
Uznesenia 
zo zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Predajná, 
ktoré sa konalo

 dňa 25. júna 2018

ročník 19    5/2018

Komunálne voľby 
sa uskutočnia  v sobotu 10. novembra 2018 

v čase od 7. do 22. hod. 

Zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce

1. Tatiana Čontofalská, Ing., 52 rokov, starostka obce Predajná

Zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:

1. Martin Bukovec, 39 rokov, masér, nezávislý kandidát
2. Anežka Búdová, 56 rokov, nezamestnaná, nezávislá kandidátka
3. Ján Črep, 27 rokov, elektrikár, SMER-Sociálna demokracia
4. Petra Hazuchová, 41 rokov, predavačka, nezávislá kandidátka
5. Jana Kohútová, Ing., 53 rokov, hlavná ekonómka, nezávislá kandidátka
6. Ľuboš Ofúkaný, 46 rokov, tavič-operátor, SMER-Sociálna demokracia
7. Eva Pocklanová, 36 rokov, učiteľka MŠ, nezávislá kandidátka
8. Dezider Smitka, 70 rokov, dôchodca, nezávislý kandidát
9. Marta Veselovská, 60 rokov, ekonómka, nezávislá kandidátka

 

17. novembra   Lampiónový sprievod   
od 17.00 hod. sprievod ulicami Predajnej • punč v areáli školy • hry pre najmenších 
v telocvični

24. novembra  Predajnianska zabíjačka 
Námestie Juraja Pejku o 13.00 hod. •  zabíjačkové hody • predaj ručne vyrobených 
výrobkov a rôznych dekorácií

6. decembra   Príchod sv. Mikuláša 
Námestie Juraja Pejku

8. decembra   Spevácke vystúpenie Hany Servickej 
Známa ľudová speváčka s nezameniteľným hlasom vystúpi v Kostole Zjavenia Pána 
Predajná o 17.00 h 

17. decembra  Beseda s Karolom Kaliským
Spoločenský dom v Predajnej o 18.00 hod. • film Nesmrteľný les – aj o zaujímavos-
tiach z natáčania
     

Uznesenie č.225/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 
II. polrok 2018.

Uznesenie č.226/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná (OZ)
I. Určuje v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. 
p. jeden viacmandátový volebný obvod, v ktorom 
sa v novembri 2018 budú voliť poslanci obecného 
zastupiteľstva. Viacmandátový volebný obvod sa 
zhoduje s územím obce.
II. tvorí v zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 346/1990 
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. 
p. jeden jednomandátový volebný obvod pre voľ-
by starostu obce, ktoré sa budú konať  v novembri 
2018.
III. žiada starostku obce zverejniť v zmysle § 9 
ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgá-
nov samosprávy obcí v z. n. p. určenie volebného 
obvodu a určenie počtu poslancov, ktorí sa majú 
vo volebnom obvode voliť v novembri 2018.

Uznesenie č.227/2018
OZ určuje
a) V zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 9 
poslancov obecného zastupiteľstva obce Pre-
dajná na celé volebné obdobie 2018-2022.

b) V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a z 
dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z 
verejnej funkcie starostu, starostovi obce Pre-
dajná na celé funkčné obdobie 2018-2022 roz-
sah výkonu funkcie starostu na plný úväzok.

Uznesenie č.228/2018
OZ berie na vedomie Správu hlavnej kontrolór-
ky z kontroly vybavovania žiadostí, sťažností a 
petícií za rok 2017 bez pripomienok.

Uznesenie č.229/2018
OZ berie na vedomie Správy o činnosti komisií 
pri OZ za I. polrok 2018 bez pripomienok.

Uznesenie č.230/2018
OZ schvaľuje
a) odmeny členov komisií a poslancov podľa zá-

sad odmeňovania poslancov a komisií pri OZ 
podľa prílohy č. 1 zápisnice.

b) odmenu Ing. Miroslave Vaisovej, hlavnej kon-
trolórke obce za obdobie 1. polrok 2018 vo 
výške 30% z úhrnov mesačných platov plat-
ných pre rok 2018.

Uznesenie č.231/2018
OZ schvaľuje úver vo výške 180 486,60 €, na    
projekt „Komunitné centrum Predajná“, v člene-
ní: 
• Prostriedky NFP: 171 462,27 €  - bude jednora-

zovo splatený po prijatí prostriedkov z európ-
skych štrukturálnych a investičných fondov 
(ESIF).

• Vlastné zdroje 9 024,336 € - obec bude postup-
ne splácať .

