickí zamestnanci priebežne dopĺňali a 

rozširovali kompetencie a vzdelávanie podľa kontinuálneho plánu, ktorý podpísal starosta 

obce. Každý pedagogický zamestnanec získal vzdelávaním 60 kreditov. V školskom roku 

2015/2016 žiaci MŠ vystúpili s bohatým programom v októbri pri príležitosti Mesica úcty 

k starším, následne s programom plným vianočných piesní v predvianočnom období – 

Mikuláš a vo februári sa uskutočnil už tradičný obľúbený karneval s bohatou účasťou rodičov. 

http://www.obecvitaz.sk/schvalene-vseobecne-zavazne-nariadenia-obce-vitaz-na-rok-2017/?download=5613


V máji deti z MŠ svojím vystúpením potešili aj mamky a babky pri príležitosti Dňa matiek, 

ktoré sa konalo vo viacúčelovej sále vo Víťaze. Na konci školského roka sa uskutočnila 

slávnostná rozlúčka s budúcimi prvákmi. Deti sa zúčastnili na rôznych projektoch a aktivitách 

v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Napríklad – Športová olympiáda detí – beh pri 

oddychovom centre Slaná voda, jesenné hry v prírode, šarkaniáda, Svätomartinské svetielka 

- sprievod svetlonosov dedinou, Bábkové divadlo DZJ v PO, vyskúšali si pečenie medovníkov 

aj sánkovanie. V školskom roku 2015/2016 bola vykonaná štátna školská inšpekcia dňa 

16.6.2017. V tomto školskom roku boli zakúpene rôzne účelové hračky, učebné pomôcky 

a potreby. MŠ plnila v školskom roku 2015/2016 výkonové štandardy v súlade so školským 

vzdelávacím programom Lúčik, so zameraním na rozvoj sociálnej a emocionálnej inteligencie, 

ktorá je predpokladom sebaregulácie správania a zvyšovania interpersonálnej kompetencie a 

autonómie dieťaťa. Úloha bola trvalá a podieľali sa na nej všetky učiteľky. 

Základná škola Víťaz 

Vianočné prázdniny v školskom roku 2015/2016 trvali od 23.12.2015 do 7.1.2016. 

Klasifikačná porada sa konala 25.1.2016 a polročné vysvedčenie si žiaci prevzali 28.1.2016. 

Dňa 29.1.2016 sa konal obľúbený KARNEVAL, na ktorom žiaci predviedli rôzne prekrásne 

masky. Zábava bola bujará, žiaci mali možnosť spoločne sa zabaviť, zatancovať aj zasúťažiť si 

o zaujímané ceny. Polročné prázdniny boli 1. februára 2016 a jarné prázdniny pripadli na 15. 

februára 2016. Dňa 23. februára sa konalo ďalšie kolo súťaže „Šikovný chlapec“ v rámci 

ktorého sa Daniel Pacovský umiestnil na 6. mieste, Tadeáš Stašík na 7. mieste, Šimon Blizman 

na 10. mieste a Alexandra Pavlíková na 11. mieste. Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 

sa konalo 29.2.2016. V próze sa na 1. mieste umiestnil Miroslav Pavlík, na 2. mieste 

Charlottka Kostelníková a na 3. mieste Janík Jenča. V prednese poézie sa na prvom mieste 

umiestnil Daniel Pacovský, na druhom Bernadeta Pacovská a na treťom Marko Blizman. Dňa 

1. marca sa postupujúci žiaci tretieho ročníka zúčastnili súťaže „Šikovný chlapec“ a „Šikovné 

dievča“ v Prešove s nasledovným umiestnením – Marko Blizman na štvrtom mieste, 

Charlotte Kostelníková na siedmom mieste a Viktória Uličná na ôsmom mieste. Dňa 8. marca 

2016 sa žiaci tretieho ročníka – Tatiana Balúchová, Marko Blizman a Viktória Uličná zúčastnili 

matematickej súťaže „Pytagoriáda“ v Prešove. Úspešným riešiteľom sa stal Marko Blizman, 

ktorý sa umiestnil na siedmom mieste. Dňa 15. marca 2016 sa žiak tretieho ročníka Miroslav 

