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Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Predajná, 
ktoré sa konalo dňa 24. 5. 2012

Slávnostné otvorenie novovybudovaného námestia 
sa uskutoční 3. augusta 2012.
Všetci ste srdečne pozvaní!

Uznesenie č. 21/2012
Obecné zatupiteľstvo obce Predajná (ďalej len OZ)
schvaľuje program zasadnutia.
Uznesenie č. 22/2012
OZ určuje Boženu Šulkovú za zapisovateľku zápis-
nice a p. Vieru Pocklanovú a p.Annu Košíkovú za 
overovateľov zápisnice.                                                                                                                      
Uznesenie č. 23/2012
OZ volí do návrhovej a mandátovej komisie p. Ing. 
Ivana Kňazovického, Milana Pikulu. 
Uznesenie č.24/2012 
OZ konštatuje, že úlohy z uznesenia sú plnené 
priebežne. 
Uznesenie č. 25/2012
OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra obce 
k záverečnému účtu obce za rok 2011.
Uznesenie č. 26/2012 
a/ OZ schvaľuje návrh záverečného účtu obce za r. 2011. 

b/ OZ schvaľuje návrh na vysporiadanie prebytku 
hospodárenia za rok 2011, vo výške 223 652,02€, 
a to nasledovne: 10% vo výške 22 350,76€ do RF, 
zvyšok použiť na kapitálové výdavky. 
Uznesenie č. 27/2012
OZ schvaľuje programový rozpočet obce na rok 2012 
a berie na vedomie hodnotiacu správu audítora.                                                                                                                                  
Uznesenie č. 28/2012 
OZ berie na vedomie správu o inventarizácii ma-
jetku obce a záväzkov k 31.12.2011. 
Uznesenie č. 29/2012
OZ berie na vedomie správu hl. kontrolóra obce o 
výsledku následnej finančnej kontroly inventarizá-
cie majetku obce za rok 2011.                                                                                                 
Uznesenie č. 30/2012
OZ berie na vedomie správu hl. kontrolóra obce o 
výsledku následnej finančnej kontroly inventarizá-
cie majetku ZŠ s MŠ Predajná za rok 2011.                                                                         

Uznesenie č. 31/2012
OZ berie na vedomie správu hl. kontrolóra obce k 
plneniu rozpočtu obce za l I.Q.2012. 
Uznesenie č. 32/2012
OZ schvaľuje plán práce hl. kontrolóra obce na II. 
polrok 2012.
Uznesenie č. 33/2012
OZ berie na vedomie, že starostka obce Predajná v 
zmysle zák.č. 357/2004 podala oznámenie o majet-
kových pomeroch. OZ konštatuje, že neboli zistené 
žiadne nedostatky.
Uznesenie č. 34/2012
OZ schvaľuje VZN č. 1 o verejnom poriadku na 
území obce Predajná s tým, že z neho vypúšťa § 6 
- zákaz predaja, predávania a používania alkoholic-
kých nápojov. V § 7 schválilo OZ doplnok.
Uznesenie č. 35/2012
OZ berie na vedomie informáciu starostky obce 
opätovnom podaní žiadostio získanie finančných 
prostriedkov na renováciu obradnej siene a OZ 
žiada starostku obce v projekte renovácie obradnej 
siene pokračovať.                                                                                                                            
Uznesenie č. 36/2012
Tento bod bol z rokovania stiahnutý, opätovne bude 
zahrnutý do rokovania OZ na nasledujúcom zasad-
nutí OZ.
Uznesenie č. 37/2012
OZ berie na vedomie vzdanie sa funkcie strojníka 
OHZ obce Predajná zo strany p. Vladimíra Múku, 
bytom Predajná.k 30. 5. 2012.
Uznesenie č. 38/2012
OZ menuje do funkcie strojníka OHZ obce Predaj-
ná p. Ivana Čonku., bytom Predajná ul. Podhrádok 
č.s. 454 , od 1.6.2012.
Uznesenie č. 39/2012
OZ schvaľuje zmluvu o dielo uzavretú na vykonanie 
projektových prác firmou Projektcesty s.r.o., Berno-
lákova 6024/158, Banská Bystrica vo výške 5925,00€ 
na realizáciu stavby „Rekonštrukcia Námestia J. Pej-
ku Predajná”.                                                                                                   
Uznesenie č. 40/2012
OZ schvaľuje uloženie kanalizácie na Námestí J. 
Pejku zhotoviteľom EUROVIA a.s. Košice, závod 
Zvolen v cene 28 910,07€ bez DPH.
Uznesenie č. 41/2012
OZ sa zaoberalo organizáciou MDD, Dní obce Pre-
dajná a Horehronských dní spevu a tanca.
Uznesenie č. 42/2012
a/ OZ schvaľuje v zmysle § 99 ods.9, písmeno c, 

zák.č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších 
zmien a doplnkov - zámer previesť majetok obce 
do nájmu, a to:

 GP č. 36041459-61/2010 zo dňa 29. 3. 2010 no-
vovytvorené pozemky- parcela KN reg.”C” č. 
1140/1 o výmere 805 m2 vedená ako TTP a 1140/2 
o výmere 946m2 vedená ako TTP, vytvorené z 
pôvodnej parcely KN reg.”E” 1180/2 o výmere 
2550 m2 - ostatná plocha - na poľnohospodárske 
účely /kosenie/.

b/ OZ schvaľuje nájom vo výške 0,033€ za m2                                                              
c/ OZ žiada starostku obce uzatvoriť s nájomcom 

nájomnú zmluvu od 1.6.2012
d/ OZ zamieta žiadosť firmy KOBEX o prenájom 

časti pozemku parcela KN reg.”C” č. 298/2 o 
výmere 23 m2. Touto žiadosťou sa bude opä-
tovne zaoberať po ukončení realizácie projektu 
„Rekonštrukcia Námestia J. Pejku”.

