
Voľby do Európskeho parlamentu 
6. júna 2009 

Volebná okrsok 1 
Obec Predajná 

 
Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky: 
- Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zo-
znamu voličov: 1120 
- Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 182 
- Počet odovzdaných obálok: 182 
- Počet platných odovzdaných hlasov spolu: 173 
- Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú 
stranu, politické hnutie alebo koalíciu: 
 
Ľudová strana–Hnutie za demokratické Slovensko–č.1–14 
Sloboda a Solidarita – č.2 – 3 
SMER – Sociálna demokracia – č.3 – 85 
Strana zelených – č.4 – 3  
Slovenská demokratická a kresťanská únia–Demokratická 
strana – č.5 – 24 
Demokratická strana – č.6 – 1 
MISIA 21 – Hnutie kresťanskej solidarity – č.7 – 4 
Agrárna strana vidieka – č.8 – 1 
Konzervatívny demokrati Slovenska–Občianska konzer-
vatívna strana – č.9 – 0 
Strana maďarskej koalície–Magyar Koalíció Pártja–č.10–0 
Komunistická strana Slovenska – č.11 – 3 
Rómska iniciatíva Slovenska – č.12 – 0 
Slovenská národná strana – č.13 – 14 
LIGA, občiansko-liberálna strana – č.14 – 2 
Strana demokratickej ľavice – č.15 – 0 
Slobodné Fórum – č. 16 – 9 
Kresťanskodemokratické hnutie – č.17 – 10 
 

  
 
 
 
 
 
 

NNaa  sslloovvííččkkoo,,  ppaannii  ssttaarroossttkkaa...... 
 
1. V AUGUSTE SA V NAŠEJ OBCI OPÄŤ PRIPRAVU-
JE PODUJATIE „DNI OBCE PREDAJNÁ“. KEDY SA 
TOTO PODUJATIE BUDE KONAŤ A ČO VŠETKO SA 
PRE NÁVŠTEVNÍKOV PRIPRAVUJE? 
Dni obce sa budú v našej obci konať už po tretíkrát. Budú o to 
výnimočnejšie, že si pripomenieme 725 rokov od prvej písomnej 
zmienky o obci a uvedieme do života MONOGRAFIU OBCE, 
ktorá je už v konečnej fáze a pôjde do tlače. 
DNI OBCE PLÁNUJEME 7.-9. AUGUSTA 2009.  
Piatok 7. augusta bude ako každý rok venovaný deťom a mláde-
ži. Keďže sú prázdniny, deti sa budú môcť vyšantiť na nafukova-
cej šmýkačke „Western“, ktorá bude bezplatne k dispozícii po 
celý deň. Opäť budú pripravené rôzne zaujímavé športové či ve-
domostné súťaže. Nebude chýbať teta Klaudia, ktorá maľbami 
na tvár premení deti na kvietky, zvieratká a pod. Tradične sa 
budú môcť deti bezplatne povoziť na koníkoch, môžu sa na chví-
ľu stať hasičmi, kde im obecní hasiči pripravia horiace objekty 
na hasenie. Celý deň bude akcie svojimi zábavnými vstupmi ko-
mentovať Mgr. Polešenský, redaktor TASR. 
Počas dňa by mal byť k dispozícii bufet s občerstvením. 
Celý deň by sa mal odohrávať v areáli ZŠ, síce v tom čase sa už 
bude, dúfam, rekonštruovať ZŠ, ale verím, že všetko zvládneme. 
Večer by mal byť venovaný mládeži. Pre nich bude pripravený 
koncert mladej skupiny z Banskej Bystrice s názvom „Sexi pa-
pučky“ a  discozábava pri spoločenskom dome. 
Druhý deň, teda sobota 8.augusta bude patriť majstrom vo va-
rení guláša o najlepšieho „Gulášmajstra“. Do súťaže sa môže 
zapojiť každý, kto bude mať chuť predviesť svoje kulinárske 
schopnosti. Každé  súťažné družstvo bude odmenené vecnou ce-
nou. Po súťaži „O najsilnejšieho muža a ženu“, súťaži v pití piva 
a ešte ďalších prekvapeniach bude slávnostne do života uvedená 
monografia obce, na ktorej pracuje kolektív odborníkov z Uni-
verzity Mateja Bela a ich externí spolupracovníci. Jedná sa 
o dosť finančne náročný projekt, preto sa obraciame na podni-
kateľov v obci, ale aj mimo obce, aby  prispeli aspoň malou 
čiastkou na tento pre obec významný projekt. 
Samozrejme nebude chýbať futbal a perličkou dňa bude vystú-
penie skupiny „SENZUS“. Potom bude nasledovať zábava až do 
rána bieleho a tradičný ohňostroj. Celý deň sa bude odohrávať 
v areálo SD, kde budú k dispozícii bufety s občerstvením. 
Tretí deň bude venovaný kultúre a duchovnu. Pre veriacich bude 
slávnostná svätá omša v našom Rím.-kat. kostole. A večer sa 
nám predstavia ochotníci z Hronca. 
Prosím všetkých, ktorí by nám mali chuť pomôcť pri organizácii 
týchto podujatí, aby sa prihlásili na Obecnom úrade. Radi pri-
jmeme akúkoľvek pomoc, či radu.    
Verím, že nám tohto roku bude nápomocné aj počasie, ktoré nám 
minulý rok akosi neprialo. Takže držme si palce, aby nám to vy-
šlo. 
 