Pavlík zúčastnil súťaže Hviezdoslavov Kubín v Prešove bez umiestnenia. Deň vody si  deti 

spolu s učiteľkami pripomenuli súťažou o najmodrejšiu triedu, o najlepší vodný projekt 

a tematickým vyučovaním zameraným na ochranu a šetrenie pitnej vody. Veľkonočné 

prázdniny trvali od 24.3.2016 – 29.3.2016. Dňa 6. apríla sa konalo plenárne rodičovské 

združenie na ktorom sa uskutočnili voľby do Rady školy a podujatie škola v prírode. V dňoch 

12. a 13. apríla 2016 sa konal zápis detí do prvého ročníka a dňa 13. apríla sa konali voľby 

členov do Rady školy. Pri príležitosti dňa matiek sa dňa 15. mája 2016 vo viacúčelovej sále 

konalo predstavenie pre mamičky a babičky. Na predstavení sa všetkým mamkám a babkám 

prihovoril aj pán starosta a duchovný otec našej farnosti. S bohatým programom plným 

ľudových i moderných piesní, básni a tancov sa predstavili deti MŠ a ZŠ. Mamkám a babkám 



rozdali papierové kvetiny. Združenie rodičov školy zorganizovalo dňa šiesteho júna 

v oddychom centre „Slaná voda“ veselý „Deň detí 2016“ s množstvom aktivít, kvízov, 

hádaniek a úloh na postreh rýchlosť a šikovnosť. Víťazné družstvo získalo „Poklad“ a deti si 

po aktivitách pochutnali na guľáši. Popoludnie patrilo futbalu, maľovaniu na tvár a nakoniec 

bolo každé dieťa obdarované balíčkom od rodičov. Dňa 8. júna boli žiaci ZŠ Víťaz na 

divadelnom predstavení „Budulínček“ v DJZ v Prešove a na výstave výtvarných prác detí 

z rôznych základných škôl v Karafovej väznici. Od 13. do 17. júna sa žiaci 3. a 4. ročníka 

zúčastnili „Školy v prírode“ v obci Štôla vo Vysokých Tatrách. Žiaci 1. a 2. ročníka boli na 

školskom výlete v Kežmarku dňa 16. júna 2016. Žiaci špecializovaných tried boli 16.6.2016 na 

výlete v Spišskej Novej Vsi. Koncoročná klasifikačná porada sa konala vo štvrtok 23. júna 

2016. Slávnostné ukončenie šk. roka sa začalo ďakovnou svätou omšou a pokračovalo 

rozlúčkou štvrtákov, príhovorom p. riaditeľky, p. starostu a nakoniec boli deťom rozdané 

vysvedčenia a knihy za výborný prospech, dochádzku a správanie. 

 

IV. DUCHOVNÝ ŽIVOT V OBCI VÍŤAZ 

Nový kalendárny rok sme začali s Pannou Máriou Bohorodičkou 1.1.2016. Dňa 6. 1. sa konala 

slávnosť Zjavenia Pána, ľudovo nazývaná Traja králi. V tento deň bola pri svätých omšiach 

požehnaná „trojkráľová voda“ a popoludní sa konalo požehnanie domov - 9 domov vo 

Víťaze. Popolcovou stredou, dňa 10.2. sme začali 40-dňové pôstne obdobie, deň prísneho 

pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Dňa 14. 2. 2016 boli vyhlásené voľby do Farskej 

ekonomickej a pastoračnej rady vo Víťaze. Veriaci mali na ponúknutých lístkoch písať návrhy 

maximálne troch kandidátov. Vyhlásenie výsledkov do Farskej ekonomickej a pastoračnej 

rady bolo 28.2.2016. Členmi s najvyšším počtom hlasov sa stali Erik Kostelník, Martin Magda 

st., Peter Baloga, František Štofaňák a Pavol Kovaľ. V nedeľu dňa 6. 3. pri svätej omši členovia 

zložili slávnostný sľub. V dňoch 24. – 26. 3. 2016 sme slávili veľkonočné Trojdnie.  V nedeľu 

17. 4.2016 pri slávnostnej sv. omši vo Víťaze v kostole sv. Jozefa Robotníka pobirmoval 

emeritný biskup Mons. Alojz Tkáč 65 birmovancov z našej farnosti - 14 z Ovčia a 51 z Víťaza. 

V sobotu 7.5.2016 boli veriaci z Víťaza na 12. púti rádia Lumen do Sanktuária Božieho 

milosrdenstva v Krakove. Hlavným celebrantom a kazateľom bol bratislavský arcibiskup a 

metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. V nedeľu 5.6.2016 sa v našom farskom kostole sv. 