Uznesenie č. 232/2018
OZ
a) berie na vedomie informácie starostky obce:
- o osadení 6 ks solárnych lámp, z toho 5 ks na 

cintoríne a 1 ks pri rodinnom dome Bevilaqua,
- o zbere nebezpečného odpadu v mesiaci júl,
- o  príprave podkladov na dodatok č. 3 územ-

ného plánu obce (ÚPN).
b) schvaľuje vypracovanie Doplnku ÚPN  obce 

Predajná č. 3.

Pripravujeme a pozývame
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Uznesenie č.235/2018
OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie II. - zme-
nu rozpočtu v súlade s § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy v z. n. p.  použitie prostriedkov z 
rezervného fondu vo výške 15 tisíc € na úhradu 
kapitálových výdavkov:
- 10 tis. € -  doplnenie projektu ČOV,
- 2 tis. € – stavebný dozor k projektu Komunitné 

centrum, 1 tis. € – autorský dozor k projektu 
Komunitné centrum,

- 2 tis. € – komín a schodisko MŠ.

Uznesenie č.236/2018
OZ schvaľuje navýšenie úveru o 30 000 € na pro-
jekt „Obnova obalových konštrukcií MŠ v obci 
Predajná – zníženie energetickej náročnosti“, na 
celkovú výšku 183 138,96 €, v členení: 
• Prostriedky NFP: 145 482,01 €  - bude jednorazo-

vo splatený po prijatí prostriedkov z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov (ESIF).

• Vlastné zdroje 37 656,95 € - obec bude postup-
ne splácať 5 rokov.

Uznesenie č.241/2018
OZ berie na vedomie informáciu ekonómky 
obce k Bilancii príjmov a výdavkov k 30. 6. 2018 
bez pripomienok. 
Bežné príjmy:  544 294,85 €
Bežné výdavky: 445 596,83 €
Prebytok bežného rozpočtu:    98 698,02 €
Kapitálové príjmy:         546,40 €
Kapitálové výdavky:     3 807,58 €
Schodok kapitálového rozpočtu:        -3 261, 18 €
Príjmové finančné operácie:           177,15 €
Výdavkové finančné operácie:    10 146,00 €
Schodok rozpočtu fin. operácií:    -9 468,85 €

Uznesenie č.242/2018
OZ berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky k 
hospodáreniu obce k 30. 6. 2018 bez pripomienok.

Uznesenie č.243 2018
OZ berie na  vedomie Správu hlavnej kontrolór-
ky ku kontrole hospodárenia obce pri prevádz-
kovaní Spoločenského Domu bez pripomienok.
Uznesenie č.244/2018

OZ schvaľuje
a) prebytočnosť a neupotrebiteľnosť majetku 

obce podľa prílohy č. 4 zápisnice,
b) vyradenie neupotrebiteľného a prebytočného 

majetku obce podľa odporúčania Vyraďova-
cej a škodovej komisie a v súlade s Čl. 6 Zásad 
hospodárenia obce Predajná. 

Uznesenie č.245/2018
OZ
a) zamieta prenájom obecných priestorov v Spo-

ločenskom Dome na výučbu latinsko-americ-
kých a štandardných tancov. 

b) odporúča prenájom priestorov v Základnej 
škole alebo v telocvični v Predajnej.

c) zamieta žiadosť o prenájom priestorov pre 
poskytovanie služieb fyzioterapeuta a maséra, 
nakoľko obec nemá vhodné priestory pre taký-
to druh činnosti. Žiadateľovi odporúča osloviť 
podnikateľské subjekty v obci o poskytnutie 
vhodných priestorov na prenájom.

Uznesenie č.246/2018
OZ žiada starostku obce o prešetrenie vlastníc-

kych vzťahov parcely KN-c 670/9, ktorého výluč-
ným vlastníkom je obec Predajná. 
Uznesenie č.247/2018
OZ zamieta žiadosť ZŠ s MŠ o pridelenie kapitá-
lových výdavkov a navýšenie pridelených finan-
čných prostriedkov o 500 € na kúpu panvice do 
školskej jedálne.
Uznesenie č. 248/2018
OZ schvaľuje
a) vypracovanie návrhu doplnku ÚPN č. 3 a zmlu-

vu o dielo s firmou Int- Ext s.r.o., B. Bystrica,
b) Presun Finančných prostriedkov vo výške 3 

800 € na úhradu vykonaných zmien č.3 z re-
zervného fondu.