 PPRREEDDAAJJNNIIAANNSSKKEE ZZVVEESSTTII
Dvojmesačník o dianí v obci zadarmo do každej domácnosti 
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2. OBEC ZAKÚPILA KONTAJNERY NA 
SKLO. KDE PRESNE SÚ ROZMIES-
TNENÉ? 
Áno, boli zakúpené 1100 l kontajnery 
na sklo, ktoré sme obstarali z pro-
striedkov získaných z Recyklačného 
fondu tým, že separujeme v našej obci 
sklo, plasty a papier. 
Kontajnery sú rozmiestnené : 
1 ks na ul. Kramlište 
2 ks na ul.Školská – pri bytovkách 
1 ks pri Lesnej správe 
1 ks na ul. Farská 
2 ks Námestie 
1 veľkokapacitný kontajner je pri SD 
Každý mesiac firma PROFAX nám sklo 
vyváža do zberných surovín, ktorá ho 
od nás zdarma odoberá. Na základe 
potvrdenia od Zberných surovín potom 
obec žiada z Recyklačného fondu fi-
nančné prostriedky na separáciu. 
3. NA AKÝCH PROJEKTOCH PRACU-
JETE A ČO SA V OBCI PRIPRAVUJE? 
Pracujeme na webovej stránke obce, 
pripravujeme ďalšie projektové doku-
mentácie, aby sme sa mohli uchádzať 
o finančné prostriedky z eurofondov.  
Jedným z projektov je projekt Námestia 
ako oddychovej zóny v obci, projekt 
centra voľného času v budove starej 
školy.                 Ďakujeme za rozhovor. 

Vedeli ste, že... 
- Monografia je práca o jednom sub-
jekte, veľmi špecifickom, napísaná 
všestranne, systematicky a podrobne? 
- Pokiaľ ide o formu, monografia je 
nezávislý dokument, ktorý tvorí sám o 
sebe kompletný text. Je určená ako 
samostatná, a teda zvyčajne nebýva 
časťou série, ak len nie je vydaná v 
niekoľkých dieloch a tým sa líši od pub-
likácií periodických, ako sú časopisy 
alebo noviny? 
- Monografia sa publikuje podľa vše-
obecného pravidla iba raz a pretože jej 
vydania bývajú málopočetné, po nie-
koľkých rokoch od publikovania môže 
byť ťažké získať jej kópiu? 
- Vysokoškolský profesor musí pre 
získanie rešpektu v akademickej ko-
munite počas svojho života publikovať 
monografie?                          Zdroj: internet    

ZVESTI  PRE  OBČANOV 
Otvárali sa obálky! 

Kto bude rekonštruovať ZŠ? 
 

