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I. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

27. OZ/2017 vo Víťaze dňa 20.1.2017 

Zastupiteľstvo uznesením č. 235/2017 schválilo uzatvorenie zmluvy o dielo na výstavbu 

obecných nájomných bytov v zmysle výsledkov verejného obstarávania. 

28. OZ/2017 vo Víťaze dňa 17.2.2017 

Uznesením č. 240/2017 zastupiteľstvo schválilo účel výstavby obecných nájomných bytov a 

súvisiacej technickej vybavenosti v obci Víťaz: "Bytový dom (6 bytových jednotiek)" 

29. OZ/2017 vo Víťaze dňa 24.3.2017 

Zastupiteľstvo schválilo odpredaj odpredaj nákladného auta ako nadbytočného majetku 

obce. Zastupiteľstvo navrhlo úpravu terénu pri Oddychovom centre Slaná voda 

a vypracovanie návrhu na postavenie dreveného prístrešku. 

30. OZ/2017 vo Víťaze dňa 12.5.2017 

Zastupiteľstvo poverilo starostu obce oslovením vlastníkov pozemkov s menšinovým 

podielom v časti obce Harb na možnosť odkúpenia ich podielov. 

31. OZ/2017 vo Víťaze dňa 23.6.2017 

Zastupiteľstvo uznesením č. 263/2017 schválilo Záverečný účet Obce Víťaz za rok 2016 a 

celoročné hospodárenie bez výhrad.  Uznesením č. 264/2017 schválilo použitie rozpočtového 

prebytku vo výške 65 928,59 EUR do rezervného fondu. Uznesením č. 265/2017 

zastupiteľstvo schválilo sumu 5000 EUR na výstavbu modulárneho detského ihriska. 

32. OZ/2017 vo Víťaze dňa 25.7.2017 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 268/2017 schválilo predloženie žiadosti projektu: 

„Podpora kompostovania v obci Víťaz“ s celkovými oprávnenými výdavkami  117 510,00 Eur 

a maximálnym celkovým spolufinancovaním obce vo výške 5% z celkových oprávnených 

výdavkov vo výške 5 875,50 Eur. 

33. OZ/2017 vo Víťaze dňa 31.8.2017 

 Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo zakúpenie radarového merača rýchlosti. 

34. OZ/2017 vo Víťaze dňa 20.10.2017 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 274/2017 schválilo zrealizovanie výstavby cesty 

štrkodrvy na parcelách 1202 a 1204 do 1 roka od ukončenia Jednoduchých pozemkových 

úprav v časti Marmužov. Uznesením č. 276/2017 schválilo zápis do kroniky obce Víťaz za rok 

2014 v predloženom znení. 

35. OZ/2017 vo Víťaze dňa 8.12.2017 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1 – 6 pre rok 2017. Obecné zastupiteľstvo uznesením 

číslo 288/2017 schválilo rozpočet vrátane programov a podprogramov na rok 2018.  

 

 

 

 

 

 



II. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE VÍŤAZ V ROKU 2017 

 

VZN č. 1/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Víťaz. 

VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

VZN č. 3/2017 o určení školského obvodu obce Víťaz. 

VZN č. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácii z prostriedkov obce Víťaz. 

VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na 

území obce Víťaz. 

VZN č. 6/2017 o správnych poplatkoch. 

 

III. ŠKOLSTVO 

Materská škola Víťaz 

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

v školskom roku 2017/2018 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 Lucia Uličná 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 2017/2018 pani 

učiteľka Ľudmila Ondrová a členmi boli všetci pedagogickí zamestnanci MŠ. V školskom roku 

2017/2018 bolo do MŠ prijatých 59 detí, ktoré boli zaradené do troch tried. 

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

Učiteľky: Bc. Eva Ondášová, Monika Kurucová 

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

Učiteľky: Bernadeta Pribulová, Anna Bartošová 

I.trieda: 5 – 6 ročné deti, počet 20 

Učiteľky: Ľudmila Ondrová, Helena Uličná 

 
V školskom roku 2017/2018, od septembra 2015 navštevovalo MŠ Víťaz spolu 59 detí. Do 

prvého ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 odišlo 14 detí. Všetky zapísané deti opustili 

predškolskú triedu MŠ Víťaz. V MŠ Víťaz pracovalo v školskom roku 2017/2018 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 



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

učiteľka má ukončený prvý stupeň VŠ. V školskom roku 2017/2018 si pedagogickí 

zamestnanci priebežne dopĺňali a rozširovali kompetencie a vzdelávanie podľa 

kontinuálneho plánu, ktorý podpísal starosta obce. Každý pedagogický zamestnanec získal 

vzdelávaním 60 kreditov. Učiteľka E. Ondášová absolvovala I. kvalifikačnú skúšku. V školskom 

roku 2017/2018 žiaci MŠ vystúpili s bohatým programom na rôznych akciách. V októbri - pri 

príležitosti Mesica úcty k starším, následne s programom plným vianočných piesní 

v predvianočnom období – Mikuláš, vo februári sa uskutočnil už tradičný obľúbený karneval 

s bohatou účasťou rodičov. V máji potešili deti z MŠ svojím vystúpením aj mamky a babky pri 

príležitosti Dňa matiek, ktorý sa konal vo viacúčelovej sále vo Víťaze a 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, navštívili Bábkové divadlo DZJ v 