                                                                     Pokračovanie



ZVESTI PRE OBČANOV

Tradičný jarmok v Heľpe
V dňoch od 22. júna do 24. júna 2012  sa v Heľpe  
konalo podujatie pod názvom Tradičný jarmok. 
Šikovní majstri ľudových remesiel z Brusna, Ne-
meckej, Predajnej a Jasenia sa stretli v horehronskej 
obci, aby prezentovali prácu svojich šikovných rúk.  
Našu obec reprezentoval p. Dušan Peťko, ktorý sa 
venuje odlievaniu  zvoncov. P. Ľubomír Kršteník 
vystavoval a predával gravírované poľovnícke 
nože a p. Miroslav Čontofalský sladký med a me-
dovinu. P. Beraxová a pani Pocklanová vystavovali 
starožitné predmety každodennej potreby. 
   Aj obyvateľky našej obce sa zapojili do príprav. 
V piatok už od skorého rána p. Pindiaková, p. Be-
raxová, p. Šulková, p. Miklošková, p. Fekiačová 
a p. Búdová pripravovali chutné jedlá. Varili 
tradičné jedlo „fizolňu s kapustou“ a „predajnian-
ske buchty“. Napiekli tvarožníky, orechovníky a 
makovníky. V sobotu na heľpianskych oslavách 
p. Rusnáková, p. Búdová a p. Bystrianska predali 
všetko, čo sa v piatok napieklo a uvarilo. 
   Návštevníci Heľpy si  v sobotu doobeda pozreli 
vystúpenie folklórnych súborov a sólistov z rôznych 

regiónov Slovenska. Podvečer vystúpil folklórny súbor Čierťaž z Nemeckej pod vedením PhDr. 
Martina Lokšu.  V nedeľu rozprúdil tanečnú zábavu súbor zo Srbska a poobede návštevníkov 
roztancovali detské folklórne súbory, súbor Partizán zo Slovenskej Ľupče, Mladosť z B. Bys-
trice či Mostár z Brezna. Počasie nám vyšlo a podujatie, na príprave ktorého participovalo 

Stredoslovenské osvetové stredisko z Ban-
skej Bystrice, bolo hodnotným spestrením 
letných dní.                         Mgr. Rusnáková

Uznesenie zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva obce Predajná, 

ktoré sa konalo dňa 18. 6. 2012
Pokračovanie
e/ OZ žiada starostku obce o vypracovanie znalec-

kého posudku na stanovenie ceny pozemku pod 
plánovanú ČOV pre obce Predajná a Jasenie.

Uznesenie č. 43/2012
OZ berie na vedomie informáciu starostky obce       
o prebiehajúcich prácach na rekonštrukcii Námes-
tia J. Pejku.
Uznesenie č. 44/2012
a/ OZ poveruje podľa § 23 písm.a/ zák.č. 314/2001   
o ochrane pred požiarmi komisiu v zložení: 
p. Ľuboš Ofúkaný, bytom Predajná Kramlište, 
p. Marek Murín, bytom Predajná ul. Bečov 
- na vykonanie preventívnych protipožiarnych kon-
trol v obci Predajná, a to od 1. 6. do 31. 12. 2012.                                 
Uznesenie č. 45/2012
OZ sa ku projektu rekonštrukcie verejného osvetle-
nia obce Predajná zatiaľ nevyjadrilo. Týmto bodom 
sa bude zaoberať na nasledujúcom zasadnutí.                                                                               
Uznesenie č. 46/2012
OZ žiada starostku obce o zabezpečenie vykonania 
revíznych správ na odstránenie zistených nedostat-
kov na inštalácii VN vo výške 500,00€, v zmysle 
cenovej ponuky vypracovanej VM Elektrík Brezno.

Uznesenie zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva obce Predajná, 

ktoré sa konalo dňa 18. 6. 2012
Uznesenie č. 47/2012          
OZ schvaľuje program zasadnutia.
Uznesenie č. 48/2012                                                         
OZ určuje Boženu Šulkovú za zapisovateľku a p. M. 
Dudovú a p. M.Pikulu za overovateľov zápisnice.
Uznesenie č. 49/2012
OZ volí do návrhovej a mandátovej komisie                  
p. Mariána Kazára a p. Milana Pikulu
Uznesenie č. 50/2012
OZ konštatuje, že úlohy z uznesenia zo dňa 
24.5.2012 boli splnené.
Uznesenie č. 51/2012
OZ schvaľuje návrh VZN č. 2/2012 o poskytovaní 
opatrovateľskej služby. Príspevok obce na úhradu 
nákladov za opatrovateľskú službu bude 50%.
Uznesenie č. 52/2012
a/OZ berie na vedomie, že funkčné obdobie členov 

rady ZŠ s MŠ Predajná zaniká uplynutím ich 
funkčného obdobia /4 rokov/ v zmysle § 25 ods.12 
písm. a/ zák. č . 596/2 003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve samospráve a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení neskorších predpisov.

b/ OZ obce Predajná deleguje v zmysle § 25 ods. 
1 a ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a § 1 ods. 2 a § 2 ods. 1 pís-
meno d/ vyhl. MŠ SR č. 291/2004 Z. z. , ktorou sa 
vykonávajú podrobnosti o spôsobe ustanovenia 
orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 
organizačnom a finančnom zabezpečení v znení 
neskorších predpisov zástupcov obce Predajná do 
rady školy a to: 

 Milan Pikula, Predajná, Bečov 132
 Marta Dudová, Predajná , Školská 398
 Ing. Ivan Kňazovický, Predajná Kramlište 325.
Uznesenie č. 53/2012
OZ schvaľuje realizáciu osvetlenia pri budove OÚ 
Predajná a súhlasí s nákladmi na stavebné úpravy 

pod tri stĺpy verejného osvetlenia a to vo výške 
2027,00€- firma Progres HL/s.r.o/Banská Bystrica.
Uznesenie č. 54/2012
K bodu programu Organizácia dní obce Predajná:
Piatok 3. 8. 2012 - otvorenie Námestia J. Pejku, pro-
gram pre deti, občerstvenie pre hostí.
Sobota 4. 8. 2012- súťaž vo varení guľášov, har-
monikár, futbal, tenisový turnaj, súťaže /skákanie vo 
vreci, pitie piva, súťaž, kto najrýchlejšie skonzumuje 
porciu guľášu - zapojiť všetkých občanov obce, súťaž 
o najsilnejšieho muža a ženu Predajnej.
Uznesenie č. 55/2012
OZ berie na vedomie správy o činnosti komisií pri 
OZ za I. polrok 2012.
OZ schvaľuje návrh na odmeny poslancom OZ a 

komisiám pri OZ za I. polrok 2012.
Uznesenie č. 56/2012
a/ OZ žiada stavebnú komisiu, aby zabezpečila 

ohradenie brehov rieky Hron pri moste, za  
účelom zabránenia sypania odpadu a tým 
znečisťovaniu brehov.