Uznesenie č.249/2018
OZ
a) schvaľuje žiadosť Klubu biatlonu Predajná 

odpredaj vyradeného majetku – vozidlo Praga 
V3S za cenu 1,00 €.

b) berie na vedomie informácie starostky obce o:
- Získaní dotácie z Ministerstva školstva SR vo 

výške 134 384 € na projekt: Rekonštrukcia te-
locvične /elektroinštalácia, sociálne zariadenie, 
palubovka/,

- Podaní žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku v operačnom programe 
Ľudské zdroje: Podpora opatrovateľskej služby 
v obci Predajná.

Uznesenia 
zo zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Predajná, 
ktoré sa konalo

 dňa 25. júla 2018

Uznesenia 
zo zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Predajná, 
ktoré sa konalo

 dňa 13. septembra 2018

Bežný rozpočet Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutočnosť  
k 30. 6. 2018 % plnenia

Príjmy obce 923 679 950 605 516 450,42 54,3
Príjmy ZŠ 47 000 47 000 27 844,43 59,2
Príjmy súčet obec +škola 970 679 997 605 544 294,85 54,6
Výdavky obce 391 918 408 129 195 029,77 47,8
Výdavky ZŠ s MŠ 519 240 568 776 250 567,06 44,1
Výdavky súčet obec+škola 911 158 976 905 445 596,83 44,5
Výsledok hospodárenia +59 521 +20 700 +98 698,02
Kapitálový rozpočet
Príjmy 0 500 546,40 109,3
Výdavky obce 28 000 12 204 3 807,58 31,2
Výdavky ZŠ 9 000 2 100 0 -
Výdavky súčet obec+škola 37 000 14 304 3 807,58 26,6
Výsledok hospodárenia -28 000 -13 804 -3 261,18 -
Finančné operácie
Príjmy 0 13 736 177,15 1,3
Výdavky 20 300 20 330 10 146 49,9
Výsledok hospodárenia -20 300 -6 594 - 9 968,85 -

Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2018

Z historického kalendára
V roku 2018 si pripomíname sté výročie prijatia Deklarácie slovenského 
národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine, ktorou sa 
predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu 
národov a k vzniku samostatného česko-slovenského štátu. 

Československá republika bola vyhlásená 28. októbra 2018. Prvým prezidentom sa stal Tomáš 
Garrigue Masaryk. O vznik ČSR sa zaslúžil okrem iných aj Slovák  Milan Rastislav Štefánik. 
Demokratický politický vývoj v Československu ukončil v roku 1938 Mníchovský diktát, kedy   
osud republiky  spečatili predstavitelia Francúzska, Veľkej Británie, Talianska a Nemecka. 
100 rokov uplynulo aj od ukončenia 1. svetovej vojny. Nemecko kapitulovalo 11.novembra 
1918. Už niekoľko rokov sa na počesť padlých vojakov každoročne 11. novembra o 11.00 
hodine rozozvučí zvon mieru takmer v každom meste a v každej obci Slovenska.   
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Michaela Vaníková. Redakčná p. Božena Šulková, 
Eva Pocklanová, Anna Čunderlíková, Lucia Smit-
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Strelnica Šimáň v Predajnej sa stala 
v sobotu 6.10.2018 dejiskom maj-
strovstiev okresu v branno-športo-
vej hry mladých hasičov „PLAMEŇ 
2018.“ Súťaž bola organizovaná 
Územným výborom Do-brovoľnej 
požiarnej ochrany SR a Dobrovoľ-
ným hasičským zborom Predajná. 
Za ukážkového, takmer letného sl-
nečného počasia, mladí hasiči vo 
veku od 5 – 16 rokov plnili na trati 
dlhej od 1,5 km do 2,5 km /podľa 
kategórie starší či mladší/ rôzne 
úlohy ako bol hod granátom na cieľ, 
prekonanie prekážky na lane, pre-
skok vodnej priekopy, zhadzovanie 
plechoviek ručnou striekačkou, ur-
čovanie vecných hasičských pros-
triedkov, poznanie optických signálov, streľba zo 
vzduchovky, triafanie kuželov rozvinutím hadice, 
ošetrenie zraneného a poskytnutie prvej pomo-
ci....
Spolu sa za náš okres zaregistrovalo 19 súťažných 
5 členných družstiev, ktoré sa vydali na trať plniť 
spomínané úlohy. Niektorým sa darilo viac, nie-
ktorým menej. Pre nás je ale potešujúce, že v kate-
górii mladších chlapcov 1.miesto obsadili a maj-
strami okresu v hre PLAMEŇ 2018 sa stali naši 
žiaci z Predajnej.
Menovite: Mário Stieranka , Patrik Živor, Sebas-
tián Pavlovský, Michal Holka /všetci 6.roč./ a 
Samuel Pršanec /5.roč./.  Chlapcom srdečne gra-