PO, skúsili si pečenie medovníkov, sánkovanie, stavanie snehuliakov. Počas roka prebiehal 

projekt - Veselé zúbky, deti návštívili knižnicu a boli na prehliadke izby ľudových tradícií. Pre 

rodičov si deti pripravili vianočnú besiedku, Mikulášske posedenie v spolupráci s rodičovskou 

radou MŠ. MŠ sa zúčastnila na výtvarných súťažiach a výstavách - Príroda, životné prostredie 

a deti. Škola bola súčasťou projektov „Rozkvitnutý kvetináč“ – vlastný projekt zameraný na 

ekológiu, „Vráťme knihy do škôl“ – deti kreslili obrázky ku prečítaným textom z kníh, „Tvorivá 

dielňa“ – projekt zameraný na ľudové tradície v našej obci, „Detské hry“ – vlastný projekt 

zameraný na dramatickú výchovu v MŠ. 

Materská škola mala aj v školskom roku 2017/2018 3 triedy, pri ktorých boli zriadené herne, 

spálne, umývarky s WC a šatne pre deti. Pri materskej škole fungovala aj školská kuchyňa 

s jedálňou pre stravníkov. Materiálno-technické vybavenie bolo na dobrej úrovni. Boli 

zakúpené pre potreby MŠ, hračky, učebné pomôcky a potreby pre výchovno-vzdelávaciu 

činnosť. Zabezpečili sa dvere v interiéri MŠ, oplotenie a záhradné náradie na školskom dvore 

dostalo nový náter. Vchodové hliníkové dvere do MŠ boli vymenené za biele europlastové.    

V školskom roku 2017/2018 sa vykonali rozsiahle maliarske práce vo všetkých miestnostiach 

MŠ a ŠJ. Areál MŠ dotvárala aj trávnatá plocha s ihriskami a altánkom, ktoré slúžili ako Zóna 

zábavy a aktívneho oddychu detí. 

 

Základná škola Víťaz 

Vianočné prázdniny trvali od 23.12.2016 do 6.1.2017. Polročná kasifikačná porada sa konala 

25.1.2017 a vysvedčenie si žiaci prevzali 31.1.2017. Dňa 2.2.2017 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 3. februára 2017. Dňa 2. marca 2017 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 3.3.2017 V próze sa na 1. mieste umiestnil Miroslav Pavlík 



(4.A), na 2. mieste Nela Pavlíková (1.A) a na 3. mieste Dominik Kostelník (3.A). V prednese 

poézie sa na prvom mieste umiestnila Vanda Sirovičová (3.A), na druhom mieste Marko 

Blizman (4.A) a na treťom Sandra Magdová (4.A) a Juraj Jurčišin (3.A). Do okresného kola 

postúpil Miroslav Pavlík a Vanda Sirovičová. Matematická pytagoriáda sa konala dňa 

14.3.2017 a zúčastnil sa jej žiak 4.A triedy – Marko Blizman. Dňa 3.4. sa futbalový tím žiakov 

zúčastnil na Majstrovstvách Slovenska v minifutbale v Prešove a umiestnil sa na 2. mieste. 

Dňa 7. apríla 2017 ZŠ Víťaz navštívilo divadielko z Prešova s predstavením „Martinko 

Klingáčik“. Trištvrťročná klasifikačná porada sa konala 12.4.2017. Veľkonočné prázdniny 

trvali od 13.4.2017 – 18.4.2017. Školské kolo Slávik Slovenska sa na ZŠ uskutočnilo 27.4.2017. 

V prvej kategórií sa na prvom mieste umiestnil žiak 4.A triedy – Jakub Krokus, ktorý postúpil 

aj do okresného kola. V druhej kategórií sa na prvom mieste sa umiestnila a do okresného 

kola postúpila Paula Ondriová z 2. A, na druhom mieste Juraj Jurčišin z 3.A a na treťom 

mieste Vanda Sirovičová tiež z 3. A. Deti pripravovala pani učiteľka Elena Jurčišinová a na 

akordeóne ich doprevádzal Ľubomír Galdun. Dňa 10. mája 2017 sa žiaci Jakub Krokus a Paula 

Ondriová zúčastnili speváckej súťaže „Slávik Slovenska“ v Prešove. Pri príležitosti dňa matiek, 

sa 14. mája 2017 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 sa predstavili deti MŠ a ZŠ a spevom sa predstavili aj členky 

FS Pridaň. Dňa 16. mája sa na ZŠ konal „Deň mlieka“, v rámci ktorého sa žiaci počas 

vyučovania rozprávali o mlieku, výrobkoch z neho a zároveň si pripravili nátierky z mliečnych 

produktov. Žiaci tretieho ročníka so svojou pani učiteľkou a duchovným otcom dňa 

17.5.2017 navštívili výrobňu hostií v Prešove. Dňa 23.5.2017 sa žiaci zúčastnili Sférického 

kina. Prvý a druhý ročník mal tému „Začarovaný korálový útes“ a tretí a štvrtý ročník 