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
obce Predajná zo dňa 30.4.2009 

 
OZ obce Predajná schvaľuje program rokovania aj s doplneným 
bodom 12./Správa o činnosti R-ZŠ. 
OZ obce Predajná konštatuje, že zasadnutia OZ sa zúčastňujú vše-
tci poslanci OZ a nezúčastňujú sa žiadni občania obce. 
OZ obce Predajná berie na vedomie: 
- záznam o výsledku následnej finančnej kontroly čerpania rozpočtu 
obce za I.Q.2009 
- správu o výsledku následnej finančnej kontroly čerpania výdavkov 
ZŠ a MŠ Predajná za II. polrok 2008 
- správu o činnosti Spoločného stavebného úradu v Brezne za rok 
2008 
- informáciu starostky obce z otvárania obálok z verejnej súťaže 
„Rekonštrukcia ZŠ Predajná – súťažné podklady k verejnému obsta-
rávaniu prevzalo 7 firiem. Cenové ponuky predložili len dve firmy, 
z toho jedna bola vylúčená pre nezloženie zálohy 
- správu o platení daní a poplatkov za rok 2008 
- správu o platení poplatkov za hrobové miesta za rok 2008 
- správu o činnosti komisií za I.Q.2009 a schvaľuje odmeny poslan-
com OZ, komisiám pri OZ a starostke obce za I.Q.2009 
- informáciu predsedu stavebnej komisie p. M. Kazára 
o vyhodnotení ponúk na zakúpenie kamerového systému – vybraná 
bola firma KANTECH Brezno 
- správu o činnosti Rady ZŠ za rok 2008 
- posúdenie žiadostí p. O. Čipku, bytom Predajná a Vieroslava Čip-
ku, bytom Predajná o dokúpenie a zámenu obecných pozemkov sta-
vebnou komisiou. OZ návrh stavebnej komisie schvaľuje 
- žiadosti:   
a) RD Dobrá Niva a.s. Námestie SNP217/2 
b) Jána Kováča, Uhlisko 371, Jasenie 
o prenájom poľnohospodárskych pozemkov o výmere 264 563m2, 
ktoré má prenajaté AGROJAS Predajná a zároveň do doby ich dopl-
nenia žiadateľom odročuje 
- informáciu p. M. Kazára o prípravách založenia Klubu Biatlonu v 
Predajnej 
OZ obce Predajná žiada kronikárku obce p. Mgr. Vieru Vaníkovú 
predložiť zápisy do kroniky za rok 2008. 
OZ obce Predajná trvá na uznesení č.77/2008 bod 12 „e“ k žiadosti 
pána Kováča na odkúpenie obecných pozemkov. 
OZ obce Predajná doporučuje odpredať parcelu KN-C 66/1, k.ú. 
Predajná, ktorej vlastníkom v podiele 1/1 je Slovenský pozemkový 
fond v prospech Pavla Bôba, bytom Nová Dedina 15 za účelom vý-
stavby rodinného domu. Predmetný pozemok je určený na zastavanie 
v zmysle schváleného územného plánu obce. 
 

POĎAKOVANIE 
Dobrovoľný hasičský zbor v Predajnej touto cestou ďakuje všetkým 
našim spoluobčanom, ktorí prispeli nejakým tým „eurom“ za turíčnu 
brezu a v neposlednom rade aj tým, ktorí síce nemajú doma „slo-
bodnú dievku“, ale považovali si za povinnosť prispieť na činnosť 
hasičského zboru.                                         Srdečne Vám ĎAKUJEME! 



JUBILANTI 
 

v mesiaci máj  
blahoželáme 

 
50 rokov 

Eva Luptovčiaková 
Ján Muzika 

Jana Trnovská 
60 rokov 

Pavol Lukačin 
Oľga Poliačiková 

70 rokov 
Anna Lányová 
Anna Sekáčová 

75 rokov 
Anna Kršteníková 

 
v mesiaci jún  
blahoželáme 

 
50 rokov 

Mária Múková 
60 rokov 

Mária Molnárová 
Anna Roháčová 

65 rokov 
Božena Fekiačová 

Pavol Rybár 
70 rokov 

Júlia Kuracinová 
75 rokov 

Peter Hôrčik 
98 rokov 

Alžbeta Hrušková 
 

Radosť a úsmev aj na  
každý všedný deň, veľa šťas-
tia, zdravia a splnený aj ten 

najtajnejší sen. 

KULTÚRNE ZVESTI 
ROZPRÁVKOVÝ LES 
 
Dňa 13. júna sa areál strelnice pod Kalváriou naplnil 
detským smiechom, dobrou muzikou a nadšením a to 
všetko preto, lebo práve v tento deň i keď trošku one-
skorene sme v našej obci oslávili Deň detí.  