najkrajšie jabĺčko
V sobotu 27. októbra bola v poobedných 
hodinách v priestoroch Spoločenského 
domu v Predajnej otvorená výstavka jesen-
ných plodov. Miestni pestovatelia doniesli 
svoje záhradné skvosty – obrovské tekvice, 
sladkú cviklu, koreňovú zeleninu, ale aj 
červené jablká a sladké hrušky. Súčasťou 
výstavky bola aj súťaž o najkrajšie jablko 
a najkrajšiu hrušku. Ovocie do súťaže pri-

niesli Janko Markus, Vojtech Kuracina, Ján Alberty, Margita Flašková, Jozef Rotter, Anna 
Košíková, Elenka Chamková, Ján Fekiač  a Zitka Minarovjechová.  Titul Najkrajšie jabĺčko 
získalo jablko   Jozefa Rottera. Na  2.mieste boli jabĺčka Vojtecha Kuracinu a na 3.mieste 
jablká Jána Fekiača. Najkrajšie hrušky boli od ovocinárov -  Jána Fekiača (1. miesto),  Voj-
techa Kuracinu (2. miesto)  a Zitky Minarovjechovej (3. miesto). Jablká a hrušky hodnotilo 
45 občanov, ktorí sa prišli na výstavku pozrieť.  Chuťové poháriky potešila aj ochutnávka 
jesenných plodov. Estetickú kulisu dotvárali práce detí a žiakov materskej a základnej školy.
 I výstavka predajnianskych pestovateľov potvrdila starú známu pravdu, že  jeseň hýri nielen 
farbami, ale aj rôznymi chuťami a vôňami. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa podelili s 
verejnosťou s plodmi svojej záhrady. 

október 
– mesiac úcty k starším

Pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k star-
ším členovia kultúrnej komisie pozvali obyva-
teľov obce Predajná na kultúrny program na-
plánovaný pri tejto príležitosti. 
Prítomných privítala pani Šulková. Slávnost-
ným prejavom sa tejto generácii občanov pri-
hovorila starostka obce Predajná pani Tatiana 
Čontofalská. Žiaci základnej školy potešili 
svojich starých rodičov  programom uvitým z 
básničiek, pesničiek a tanca. Po nich nasledo-
valo predstavenie BISŤU DEDINA - VOĽBY 
v podaní DOS Ráztočan. Autorkou scenára a 
režisérkou veselohry je Zuzka Vaníková. 
Diváci si oddýchli, zabavili sa a pri scénkach zo 
života im slzy smiechu  tiekli po tvári. 

tulujeme a sme na nich hrdí, že vzorne reprezen-
tovali našu DHZ, ZŠ a obec.
Súťaže sa zúčastnilo viac ako 100 detí a 30 uspo-
riadateľov, rozhodcov, trénerov, rodičov a pomoc-
níkov. Takéto podujatie, ak má byť na úrovni, si 
vyžaduje úsilie mnohých dobrovoľníkov. Nám, si 
myslím, sa podarilo všetko zvládnuť na výbornú a 
všetci účastníci boli nadmieru spokojní s organi-
záciou pretekov. Touto cestou mi dovoľte sa poďa-
kovať v mene velenia DHZ ľuďom, ktorí nám ne-
zištne pomohli: Klubu biatlonu Predajná M. Ka-

zárovi za zapožičanie priestorov a 
materiálu strelnice, Jednote dôchod-
cov Predajná, M. Boberovej, A. Čun-
derlíkovej, M. Rečlovej za prípravu 
jedla pre účastníkov, dobrovoľníkom 
Ž. Púchyovej, D. Vallovej, T. Vallovi, 
D. Smitkovi, N. Pavlovskej, L. Pav-
lovskej, Pal. Tokarčíkovi, A. Búdovej, 
členom ÚzV DPO SR R. Rusovej, O. 
Rusovi, M.Smigurovi, O. Bučkovi, P. 
Marčokovi a ostatným rozhodcom a 
zdravotníčkam, vedeniu ZŠ s MŠ M. 
Vaníkovej, K. Šagátovej za pomoc 
pri nábore chlapcov na preteky. Čle-
nom DHZ  Predajná J. Šatarovej, L. 
Goralovej, L. Stierankovej,  V. Múko-
vi, M. Rapčanovi, R. Merešovi , B. 
Skalošovi a M. Goralovi za prípravu 

tratí a všetkého potrebného. Ďakujeme a prajeme 
si, aby sa našlo čoraz viac takýchto ľudí s dob-
rým srdcom. Prajeme Vám veľa zdravia. Na záver 
môžeme skonštatovať, že sme spolu s mladými 
hasičmi prežili jeden úžasný deň, kde sme doká-
zali, že vieme deti naučiť aj niečo iné ako sedieť 
doma a hrať sa s mobilmi. Vieme v nich prebudiť 
záujem o šport, že ich vieme naučiť spoznať krásu 
a poslanie „hasičiny,“ ale aj naučiť ich pre život 
veci ako je poskytnutie prvej pomoci a pod.  Nám 
v Predajnej sa to podarilo a naše deti nás odmeni-
li najúžasnejšie ako mohli – prvenstvom. Sme na 
nich hrdí.                   Za DHZ Predajná Ľ.Ofúkaný