„Priatelia vnútri ľudského tela“. Dňa 25.5.2017 si žiaci pozreli divadelné predstavenie 

„Polepetko“ v sále nad MŠ. Dňa 1. júna 2017 zorganizovalo Združenie rodičov školy 

v oddychom centre „Slaná voda“ veselý „Deň detí 2017“ s množstvom aktivít, kvízov, 

hádaniek a úloh. Pani učiteľky deťom pripravili 8 stanovíšť. Víťazné družstvo zelených získalo 

„poklad“ a deti si po aktivitách pochutnali na pizze. Každé dieťa bolo obdarované darčekom 

od rodičovskej rady ZŠ. Sandra Magdová, žiačka 4.A triedy získala za svoje výtvarné dielo 

v súťaži „Rodina a základné ľudské právo na život“ špeciálne ocenenie od Asociácie za život 

a rodinu v BA. Dňa 9. Júna 2017 pani riaditeľka ocenila žiakov v zbere papiera. Na prvom 

mieste sa umiestnila Viktória Uličná (4.A) a na druhom mieste Miroslav Pavlík (4.A). Ocenení 

boli aj viacerí žiaci, ktorí sa zúčastnili matematickej súťaže „Matematický klokan“. Úspešnými 

riešiteľmi boli Nelka Ondášová (1.A), Matej Magda (1.A), Nikolas Stašík (2.A), Denis Biroš 

(2.A) a Zachariáš Štofila (2.A). Najlepšími „šampiónmi“, ktorí získali pekné ceny boli Alex 

Uličný a Natália Berthótyová. Od 12.6. do 16.6.2017 sa ZŠ Víťaz zapojila do projektu „Na 

bicykli do školy“. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka boli 14.6.2017 na výlete v Betliari 

a v Ochtinskej aragonitovej jaskyni. Žiaci prvého a druhého ročníka boli na hrade 

a v skanzene v Starej Ľubovni dňa 15. júna 2017. Koncoročná klasifikačná porada sa konala 

22. júna 2017. Slávnostné ukončenie šk. roka 2016/2017 sa 30.6.2017 začalo ďakovnou 

svätou omšou a pokračovalo rozlúčkou štvrtákov, príhovorom p. riaditeľky, p. starostu. 



Deťom boli rozdané vysvedčenia a knihy za výborný prospech, dochádzku a správanie 

a taktiež dostali aj školský časopis Víťazko. 

 

 

IV. DUCHOVNÝ ŽIVOT V OBCI VÍŤAZ 

Dňa 6. januára 2017 sme slávili slávnosť Zjavenia Pána - Traja Králi, v tento deň bolo 

požehnanie „Trojkráľovej vody“ pri sv. omšiach a popoludní sa uskutočnilo požehnanie 

domov. Dňa 1. marca bola Popolcová streda, ktorou sa začalo 40-dňové pôstne obdobie. Dňa 

9. apríla - na Kvetnú nedeľu sa konal sprievod od kostola sv. Ondreja, kde bolo požehnanie 

ratolestí, do kostola sv. Jozefa Robotníka, kde bola slávnostná sv. omša. V dňoch 13. - 15. 

apríla sme slávili veľkonočné Trojdnie 2017. Na Veľký piatok 14. apríla sa konala krížová cesta 

so začiatkom pred kostolom sv. Ondreja a ukončenie bolo pri cintoríne. Dňa 1. mája - 

v pondelok, sme slávili odpustovú slávnosť vo farskom kostole, zasvätenom sv. Jozefovi 

Robotníkovi. Omšu celebroval Juraj Jurica, výpomocný duchovný, pedagóg TF KU v Košiciach. 

V sobotu 6. mája sa veriaci zúčastnili 13. púte rádia Lumen do Sanktuária Božieho 

milosrdenstva v Krakove, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol spišský diecézny 

biskup Mons. Štefan Sečka. Dňa 17. mája - v stredu, sa uskutočnila exkurzia do výrobne hostií 

v Prešove pre prvoprijímajúce deti z našej farnosti. V nedeľu 4. júna sa v našom farskom 

kostole sv. Jozefa Robotníka konalo prvé sväté prijímanie 20 detí z Víťaza. V dňoch 10. - 18. 

júna 2017 boli po 15 rokoch v našej farnosti ľudové misie, ktoré viedli bratia redemptoristi 

na čele s p. Michalom Zamkovským. Misiami sme sa duchovne pripravovali na 20. výročie 

vzniku našej farnosti, ktorú zriadil otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč dňa 1. 7. 1997. V piatok 

30. 6. bol záver školského roka, ktorý deti zo Základnej a Materskej školy ukončili ďakovnou 

svätou omšou Te Deum vo Víťaze. V sobotu ráno o 5:00 h. vo Víťaze bolo požehnanie peších 

pútnikov, ktorí putovali na odpust do Levoče. V utorok 5. júla, na sviatok slovanských 

vierozvestov sv. Cyrila a Metoda sme oslávili 20. výročie založenia našej farnosti (zal. 

