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NOVINYNOVINY
Všetky náklady na výrobu a distribúciu novín hradí obec Nižná Slaná

Nižnoslanské

Okienko starostu
     Vážení spoluobčania,
v predchádzajúcich voľbách som dostal vašu dôveru a 1.1. 
2007 som nastúpil do funkcie starostu v našej obci. Za štyri 
roky sa mi v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľ-
stva a v spolupráci s väčšinou obyvateľov podarilo nasme-
rovať našu obec k rozvoju a prosperite, za čo vám všetkým 
ďakujem.
     Kríza nás síce trochu pribrzdila, ale naše aktivity úplne 
nezastavila. Dovolím si v skratke zhrnúť, čo všetko sa nám 
za štyri roky podarilo urobiť:
• Dotácia Ministerstva kultúry SR na knižničný fond 

v hodnote 335 eur a z vlastných zdrojov 1710 eur
• Ministerstvo školstva - 2 500 eur na projekt enviro-

nmentálna výchova
• Ministerstvo školstva - 8 300 eur, výmena rozvodu vody 

v ZŠ
• Úrad splnomocnenca vlády – studňa v rómskej osade 

– dotácia 5 000 eur, vlastné zdroje 2 000 eur
• Vybudovanie časti osvetlenia na rómsku osadu - 1 500 

eur
• Ministerstvo financií – výmena okien a zateplenie budovy 

obecného úradu – dotácia 17 000 eur, vlastné zdroje 
16 000 eur

• Ministerstvo obrany – pridelenie V3S v hodnote 3 700 
eur

• Lesy SR – oprava regulácie miestneho potoka 42 300 
eur

• Strecha kotolne MŠ – 7 300 eur
• Oprava dopravných značiek
• Oprava oplotenia futbalového ihriska
• Postavenie prístrešku na futbalovom ihrisku
• Osadenie obecných tabúľ

• Záchytné rigoly s technoroštami pri cintoríne a v časti 
Nižnoslanská Baňa  

• Osadenie odpadkových košov a lavičiek
• Postavenie dvoch altánkov v časti Nižnoslanská Baňa 

a jedného v obci

• Klub dôchodcov – vybudovanie vodovodnej prípojky, 
teplovzdušného vykurovania (krb), nákup kuchynskej 
linky

• Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku – 7 000 eur
• Nákup pozemku pod chatou v Poliačkach – 6 000 eur
• Rekonštrukcia chaty v Poliačkach a teplovzdušné 

vykurovanie – 12 000 eur
• Ministerstvo školstva – strecha ZŠ s MŠ – 33 000 eur
• Ihrisko pri MŠ – 3 000 eur

• Námestie SNP - v dražbe kúpené priestory (bývalý 
Slimák) – 9 000 eur

• Stará škola - rekonštrukcia a zriadenie banícko-
mineralogickej expozície – 4 800 eur

• Dom smútku, Pošta, kino Mier a šatne na futbalovom 
ihrisku – utesnenie a náter striech, výmena odkvapových 
žľabov

• Lahôdky – z vlastných zdrojov výmena strechy 34 000 
eur

• Lahôdky – Klub mladých 22 200 eur
pokračovanie str. 2
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• Lahôdky – prenajaté priestory Jednota s.d., investícia 
Jednoty 47 000 eur

• Prístrešky – vstup k lekárke a Dom smútku 3 000 eur

• Tri drevené studne – 2 000 eur

• Kolkáreň – rekonštrukcia časti budovy; dotácia 13 000 
eur, vlastné zdroje 20 500 eur

• Vianočná akadémia 2009 - balíčky pre deti 2-14 rokov; 
dotácia 7 000 eur

• Viacúčelové ihrisko - z rezervy bývalého predsedu vlády 
dotácia 40 000 eur; vlastné zdroje 17 000 eur

• Aktivačné práce – v priebehu štyroch rokov sme 
zabezpečovali údržbu verejnej zelene a verejných 
priestranstiev obce, za čo všetkým zamestnancom patrí 
poďakovanie

• Rekonštrukcia ZŠ – MVaRR (nenávratný finančný 
príspevok) 627 000 eur + 5% spoluúčasť obce – úver vo 
VÚB banke vo výške 31 000 eur