Jozefa Robotníka vo Víťaze konalo 1. sväté prijímanie detí, ktoré prijalo 18 detí z Víťaza. 

Slávnostnou ďakovnou svätou omšou sa dňa 30.6.2016 ukončil školský rok 2015/2016. 

V sobotu 2.7.2016 v skorých ranných hodinách náš duchovný otec požehnal peších pútnikov 

smerujúcich na odpust do Levoče. Dňa 14.7. sa konala púť členov ružencového bratstva         

z Víťaza do Svätyne Božieho Milosrdenstva v Smižanoch, kde sa pomodlili, zúčastnili sa svätej 

omše a prezreli si dary, ktoré dostal pápež Ján Pavol II. na svojich apoštolských cestách.         

V dňoch 23 . - 26. 7. sa konala púť k Svätej Anne, slávnostnú sv. omšu v nedeľu 24. 7. o 10:30 

h celebroval J. M. Martin Ambróz Štrbák, O. Praem, jasovský opát. V dňoch 10. - 13. 8. 2016 

sa uskutočnil „detský letný tábor 2016“, ktorý organizovali mladí animátori zo spoločenstva 

„Smerofky“ vo Víťaze. Tábor sa uskutočnil v Renčišove-Bučiach, pre deti tak z Víťaza aj            

z Ovčia. Všetkých deti sa zúčastnilo 53 a animátorov bolo 13. 



V utorok 16. 8. bol dekanátny miništrantský futbalový turnaj v Chminianskej Novej Vsi. 

Miništrantom sa nepodarilo získať žiadne umiestnenie. V sobotu 20. 8. sa konal výstup na 

kopec Sľubica, kde sa slúžila sv. omša o 12:00 h. Dňa 5. 9.2016 sme začali nový školský rok 

2016/2017 svätou omšou o 8:00 h vo Víťaze. V nedeľu 16.10.2016 bolo požehnanie kríža pod 

Dubiom – pri Lipke. Dňa 28. 11. sme oslávili 15. výročie konsekrácie kostola sv. Ondreja vo 

Víťaze a 24. výročie konsekrácie farského kostola sv. Jozefa, robotníka vo Víťaze. Dňa 30. 11. 

pri príležitosti odpustu sv. Ondreja, sa konala sv. omša v našom starobylom kostolíku, 

celebroval ju Vladimír Juhás, výpomocný duchovný v Košiciach-Barci. V dňoch 25. a 26. 12. 

mladí koledníci chodili po koledovaní v popoludňajších hodinách, výťažok z koledovania 

Dobrej noviny išiel na podporu rozvojových projektov v krajinách východnej Afriky.  

 

V. SPOLOČENSKÝ ŽIVOT A KULTÚRNE PODUJATIA V OBCI VÍŤAZ 

V sobotu 30.1.2016 sa uskutočnil v našej obecnej sále reprezentačný ples starostov 

združenia Čierna Hora. Ples sa tešil hojnej účasti a veselej zábave do skorých ranných hodín.          

Dňa 6. februára sa v našej obci konala obľúbená Fašiangová zabíjačka. Starosta obce Ing. Ján 

Baloga s poslancami obecného zastupiteľstva a zamestnancami OcÚ pripravili tradičné 

zabíjačkové špeciality. Každý obyvateľ obce, ktorý prišiel do „Areálu u Hrica“ bol pohostený. 

V rámci programu s pásmom piesní a básni vystúpili deti ZŠ a MŠ, ľudová hudba Pagačare 

a taktiež Pridančatá a Pridaň. Pripravená bola aj bohatá tombola. V dňoch 25.2. – 28.2.2016 

zorganizoval starosta obce výlet do Prahy. Zúčastniť sa ho mohli občania obce Víťaz. Autobus 

s účastníkmi výletu odchádzal z obce Víťaz vo štvrtok večer a do Prahy dorazil v piatok 

v skorých ranných hodinách. Výletníci boli ubytovaní v  kláštore kapucínov v Prahe. V Prahe 

sa stretli s rodákom z obce Víťaz Mikulášom Uličným, ktorý pôsobí ako farár v Čelákoviciach 

a ktorý účastníkom zabezpečil prehliadku Arcibiskupského paláca v Prahe. Popoludní 

výletníci navštívili  kostol  Panny Marie Vítězné v Prahe a nasledovala tradičná prechádzka 