1.7.1997), do ktorej patrí aj filiálka Ovčie. Oslava mala názov „Farský deň“ a začala sv. 

omšou, ktorú celebroval Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup. Po sv. omši bolo pripravené 

pohostenie a kultúrny program pre všetkých ľudí z farnosti. V nedeľu 23. júla sa konala 

odpustová slávnosť pri sv. Anne, ktorú celebroval prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., rektor 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. V pondelok 7. augusta sa konal dekanátny miništrantský 

futbalový turnaj v Jakubovanoch (farnosť Sabinov), ktorý sa začal sv. omšou o 8:00 h a 

pokračoval turnajom na miestnom ihrisku. Naši miništranti z Víťaza získali 1. miesto                

v kategórii mladších žiakov a 3. Miesto v kategórii starší žiaci. V dňoch 21. - 23. augusta mladí 

animátori z Víťaza pripravili pre deti vo farnosti letný tábor. Prvú noc spali deti vo 

viacúčelovej sále Obecného úradu, druhú noc z utorka na stredu spali deti doma, v stredu bol 

pripravený pre deti výlet do kontaktnej ZOO v Liptovskom Mikuláši. Celý detský tábor sa 

niesol v duchu postáv Starého zákona. Dňa 4. septembra sa slávnostnou svätou omšou začal 

nový školský rok 2017/2018. Dňa 16. septembra - v sobotu bola sv. omša na kopci Sľubica o 

12:00 h, obetovaná za Jozefa Gregu a jeho rodinu. V nedeľu 15. októbra sa uskutočnila vo 

farskom kostole vo Víťaze ružencová duchovná obnova pri príležitosti 100. výročia založenia 



ružencového bratstva vo Víťaze. Dňa 30. 11. - vo štvrtok bola odpustová slávnosť sv. Ondreja               

v starobylom kostolíku na Vyšnom konci. Dňa 25. decembra - v pondelok, sme slávili 

Narodenie Pána Ježiša. V dňoch 25. a 26. 12. deti z Víťaza chodili po koledovaní                        

v popoludňajších hodinách a 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 11. februára 2017 usporiadal OcÚ Víťaz s poslancami v poradí už tretiu 

obecnú fašiangovú zabíjačku. Zabíjačkové špeciality sa začali pripravovať už v piatok ráno 

pod vedením hlavného mäsiara Pavla Jenču. Pripravili sa klobásky, jaternice,  pečienka, 

tlačenka,  mäso a ostatné dobroty. Počas soboty si na dobrotách mohli pochutnať všetci 

obyvatelia Víťaza, ktorí zavítali do areálu při Remeselnom dome. Zabíjačky sa zúčastnila aj 

delegácia  z družobného Poľska a Česka. O zábavu sa postaral folklórny súbor  „Pridaň“ a pán 

Stanislav Juhás so svojou harmonikou.   

V nedeľu 14. mája 2017 sme vo viacúčelovej sále OCÚ oslávili Deň matiek 2017. Slávnosť 

moderovala  Mária Mihoková a všetkým mamkám milým slovom poďakoval aj starosta 

obce  Ing. Ján Baloga a duchovný otec Mgr. Marek Hnat.  Detí z MŠ a ZŠ svojimi básničkami, 

hrou na hudobné nástroje, tancom rôznych žánrov a piesňami, vyjadrili mamičkám vďačnosť 

za ich nekonečnú starostlivosť. V programe vystúpili aj členky FS Pridaň. Po vystúpení každé 

dieťa odovzdalo svojej mamičke darček, pripravený za pomoci učiteliek. Malú pozornosť 

dostala každá mamička aj od obecného úradu.  

Dňa 28.6.2017 sa v našej obci uskutočnil koncert  Františka a Vojtu  Nedvědovcov s kapelou. 

Koncert mal názov  „Na dlani jednu z tvých řas …“,  a konal sa vo viacúčelovej sále OcÚ Víťaz.  

V dňoch 5. a 6. augusta 2017 sa v našej obci konal Víťazský festival, podujatie konané             

v peknom lesnom prostredí areálu Oddychového centra Slaná voda. Pozvanie na festival 

prijali aj hostia z družobnej obce Vítězná z Českej republiky a zo spriatelenej obce Koscielisko 

z Poľska. Festival začal v sobotu 5.8.2017 súťažou vo varení gulášov. Súťaže sa zúčastnilo 7 

družstiev. Vyhralo družstvo ZŠ Víťaz, 2. miesto získalo družstvo z Koscieliska z Poľska,             

3. miesto získali poslanci OcZ Víťaz a 4. miesto patrilo družstvu z Vítěznej z ČR. Súťažné 

popoludnie pokračovalo súťažou v stolnom tenise. Do súťaže sa prihlásilo 17 hráčov. Prvé 

miesto získal Tomáš Papcún, 2. miesto Peter Hrubý ČR, 3. miesto Roman Krúpa z Poľska,       