• Schválená dotácia NFP – Obnova centrálnej zóny obce 
Nižná Slaná vo výške 590 000 eur + z vlastných zdrojov 
31 000 eur ; s realizáciou sa začne v roku 2011

• VVS a.s. – v roku 2011 výmena vodovodného potrubia 
a domových prípojok na Ulici letnej v dĺžke cca 800 m

 
Hodnota majetku opbce     k   31.12.2002       464 714 €
                                           k   31.12.2006       995 817 €
                                           k   31.12.2010    2 190 798 €

Hodnota majetku obce nadobudnutá v období  od 1.1.2007 
do 31.12.2010 je 1 194 981 €, (t.j. 36 000 000 Sk),  z toho 
dotácie z fondov a štátneho rozpočtu vo výške 729 000 €
 a z vlastných zdrojov 464 714 €.

Vážení spoluobčania,

práci starostu obce venujem maximum svojich vedomostí, 
schopností, umu a síl. K plneniu úloh a neustálemu rozvoju 
našej obce pristupujem zodpovedne, s plnou vážnosťou 
a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 
  Mojou snahou bolo, je a bude dobré spolunažívanie 
občanov v rozvíjajúcej sa obci. Je toho ešte dosť, čo nám 
v našej obci chýba, čo mám premyslené a naplánované 
ešte urobiť. Všetky moje myšlienky vám predstavím 
v mojom volebnom programe. 
  V novembri teda budem kandidovať na post starostu 
v našej obci a urobím všetko preto, aby som Vás, občanov 
nesklamal a vašu dôveru si zaslúžil aj v ďalšom volebnom 
období 2010-2014.  
Ďakujem všetkým za dôveru a teším sa na ďalšiu 
spoluprácu.

                                                                   Ing. Ján Vieloha
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Začiatok školského
 roka 2010/2011

2.september 2010 privítal našich žiakov pred zrekonštruo-
vanou budovou základnej školy. Krátkym kultúrnym progra-
mom pozdravili rodičov, žiakov a hostí deti z materskej školy. 
Nový školský rok slávnostným príhovorom otvoril starosta 
obce Nižná Slaná Ing. Ján Vieloha, ktorý poprial všetkým 
pedagógom a žiakom veľa úspechov v ich celoročnej namá-
havej práci. Riaditeľka školy Mgr. Jana Nemčková  predsta-
vili žiakom ich triednych učiteľov a všetci sa rozišli do svojich 
nových tried. Novou budovou školy boli nadšení aj hostia. 
Krajský školský úrad zastupovali PaedDr. Olga Pivarníková 
a PhDr.Helena Mochnáčová, spádové obce starostovia obec-
ných úradov v Kobeliarove p. Ján Kolesár a Gočove p. Milan 
Mlynár. Otvorenia školského roka sa zúčastnili aj členovia 
Rady školy pod vedením predsedu RŠ p. Milana Šmelka  a 
predsedníčky rodičovského združenia p. Gabriely Čipkovej.
          Školský rok 2010/2011 je tretím rokom realizácie nového 
školského zákona schváleného Národnou radou SR 22.mája 
2008 ako Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
        Základnými prvkami reformných zmien, ktoré rieši 
zákon je, že výchova a vzdelávanie v školách sa uskutočňuje 
prostredníctvom výchovno-vzdelávacích programov. Pre školy 
určil štát povinný obsah výchovy a vzdelávania prostredníctvom 
štátneho vzdelávacieho plánu. Tieto programy sú záväzné 
pre vypracovanie školského vzdelávacieho programu, tvorbu 
a posudzovanie učebníc, učebných textov, ako aj hodnotenie 
škôl a hodnotenie výsledkov dosiahnutých deťmi a žiakmi.
    Zákonom sú zosúladené dosiahnuté stupne vzdelania 
na našich školách s medzinárodnou klasifikáciou ISCED, 
umožňuje dosiahnutie stupňa vzdelania na materských 
školách, stanovuje povinnú školskú dochádzku ako desaťročnú 
s možnosťou zaradenia žiaka do nultého ročníka Znížením 
maximálneho počtu detí a žiakov v triedach materských škôl 
a základných škôl sa sleduje skvalitňovanie vzdelávacieho 
procesu s umožnením individuálneho prístupu k dieťaťu alebo 
žiakovi a nových metód a foriem výchovy a vzdelávania.
       V minulých dvoch školských rokoch bolo našou prioritou 
vypracovať a zaviesť do praxe nový zákon o výchove 
a vzdelávaní, v tomto roku vstupujeme do ďalšej etapy 
reformného procesu. K prvému, druhému,  piatemu a 
šiestemu ročníku, v ktorých sa už vyučuje podľa školských 
vzdelávacích programov pribudnú v tomto školskom roku tretí 
a siedmy ročník. Dôležitou skutočnosťou je, že do reformy 
obsahu vzdelávania sa v tomto roku zapojili aj školský klub 
a materská škola. Dlhodobým zámerom naďalej ostávajú 
nastavené zmeny a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho 
procesu, ktoré by sa mali postupne prejaviť v dosahovaní 
lepších výsledkov našich žiakov.