Foto M. Boberová

„Plameň 2018“ 
v našich rukách

O Z N A M
Domáci majstri, ktorí chcete pre-
dávať svoje výrobky na Predajnian-
skej zabíjačke, príďte sa nahlásiť na 
Obecný úrad v Predajnej. 

INZERCIA
Predám pračku zn.Elektrolux. Šírka 60 cm, plnená spredu. Telefón: 0903 047 741

Predám bojler – objem 30 litrov. Telefón: 0903 047 741
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JEdNOtA dôChOdCOv NA SlOvENSkU - Základná organizácia Predajná

Dňa 25.7.2018 ZO JDS Predajná naplánovala 
výlet na Pieniny. Aby cesta bola zaujímavejšia, 
vodič autobusu pán Valach nám vybral trasu cez 
Vysoké Tatry. Skutočne bola dobrá viditeľnosť a 
majestátne hory sme obdivovali z autobusu. V 
Červenom Kláštore sme na hlavnom prístavis-
ku zakúpili vstupenky. O krátku chvíľu sme už 
nasadli do pltí. Každá plť mala dvoch pltníkov, 
skúsenejší bol vpredu. Jeho úlohou bolo okrem 
navigovania plte, oboznamovať cestujúcich o tra-
se. Náš sprievodca bol veľmi vtipný. Porozprával 
nám o histórii pltníctva, ktorá sa začala v 19. sto-

PoSeDenIe nA STRelnICI
Členovia ZO JDS Predajná sa už tradične stretávajú raz do roka na Strel-
nici Šimáň. Je to akcia pre starých rodičov a vnúčatá, preto ju pod názvom 
„Opekačka na strelnici“ organizuje výbor ZO prvý prázdninový mesiac. 
Tohto roku to bolo už siedmykrát. Stretli sme sa 12.7.2018 nie na opekač-
ke, ale náš člen, pán Vojtech Kuracina, pripravil pre všetkých zúčastne-
ných vynikajúci guľáš. Zišli sme sa v hojnom počte, bolo nás aj s vnúčata-
mi  viac ako štyridsať. Chceme sa poďakovať pánovi Ivanovi Čumovi, že 
priviezol aj členky, ktoré majú problémy s chôdzou. 
Na Strelnici to vyzeralo ako na hostine, lebo takmer každý niečo pri-
niesol. Počasie bolo nádherné. Niektoré staré mamy si nazbierali liečivé 
bylinky. V priateľskom rozhovore sa nám čas rýchlo míňal. Nálada bola 
dobrá, nakoniec sme si aj zaspievali.
Veľmi si ceníme, že medzi nás prišiel aj pán farár Piekut. Akcia sa vyda-
rila. Ďakujeme pánovi Mariánovi Kazárovi, že nám umožňuje stretávať 
sa na Strelnici v krásnom prostredí prírody.                    Margita Beraxová

14. storočí kartuziáni. V 18. storočí ho obývali 
kamalduli. Meno dostal podľa červenej strechy.
Tu pôsobil aj lietajúci mních Cyprián, ktorý bol 
vynikajúcim botanikom a liečiteľom. Vytvoril 
Herbár, ktorý obsahuje 283 exemplárov. Zazna-
menal aj poznatky o chorobách  a ich prekonáva-
ní. Mnísi tu žili asketickým životom. Venovali sa 
hospodárstvu, včelárstvu, pestovaniu kultúrnych 
plodín, liečivých bylín a ovocných stromov. Boli 
rozdelení podľa postavenia v ráde. Vyššie posta-
vení obývali budovu kláštora. Nižšie postavení 
mnísi bývali v malých kamenných domčekoch 
pri kláštore a robili sluhov. V múzeu sme videli 
pôvodné obydlia služobníctva, zachovalé pôvod-
né laboratórne zariadenia, rôzne liečivé zelinky a 
zachovalé mníšske oblečenia. Dozvedeli sme sa 
veľa zaujímavých vecí o živote v Červenom Kláš-
tore v minulosti. 
Cesta späť viedla cez Kežmarok a Poprad. Krát-
ku prestávku sme si urobili v obci Hybe, kde sme 
navštívili našu rodáčku pani Valiku rod. Čumo-
vú.  Domov sme sa vracali so spevom, spokojní a 
plní nových prekrásnych zážitkov.      
                    Margita Beraxová 