4. miesto Ján Štofaník. Festival oficiálne o 17.00 otvoril Ing. Ján Baloga, starosta obce, 

privítaním všetkých hostí. Festival pokračoval kultúrnym programom, v rámci ktorého 

vystúpili - FS Pridaňčatá, FS Pridaň z Víťaza, hudobná skupina DERBY a hudobná skupina 

WISHMASTERS z ČR. Večer sa konala diskotéka. V nedeľu 6.8.2017 festival začal traktoriádou 

– sprievodom prihlásených traktorov domácej a továrenskej výroby. Nedeľa pokračovala       

v duchu folklóru. Vystúpila FS Pridaň, FS Pridančatá a spevácka skupina LIPA. So skupinou 

Lipa vystúpila aj naša skupina Pagačare. Pre deti vystúpil Ujo Ľubo, ktorý pripravil diskotéku 

a bohatý program. Ľudí rozosmial ľudový rozprávač Ander z Košíc a po ňom vystúpil známy 

spevák a účastník súťaže Superstar, Martin Harich s kapelou.  



Folklórna skupina PRIDAŇ sa v nedeľu 15.10.2017 zúčastnila na súťažnej prehliadke 43. 

ročníka súťaže Krása životu, ktorá sa konala v priestoroch Divadla Alexandra Duchnoviča        

v Prešove. Súbor skončil ako Laureát v zlatom pásme a postúpil na krajskú súťaž.   

V utorok 5.12. 2017 zavítal do MŠ Víťaz Mikuláš. Deti si pre neho pripravili vystúpenie, ktoré 

sa konalo vo viacúčelovej sále OcÚ. Na vystúpení panovala dobrá nálada a pripravené bolo aj 

bohaté pohostenie o ktoré sa postarali najmä členky rodičovskej rady MŠ. 

 

 

VI. ŠPORTOVÝ ŽIVOT - FUTBAL 

Na jar v roku 2017 skončilo A-mužstvo na 8. mieste v 7. lige riadenej OBFZ Prešov s počtom 

bodov 32 a skóre 42 - 45. Najlepšími strelcami mužstva boli Ján Farkaš s 15 gólmi a Peter 

Slanina so 6 gólmi. Na jeseň 2017 nastala obmena kádra odchodom 6 hráčov a príchodom 2 

nových hráčov do A - mužstva, čo spôsobilo mierne oslabenie mužstva. Po jeseni 2017 hráči 

skončili na 13. mieste s počtom bodov 5 a skóre 16 - 46. Dorastenci mali v roku 2017 náročnú 

sezónu, v zápasoch stretli veľmi silné mužstvá a taktiež mali v jarnej časti slabšiu prípravu. Na 

jar 2017 skončilo mužstvo na 12. mieste v 5. lige riadenej OBFZ Prešov s počtom bodov 22 a 

skóre 38 – 64.  Najlepším strelcom bol Marek Jenča s 10 gólmi, za ním nasledoval Matúš 

Baloga a Kamil Kundrík rovnako s 5 gólmi. Na jeseň 2017 nastala obmena kádra, nakoľko 

odišiel jeden hráč a prišli 2 hráči do mužstva dorastu zo žiackeho mužstva. Po jeseni 2017 

dorastenci v 5. lige riadenej OBFZ Prešov skončili na 5. mieste s počtom bodov  12 a skóre 14 

- 22. Mužstvo žiakov skončilo na jar 2017 na poslednom mieste v 3. lige žiakov, keď 

nedokázalo ani raz zvíťaziť a celkovo ukončilo ročník 2016/2017 na 14. mieste s počtom 

bodov 0 za 0 víťazstiev, 0 remíz a 26 prehier s celkovým skóre 9:238. Jeseň 2017 začalo 

mužstvo žiakov začali v 4. Lige. Trénovaniu žiackeho družstva sa venoval Peter Stašík 

spoločne s vedúcim družstva Marekom Hricom. Na jeseň 2017 žiaci bojovali o opätovný 

návrat do 3. ligy a po jesennej časti skončili na 2. mieste s konečnými 19 bodmi za 6 

víťazstiev, 1 remízu a 1 prehru, so skóre 32 – 11. Hráč Ladislav Uličný st. sa stal vo veku 43 

rokov najstarším hráčom, ktorý dosiahol hattrick v súťažnom zápase 7. ligy. Žiak Nicolas 

Stašík sa stal vo veku 8 rokov najmladším strelcom v kategórii U15. 