Rekonštrukcia školy
   V školskom roku 2009/2010 prebiehala rekonštrukcia budo-
vy školy, ktorej sme podriadili činnosť školy v rámci výchov-
no-vzdelávacích aktivít, na minimum sme obmedzili počet 
celoškolských podujatí, mimoškolská činnosť v záujmových 
útvaroch prebiehala v značne obmedzených priestorových 
podmienkach.
    Samotná budova školy bola zateplená, nová bielo-bordová 
fasáda podčiarkuje význam tejto vzdelávacej inštitúcie. Na 
streche hlavnej budovy pribudli 4 slnečné kolektory. Bezbarié-
rový prístup do budovy zabezpečuje schodolez.
     V budove školy bola zrekonštruovaná každá miestnosť, 
pretože boli vymenené všetky tepelné telesá a všetky okná. 
Značne zničené a opotrebované parkety v triedach a kabine-
toch boli nahradené laminátovými plávajúcimi podlahami, sta-
ré obkladačky na chodbách boli vymenené za kvalitnú gresovú 
dlažbu. Najväčšími zmenami však prešli sociálne zariadenia, 
v ktorých boli biele obklady vymenené za moderné, farebne 
odlíšené. V dievčenských WC prevláda oranžová, v chlapčen-
ských farba zelená.
   Pôvodná počítačová učebňa bola rozšírená o jednu miest-
nosť vybraním priečky. Je zariadená moderným nábytkom so 
14 žiackymi a jednou učiteľskou počítačovou stanicou. Nová 
počítačová učebňa pribudla na II. poschodí pri knižnici ZŠ, kde 
je ďalších 9 počítačov. Staršie počítače z pôvodnej PC učebne 
sme rozdelili do kmeňových tried 1.stupňa. 
     V odbornej učebni chémie a prírodopisu je nainštalovaná 
interaktívna tabuľa. Učebňa je vybavená novými laboratórnymi 
stolmi a stoličkami. Všetky triedy 1.stupňa sú zariadené novým 
školským nábytkom – lavicami a stoličkami.
    V telocviční ZŠ boli v rámci projektu vymenené staré parke-
ty za odpruženú parketovú podlahu, v náraďovni pribudli nové 
žinenky, doskočisko, odrazový mostík a lavičky.