ročí splavovaním dreva cez Duna-
jec a Wislu až 
k Baltskému moru. Pltníci mali 
ozdobené klobúky morskými 
mušľami, lebo po každom splave 
si pltník prišil jednu mušľu a podľa 
ich počtu bolo jasné koľkokrát ab-
solvoval cestu k moru. Upozornil 
nás na dĺžku a trvanie splavu - 10 
km a čas jeden a pol hodiny. Počas 
cesty nám hovoril názvy jednot-
livých skalných brál a oboznámil 

nás s povesťami o nich. Na začiatku to boli Tri 
koruny s menami Katarína, Barbora a Mária. 
Skala Ostrá vyzerala hrozivo. Nasledovali bralá 
Siedmych mníchov a Mníška. Najužšie miesto 
na rieke sa volá Jánošíkov skok a najkrajší vrchol 
Sokolica je na území Poľska. Z pltí sme vystúpili 
v Lesnici, odkiaľ sme pokračovali peši alebo  na 
koči ťahanom koňmi na parkovisko, kde nás ča-
kal autobus. Po krásnom zážitku nás čakal obed v 
penzióne Daniela. 
Nasledovala ďalšia časť programu – Múzeum 
v  Červenom Kláštore. Tento kláštor založili v 

11. júna 2018 sa uskutočnili Krajské športové hry seniorov v Brezne. 
Súťažili športovci z ôsmich okresov  /Brezno, Detva, Krupina, Revúca, 
Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom/. Muži mali možnosť 
vybrať si štartovať zo siedmich disciplín, ženy zo šiestich. Našu ZO 
reprezentovali T.Bučková, A.Čunderlíková, Š.Macko, D.Smitka. Všetci 
účastníci sa snažili vybojovať tie najlepšie miesta na športovom ihrisku 
v Brezne. Vyhrali tí najlepší. Prvé miesto získal okres Brezno. K tomuto 
umiestneniu sa pričinili aj naši športovci so svojimi výkonmi.  Terézia 
Bučková získala  zlatú medailu v hode ručným granátom na cieľ. Anna 
Čunderlíková získala  striebornú medailu  v behu na 50 m a bronzovú 
medailu  v behu na 100 metrov. Štefan Macko vybojoval striebornú 
medailu v  streľbe zo vzduchovky.
Ďakujeme za reprezentáciu a srdečne gratulujeme.
                                                                                            Ing. Mária Boberová

PIenIny A SPlAv DunAJCA

KRAJSKÉ  ŠPoRTovÉ  HRy  SenIoRov
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SenIoRI v bAnSKeJ ŠTIAvnICI
Banská Štiavnica ležiaca uprostred Štiavnických vrchov na strednom Slovensku je mestom zaradeným 
do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Bývalé banícke mesto je jedným z najkrajších a historicky 
najzaujímavejších miest na Slovensku. Pamiatky v historickom centre mesta sú súčasťou mestskej pa-
miatkovej rezervácie, kde sa nachádza 360 pamiatkových objektov. Naša ZO JDS navštívila toto mesto 
13. 9. 2018.
 Najskôr sme zamierili  do obce Svätý Anton, ktorá je známa barokovo- klasicistickým kaštieľom. Ten 
je zaujímavý nielen zvonku, ale i znútra. Kaštieľ ukrýva výnimočnú zbierku obrazov, umeleckých pred-
metov a remeselných výrobkov z rôznych krajín sveta. Prešli sme 26 historických miestností, kaplnku, 
oratórium a obdivovali sme poľovnícku expozíciu.  Ďalej sme sa autobusom presunuli neďaleko do 
Štiavnických Baní, kde sme  do bane „fárali“ v Banskom múzeu v prírode /vyzbrojení nepremokavý-
mi plášťami, prilbami a poriadnymi baterkami/. Nezabudnuteľný zážitok. Už trochu unavení sme si 
posedeli, naobedovali a občerstvili sa v Reštaurácii Gallery na Trojičnom námestí v Banskej Štiavnici. 
Pokračovali sme exkurziou Mineralogickej expozície-Berggericht. Obdivovali sme minerály z celého 
sveta. Sme hrdí na nášho rodáka Jána Králika, pretože  zlato z Aljašky v jednej z vitrín daroval múzeu 
práve on. Nakoniec sme stihli aj posledný vstup do Banskoštiavnického betlehema /tak sme to mali aj 
naplánované/. Je to krásny, najväčší drevený pohyblivý betlehem na Slovensku.
Deň bol náročný. Všetci šťastní, že sme videli a absolvovali rôzne pozoruhodnosti v inom regióne 
Slovenska nastúpili sme do autobusu /Schniererbus/ a p.šofér Venclík nás v poriadku dopravil do Pre-
dajnej.                                                                                                                                             Ing. Boberová
                     