Tentokrát sme si pripravili pre deti čosi špeciálne. Pozvali sme 
ich do ríše rozprávok a fantázie. ROZPRÁVKOVÝ  LES pripravil 
Obecný úrad v spolupráci s poslancami OZ v Predajnej, komi-
siami pri OZ v Predajnej a samozrejme za neodmysliteľnej po-
moci členov DHZ v obci, členov Červeného kríža a všetkých, kto-
rí sa chceli do tejto akcie zapojiť.  Malé skupinky detí sa postup-
ne strácali v „lese“ , tie menšie za doprovodu svojich rodičov. De-
tičky s nadšením a zvedavosťou vstupovali z jednej rozprávky do 
druhej. Mohli navštíviť VÍLU AMÁLKU, PERNÍKOVÚ CHA-
LÚPKU, POPOLUŠKU, KREMIENKA A CHOCHOLÚŠIKA, 
ČERVENÚ ČIAPOČKU, v  ďalšej rozprávke pomáhali dedko-
vi a babke ťahať repku. Členovia DHZ ich učili ako sa správne 
hasí malý požiar a tety z OÚ im v podobe kadetov z filmu VO-
JENSKÁ AKADÉMIA pripravili zaujímavé úlohy. V každej roz-
právke ich čakalo veľa zaujímavých úloh, ktoré boli odmenené 
sladkou odmenou. Na záver prechodu ROZPRÁVKOVÝM LESOM  
boli pre nich pripravené športové disciplíny, po ktorých sa de-
ti mohli občerstviť nápojom a chutným párkom v rožku. Občer-
stvenie a súťažné disciplíny čakali samozrejme aj na rodičov. 
Myslím si, že toto bolo jedno skvelé a vydarené podujatie 
a dúfam, že so mnou budú súhlasiť aj deti. Určite by sa dalo 
v budúcnosti  čo-to vylepšiť , k čomu iste prispejú aj názory 
a podnety vás všetkých občanov našej obce.            
R. Lányová 

 

Ak si neželáte, aby bolo vaše meno 
uverejnené v tejto rubrike, nahláste to 
prosím na obecný úrad buď osobne, 
alebo na t.č. 048/6192345 - p. Lányová. 



Ahoj deti! 
Prihováram sa Vám poslednýkrát v tomto školskom roku a 
Vy viete, že tu sú konečne letné prázdniny. Rodičia 
a možno aj niektorí z vás tým nadšení nie sú, ale pre mno-
hých to znamená nekonečné oddychovanie, ničnerobenie, 
čľapkanie sa vo vode v bazénoch, na kúpaliskách 
a všetkého možného, len nie vstávanie do školy či škôlky. 
Koncoročné výlety sú v plnom prúde. Aj deti z materskej 
školy pôjdu tento rok na svoj výlet, ktorý si odsúhlasili – 
do Bojníc. Všetci sa naň tešíme. Nezabudli sme ani na na-
šich oteckov, pre ktorých pripravujeme popoludnie plné 

 
zábavy a súťaženia s deťmi pri príležitosti Dňa otcov 
v našej škôlke. A posledné, čo musím spomenúť a čo je 
veľmi dôležité, bude rozlúčka s našimi predškolákmi. Bude 
to pre nich veľký deň, veď to znamená, že urobia ďalší 
krok v ich živote. Tak im teda všetci držme palce, aby vy-
kročili tou správnou nohou. Ešte pár slov na záver. Prajem 
vám všetkým krásne prázdniny a dovolenky, aby sme sa 
v septembri opäť spolu stretli všetci oddýchnutí, zdraví 
a hlavne plní elánu vhupnúť do nového školského roku. 