Mgr. Janka Nemčková
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Zamyslenie
V dnešnom pretechnizo-
vanom svete, svete pl-
ných prekvapení aj v ob-
lasti výchovy zamýšľame 
sa, kde sa stala chyba. 
Deti sa vzdelávajú, ale 
materiálne prostriedky, 
učebnice (čo je dosť 
podstatné) nemajú také, 
aké potrebujú. Je jasné 
všetkým, máme predsa 
internet a množstvo iných 
technických vymožeností, 
ktoré to môžu nahradiť. 
Ale nahradí slovo, úsmev, 
pohladenie to všetko? 
Každý si na to môže 
odpovedať sám. Naša 
mladá generácia prijíma 
všetky vymoženosti doby 
(ktoré sú určite bohatšie 
ako sme mali my) ako 
samozrejmosť. No sme 
vďační tým, ktorí neza-
búdajú na humánnosť, 
o ktorej sa toľko hovorilo 
a v praxi sa to málo uplat-
nilo. Jeden príklad by 
som rada uverejnila. Sku-
pina detí z MŠ v odpo-
ludňajších hodinách pre-
chádzala našou dedinou 
a všímala si osobitosti 
dediny a prírody. Pani 
učiteľky upozorňovali 
svojich zverencov na do-
pravné značky, významné 
budovy a znaky jesennej 
prírody. Po dlhšej pre-
chádzke sa skupina detí 
so svojimi pani učiteľkami 
objavili pred budovou MŠ.
Ale.... Skupina detí so 
žiarivými očami a s kvet-
mi v ruke. Na otázku 
odkiaľ majú kvety odpo-
vedali – od tety Janky. 
Bol to nezabudnuteľný 
pohľad a hlavne hrejivý 
pocit. Kto dnes obdaruje 
malé deti kvetom? Deti 
dostávajú sladkosti, hrač-
ky, ale kvety? Áno deti 
potrebujú poznať význam 
vzťahov – lásku k príro-
de, svojim blízkym a vô-
bec k okolitému svetu.
Ďakujeme v mene detí 
(ktoré na to nezabudnú) 
v mene všetkých, ktorí to 
pochopili, čo veľmi po-

Láska nepozná starobu.
Len vďaka láske sa život udržuje a napreduje
Zo všetkého, čo je večné, láska je najkrajšia.

Láska rodí lásku, láska nepozná starobu.

Jubilanti

Krásnych životných jubileí sa dožili: 

90 rokov    p. Zuzana Gazdíčková
80 rokov    p. Zerolová, p. Zuzana Ondrejová, 
                  p. Milan Hajči, p. Emil Slovák
75 rokov    p. Mária Ďuránová, p. Anna Kanabová,             
                  p. Mária Pavlíková, p. Emília Ďuránová,            
                  p. Mária Grančáková, p. Michal Beňo, 
                  p. Martin Plačko

Prajem Vám z celého srdca v mene Zboru pre občian-
ske záležitosti v Nižnej Slanej, nech Vás počas jesene 
života sprevádza len zdravie, pohoda, teplé ľudské slo-
vo. Nech sú vo Vašej blízkosti len samí šľachetní ľudia, 
lebo láska, krása, cit a vznešenosť šľachtia človeka.

Spoločenská 
kronika

Vitaj nám v živote,
dieťatko krásne,
a snívaj v perinke

svoj nežný sen,
nech hviezda života

žiari ti jasne
a rodasť naplní
každý tvoj deň

          
Narodili sa

Natália Gunárová
Diana Maková
Jakub Tomášik
Patrik Bubenčík

Róbert Enrikó Gunár
Oliver Gáll

Sara Boldiová

Blahoželáme 
novomanželom

Sme dvaja,
dvaja na všetko, -

- na lásku, na boj i bolesť,
i na hodiny šťastia.

Dvaja na výhry a prehry,
na život i na smrť dvaja.

Lucia Sojáková
Norbert Domik

Navždy nás opustili

Jozef Hajči
Mária Orosová
Ján Matajzík
Ivan Gazdík

Mária Geldová
Júlia Bafiová
Elena Jacková

Anna Tomášiková
Ján Kliment

Štefan Šlosárik

trebuje naša generácia, 
aby vo svojom okolí bola 
tolerantná, citlivá a vďač-
ná za všetko, čo dostáva. 
Ďakujeme pani Janka!
Dôkazom toho, že naši 
pedagógovia v MŠ pri ZŠ 
v Nižnej Slanej pristupujú 
vo výchove najmladšej 
generácie veľmi zodpo-

vedne je aj novovznik-
nutý časopis detí MŠ 
pod názvom „Môj hrad“.
Všetci sa tešíme a pra-
jeme pedagógom ďalšie 
nové čísla pre radosť 
detí a všetkých nás.