 TAnCovAČKA

Ak niekto pochybuje o tom, že starší ľudia 
sa nevedia baviť pri hudbe, tak akcia ktorá 
sa konala 6.septembra  2018 v „ pohostin-
stve u Jara“ to určite vyvráti. Do tanca nám 
vyhrávala skupina Horec. Tí, ktorí prišli, 
určite neoľutovali. Nálada bola skvelá. Zdat-
nejší sa vytancovali, a my ostatní sme sa tiež 
bavili a všetci sme odchádzali spokojní. Aj 
touto cestou sa chceme poďakovať p. Mi-
chalčíkovi za poskytnutý priestor, kapele za 
dobrú náladu, krčmárke Ivanke za obsluhu. 
Dúfame, že sa takáto akcia zopakuje.
                                            Rózka Fortiaková

tURIStICkÝ ZRAZ SENIOROv
Seniori ZO JDS Predajná dňa 05.09.2018 zavítali do blízkej Podbrezovej, kde sa konal XVIII. ročník 
Okresného  turistického zrazu seniorov 2018. V nových tričkách žltej farby /s logom JDS a názvom 
Predajná/ žiarili ako slniečka. Taká bola aj atmosféra akcie – veľmi priateľská a príjemná. Našu orga-

nizáciu prišla povzbudiť k turis-
tike pani starostka Ing. Tatiana 
Čontofalská. V Dome kultúry 
ŽP sa konalo otvorenie, prího-
vory hostí a kultúrny program. 
Účastníci zrazu si mohli vybrať 
zo štyroch variantov programu. 
Po absolvovaní hlavnej čas-
ti sa všetci seniori zišli znovu 
v Dome kultúry ŽP, kde bolo 
vyhodnotenie podujatia. Sa-
mozrejme nechýbala prestávka 
na občerstvenie a posedenie s 
priateľmi z celého okresu.
                     Ing. Mária Boberová

ZO JdS vO ZvOlENE
Členovia našej organizácie aj s vnúčatami 
dňa 15. augusta navštívili mesto Zvolen, 
kde absolvovali bohatý program. Najprv 
autobus smeroval do  ARBORÉTA  BO-
ROVÁ HORA. Tu je sústredených viac ako 
450 druhov ihličnatých a listnatých drevín 
a viac ako ich 1000 rôznych foriem a kulti-
varov. Okrem zbierky drevín zaujala aj naj-
väčšia zbierka ruží na Slovensku a zbierka 
kaktusov. Arborétum je univerzitným pra-
coviskom Technickej univerzity vo Zvolene 
a má rozlohu takmer 50 ha. Ďalšou  našou 
zastávkou bol ZVOLENSKÝ ZÁMOK. Ten-
to objekt dal postaviť uhorský kráľ Ľudovít 
z Anjou v poslednej tretine 14.storočia na 
mieste staršej kúrie. Stavba patrí medzi tzv. 
kastelové hrady. V súčasnosti sú v hlavnej 
palácovej časti umiestnené expozície a de-
pozitáre SNG /Obrazáreň/. Mali sme mož-
nosť obdivovať Zámockú kaplnku, Kráľov-
skú sieň s kazetovým stropom a portrétmi 
panovníkov a Rytiersku sieň. Najviac sa 
najmenším páčilo v LESNÍCKOM A DRE-
VÁRSKOM MÚZEU. Vo svojich fondoch z 
lesníctva, drevárstva, mykológie, histórie, 
archeológie, numizmatiky a národopisu má 
vyše 46 000  predmetov.
Výlet bol veľmi poučný, pretože väčšina zú-
častnených bola na týchto miestach prvý-
krát.                                                    Ing. Boberová

oKTÓbeR – meSIAC ÚCTy K STARŠÍm
Členovia výboru ZO JDS Predajná už niekoľkokrát navštívili Denný stacionár IMPULZ v Nemeckej. 
Tu sa schádzajú starší občania z Nemeckej i blízkeho okolia, teda i naše občianky. 16.10.2018 sme tak 
urobili pri príležitosti mesiaca októbra – úcty k starším. Pridali sa k nám i žiačky tretieho ročníka ZŠ 
s MŠ v Predajnej -  Bianka Beraxová, Bronka Čipková, Laurika Pocklanová a Sofinka Vašová. Krátky 
program otvorila naša predsedníčka p. Boberová milým príhovorom, pri ktorom sa zarosilo nejedno 
oko. Potom vystúpili dievčatá so svojimi básničkami a spevom. Báseň o zrelom veku predniesla p. 
Fortiaková. Bolo to opäť milé stretnutie s klientkami tohto zariadenia a milým personálom, ktoré nás 
obohatilo navzájom. Želáme  im do budúcna najmä veľa zdravia a pekných dní.      Rozália Fortiaková