Prahou a obhliadka pražského Orloja. Nasledujúci deň sa konala prehliadka Strahovského 

kláštora a hradu Karlštejn. V nedeľu  sa výletníci zúčastnili sv. omše v Čelákoviciach, ktorú 

slúžil vdp. Milukáš. Výlet bol ukončený návštevou rodákov - manželov Jenčových v obci 

Bielokozly. Dňa 15.5.2016 sa vo viacúčelovej sále OcÚ konal Deň matiek. Kultúrny program 

začal príhovorom pána starostu Ing. Jána Balogu a príhovorom duchovného otca Mareka 

Hnáta. Nasledoval bohatý program, ktorý si nacvičili škôlkári a školáci spolu so svojimi 

učitelkami. Krásnou čerešničkou na torte bola spoločne zaspievaná pieseň „Hallelujah“. Dňa 

6.7.2016  sa konal zájazd do obce Víťezná. Náš rodák - spevák Peter „ARMSTRONG“ Ondria 

zaspieval svoje slávne hity na pódiu vo Vítěznej, čím krásnym spôsobom prezentoval obec 

Víťaz a jeho výstúpenie sledovali českí občania s veľkým záujmom. Na záver koncertu, si 

Peter na pódium pozval pána starostu a všetkých „Vicežencov“, ktorí spoločne zaspievali 

ľudovú pieseň „Dolu Vicežom jareček ceče“. V dňoch 6. a 7. augusta 2016 sa konal Víťazsky 

festival Slaná voda. Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a kultúrna komisia 

pripravili pestrý program a pozvali zaujímaých hostí. Jedenásty ročník festivalu prebehol k 

spokojnosti organizátorov, účinkujúcich a aj divákov. Na festivale boli prítomní aj hostia z 

družobných obcí - Vítězna z ČR a Kobylnica z Poľska. Sobota patrila súťažiacim vo varení 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_Panny_M%C3%A1rie_V%C3%AD%C5%A5aznej_%28Praha%29
https://sk.wikipedia.org/wiki/Praha


guľášov. Celkovo bolo prihlásených 9 družstiev a víťazstvo si odniesla partia kamionistov pod 

vedením Lukaša Kovaľa. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo učiteliek a pracovníčok ZŠ 

Víťaz a na treťom mieste skončili dve družstvá – jedno pod vedením Jána Jenču /Marhani/ a 

druhé družstvo hostí. Program sa začal príhovorom starostu obce a vystúpením folklórného 

súboru Pridančatá s Pridaňom. Vystúpila ľudová hudba Pagačare, spevácka skupina Lipa, 

nasledovali humoristi – Bravo, skupina Padák a Disco párty do neskorých večerných hodín. 

Oficiálne otvorenie programu v nedeľu bolo v réžií starostu obce Víťaz a hostí z družobných 

obcí, ktorí sa prihovorili prítomným divákom. Návštevníci festivalu sa mohli zabaviť na 

kolotočoch a občerstviť sa pri predajných stánkoch, ktoré ponúkali široký sortiment nápojov 

a jedál. Na festivale v nedeľu vystúpili aj žiaci základnej umeleckej školy zo Širokého a ujo 

Ľubo s programom pre deti. Spestrením bolo adrenalínové vystúpenie cyklistu Jana Kočiša 

z Popradu. Program obohatila aj Zuzka Galdunová prednesom básne. Starosta obce odovzdal 

ďakovný list s ocenením nášmu rodákovi Petrovi Ondriovi - Armstrongovi za jeho vystúpenie 

v obci Vitězná, ale aj za jeho reprezentáciu našej obce počas jeho 20 -ročnej kariéry. Po 

bohatej tombole nasledovalo vystúpenie hlavnej hviezdy festivalu - Samuela Tomečka so 

svojou hudobnou skupinou a po ňom vystúpila a bujarú zábavu rozpútala hudobná skupina 

VAŤÁK z Vítěznej. Dňa 9. decembra 2016 sme v našej obci privítali biskupa Mikuláša. Svätý 

Mikuláš zavítal do škôlky a školy, aby detičkám priniesol zaslúženú sladkú odmenu. Po 

veselej Mikulášskej besiedke vo viacúčelovej sále OcÚ sa spolu s deťmi a ich rodičmi presunul 

na nádvorie nášho farského kostola, kde všetci spoločne  rozsvietili vianočný stromček. 