b/ OZ žiada starostku obce, aby vyzvala p. Ing. Šte-
feka, bytom Školská ul Predajná, na vykonanie 
prerezávky ihličnatých stromov na jeho pozem-
ku, nakoľko tieto ohrozujú občanov.

c/ OZ zamieta žiadosť p. Jaroslava Baboľa, Predaj-
ná ul. Kalvárska 511 o odpustenie platenia dane 
z nehnuteľnosti na rok 2012, nakoľko vo VZN č. 
3/2008 zo dňa 12.12.2008 nie sú zahrnuté žiadne 
úľavy od platenia dane z nehnuteľností.
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v našej škole

Vitaj, leto!
 A predsa prišli! Nenechali ani tento rok 
na seba dlho čakať.Tridsaťstupňové 
horúčavy! Niekoľko dní pred 
nimi nás síce potrápila Medar-
dova kvapka, ale dnes už môžeme 
konštatovať, že leto má  svoje 
žezlo  pevne v rukách. A dúfam, že 
najbližších minimálne šesťdesiat dní tomu 
ani inak nebude! My všetci, ktorí máme život členený na školské 
roky, sa už nevieme dočkať letných prázdnin. So stúpajúcou 
teplotou začína  vízia prázdnin nadobúdať ostrejšie obrysy. 
Prázdniny už  klopú na dvere. 29. júna rozdáme vysvedčenia a  
slnko, voda, relax, dobrá kniha, letné zážitky či  cestovanie nám 
už neujdú.  Paleta letnej ponuky je naozaj pestrá. Treba si len 
dobre  vybrať a prežiť leto podľa vlastných predstáv. Dovolenka v 
lákavej zahraničnej destinácii, stanovanie pri slovenských prieh-
radách, splavovanie riek či aktívne športovanie a mnoho ďalších 
aktivít, na ktoré nemáme čas počas celého roka, na nás už ne-
trpezlivo čaká. Poprajme si, aby sme využili letné dni na od-
dych, nielen na zaváranie a prácu v záhradkách. Načerpajme 
si do zásoby pozitívnu energiu a slniečkovú náladu. Takže, 
vitaj, leto!                                                                M.Vaníková

V piatok 1. júna  sme 
v spolupráci s rodičmi 
pripravili v našej 
základnej škole oslavu 
Medzinárodného dňa 
detí. Pani Demeterová 
kúpilia čokolády, p. 
Kortán pripravil v 
telocvični prekážkovú 
dráhu na prenos 
zraneného. Pani Minarovjechová v rytme salsy a s  veľkou dávk-
ou energie očarila  dievčatá z druhého stupňa. Pani  Šaríková s p. 
Vaníkom -  zástupcovia rodičov a zároveň  zamestnanci Lesného 
závodu Slovenská Ľupča, zamestnali deti z prvého stupňa didak-
tickými hrami s lesnou tematikou. Náš bývalý žiak Marek Murín 

prišiel medzi nás na hasičskom aute. Žiačky z deviatej triedy zor-
ganizovali voľbu o najsympatickejšie dievča školy. Týmto titulom 
sa od 1. júna môže pochváliť Kika Demeterová, žiačka 6. triedy. 
Pre chlapcov z druhého stupňa zorganizoval pán učiteľ Mistrík 
florbalový turnaj.  
Všetkým zainteresovaným  ďakujeme za spoluprácu.

Štatistika na záver školského roka
V školskom roku 2011/2012 sme mali na našej škole 10 tried 
s počtom žiakov 183 k 1. 9. 2011. Na prvom stupni bolo 63 
žiakov a na druhom stupni 120 žiakov. V škole sme mali            
2 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.     
S poruchami správania a učenia sú 14 žiaci. Z  toho 9 žiaci sú 
vedení v poradni – CPPPaP v Brezne.  ŠKD navštevovalo 50 
detí v 2 oddeleniach. V MŠ bolo 40 detí. 
Do 1. ročníka na školský rok 2012/2013 sa zapísalo 15 žiakov. 
2 žiaci zo zapísaných majú odklad povinnej školskej dochádz-
ky. 1 dieťa, ktoré nenavštevovalo MŠ má tiež odklad povin-
nej školskej dochádzky. V 9. ročníku bolo 21 žiakov. Všetci 
boli prijatí a zapísaní na ďalšie štúdium na stredné školy. Na 
gymnázium sa zapísali 4 žiaci. Na strednú odbornú školu sa 
zapísalo 10 žiakov. Na strednú školu sa zapísalo 7 žiakov. Na 
odborné učilište 1 žiačka 8. ročníka.
   Žiaci vymeškali  12 553 hodín. Priemer na žiaka je 69,35 
hodín. Neospravedlnených hodín je 29. Priemer na žiaka je 
16,02 hodín.
 V tomto školskom roku sme mali 32 stálych zamestnancov. 
Pedagogických zamestnancov bolo 21 - 17 v ZŠ a 4 v MŠ.  
Dvaja  pedagogickí  pracovníci vyučovali na čiastočný pra-
covný úväzok - výtvarnú výchovu na druhom stupni a sloven-
ský jazyk v 4. a 5. triede a matematiku v 4. triede.
Neodborne sa vyučovali predmety: ANJ, HUV, CHE, INF, 
ETV, OBV a ZEM.
Tento školský rok sa nezúčastnil kontinuálneho vzdelávania 
ani jeden pedagogický zamestnanec. Na  2 žiadosti o vzde-
lávanie (p. Skladaná a Mgr. Žugecová) príslušné vzdelávacie 
centrum  nereflektovalo.  Mgr. Vaníková M. pokračovala vo  
funkčnom vzdelávaní.
Žiaci sa zúčastnili 14 exkurzií rôzneho zamerania a školských 
výletov. Podrobná správa o našej činnosti bude zverejnená na 
webovej stránke školy.                               Mgr. Michaela Vaníková 