Mgr. Mária Slováková
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Komunálne voľby 2010

1 Stanislav Beňo 49 r. automechanik Nižná Slaná
Rožňavská 124

SMER- sociálna demokracia

2 Zuzana Čipková 43 r. krajčírka Nižná Slaná
P.J.Šafárika 279

SMER- sociálna demokracia

3 Miroslav Gecelovský 40 r. robotník Nižná Slaná
Nová 284

Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demo-
kratická strana  

4 Edita Grančáková 37 r. predavačka Nižná Slaná
Nová 283

Kresťanskodemokratické hnutie

5 Stanislav Gunár 36 r. robotník Nižná Slaná
Letná 74

Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demo-
kratická strana  

6 Zoltán Gunár 55 r. baník Nižná Slaná
Letná 61

SMER- sociálna demokracia

7 Matúš Kanaba 22 r. elektromechanik Nižná Slaná
Letná 22

Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demo-
kratická strana  

8 Ján Krak 54 r. zámočník Nižná Slaná
Letná 5

Sloboda a solidarita

9 Viera Spišáková 49 r. administratívna 
pracovníčka

Nižná Slaná
P.J.Šafárika 222

SMER- sociálna demokracia

10 Milan Šmelko 39 r. lesník Nižná Slaná
Okružná 223

SMER- sociálna demokracia

11 Anna Tomášiková 45 r. kuchárka Nižná Slaná 
Námestie SNP 69

Kresťanskodemokratické hnutie

1 Darina Anderková 59 r. robotníčka Nižná Slaná
Mierova 51

SMER- sociálna demokracia

2 Agnesa Benediková 46 r. šička Nižná Slaná
Námestie Baníkov 32

kresťanskodemokratické hnutie

3 Pavel Fecko 55 r. ekonóm Nižná Slaná 
Mierova 70

nezávislý kandidát

4 Anna Gyongyošová 54 r. servírka Nižná Slaná 
Mierova 71

SMER- sociálna demokracia

5 Emília Jancová 47 r. krajčírka Nižná Slaná
Rudná 23

nezávislý kandidát

6 Tibor Jerga 39 r. mechanik Nižná Slaná
Stará osada 3

Sloboda a solidarita

7 Oľga Macková 61 r. servírka Nižná Slaná 
Mierova 51

SMER- sociálna demokracia

8 Monika Maková 43 r. strojár Nižná Slaná
Rudná 16

Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demo-
kratická strana  

9 Nataša Maková 45 r. predavačka Nižná Slaná
Rudná 30

kresťanskodemokratické hnutie

10 Katarína Semanová 32 r. administratívna
 pracovníčka

Nižná Slaná 
Mierova 37

Ľudová strana-Hnutie za demokratické slovensko

11 Alexander Šulyok 54 r. zámočník Nižná Slaná 
Mierova 71

SMER- sociálna demokracia

Predseda NR SR rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. z 19. mája 2010 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na sobotu 27. 11. 2010.
 VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce v Nižnej Slanej 27. novembra 2010 

Miestna volebná komisia v Nižnej Slanej podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce  zaregistrovala týchto kandidátov: 

1 Martin Gallík Ing.  56 r. ekonóm Nižná Slaná,
Nová 281            

Slovenská demokratická a kresťanská únia –  De-
mokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie

2 Ján Vieloha  Ing. 47 r. banský inžinier  Nižná Slaná, 
Rožňavská 132  

SMER– sociálna demokracia

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Nižnej Slanej volebný obvod č. 1

Miestna volebná komisia v Nižnej Slanej podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov: 

volebný obvod č. 2
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Nižnoslanské