Vaša pani učiteľka Stanka 

ŠKOLSKÉ ZVESTI 
Správa o výchovno-

vzdelávacej činnosti a jej 
výsledkoch v školskom 

roku 2008/2009 
Zriaďovateľom školy je Obec Predajná, 

Námestie Juraja Pejku 67 
Riaditeľ školy: Mgr. Peter Roštár,  zá-
stupkyňa riaditeľa pre ZŠ: Mgr. Anna 
Hrončeková, zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: 
p. Ružena Smolová, výchovná poradkyňa: 
p. Mária Kováčiková, vedúca PK spolo-
čenskoved. predmetov: Mgr. Viera Vaní-
ková, vedúca PK prírodoved. Predmetov: 
Mgr. Jana Rusnáková, vedúca MZ 1. stup-
ňa: Mgr. Viera Morová, vedúca ZŠS: p. 
Martina Babková, predseda Rady školy: 
Ing. Mariana Kňazovická, predseda ZRŠ: 
p. Bianka Skalošová 
V tomto školskom roku sme mali na 
škole 10 tried a 185 žiakov. Na 1. 
stupni bolo 62 žiakov v štyroch triedach 
a na 2. stupni 123 žiakov v šiestich trie-
dach. Na škole sme mali 5 žiakov so špe-
ciálnych výchovno - vzdelávacími potre-
bami.  S poruchami správania je 7 žiakov 
a jeden žiak v 3. ročníku je začlenený. 
V materskej škole bolo 41 detí v dvoch 
triedach a ŠKD navštevovalo 49 žiakov v 2 
oddel. Do 1. ročníka na budúci školský 
rok sme zapísali 16 žiakov. V 9. roční-
ku bolo 26 žiakov. Všetci boli prijatí 
a zapísaní na ďalšie štúdium na stredné 
školy. Na gymnázium sa zapísalo 7 žiakov, 
na SŠ sa zapísalo 10 žiakov, na SOŠ sa 
zapísalo 9 žiakov. Na konci školského roka 
prospelo celkove 182 žiakov, čo je 98,38%. 
Na prvom stupni prospeli všetci žiaci, na 
druhom stupni neprospeli 3, čo je 1,62% 
a budú robiť opravné skúšky. 
S vyznamenaním prospelo 68 žiakov – 

36,76%, veľmi dobre 47 žiakov – 25,41%. 26 žiakov deviateho ročníka riešilo úlohy MONITORu 9 
s výsledkami: SJ – priemer 11,85 bodov, celoslovenský 12,25 bodov, úspešnosť 59,2%, celoslovenská  
úspešnosť 61,3% M – priemer 12,42 bodov, celoslovenský 10,60 bodov, úspešnosť 62,1%, celoslovenská 
úspešnosť 53,0% To znamená, že zo SJ bola úspešnosť o 2,1% horšia a z M o 9,1% lepšia ako je celosloven-
ský priemer. V školskom roku žiaci vymeškali 13 210 vyučovacích hodín – priemer na žiaka 71,40 hodiny. 
Neospravedlnených 20 vyučovacích hodín – priemer na žiaka 0,11 hodiny. Pochvalu dostalo 35 žiakov, to 
je 18,92%. Zníženú známku zo správania na 2. stupni mali 6 žiaci, to je 3,24%. Pokarhanie za zlé správa-
nie mali 7 žiaci, čo je 3,78%. V tomto školskom roku mala naša škola 29 stálych zamestnancov a 1 sezón-
neho (kuriča). Pedagogických zamestnancov bolo 20/16 v ZŠ a 4 v MŠ. Tri učiteľky sú na materskej dovo-
lenke. Jeden pedagogický pracovník vyučoval na čiastočný pracovný úväzok VV na 2. stupni. Neodborne 
sa vyučovali predmety: AJ, EV, HV, CH a Informatika. Odbornosť vyučovania na 1. stupni bola 87,5% 
a na 2. stupni 74%. Pani učiteľka Mgr. Vaníková Michaela skončila štátnou záverečnou skúškou štúdium 
AJ. Pani učiteľka Mgr. Žugecová študuje AJ a robí si 1. kvalifikačnú skúšku. 

(pokračovanie na nasledujúcej strane)
 