Koncoročný výlet na Oravu
   19. júna 2012 sme sa vybrali na koncoročný výlet na Oravu. 
Dve triedy – šiestaci a siedmaci nastúpili ráno celí natešení do 
autobusu.
   Okolitá príroda bola prekrásna. Cestou sme videli mnoho 
miest, dedín a neskôr aj rieku Oravu. Tá nás sprevádzala až k 
Oravskému zámku. Bol krásny a obrovský. V jeho interiéri sme 
strávili necelé dve hodiny. Stále bolo na čo pozerať. Všetkých u-
pútal výhľad z terasy zámku. Dozvedeli sme sa veľa z histórie a 
videli sme veľa zaujímavostí. Nakúpili sme si suveníry a išli sme 
na Oravskú priehradu. Išli sme si oči vyočiť, keď sa pred nami 
zjavila. Po vystúpení z autobusu sme išli na loď. Väčšina z nás 
sa plavila prvýkrát. Plavbu sme si vychutnávali. V strede prieh-
rady je ostrovček s kostolom. Na chvíľku sme zakotvili. Niektorí 
boli pozrieť kostol, iní oddychovali v tieni stromov. Bolo tam 
príjemne. Museli sme sa však vrátiť na loď. Opäť sme sa plavili 
celou priehradou do malého prístavu. Odchádzali sme odtiaľ s 
vyrehotanými tvárami a super zážitkami na celý život. Našou 
ďalšou zastávkou bolo mesto Dolný Kubín. Nakúpili sme a vy-
brali sme sa na spiatočnú cestu. Domov sme prišli síce unavení, 
ale spokojní.                                                           Monika Hrašková, 7.A 

Medzinárodný deň detí
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Deň matiek
 Druhú májovú nedeľu žiaci základnej a materskej školy potešili svoje maminy, 
mamuľky a mamičky  kultúrnym programom. Uvili ho z básničiek, tanca, scénky, z  
hry na akordeón a saxofón, ako aj z hovoreného slova. Detičky zo škôlky sprevádzali 
pani učiteľky Smolová  a Kleskeňová. Žiakov prvého stupňa usmerňovala 
pani vychovávateľka Skla- daná a pani učiteľka Kohoutová. 
Dúfame, že sme našou prítomnosťou 
prispeli k príjemnej májo-
vej atmosfére a všetkým 
mamkám želáme dni plné 
radosti a zdravia. 
Za všetky deti našej 
školy sme vybrali dve 
úprimné vyznania. Au-
torkou prvého z nich je 
tretiačka Hanka Lány-
ová. Pod druhým vyznaním je podpísaná 
Emka Žugecová, žiačka piatej triedy:

Deň mlieka
Tretí májový utorok patril aj na našej škole mlieku. Pani učiteľka 
Kohoutová pripravila pre žiakov peknú prezentáciu plnú mlieka, 
otázok a odpovedí. Žiaci sa dozvedeli o dlhej ceste mlieka až na stôl. 
A aká by to bola akcia bez hostiny? Deťúrence ochutnávali rôzne 
druhy syra. Na záver akcie v triedach „recyklovali“ obaly. Z jogur-
tových nádobiek  a zo škatuliek z mliečnych výrobkov vyrobili zau-
jímavé postavičky a zvieratká.   
Dievčatá z deviateho a z ôsmeho ročníka s pani učiteľkou Bovano-
vou pripravili  sladučké   mliečne výrobky - trojfarebné pudingy, 
mliečne koktaily a šľahačkové poháre. Chutili naozaj vynikajúco.   
                                                                                Mgr. Iveta Homolová

Deň boja proti obezite
25. mája 2012 zor-
ganizovali vyučujúci 
2. stupňa pre žiakov 
piateho až deviateho 
ročníka zaujímavé 
dopoludnie so zame-
raním na športové 
aktivity. Cieľom ak-
cie bola prevencia 
proti obezite. Pri-
pomenuli sme si, že 
pohyb, beh, cvičenie 
a zdravá výživa  by 
mali byť súčasťou 

nášho života. Zdravý životný štýl je nevyhnutný  ako pre nás do-
spelých, tak aj pre naše deti. Tie  vyštartovali a bežali  k jednot-
livým stanoviskám. Drepy, skákanie, brušáky... všetci ľahko zvládli. 
Po dobehnutí do cieľa bolo pre nich nachystané občerstvenie. Pani 
učiteľka Žugecová vyhodnotila výsledné časy jednotlivých tried. 
Víťazom tohtoročného Boja proti obezite sa stali žiaci 7. B. Víťazi 
dostali zdravú  cereálnu tyčinku a všetci účastníci si pochutili na 
sladkom jabĺčku. Gratulujeme!!!

Dňa 13. mája 2012 o 16.00 hodine sa 
konala v Spoločenskom dome v Predajnej 
oslava Dňa matiek. Na tejto krásnej oslave 
sa zúčastnilo 70 občanov našej obce. Pro-
gram pre naše mamičky si pripravili deti 
základnej a materskej školy.
 Kultúrny program otvorila úvodným 
príhovorom pani Božena Šulková. Privíta-
la všetky mamky, staré mamky a babičky. 
Slávnostný prejav predniesla pani starost-
ka Ing. Tatiana Čontofalská. Na saxofón 
a akordeón zahrali Filip Frick a Jakub 
Kovalčík. Deti recitovali básne, tancovali a 
hrali scénky. Programom sprevádzala pani 
vychovávateľka Skladaná. 
   Na záver treba poďakovať našej kultúrnej 
komisii, ktorá mamičkám pripravila i slad-
ké darčeky a spríjemnila ich sviatok.                                                                    
                                            Hanka FilipkováMoja mama mi pomáha s domáci-

mi úlohami. Vždy sa poteší, keď 
dostanem jednotku. Moja mama 
je vysoká. Má krátke vlasy a pekne 
sa oblieka. Keď ju poprosím, tak 
mi v obchode niečo kúpi. Veľmi 
dobre varí. Moja mama je dobrá 
a milá. Viem, že aj keď ju nahn-
eváme, vždy nás ľúbi! Mama vedie 
celú domácnosť, a preto ju mám 
rada. Má ju rád dokonca aj môj 
brat Adam, aj keď to nedáva najavo. 
Neviem, čo by som bez maminy a 
rodiny robila! Svoju maminu by 
som nevymenila za nič na svete! 