 

VII. DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR 

Prvú polovicu roka DHZ Víťaz poznačila smutná udalosť, keď dňa 25.3.2017 zomrel bývalý 

dlhoročný  predseda DHZ Víťaz pán Peter Magda, ktorý, s prestávkami, predsedoval zboru 30 

rokov. Na poslednej rozlúčke ho odprevádzali členovia OV, Okrsku a členovia DHZ Víťaz - 

Jozef Bednár, Peter Čech, Václav Uličný, Pavol Mihaľ, Peter Uličný st., Peter Uličný ml., 

Martin Jánošík, František Kuruc, Ján Štofaník, Štefan Bednár, Ján Bednár, Peter Poláček, 

Marek Kovaľ, Pavol Poláček, Ľubo Čech, Mariana Čechová a Branislav Bednár. Na Veľkonočné 

sviatky 2017, sa stráženia Božieho hrobu zúčastnili títo členovia zboru - Marek Kovaľ, Juraj 

Jenča, Peter Uličný ml., Štefan Bednár, Ján Bednár, Ľubo Čech, Pavol Poláček, Peter Uličný 

st., Peter Čech, Martin Jánošik, Jozef Balucha, Marek Bednár, Jozef Čech, Branislav Bednár, 



Juraj Bednár, Samuel Čech, Marek Ondrejčák, Václav Uličný, Pavol Mihaľ, Martin Stašík, 

Patrik Foriš, František Kuruc, Peter Pavľjuk, Peter Poláček a Milan Štofaník. V máji 2017 

členovia zboru - Jozef Bednár, Peter Čech, Juraj Jenča a Martin Jánošík, privítali vo farnosti 

Víťaz novú sochu Panny Márie. Dňa 2. 5. 2017 sa pripravovala technika na hasičské súťaže. 

Príprav sa zúčastnili členovia - Ján Bednár, Branislav Bednár, Marek Bednár, Samuel Čech, 

Michal Uličný, Jozef Čech a Šimon Jenča. Obvodová súťaž družstiev sa v roku 2017 konala  14. 

mája 2017 v obci Ovčie. Na tejto súťaži sa zúčastnilo jedno družstvo mužov v zložení - Ján 

Bednár, Šimon Jenča, Branislav Bednár, Jozef Čech, Martin Lovás, Samuel Čech, Marek 

Bednár a Dominik Čech. Mužstvo sa umiestnilo na 3. mieste. Dňa 26. 5. 2017 sa v obci 

Sedlice konala súťaž Plameň. Do súťaže sa zapojilo 1 družstvo mladých hasičov v zložení - Ján 

Pošivák, Jakub Pavľjuk, Matúš Pavľjuk, Jozef Biroš, Peter Uličný njm., Marek Ondrejčák, 

Adrián Čech, Michal Ondrejčák, Jakub Iskra a Richard Lacko. Družstvo hasičov sa umiestnilo 

na 4. mieste. Trénerkou družstva bola Ľudmila Skolodová. Dňa 23. júna 2017 sa kolektív 

mladých hasičov zúčastnil na súťaži o pohár riaditeľa SOŠ Technickej v Prešove. Do súťaže sa 

zapojilo jedno družstvo mladých hasičov v zložení - Ján Pošivák, Jakub Pavľjuk, Matúš Pavľjuk, 

Jozef Biroš, Peter Uličný njm., Marek Ondrejčák, Adrián Čech, Michal Ondrejčák, Jakub Iskra 

a Richard Lacko. Mladí hasiči sa umiestnili na 1. mieste. Dňa 13. októbra 2017 sa mladí hasiči 

zúčastnili 13. ročníka halovej súťaže o putovný pohár primátora mesta Prešov v zložení -  

Michal Ondrejčák, Jozef Biroš, Ján Pošivák, Matúš Pavľjuk a Jakub Pavľjuk. Hasiči sa umiestnili 

na 1. mieste. Dopravu na súťaže pravidelne zabezpečoval pán Štefan Bednár. Výbor DHZ 

Víťaz sa v roku 2017 pravidelne schádzal na zasadnutiach a členské schôdze sa konali podľa 

plánu činnosti. Členovia sa zapojili do všetkých úloh, ktoré boli potrebné na požiadanie 

starostu obce, predsedu a veliteľa DHZ, akými je čistenie studní pre občanov a rôzne 

technické zásahy počas roka. Dňa 1. mája 2017, pri príležitosti Dňa hasičov a odpustovej 

slávnosti sv. Jozefa Robotníka, sa konala ďakovná svätá omša za hasičov. V mesiaci august sa 

konal v našej obci Víťazský festival pri Slanej vode. Na požiadanie starostu obce, DHZ 

zabezpečoval parkovaciu službu. Akcie sa zúčastnili títo členovia - Jozef Bednár, Peter Čech, 

Pavol Mihaľ, Peter Uličný ml., Štefan Bednár, Martin Stašík, Václav Uličný, Peter Pavľjuk, 

Ľubo Čech, Pavol Poláček, Martin Jánošík, Marek Bednár, Jozef Čech, Samuel Čech, Dominik 

Čech, Jakub Pavľjuk a Marek Ondrejčák. V novembri 2017 sa zazimovania hasičskej techniky 

zúčastnilo 25 členov. Dňa 15. 6. 2017 o 16:00 bol nahlásený požiar kompostoviska. Hasenia 

požiaru sa zúčastnili - Pavol Mihaľ, Peter Uličný ml. a Ján Štofaník. Dňa 22. 6 .2017 o 19:00 

bol opätovne nahlásený požiar kompostoviska. Na hasení bola použitá TATRA CAS 32 a 

hasenia sa zúčastnili členovia - Jozef Bednár, Peter Čech a Pavol Mihaľ. Na skrášľovaní obce 

členovia odpracovali 100 hodín, pri údržbe hasičskej techniky, výstroja, výzbroje a opravách 

odpracovali 90 hodín. V oblasti výchovy spoluobčanov pred požiarmi, sa hasiči venovali 

príprave mladých hasičov 10 hodín a akciám pre deti venovali 2 hodiny. DHZ Víťaz 

spolupracoval s OÚ vo Víťaze, najmä pri zabezpečovaní finančných prostriedkov na nákup, 

údržbu hasičskej techniky, výstroja a výzbroje. V roku 2017 bol na MV SR podaný projekt na 

výstavbu novej hasičskej zbrojnice vo Víťaze. 