Nasledovala svätá omša na ktrej bolo každé dieťa obdarované sladkou odmenou. Kto mal 

záujem, mohol si Mikuláša pozvať aj domov. 

 

VI. ŠPORTOVÝ ŽIVOT - FUTBAL 

Rok 2016 poznačili zmeny vo vedení TJ Družstevník Víťaz. Novým prezidentom sa stal Martin 

Kovaľ, ktorý vo funkcii nahradil Ing. Marcela Iskru. Futbal v roku 2016 zažil úspech v mužskej 

kategórii a na druhej strane aj veľké straty v žiackej kategórii. Mužstvo na jeseň 2016              

z rodinných dôvodov opustil tréner Ing. Marcel Iskra. Po slabej jeseni na jar 2016 začalo A 

mužstvo trénovať pod novým trénerom pánom J. Farkašom, s ktorým odohralo 11 zápasov, 

z ktorých 5 vyhralo, v 1 remizovalo a 5 prehralo. V konečnej tabuľke obsadilo mužstvo 9. 

miesto, na ktoré sa dostalo po menej úspešnej jeseni 2015, kedy bolo na 13. mieste. Svoj 

rekord opäť vylepšil Ladislav Uličný, ktorý vo svojich 42. rokoch zaznamenal trojgólový zápis 

v jednom stretnutí. Dňa 5.6.2016 v novodobej histórii futbalu, zaznamenal TJ Družstevník 

Víťaz, svoje najvyššie víťazstvo - 10:0 v zápase so Šarišskými Bohdanovcami. Jeseň 2016 bola 

pre náš futbal najúspešnejšia od pôsobenia v 7. lige OBFZ Prešov. Najlepším strelcom sezóny 

2015/2016 sa stal Ladislav Uličný s počtom gólov 10. Mužstvo žiakov v sezóne 2015/2016 

opustili ďalší hráči, ktorí odišli hrať do Širokého, čo sa hneď prejavilo na výsledkoch, keď žiaci 

získali iba 3 body. Žiaci ukončili ročník na 12. mieste s počtom bodov 26, spolu za 8 víťazstiev, 

2 remízy a 16 prehier a s celkovým skóre 41:78. Jeseň 2016 priniesla aj nový negatívny 

rekord, keď mužstvo nezískalo ani jeden bod. Trénovanie žiackeho družstva ukončil            

Ing. Marcel Iskra a mužstvo dočasne viedol Marek Hric v pozícii vedúceho. 



VII. DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR 

Dobrovoľný hasičský zbor Víťaz dostal dňa 15. januára 2016 veľký dar, keď prišiel minister 

vnútra p. Kaliňák a odovzdal hasičom repasovanú Tatru. Hasiči Tatru používajú iba na 

súťažiach. Dňa 22.5.2016 sa uskutočnila súťaž v Lipovciach, ktorú organizovala obec Šindliar. 

DHZ Víťaz sa umiestnil na fantastickom 1. mieste. Dňa 3.6.2016 sa mladým hasičom z Víťaza 

podarilo získať 2. miesto na okresnej súťaži v Širokom. Dňa 27.6.2016 sa mladí hasiči 

zúčastnili súťaže na Strednej odbornej škole technickej v Prešove. Umiestnili sa na druhom 

mieste. Dňa 2. júla 2016 mladí hasiči opäť zabojovali a v Širokom vybojovali striebornú 

medailu  v hasičskej súťaži - Memoriál Emila Fottu. V piatok 21.10.2016 sa hasiči zúčastnili na 

13. ročníku halovej súťaže Plameň na SOŠ Ľudmily Podjavorinskej v Prešove. Umiestnili sa na 

3. a 4. mieste. 

 

VIII. POĽOVNÍCKE  ZDRUŽENIE BREZOVÁ VÍŤAZ 

Poľovnícke združenie Brezová poľovne obhospodaruje revír o výmere 2000 ha, nachádzajúci 

sa v katastrálnom území (k. ú.) obce Víťaz a k. ú. obce Ovčie a sčasti využíva aj pozemky k. ú. 

obce Široké. Primárnou zverou v revíre je srnčia zver, avšak loví sa aj diviačia a jelenia zver. 