Mama, ďakujem za život.
Ďakujem za to, že si mi vždy pomohla.

Ďakujem za to, že vždy urobíš, čo mi vidíš na očiach.

Ďakujem za to, že mi plníš  všetky sny, ktoré mám.
Ďakujem za všetko, čo si ma naučila.

Ďakujem za to, že ma miluješ z celého srdca.

Ďakujem za to, že si pri mne veľa nocí presedela.

Ďakujem v tejto chvíli aj za to, čo pre mňa ešte spravíš.
Ďakujem!



ExKUrZIE 

ZVESTI PRE OBČANOVČO NOVÉ
v našej škole

Mesiac máj sa v našej škole niesol aj v znamení zážitkovej formy vyučovania, 
akou je exkurzia. Pre žiakov štvrtého a šiesteho ročníka zorganizovala exkurziu 
do vedeckého centra v Leviciach a do Arboréta v Mlyňanoch pani učiteľka Rus-
náková. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka spolu s pánmi učiteľmi Mistríkom a 
Horvátom  navštívili Planetárium v Žiari nad Hronom. Siedmaci boli s pani 
učiteľkami Vaníkovou V. a Kováčikovou na Okresnom súde v Brezne. V rámci 
predmetov dejepis a nemecký jazyk sa žiaci druhého stupňa zúčastnili exkurzie 
do Viedne, ktorú organizovala pani učiteľka Kováčiková.

A ako to videli naši žiaci?
„V stredu 9.mája 2012 sme boli na exkurzii v Leviciach. Vo vedeckom centre sme si 
pozreli rôzne fyzické, chemické a matematické hračky. Všetky boli super! Najviac sa 
mi páčili bubliny. Potom sme navštívili Arborétum v Mlyňanoch, kde rastú zaují-
mavé a exotické rastliny. Všetko sme si pozreli a mne osobne sa v Arboréte páčilo. Vo 
vedeckom centre v Leviciach sa mi páčilo viac. Ešte by som sa tam išla niekedy po-   
zrieť.“                                                                                            Maťa Žabková, 6. ročník

„V piatok 11. mája 2012 sme sa zúčastnili exkurzie v Žiari nad Hronom. Navštívili 
sme Planetárium Maximilána Hella, ktoré je po rekonštrukcii. Všetci sme sa veľmi 
tešili, pretože  vesmír je fascinujúci pre každého z nás. Sprevádzal nás pán učiteľ 
Horvát a pán učiteľ Mistrík. 
Prvá časť programu sa odohrala vo Hviezdnej sále. Bola to obrovská miestnosť 
s hrubým stropom a prístrojom, ktorý zaznamenáva nočnú hviezdnu oblohu. 
Zážitky z tejto sály sa pre nás stali nezabudnuteľnými. Neskôr sme sa presunuli do 
prednáškovej miestnosti a tam sme sa dozvedeli základné informácie o planétach a 
ich mesiacoch. 
Po filme prišiel pán, ktorý nás zasvätil do tajov histórie ďalekohľadov a fyzikálnych 
zákonov. Mohli sme pozorovať aj Slnko. Najviac nás očarila pohyblivá strecha s ot-
vorom, ktorý bolo treba nasmerovať na miesto, kde sa týčil ďalekohľad. Nakoniec 
sme sa dozvedeli, na akom princípe funguje meteorologická stanica a čo ovplyvňuje 
počasie. 
Myslím si, že na tejto exkurzii si každý z nás prišiel na svoje.“
                     Karin Hambálková, 8. ročník

„Dňa 16. mája 2012 sme boli na exkurzii v Brezne. Zúčastnili sme sa súdneho pojed-
návania. Na súd sme prišli o deviatej hodine. Najprv sme museli vyložiť všetky pred-
mety z kovu. Všetci sme museli prejsť bezpečnostným zariadením. Súdili jedného 
mladého Róma. Pojednávanie netrvalo dlho, pretože sa obvinený priznal. Za slušné 
správanie a čistý  register dostal len podmienku. Na  súde sme sa ocitli  prvýkrát. Zo 
súdu sme si odniesli ponaučenie na celý život.“
                 Rebeka Šarinová a Peťa Šagátová, 7.B

19 .mája 2012 sme sa zúčastnili exkurzie do hlavného mesta Rakúska. Pani učiteľka 
Kováčiková v spolupráci s cestovnou kanceláriou El Greco zorganizovala exkurziu 
do Viedne. Poprechádzali sme sa po rozkvitnutých záhradách Schonbrunnu. Vi-
deli sme historické 
centrum Viedne so 
svojimi zaujímavými 
stavbami a rôznymi 
pouličnými atrak-
ciami. Dýchla na nás 
atmosféra tohto  mes-
ta. Jeden deň je však 
krátky čas nato, aby 
sme videli všetko. Tí, 
ktorí túžia cestovať, 
sa možno sem ešte 
vrátia. 