ŠKOLSKÉ ZVESTI
Žiaci sa zapájali do rôznych ak-
tivít, ako sú predmetové olym-
piády a súťaže, na ktorých re-
prezentovali školu:  SLOVEN-
SKÝ JAZYK: Prednes poézie 
a prózy – školské kolo absolvovalo 
29 žiakov (11 z 1.st., 18 z 2.st.), 
okresné kolo absolvovala 1 žiačka 
z 2. stupňa, Šaliansky Maťko - 
školské kolo absolvovalo 11 žiakov 
MATEMATIKA: Pytagoriáda – 
školské kolo absolvovalo 59 žiakov, 
úspešných bolo 8 žiakov, okresné 
kolo absolvovalo 5 žiakov, M olym-
piáda – školské kolo absolvovalo 30 
žiakov, okresné kolo absolvovalo 5 
žiakov, MAKS – celoslovenská ma-
tematická súťaž – zúčastnilo sa jej 
33 žiakov – 4 boli úspešní, KLO-
KAN – medzinárodná 
matematická súťaž – zú-
častnilo sa jej 53 žiakov 
2.-9. ročníka, 7 žiaci boli 
úspešní, KOMPARO – 
9.roč. zaradili sa medzi 
25% najúspešnejších škôl, 
Olympiáda NJ – školské 
kolo – 8 žiakov, okresné 
kolo - 1 žiak – obsadil 1. 
miesto, Olympiáda AJ 
– školské kolo – 10 žiakov, 
okresné kolo - 1 žiačka, 
Fyzikálna olympiáda – 
školské kolo - 3 žiaci., 
Chemická olympiáda – 
nebola, Biologická 
olympiáda – školské kolo 
- 2 žiaci, Geografická olympiáda 
– školské kolo - 26 žiakov, úspešní - 
5 žiaci V ŠŠS biatlonu pri našej 
škole pracuje 5 žiakov. Najväčší 
úspech dosiahol Michal Mar-
čok, ktorý bol na majstrov-
stvách Slovenska trikrát na 3. 
mieste. V tomto  školskom roku 
žiaci pracovali v nasledujúcich 
krúžkoch: poľovnícky – 10 žiakov, 
výtvarný – 19 žiakov, futbalový – 7 
žiakov, rybársky – 13 žiakov, flor-
ball – 19 žiakov, informatický – 14 
žiakov. V krúžkoch pracovalo 
spolu 87 žiakov t.j. 47% žiakov 
školy. V rámci spojenia učiva s 
praxou žiaci absolvovali nasle-
dovné exkurzie: Planetárium 
Žiar nad Hronom (4. a 5. ročník), 
Burza informácií (9.ročník-
štúdium na SŠ),  
 
 

Výstava drevených kostolov 
a návšteva čajovne v Nemeckej 
(1. a 2. ročník), Sklárne Lednické 
Rovne (7. a 8. ročník), Návšteva 
čajovne v Nemeckej (9. ročník), 
Prírodovedné múzeum 
v Banskej Bystrici (5. a 6. ročník), 
Múzeum SNP Banská Bystrica 
(5. a 6. ročník), Vedecká hračka 
inštalovaná v škole (1.-9. ročník). 
Žiaci 2. stupňa v týždni ku Dňu 
Zeme vysadili v areáli školy okras-
né kríky. Žiaci boli na koncoročných 
výletoch. V tomto školskom roku 
žiaci navštevovali nasledujúce 
nepovinné predmety: 
1.stupeň: pohybová príprava, ang-
lický jazyk, nemecký jazyk, 
2.stupeň: cvičenia z jazyka sloven-

ského v 8. ročníku 
V 1. a 5. ročníku sme vyučovali pod-
ľa nového Vzdelávacieho programu. 
Voliteľné vyučovacie hodiny 
v Školskom vzdelávacom programe 
boli nasledovné: 
1.ročník – 5 hodín (SJ – 1 hodina, 
M – 1 hodina, TV – 1 hodina, PV – 
1 hodina, EV/NV – 0,5 hodiny, Prír. 
– 0,5 hodiny) 
5. ročník – 6 hodín (M – 1 hodina, 
PV – 1 hodina, TV – 1 hodina, Bio – 
1 hodina, CJ – 1 hodina, Geog. – 1 
hodina). Rozširujúce predmety 
na 2. stupni boli: v 7. ročníku – 
chlapci – pohybová príprava, diev-
čatá – vedenie domácnosti, v 8. 
ročníku – cvičenia z matematiky, 
v 9. ročníku – chlapci – pohybová 
príprava, dievčatá – vedenie do-
mácnosti Žiaci 4. ročníka sa zúčast- 
 
 

nili na  „Behu proti drogám“ 
v Jasení. Na Deň narcisov sme vy-
zbierali 145 €, ktoré sme odviedli na 
účet Ligy proti rakovine. 
V spolupráci so ZRŠ sme pripravili 
Vianočnú slávnosť a MDD. Vyu-
čujúce SJ prevádzkovali žiacku 
knižnicu, pripravili relácie do škol-
ského rozhlasu a nacvičili kultúrny 
program ku Dňu matiek a ku Dňu 
Zeme pripravili rozhlasovú reláciu a 
článok do Predajnianskych zvestí 
a do Horehronia. Vyučujúce 1. 
stupňa obmieňali Kútik regionálnej 
výchovy vo vestibule, v rámci projek-
tu „Zdravá škola“ urobili nástenky a 
výkresy, na Deň Zeme žiaci 1. stup-
ňa maľovali na asfalt, pripravili kul-
túrne programy na obecné oslavy 