Rok 2016 bol obdobný predchádzajúcemu roku čo sa týka počtu a druhu ulovenej zveri.  

 

V roku 2016 bolo ulovených: 

Jelenia zver – 10 ks (jeleň 1VT - 3 ks, jeleň 2VT - 1 ks, jelenica - 5 ks, jelenča - 2 ks) 

Srnčia zver - 13 ks (srnec  1VT-2 ks, srnec 2VT-1 ks, srnec 3VT-1 ks, srna – 4 ks, srnča - 3ks, 

úhyn 1 ks srna) 

Diviačia zver - 19 ks (diviak – 1 ks, diviačica – 1 ks, lanščiak – 5 ks, malý diviak - 11ks)  

Líščia zver - 22 ks 

Jazvečia zver – 1 ks 

 

Novým členom PZ Brezová sa stal pán Ing. Peter Biroš a za kandidáta bol navrhnutý Michal 

Galdun. V rámci združenia došlo k voľbám, výbor PZ Brezová mal nasledujúcich členov: 

- predseda PZ: Ing. Daniel Galdun 

- hospodár PZ: Mgr. Jozef Krankota 

- ostatní členovia výboru:  Marek Ondzík, Mgr. Peter Hudák, Stanislav Galdun, Mgr. 

Štefan Jenča, Mgr. Pavol Biroš ml.  

V roku 2016 sa v rámci výboru predalo 383 kg diviny. Pre členov PZ bolo rozdelených 901 kg 

diviny. V roku 2016 získali poľovnú upotrebiteľnosť dvaja psy. Celkovo bolo v PZ Brezová 

poľovne upotrebiteľných 10 psov. V roku 2016 bolo do revíru vyvezené krmivo 

v nasledujúcom množstve - objemové 25 q, jadrové 50 q, silážna kukurica 90 q, kŕmna soľ 

300 kg. Vo fašiangovom období sa konal v poradí 17. Poľovnícky ples, ktorý sa tešil  hojnej 

účasti a výbornej zábave. Došlo k zmene termínu Hubertskej svätej omše, ktorá sa už druhý 

rok konala v druhú októbrovú nedeľu v kaplnke na Doline. Svätú omšu celebroval kňaz 

z farnosti Raslavice Mgr. Ivo Jakubík. 



IX. SLOVENSKÝ ZVÄZ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH 

Rok 2016 bol pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých rokom prírastku nových členov. 

Počet členov stúpol na 125. Najstaršou členkou bola pani Anna Kolárová, ktorá sa 6.3.2016 

dožila 89 rokov a najmladšia členka mala 31 rokov. Pri príležitosti „Dňa Matiek“ boli členky 

obdarované darčekmi v hodnote 94 eur. V júli navštívili členovia „Ružencovú záhradu“ 

v Nižnej Šebastovej a katedrálu sv. Mikuláša v Prešove za účelom získania plnomocných 

odpustkov v „Roku milosrdenstva“. Malými darčekmi boli obdarovaní jubilanti -  dvaja slávili 

60 rokov, piati 70 rokov a jeden člen zväzu oslávil v roku 2016 80 rokov. 

 

X. DEMOGRAFICKÁ ŠTATISTIKA OBCE VÍŤAZ ZA ROK 2016 

Počet pokrstených: 30 

Počet sobášov: 12 

Počet pohrebov: 14 

 

Sviatosť krstu prijali: 

1. Hana Paprčková, nar. 13. 10. 2015 (Víťaz - Bernolákovo) 

2. Nina Novotná, nar. 26. 11. 2015 (Víťaz - Ľubovec) 

3. Nikolas Jenča, nar. 31. 12. 2015 (Víťaz) 

4. Oliver Čech, nar. 27. 12. 2015 (Víťaz) 

5. Mária Galdunová, nar. 7. 1. 2016 (Víťaz) 

6. Michaela Uličná, nar. 9. 1. 2016 (Víťaz) 

7. Ella Baluchová, nar. 28. 12. 2015 (Víťaz) 

8. Dominika Uličná, nar. 3. 1. 2016 (Víťaz) 

9. Ella Štofilová, nar. 14. 1. 2016 (Víťaz) 

10. Emma Adamkovičová, nar. 14. 2. 2016 (Víťaz) 

11. Vanesa Pokutová, nar. 17. 10. 2015 (Víťaz - Dolina) 

12. Edita Pokutová, nar. 4. 7. 2013 (Víťaz - Dolina) 

13. Alex Kočiš, nar. 14. 3. 2016 (Víťaz) 

14. Samuel Lacko, nar. 22. 12. 2015 (Víťaz - Dolina) 

15. Juliana Gubíková, nar. 12. 4. 2016 (Víťaz - Bratislava) 

16. Marek Magda, nar. 4. 5. 2016 (Víťaz) 

17. Tobias Tkáč, nar. 6. 6. 2016 (Víťaz) 

18.Dalibor Pokuta, nar. 17. 9. 2012 (Víťaz - Dolina) 