Obecný hasičský zbor 2010

      Rok 2010 bol rokom príchodu nových členov a vzniku doras-
teneckého družstva nižnoslanských požiarnikov. Prvé obvodné 
kolo PP DHZ sa konalo dňa 19. 6. 2010 v obci Krásnohorské 
Podhradie . Na súťaži sa súťažilo v disciplínach: požiarny útok 
s vodou a  štafetový beh 8x50 m. V kategórii mužov si časom 
27,46s. v prvej disciplíne a časom 84,10s. v druhej disciplíne 
naše družstvo zabezpečilo účasť na súťaži Pohár ZČ DPO  SR.  
   Pohár zaslúžilých členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
Slovenskej republiky  sa konal  4. septembra 2010 v areáli 
futbalového ihriska obce Betliar. Súťažilo 11 družstiev v ka-
tegórii muži a dorastenci v disciplíne požiarny útok s vodou. 
Naši muži obsadili 5. miesto s časom 21,51s. a dorastenci s 
časom 22,16s. prvé miesto vo svojej kategórii. Výborné umiest-
nenia oboch našich družstiev znamenali postup na XIX. ročník 
súťaže dobrovoľných hasičských zborov o Gemerský pohár.  
     Súťaž o putovný Gemerský pohár sa konala sa konala 18. sep-
tembra 2010 v obci Revúčka. Vo veľmi veľkej konkurencii druž-
stiev Gemera  sa naši chlapi a chlapci nestratili  a obsadili  v ka-
tegórii muži 10. miesto a v  kategórii dorastenci  s časom 23,76s. 
2. miesto . Všetky tieto skutočnosti znamenali konečne  zisk putov-
ného Gemerského pohára a účasť na súťaži Východoslovenská liga 
, ktorá sa za našej účasti konala 25. septembra v obci Čečejovce. 
     Za dobré výsledky patrí poďakovanie členom OHZ (Ing. V. Karas, 
M. Šmelko,   V. Hajči, S. Beňo, J. Bendík, M. Bober, M. Grančák, B. 
Grančák, R. Hudák, O. Hudák,    O. Junger, M. Prónai, Ľ. Tomášik), 
samozrejme nemôžem zabudnúť na našich mladých požiarnikov, 

ktorí vykročili tou správnou nohou. (Tu sú ich mená: J. Tomášik, D. 
Valko , M. Drobný, M. Grančák, O. Junger, O. Lörinc, J. Junger).
 

Milan Šmelko

F o l k l ó r n a   s p e v á c k a   s k u p i n a
H  R  A  B  I  N  A

N i ž n á   S l a n á
   Folklórna spevácka skupina HRABINA vznikla v roku 2009 
v Miestnom odbore Matice slovenskej v Nižnej Slanej. Výbor 
MO MS prihlásil na základe pozvánky Gemerského osvetového 
strediska v Rožňave do súťaže „Hlase moj hlase“, štyri ženy ako 
skupinu ( Marta Gallíková, Zuzana Jungerová, Ľudmila Petergá-
čová a Mgr. Alžbeta Zagibová ), a Zuzanu Jungerovú ako sólistku. 
S harmonikárom Vladimírom Gonom sa umiestnili v júni 2009, 
skupina aj sólistka, na uvedenej súťaži v Zlatom pásme, keď za 
nováčikovskú daň nepostúpili do krajského kola. 
     Prvé verejné vystúpenie skupina absolvovala pri otvorení Domu 
Matice slovenskej v Rožňave. V auguste nasledovalo vystúpenie 
na Vlachovskom lete a vystúpenie na Gemerskom folklórnom 
festivale v Rejdovej dňa 28.8.2009, kde bola skupina pokrstená 
na Folklórnu spevácku skupinu  HRABINA. Krstný otec Ing. Ján 
Valentík - starosta obce Rejdová, krstná  matka Ing. Zlatica Hal-
ková – riaditeľka Domu MS Rožňava a Hrabinu krstil PaedDr. Igor 
Kovačovič – riaditeľ Domu MS Banská Bystrica. 
     

    V novembri 2009 sa pridali k skupine aj muži ( Ing. Martin Gallík, 
Ján Petergáč, Karol Plačko a Ing. Marian Turic ) a spolu vystupo-
vali na Matičnom dni v Moldave n/Bodvou. 
  Od februára 2010 odborne vedie FSS Hrabinu a spieva Mgr. 
Mária Kováčová.
     Zuzana Jungerová pre vysoký vek už v skupine neúčinkuje, ale 
pribudli Helena Prónaiová, Zuzana Šmegnerová a Gabriela Val-
ková. FFS Hrabina si vychováva nástupcov zo žiakov základnej 
školy.
     V júli 2010 posilnil skupinu heligónkar a spevák Ján Šafár.
     V tomto roku FSS Hrabina vystupovala 7. augusta na Mar-
tinských matičných slávnostiach, 14. augusta na Vlachovskom 
remeselníckom jarmoku a Folklórnom večeri na Brdárke. Zatiaľ 
posledné vystúpenie absolvovala na 37. Gemerskom folklórnom 
festivale v Rejdovej v programe „Vôňa Gemera ...“ 
     Vedúcim FSS Hrabina je v súčasnej dobe Ing. Martin Gallík.
                                                                Ľudmila Petergáčová   