Ako sa staráme o životné prostredie
  Nechcem, aby to vyzeralo ako otrepaná fráza, 
ale každý z nás vie, že je dôležité, aby sme sa sta-
rali o našu Zem, naše prírodné bohatstvo, našu 
krásnu prírodu, vodu a vzduch, čo dýchame. 
Veľa sa o tom hovorí, rokuje, predkladajú sa 
rôzne zákony, strategické plány. Minister-
stvo životného prostredia pracuje na stratégii 
adaptačných opatrení na klimatické zmeny a 
do týchto plánov chce zapájať aj verejnosť.
   No v prvom rade sa treba o tom rozprávať 
s našimi deťmi, žiakmi. Od raného detstva 
je potrebné vplývať na deti rozhodnutiami 
nás dospelých, ako sa  správať voči prírode 
vôkol nás a chrániť si niečo, čo sa nedá kúpiť 
len tak v obchode. Vedieť im vysvetliť, prečo 
zahadzovať papiere do košov a nie na trávu, 
prečo recyklovať odpad, prečo je voda taká 
vzácna, hoci pokrýva asi 71% povrchu našej 
modrej planéty. To je len štipka otázok, na 
ktoré by sme mali vedieť odpovedať. Je to ťažké, 
keď v škôlkach a školách sa tomuto problému 
učitelia venujú a rodičia nerozvíjajú to, čo sa 
deti naučili. Preto sa skúsme spoločne aj my 
podieľať na tom, aby sme mohli žiť zdravšie a 
krajšie.
  Aj naša materská škola v Predajnej sa už dl-
hodobo venuje tomuto problému. Deti si 
rôznymi hrami, aktivitami s environmentálnou 
tematikou, činnosťami upevňujú poznatky o 
našej Zemi, vode, vzduchu, odpade. Spoločne 
recyklujeme tento odpad do na to určených 
košov, ktoré máme umiestnené aj v priestoroch 
MŠ. Vyrábame výrobky a výtvory z rôzneho 
odpadového materiálu. Samozrejme v rámci 
bezpečnosti a zdravia detí. Pokusmi zisťujeme, 
kedy je voda čistá, kedy znečistená, čo ju 
znečisťuje. Turistickými vychádzkami objavu-
jeme krásy prírody v našej obci. Deťom pripra-
vujeme, organizujeme rôzne zaujímavé besedy 
s odborníkmi na tému ochrany životného pros-
tredia. V našej škôlke nás navštevuje odborník, 
ochranca životného prostredia z NAPANT-u, 
pravidelne aj ujo jaskyniar, rybár i  odborníci 
pri príležitosti Svetového dňa vody, Dňa Zeme 
a pod. Taktiež nezabúdame ani na edukačné 
počítačové programy, s ktorými deti pracujú. 
Vytvárame si prezentácie v rámci eko-aktivít. 
Najviac ich zaujala prezentácia o „Smeťkovi“, 
ktorý pomáhal deťom pochopiť význam recyk-
lácie odpadu. 
 Všetko naše úsilie učiť deti čo je správne, je 
potrebné rozvíjať ďalej. Nedá sa to len naučiť 
a nechať  tak. Je to záležitosť na celý život - pre 
nás, pre ich zdravý život. Usilujme o to, aby to 
neostalo len pri tých otrepaných frázach, ale aby 
sa naše spoločné úsilie menilo na skutočnosť.         
                                  Mgr. Stanislava Michalková

ExKUrZIE 



KULTÚRNE ZVESTI

Blahoželáme v mesiaci
máj

50 rokov
Slávka Makkiová
Vladimír Vetrák

55 rokov
Milan Dunajský

60 rokov
Ondrej Demeter

Terézia Kuracinová
Tatiana Chromeková
Emília Molčániová

70 rokov
Anna Felbabová

Viera Kňazovická
Magda Michalčíková

80 rokov

Ján Tokár

Blahoželáme v mesiaci
 jún

50 rokov
Ján Babka

55 rokov
Magdaléna Rečlová
Katarína Ramajová

60 rokov
Ján Šanta

65 rokov
Rozália Fortiaková

75 rokov
Emília Fodorová
Ružena Bučková

         Narodili sa

Sofia Caliscibetová - 5. 1. 2012
Šimon Mesiarik - 22. 1. 2012
Sofia Grláková - 26. 2. 2012

Sofia Klinčíková - 19. 4. 2012

Opustil nás
Igor Lauko

Oznamy kultúrnej  komisie
•	 Pripomíname,	 že	 v	 našej	 obci	 sa	 aj	 tento	 rok	 budú	 konať	 „Dni obce“ v termíne              

od 3. do 5. augusta 2012. Piatok bude venovaný deťom. V sobotu sa bude konať súťaž 
vo varení guľáša a namiešaný bude aj bohatý kultúrny program. V nedeľu sa oslavy 
zakončia slávnostnou svätou omšou. O podrobnom programe osláv budete včas in-
formovaní.

•	 Komisia kultúry vyzýva občanov, aby svoje pripomienky, návrhy a kritiku k dianiu v 
obci vyjadrovali svojimi príspevkami v našich obecných novinách. Ďakujeme.

                     Božena Šulková

„Poďte sa s nami hrať!“ Toto heslo nieslo krásne podujatie, ktoré dňa 2. 
júna bolo venované deťom. Pripravili ho ochotní a zanietení ľudia kultúrnej, športovej 
a sociálnej komisie, ako aj  niek-
torí poslanci, nadšenci  MO Jed-
noty dôchodcov i  Zväzu turistov 
DHZ v Predajnej,  pracovníčky 
obecného úradu i pán Šuhajda. 
Sponzorsky prispela aj Prvá stavebná sporiteľňa v zastúpení Miriam Vozárovej. Celé 
podujatie sa konalo pod záštitou starostky  obce.
  Už pri vchode do športového areálu vítal deti krásny nápis lemovaný rôznymi roz-
právkovými motívmi, ktorý deti upozornil na to, aké rozprávky ich v rozprávkovom 
lese čakajú. Nakreslila ho a vymaľovala Veronika Kršteníková. Potom si deti vyzdvihli 
štartovacie preukazy, malé hračky a sladkosti a už sa mohli vydať na cestu do rozprávok. 
Cestou ich sprevádzali urastení  „mikimauzovia“. Prvé stretnutie bolo s lišiakom, ktorí 
im odovzdal chutné keksíky. Ďalej ich už vítal Jack a fazuľka, po ktorej sa už museli 
vyštverať až navrch kopca. Po splnení tejto úlohy už pokračovali k požiarnikovi Samo-
vi. Pri Popoluške s macochou museli preberať hrach s fazuľkou. Na ďalšej ceste ich 
čakal  Kremienok a Chocholúšik i  Pat a Mat. Pri medovníkovom domčeku si mohli 
odtrhnúť sladký medovník. Svoju zručnosť a odvahu si vyskúšali v streľbe z praku. Za-
bavili sa aj pri potápaní. Poslednou rozprávkou bola Snehulienka a sedem  trpaslíkov. 
Cesta rozprávkami skončila. Unavené a smädné deti dostali teplý hot-dog s čajíkom a 
mohli si zakúpiť aj chrumkavé hranolčeky s kečupom. A na záver všetkých odvážlivcov 
previezli na štvorkolkách ujo TonkoŽivický s Aďkom Babjakom. O túto atrakciu bol 
najväčší záujem, a tak šanteniu na štvorkolkách nebolo konca-kraja.
 O 13.30 hodine sa deň venovaný deťom  skončil. Aj keď nám počasie 

neprialo tak ako minulý rok, všetci sa dobre zabavi-
li, k čomu prispela aj veselá muzika, sladké odmeny 
a zaujímavé a príťažlivé súťaže.         Božena Šulková