 

 



VIII. POĽOVNÍCKE  ZDRUŽENIE BREZOVÁ VÍŤAZ 

Výročná členská schôdza Poľovníckeho združenia PZ Brezová so sídlom vo Víťaze sa konala 

dňa 17. februára 2018. Schôdzu viedol predseda PZ Ing. Daniel GALDUN. Schôdze sa 

zúčastnilo 23 členov z celkového počtu 25. Poľovný hospodár PZ Brezová Mgr. Jozef Krankota 

oboznámil prítomných o činnosti PZ Brezová za rok 2017 vo všetkých sledovaných oblastiach. 

 

V roku 2017 bolo ulovených:  

Jelenia zver - 14 ks (jeleň  1VT - 3 ks, jeleň  2 VT - 2 ks, jelenica - 7 ks, jelienča - 2 ks) 

Srnčia zver - 13ks (srnec  1VT - 2ks, srnec 2VT - 2ks, srnec  3VT - 1ks, srna - 5ks, srnča - 4ks) 

Diviačia zver - 37 ks (diviak - 1ks, diviačica - 2ks, lanštiak - 11ks, diviača - 23ks) 

Jazvečia zver – 3 ks 

Sezóna 2017 bola podľa množstva ulovenej zveri výnimočná. PZ v roku 2017 odovzdalo 3 

vzorky zo všetkej uhynutej a zrazenej diviačej zveri. V roku 2017 bolo vyprodukovaných spolu 

1.729 kg diviny, ktorá bola spracovaná pre vlastnú spotrebu. V roku 2017 získal poľovnú 

upotrebiteľnosť jeden pes Welshterier, Aslan z Kľušovského chotára od majiteľa p. Mareka 

ONDZÍKA, ktorý úspešne absolvoval brlohárske skúšky v II. cene. V PZ Brezová pôsobilo 

v roku 2017 dokopy 10 poľovne upotrebiteľných psov. V roku 2017 bolo vybudovaných 

niekoľko napájadiel a lesných  studní pre zver. Hlavnú zásluhu na tom mal pán František 

Galdun a pán Ján Hudák. V roku 2017 bolo do revíru vyvezené krmivo - objemové 25 q, 

jadrové 70 q, silážna kukurica 90 q, kŕmna soľ 300 kg. V roku 2017 bol usporiadaný 

poľovnícky ples a slávnostná svätohubertská omša.  

 

IX. SLOVENSKÝ ZVÄZ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH 

Rok 2017 bol pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých Víťaz rokom úbytku členov. Počet 

členov klesol na 109. Predsedníčkou SZZP Víťaz sa stala pani Mgr. Renáta Oravcová. Počas 

roka 2017 zväz absolvoval výlet s poslancami a zamestnancami OcÚ a členovia zväzu 

niekoľkokrát navštívili chorých a starých občanov našej obce. Pri príležitosti Dňa matiek boli 

členky zväzu obdarované darčekom a pri príležitosti životných jubileí boli obdarovaní aj 

jubilanti. Zväz si usporiadal aj pár malých aktivít – posedenia, spoločné modlitby a 

vedomostný kvíz. Zväz sa v roku 2017 zúčastnil aj športového dňa v Prešove.   

 

X. DEMOGRAFICKÁ ŠTATISTIKA OBCE VÍŤAZ ZA ROK 2017 

Počet pokrstených: 27 

Počet sobášov: 19 

Počet pohrebov: 12 

 

 



Sviatosť krstu prijali:  