Deň matiek a Úcta k 
starším, urobili práce 
a výstavku k Veľkej 
noci, prevádzkovali 
žiacku knižnicu 
1.stupňa, spolupra-
covali s MŠ a vycho-
vávateľkami ŠKD. 
Vychovávateľky ŠKD 
nacvičili program ku 
Dňu Matiek 
a Vianociam. V ŠKD 
pracovali krúžky: vý-
tvarný, informatiky 
a NJ. Žiaci 3. a 4. 
ročníka absolvovali 
plavecký výcvik 
v Podbrezovej. Žiaci 

7. a 8. ročníka absolvovali lyžiarsky 
výcvik v Hronci. Chlapci sa zúčastni-
li futbalového turnaja o Pohár ŽP a 
florballového turnaja. Etickú výcho-
vu sme vyučovali v alternácii s ná-
boženskou výchovou. Etickú výcho-
vu navštevovalo 100 žiakov, Nábo-
ženskú výchovu 85 žiakov. Zastupo-
vaných vyučovacích hodín celkom 
415, z toho na 1. stupni 240, na 2. 
stupni 160 a v ŠKD 51 hodín. Z toho 
bolo platených 66 a neplatených 
349, za ktoré si vyučujúci brali ná-
hradné voľno v čase vedľajších 
a hlavných prázdnin. Škola je zapo-
jená do nasledujúcich projektov: 
- Škola podporujúca zdravie 
- Škola priateľská deťom UNICEF 
- Infovek 
- Otvorená škola – oblasť športu 



ZVESTI PRE OBČANOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obchodný  
zástupca firmy 

TRIANGEL
ponúka 

 
1. NÁKUP TOVARU 

NA SPLÁTKY 
Objednať si môžete: 

a) telefonicky – 
tovar 
z letákov 
a všeobecnéh
o katalógu 

b) osobne –   to-
var 
z nábytkové-
ho katalógu 

2. PÔŽIČKY 
 – pre držiteľov kar-
ty Triangel (klubo-
vej), alebo striebor-
nej Quatro karty 
- pre nečlenov – 
SLOVENSKÁ PO-
ŽIČOVŇA 

 
Katalógy si môžete 

vyzdvihnúť  
zdarma 

u obchodného  
zástupcu. 

 
ADRESA: 
Želmíra  

KOHOUTOVÁ 
Zabečov 166  

( vedľa Stavmixu) 
PREDAJNÁ 

Tel: 0911 286 919 
 

Taktiež je možné  
objednať si aj tovar 

z letáku  
PRVÝ  

ZÁSIELKOVÝ  
VEĽKOOBCHOD. 

súťaž......Kupón č.1......súťaž 
1. Ako je pomenované námestie v obci Predajná? 
a) Námestie Juraja Pejku 
b) Námestie Bety Poničanovej 
c) Námestie Vladimíra Perichtu 
2. Aký názov nesie prírodná chránená rezervácia v našej 
obci? 
a) Súplaz 
b) Kalvária 
c) Predajnianska slatina 
3. Aký významný deň nám pripomína 21. marec 1945 
v našej obci? 
a) Voľba prezidenta Slovenskej republiky 
b) Oslobodenie našej obce v II. svetovej vojne 
c) Založenie futbalového klubu 
 
Správne odpovede zakrúžkujte a nezabudnite napísať vaše meno, priezvisko a adresu. 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

súťaž......Kupón č.2......súťaž 
1. Uveďte meno športovca z našej obci, ktorý nás reprezen-
toval na olympijských hrách v biatlone: 
a) Matej Kazár 
b) Silvester Kazár 
c) Andrej Kazár 
2. Každoročne v jeseni sa v našej obci koná súťaž 
v stolnom tenise a malom futbale. Názov tohto memoriálu 
je: 
a) Memoriál SNP 
b) Memoriál Juraja Pejku 
c) Memoriál Martina Dudu 
3. Tento rok sa v rámci „Dní obce Predajná“ bude konať už 
6. ročník športovej súťaže. Jej názov je: 
a) O najťažšieho muža a ženu Predajnej 
b) O najsilnejšieho muža a ženu Predajnej 
c) O najmúdrejšieho muža a ženu v Predajnej 
 
Správne odpovede zakrúžkujte a nezabudnite napísať vaše meno, priezvisko a adresu. 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

POZOR! 
Kupóny so správnymi odpoveďami je potrebné doručiť 
do 31.augusta 2009 p. Anne Čunderlíkovej osobne, 
alebo na poštu. 