1.jún–MDD



Aktivity Jednoty dôchodcov v Predajnej
O tom, že i my, seniori, sa podieľame na spoločenskom dianí v obci, svedčia naše akti-
vity. V januári sme sa zúčastnili vystúpenia skupiny Drišľak v Brezne. Vynikajúcu zába-
vu s občerstvením a tombolou sme si užili 21. februára 2012, keď sa pochovávala basa. 
Zaspievali sme si staršie hity a ľudové pesničky. Naše členky pani Cibuľová, Košíková, 
Kršteníková, Chamková, Pocklanová a Beraxová spestrili veľkonočnými dekoráciami a 
výšivkami  výstavku „Veľkonočný stôl“, ktorá sa uskutočnila 29.marca 2012. 
V apríli sme zorganizovali brigádu. Vysadili sme kvetiny na Kalvárii. Brigády sa 
zúčastnila pani Kazárová, Chamková, Pavlíková, Sedliaková, Pocklanová, Markusová 
a Beraxová. Priesady sme chodili polievať. Je nám však ľúto, že v našej obci sa nájdu 
mladiství vandali, ktorí ničia výsledky našej práce. 
Na mesiac máj sme mali naplánovaný výlet na Predajnianske slatiny. Vzhľadom na to, 
že ide o náročnejšiu túru, rozhodli sme sa pre inú alternatívu. 21. mája 2012 sme zor-
ganizovali výlet na Strelnicu. Opiekli sme si špekáčiky. Akcie sa zúčastnili aj hostia z 
Ligy aktívnych občanov Slovenska – pani Ľuba Štugnerová a pani Eva Hančáková. V 
príjemnej atmosfére sme sa dozvedeli, ako si treba udržiavať sviežu myseľ a pamäť, aby 
aj život v penzijnom veku bol plnohodnotný. Na záver tejto akcie sme si zaspievali a 15 
účastníkov odchádzalo domov v dobrej nálade. V máji sme ešte stihli navštíviť Divadlo 
J.G. Tajovského vo Zvolene. Skvelá komédia s vynikajúcimi hereckými aj športovými 
výkonmi v nás zanechala príjemný kultúrny zážitok. 
   V rámci osláv MDD sme sa zúčastnili akcie Zázračný les. Súčasťou bola Perníková 
chalúpka, ktorú vyrobila pani Pindiaková. Dobrá čarodejnica, pani Pocklanová, s 
pomocníčkou, pani Gajdošovou, dávali deťom rôzne úlohy podľa veku. Po splnení úlo-
hy ich odmeňovali medailami v podobe perníkových srdiečok a drobnými hračkami. 
   Na júl máme naplánovanú návštevu Ľupčianskeho hradu, Kališťa, Moštenice alebo 
Brusna. Autobus nám bude sponzorovať Obecný úrad v Predajnej. Na Dňoch obce Pre-
dajná pripravíme bufet s koláčikmi. Do konca roka sa ešte zúčastníme členskej schôdze 
s kultúrnou komisiou a  navštívime divadelné predstavenie. Výbor Jednoty dôchodcov 
zasadá raz do mesiaca, kde informuje o okresných a celoslovenských akciách. Zatiaľ 
sme sa z finančných dôvodov na žiadnej nezúčastnili.  
   Dúfam, že i nám, dôchodcom, svitne raz na lepšie časy a my si jeseň života  plnohod-
notne užijeme.                                                                                                  Janka Beraxová

Pripomenuli sme si...
Pamätné dni v máji
1. máj Sviatok práce
3. máj Svetový deň slobody tlače
4. máj Medzinárodný deň hasičov
6. máj Medzinárodný deň bez diét
8. máj Svetový deň Červeného kríža
9. máj Deň Európy
15. máj Medzinárodný deň mlieka
18. máj Medzinárodný deň múzeí
29. máj Medzinárodný deň susedov

Pamätné dni v júni
1. jún Medzinárodný deň detí
5. jún Medzinárodný deň 
 životného prostredia
7. jún Výročie Memoranda 
 národa slovenského
8. jún Medzinárodný deň oceánov
14. jún Svetový deň darcov krvi
27. jún Svetový deň veľrýb
29. jún  Medzinárodný deň Dunaja

V mesiaci júl si pripomenieme:
5. júl Sviatok sv. Cyrila a Metoda
6. júl Medzinárodný deň bozkávania
7. júl Deň čokolády
9. júl Medzinárodný deň za zničenie 
 malých a ľahkých zbraní
13. júl Medzinárodný deň hlavolamov
22. júl Deň rodičov
30. júl Medzinárodný deň priateľstva
V mesiaci august si pripomenieme:
6. august Svetový deň boja za zákaz 
 jadrových zbraní
12. august Medzinárodný deň mládeže
13. august Medzinárodný deň ľavákov
19. august Svetový humanitárny deň
23. august Európsky deň stalinizmu 
 a nacizmu
 Medzinárodný deň na obchod 
 s otrokmi a jeho zrušenie 
 (UNESCO)

VÝZVA
OKrESNÉHO rIADITEĽSTVA 

POLICAJNÉHO ZBOrU 
V BrEZNE

Polícia vyzýva občanov, aby venovali 
pozornosť podozrivým osobám, ktorých 
konanie by mohlo viesť k úmyselnému 
založeniu požiaru  zaparkovaných moto-
rových  vozidiel. V prípade akýchkoľvek 
zistených informácií k uvedenej trestnej 
činnosti, alebo k podozrivým osobám 
oznámte na telefónne číslo 158.