1. Tomáš Jochman, nar. 14.10.2016 (Víťaz - Müllheim, Švajčiarsko) 

2. Marek Pella, nar. 22.12.2016 (Víťaz - Sabinov) 

3. Jozef Blizman, nar. 2.12.2016 (Víťaz) 

4. Maxim Čech, nar. 11.1.2017 (Víťaz) 

5. Filip Bako, nar. 16.1.2017 (Víťaz) 

6. Adam Holub, nar. 15.10.2016 (Víťaz – Dolina) 

7. Dominika Šusterová, nar. 30.3.2017 (Víťaz) 

8. Maxim Stašík, nar. 4.4.2017 (Víťaz) 

9. Eliška Jurková, nar. 6.4.2017 (Víťaz) 

10. Katarína Grivalská, nar. 20.5.2017 (Víťaz) 

11. Jazmína Uličná, nar. 2.5.2017 (Víťaz - Košice) 

12. Daniel Magda, nar. 2.6.2017 (Víťaz) 

13. Tatiana Paprčková, nar. 26.6.2017 (Víťaz - Bernolákovo) 

14. Tobias Čech, nar. 6.8.2017 (Víťaz) 

15. Václav Řehák, nar. 20.10.2016 (Víťaz - Hranica u Aše, CZ) 

16. Charlotte Skolodová, nar. 15.8.2017 (Víťaz) 

17. Estera Kalejová, nar. 3.7.2017 (Víťaz - Dolina) 

18. Katarína Lacková, nar. 31.7.2017 (Víťaz - Široké) 

19. Maroš Krištofík, nar. 6.9.2017 (Víťaz) 

20. Ela Doro, nar. 6.7.2017 (Víťaz - Nový Jičín, CZ) 

21. Nathaniel Hudson, nar. 7.3.2017 (Víťaz - Whitby, GB) 

22. Dávid Kovaľ, nar. 9.9.2017 (Víťaz) 

23. Nela Lukáčová, nar. 23.7.2017 (Víťaz) 

24. Štefan Foriš, nar. 13.9.2017 (Víťaz - Široké) 

25. Ľubomír Nemčík, nar. 27.10.2017 (Víťaz) 

26. Tobias Uličný, nar. 27.11.2017 (Víťaz) 

27. Jozefína Čačová, nar. 8.10.2017 (Víťaz) 

 

Zosobášili sa: 

1. 22. 4. 2017 vo Víťaze – Pavol Dudinský (Jamník) a Erika Stašiková (Víťaz) 

2. 3. 6. 2017 vo Víťaze – Lukáš Kopčák (Tulčík) a Mária Anská (Krížovany)  

3. 1. 7. 2017 vo Víťaze – Peter Gomoľa (Kluknava) a Zuzana Michalovová (Víťaz)  

4. 8. 7. 2017 vo Víťaze – Martin Pacovský (Víťaz) a Anna Adamkovičová (Víťaz) 

5. 15. 7. 2017 vo Víťaze – Tomáš Jochman (Müllheim, CH) a Eva Jenčová (Müllheim, CH)  

6. 28.7. 2017 vo Víťaze – Ivan Tesák (Dolná Trnavka) a Cecília Miháľová (Víťaz)  

7. 29. 7. 2017 vo Víťaze – Juraj Šebest (Fričovce) a Miroslava Dutková (Víťaz) 

8. 29. 7. 2017 vo Víťaze – Martin Jura (Lipany) a Martina Adamkovičová (Víťaz)  

9. 5. 8. 2017 vo Víťaze – Marcel Ivanko (Daletice) a Slavomíra Stahovcová (Víťaz)  

10. 26. 8. 2017 vo Víťaze – Erik Dutko (Široké) a Marta Iskrová (Víťaz)  

11. 2. 9. 2017 vo Víťaze – Daniel Balucha (Víťaz) a Marianna Čechová (Víťaz)  

12. 2. 9. 2017 vo Víťaze – Lukáš Ižarik (Drienica) a Mária Galdunová (Víťaz) 



13. 9. 9. 2017 vo Víťaze – Lukáš Lipkoš (Komarany) a Michaela Adamkovičová (Víťaz - Dolina) 

14. 23. 9. 2017 vo Víťaze – Pavol Pekľanský (Kluknava) a Zuzana Mačugová (Víťaz)  

15. 7. 10. 2017 vo Víťaze – Martin Felčík (Ľutina) a Regína Štofaníková (Víťaz)  

16. 21.10. 2017 vo Víťaze – Lukáš Hudák (Ovčie) a Sabína Čechová (Víťaz) 

17. 21. 10. 2017 vo Víťaze – Tomáš Antol (Pečovská Nová Ves) a Simona Galdunová (Víťaz) 

18. 11. 11. 2017 vo Víťaze – Marián Rušin (Krompachy) a Zuzana Čekaňáková (Víťaz) 

19. 11. 11. 2017 vo Víťaze – Patrik Vaľko (Dúbrava) a Dagmara Francová (Víťaz) 

 

 

Zomrelí: 

† 8. 2. 2017 Stanislav Sabol, 77r. (Víťaz) 

† 21. 2. 2017 Mária Blizmanová rod. Jenčová, 87r. (Víťaz) 

† 24. 2. 2017 Regína Forišová rod. Novotná, 77r. (Víťaz) 

† 23. 3. 2017 Peter Magda, 60r. (Víťaz) 

† 26. 5. 2017 František Čech, 82r. (Víťaz 

† 27. 6. 2017 Františka Kundríková rod. Forišová, 84r. (Víťaz) 

† 13. 7. 2017 Filip Petko, 70r. (Víťaz) 

† 12. 8. 2017 Margita Galdunová rod. Iskrová, 88r. (Víťaz) 

† 4. 9. 2017 Pavol Galdun, 63r. (Víťaz) 

† 5. 10. 2017 Helena Šimková rod. Kandrová, 93r. (Víťaz) 

† 20. 10. 2017 Anna Čechová rod. Čechová, 86r. (Víťaz) 

† 4. 11. 2017 Mária Petková, 39r. (Víťaz) 