ŠPORTOVÉ ZVESTI 
Turistický klub Predajná 

Turistický klub Predajná usporiadal 9. MÁJA 2009 TRA-
DIČNÝ JARNÝ VÝSTUP NA HRB, KTORÝ SA KONAL 
AJ POD NÁZVOM HVIEZDICOVÝ VÝ-STUP NA ĽU-
BIETOVSKÝ VEPOR. Na tejto túre sa zúčastnili turisti 
v hojnom počte z Predajnej a širokého okolia – z Brusna, 
Osrblia, Brezna, Zvolena, Skýcova, Ľubietovej, Nemeckej, 
Hronca, Podbrezovej, Lopeja, Banskej Bystrice a ďalších.  
Akcia sa vydarila, počasie nám prialo a všetci sa už teraz 

tešili, že sa opäť stretnú na Hrbe o rok. 
30. MÁJA SA KONAL VÝSTUP NA VEĽKÝ CHOČ, 
KTORÝ JE DOMINANTOU CHOČSKÝCH VR-
CHOV. Počasie nám veľmi neprialo. Síce nepršalo, ale 

na vrchole sa usadila hmla, ktorá znemožňovala výhľad do 
okolia. Navyše bol napadnutý čerstvý sneh a ešte pred sa-
motným vrcholom sme zažili nepríjemné prekvapenie, pre-
tože chodník bol zarastený kosodrevinou cez ktorú sa neda-
lo dostať a dopredu sme sa dostali len s ťažkosťami a po 

štvornožky. Čerstvo napadnutý sneh sa nám sypal za go-
liere a prsty na rukách nám krehli. Zahriali sme sa až vo 
Valaskej Dubovej v známej Jánošíkovej krčme.  
20. JÚNA BOL NAPLÁNOVANÝ VÝSTUP NA VEĽKÝ 

KRIVÁŇ V MALEJ FATRE. Aj keď od rána výdatne pršalo, 
turistov to neodradilo a nakoniec sa viezol do Terchovej pl-
ný autobus. Pre nepriaznivé počasie sme výstup na Veľký 
Kriváň zrušili a takmer všetci turisti sa vybrali Zbojníckym 
chodníkom. Ten viedol medzi krásnymi bralami, ktoré sa 
dvíhali do nebotyčných výšok, takže aj napriek zlému poča-
siu sme boli všetci s túrou spokojní. 
 



ŠPORTOVÉ ZVESTI 
ŠPORTOVÁ KOMISIA 

Túra pre deti 
V mesiaci apríl sme absolvovali turistickú túru s deťmi. Boli sme sa prejsť vo Sviniarke a jej okolí. Bo-
lo pekné počasie, a tak sme sa vybrali spoznávať okolie. Pri chate sme sa občerstvili a pomaly 
sme sa vracali domov spokojní, že sme spoznali ďalší krásny kút prírody. 

Májové športové popoludnie  
V máji sme po prvýkrát organizovali športovú akciu 
pre deti s názvom „Májové športové popoludnie“. Aj 
napriek nestálemu počasiu sa pod horu prišlo zabaviť 
32 detí. Boli pre ne pripravené štyri športové disciplíny: 
skok vo vreci, beh s naplnenou fľašou, hod naplne-

nou fľašou do diaľky a beh na čas. Deti si 
takéto zábavné športovanie užívali a do 
sýtosti sa vyšantili. Každé dieťa dostalo 
sladkú odmenu a víťazi ceny. Nakoniec 
sme sa pri chate všetci občerstvili a spo-
kojní a usmiati sme spolu odišli do-mov.  

Rozprávkový les 
V júni sa na strelnici Šimáň konala akcia 
Rozprávkový les, kde sme pripravili množ-
stvo súťaží pre deti a pre veľký záujem si 
zasúťažili aj dospeláci. Každý bol odmene-
ný sladkou cenou a na svoje si prišli nielen 
deti, ale aj rodičia, ktorým sa to celé veľmi 

rátalo. Akcia sa vydarila a už teraz sa všetci tešia na 
budúcoročný Rozprávkový les. 
 
D. Smitka 
predseda športovej komisie
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