Tretia júnová nedeľa je venovaná všetkým ocinom a oteckom.V našej hek-
tickej dobe, keď čas plynie neskutočne rýchlo a pracovné povinnosti nám 
dávajú zabrať, si možno viacerí uvedomíme hodnotu fungujúcej a úplnej 
rodiny. Neúplné rodiny i rozvody sa stávajú každodennou realitou súčasnosti. 
Dôvody sú rôzne a  trpia hlavne deti. 
Mnohé si želajú bezstarost- nú  maminu 
a usmiateho  ocina, ktorý s nimi trávi čas 
rôznymi hrami. Ocina, ktorý občas výchovne zasiahne, pokarhá, vysvetlí. Nie 
všetkým sú však takíto ideálni oteckovia dopriati a povedzme si, ani nie všetci 
oteckovia sú úplne stopercentní. Všetkým tým oteckom, ktorí sa starajú o svoje 
rodinky želáme, aby im to vydržalo čo najdlhšie. 
Oslava Dňa otcov sa spája s menom washingtonskej obyvateľky a s rokom 
1910. Sonora Smart  Dodd bola presvedčená, že má mimoriadneho otca. Hen-
ry Jackson Smart bol veteránom občianskej vojny. Keď jeho žena po pôrode 
zomrela, sám vychoval šesť detí. Narodil sa v júni, preto voľba na oslavy prvého 
Dňa otcov v meste Spokane pripadla na 19. júna 1910. Jednotlivé štáty USA a 
organizácie začali robiť nátlak na Kongres, aby oficiálne vyhlásil Deň otcov so 
zámerom sláviť ho každý rok.V roku 1924 americký prezident Calvin Coolidge 
z tejto myšlienky urobil celonárodnú záležitosť. A nezaostáva ani Slovensko. 
Časopis Slovenka vyhlasuje každoročne čitateľskú anketu Otec roka. Veríme, 
že vo vašich rodinách je otcom roka práve ten váš manžel, ocino či starý otec. 

ZVESTI PRE OBČANOV

Deň otcov



ŠPORTOVÉ ZVESTI

Športová komisia
Beh na Kalváriu alebo Choď ako vieš

Za krásneho slnečného počasia sa 
nás na futbalovom ihrisku zišlo 25. 
Bol to beh určený pre všetkých, od 
škôlkarov až po dospelých účastníkov. 
Do súťaže sa nakoniec prihlásilo 17 
bežcov, ktorí boli rozdelení do jednot-
livých kategórií. Najmenší škôlkari be-
hali na ihrisku. Prvé miesto obsadila 
škôlkarka Miška Smitková. Z chlapcov 
– škôlkarov  ako prvý dobehol  Filip Lu-
beck. Najúspešnejšia spomedzi dievčat 
z prvého stupňa bola Lucka Bakšová. Z 
chlapcov bol najrýchlejší Lukáš Lehoc-
zký. Spomedzi dievčat druhého stupňa  

najlepšie zabehla  Zuzka Longauerová a z chlapcov získal prvé miesto  Tomáš Longauer.
Dospeláci mali bežať na Kalváriu a späť. Avšak pred začiatkom  akcie nás upozornili, že 
na  takom mieste by sa bežať nemalo. Nakoniec sme sa rozhodli trasu zmeniť. Bežalo sa 
len popod Kalváriu. 
V kategórii do 40 rokov zo žien mala najlepší čas Marika Bakšová a z chlapov Mi-
chal Lubeck. V kategórii nad 50 rokov mala najlepší čas Anka Čunderlíková a z 
chlapov Dezider Smitka.

Napriek krásnemu počasiu a voľ-
nému dňu nás, bohužiaľ, prišlo na 
túto zaujímavú akciu menej, ako by 
sa dalo čakať. Ešte pred pár rokmi 
deti nesedeli doma za počítačom  
či pred televíznou obrazovkou. 
Svoj voľný čas trávili vonku, na 
čerstvom vzduchu, na ulici s ka-
marátmi, v prírode... Nečudujme 
sa, že teraz sú na bežnom po-           
riadku chrípkové prázdniny. Po-
hyb na čerstvom vzduchu, to je 
naše zdravie!            Dezider Smitka

Turistický klub Predajná
Hviezdicový výstup na Hrb – Ľubietovský Vepor
Turisti mali zraz ako 
vždy pod horou. Bola 
veľká hmla, všetko 
naokolo bolo do nej 
ponorené, a to asi 
odradilo od túry veľa 
turistov. No tí, čo 
prišli, neoľutovali. 
Keď sme vyšli na 
Kačku, tam už bolo 
krásne, obloha bez 
obláčika a pod nami 
more z hmly. Bol to 
úchvatný pohľad. Ces-
ta nám plynula rýchlo. Ani sme sa nenazdali a boli sme na Žliebkach, kde si pravidelne 
opekáme.
Posilnení sme kráčali na Hrb. Aj tento rok prišli turisti z  z Brusna, zo Štiavničky a z 
Lopeja. Niektorí prišli na bicykloch, väčšina však pešo. Keď sme sa posilnili a oddýchli 
si, vystúpili sme na skalný Ľubietovský Vepor a odtiaľ sme sa plní krásnych zážitkov 
pobrali domov.                Dezider  Smitka, predseda športovej komisie

SŠ – SOŠ  Laskomerského 3,   
977 46  Brezno    

INFOrMÁCIA  
O ŠTÚDIU
2012/2013

SOŠ ponúka pre absolventov 
3 - ročných učebných odborov 
možnosť doplniť si vzdelanie 

a získať maturitné vysvedčenie 
v týchto odboroch:

Nadstavbové štúdium v dennej 
forme - dĺžka štúdia 2 roky:

spoločné stravovanie 6424 L  

Externé štúdium vo večernej 
forme – dĺžka štúdia 3 roky:

prevádzka obchodu  6411 L
strojárstvo 2414 L 01

- výroba, montáž a opravy 
prístrojov, strojov a zariadení

Štúdium je bezplatné

Bližšie informácie nájdete :
www. ssbrezno.edupage.org.

048/630  40 36
048/630  40 38
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