19. Sebastián Javor, nar. 19. 7. 2016 (Víťaz) 

20. Jonáš Novotný, nar. 29. 6. 2016 (Víťaz) 

21. Alex Novotný, nar. 9. 9. 2016 (Víťaz) 

22. Nina Čechová, nar. 10. 9. 2016 (Víťaz) 

23. Samuel Kolačkovský, nar. 11. 9. 2016 (Víťaz - Košice) 

24. Janko Lukačovský, nar. 22. 9. 2016 (Víťaz) 

25. Chimena Mária Lacková, nar. 3. 3. 2015 (Víťaz - Dolina) 



26. Ivana Birošová, nar. 1. 10. 2016 (Víťaz) 

27. Lukáš Lacko, nar. 29. 6. 2015 (Víťaz - Dolina) 

28. Emily Vojtková, nar. 10. 11. 2016 (Víťaz) 

29. Zara Anna Liptáková, nar. 16. 11. 2016 (Víťaz) 

30. Juraj Vardžik, nar. 20. 11. 2016 (Víťaz) 

 

Zosobášili sa: 

1. 6. 2. 2016 vo Víťaze – Peter Bako (Horná Kráľová) a Petronela Uličná (Víťaz) 

2. 21. 5. 2016 vo Víťaze – Peter Stolár (Lendak) a Martina Balogová (Víťaz) 

3. 4. 6. 2016 vo Víťaze – Lukáš Cenký (Richnava) a Magdaléna Kundriková (Víťaz) 

4. 11. 6. 2016 vo Víťaze – Peter Záhurák (Ratvaj) a Dominika Čechová (Víťaz) 

5. 2. 7. 2016 vo Víťaze – Miroslav Mráz (Prešov) a Bernadeta Pribulová (Víťaz) 

6. 9. 7. 2016 vo Víťaze – Václav Uličný (Víťaz) a Valéria Stašiková (Víťaz) 

7. 16. 7. 2016 vo Víťaze – Ľubomír Nemčík (Sabinov) a Monika Iskrová (Víťaz) 

8. 13. 8. 2016 vo Víťaze – Pavol Doro (Nižná Myšľa) a Mária Jenčová (Víťaz) 

9. 13. 8. 2016 vo Víťaze – Michael Kaltenbrunner a Zuzana Novotná (Schwanenstadt, AT) 

10. 3. 9. 2016 vo Víťaze – Martin Timko (Široké) a Jana Jenčová (Víťaz) 

11. 3. 9. 2016 vo Víťaze – Peter Kovaľ (Víťaz) a Veronika Čechová (Víťaz)  

12. 1. 10. 2016 vo Víťaze – Miroslav Králik (Považská Bystrica) a Dominika Jenčová (Víťaz) 

 

Zomrelí: 

† 2. 2. 2016 Apolónia Bednárová rod. Stašíková, 96r.  

† 11. 3. 2016 Žofia Uličná rod. Jurašková, 89r.  

† 20. 3. 2016 Mária Blizmanová rod. Jenčová, 73r. 

† 21. 4. 2016 Anna Galdunová rod. Krankotová, 86r. 

† 25. 5. 2016 Martin Kundrík, 82r. 

† 29. 6. 2016 Mária Magdová rod. Migašová, 76r. 

† 2. 7. 2016 Ladislav Jenča, 72r.  

† 18. 7. 2016 František Čech, 89r.  

† 17. 9. 2016 Fabián Foriš, 70r. 

† 11. 10. 2016 Mikuláš Grega, 87r.  

† 30. 10. 2016 František Balucha, 71r.  

† 29. 10. 2016 Alexander Lacko, 2 mes.  

† 19. 11. 2016 Ján Magda, 46r.  

† 15. 12. 2016 Monika Čechová, 32r. 

 