ZdRAvIE SENIOROv
JDS v Predajnej usporiadala dňa 9. októbra zdravotnú prednáš-
ku, na ktorú pozvala predniesť o zdraví a prevencii Mgr. Evku 
Kňazovickú. Týkala sa všetkých nás seniorov, ale aj mladších. 
Prednáška bola o artróze a degenerácii kĺbov pred operáciou a 
po operácii. Na kĺby a všeobecne pre zdravie odporúčala pre-
chádzky a bicykel. Aj stravovanie má byť vyvážené. Je vhodné 
konzumovať  hlavne ovocie a zeleninu. Prednášky sa zúčastnilo 
dvadsať dôchodcov. Ďakujeme pani Mgr. Evke Kňazovickej za 
poučné a hodnotné informácie.                               Anna Košíková 
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Zase jedna noc, kedy súrne potrebujem otvoriť 
okno a poriadne vyvetrať (malý má horúčku a má 
problémy s dýchaním) a ja ho nemôžem otvoriť, 
pretože niekto (naozaj neviem kto, je tma) spaľuje 
asi všetko, čo mu príde pod ruku. Prosím, už koneč-
ne tolerujte aj tých, ktorí chcú čisté prostredie, kvôli 
svojim deťom!!! Dýchate to aj vy, aj vaše zvieratá a 
vaše deti, ktorým to škodí dvakrát viac ako vám. Tu 
je článok o tom, aké to je škodlivé. Nemyslím tým 
to, keď na záhrade spálite suché raždie, ktoré vzbĺk-
ne a je pokoj, ale keď to dymenie nemá konca kraja 
a pália sa rôzne materiály.

Prečo by sme nemali spaľovať odpady v domác-
nosti a aké jedovaté plyny pri tom vznikajú?
Ak spaľujete v peci odpad, uniká z vášho komína čpa-
vok, fenoly, kyanidy, dechty… Tieto látky nepríjemne 
zapáchajú, dráždia sliznice dýchacích ciest, vedú k 
bolestiam hlavy alebo pôsobia ako nervový jed. Po-
lyaromatické uhľovodíky obsiahnuté v dechtoch sú 
dokonca prvými látkami, u ktorých boli dokázané 
rakovinotvorné účinky. Veľmi nebezpečnými pro-
duktami spaľovania sú tzv. dioxíny. Európske limity 
dioxínov stanovené pre spaľovne sú práve pri domá-
com vykurovaní často prekračované. Pritom naprík-
lad tetrachlórodibenzodioxín (TCDD) patrí medzi 
najsilnejšie syntetické jedy.

Vecí, ktoré do pece nepatria, je veľa. Zamerajme 
sa na tie, ktoré sú  najčastejšie. Pokiaľ doma prilo-
žíte do pece kúsok plastu, drevotriesky, gumu ale-
bo umelé textilné vlákna, to čo potom vychádza z 
vášho komína, nie je len taký obyčajný dym.

PLASTY
Plasty sú obohatené rôznymi látkami, akými  sú 
zmäkčovadlá, farbivá a stabilizátory. Tie často ob-
sahujú ťažké kovy – hlavne kadmium a zinok. Pri 
spálení sa ťažké kovy jednak uvoľňujú do ovzdušia, 
jednak zostávajú v popole. Pri nedokonalom hore-
ní plastov vzniká tiež veľa oxidu uhoľnatého (CO). 
Tento plyn je jedovatý, lebo je schopný viazať sa 
na krvné farbivo – hemoglobín. Tým znemožňuje 
prenos kyslíka krvou, čo môže viesť k vnútornému 
uduseniu. Spaľovaním plastov sa uvoľňujú tiež uh-
ľovodíky, ktoré prispievajú ku vzniku fotochemické-
ho smogu. Ďalším nebezpečenstvom pri spaľovaní 
plastov je únik ftalátov, ktoré majú schopnosť hro-
madiť sa v ľudskom tele. Svetová zdravotnícka orga-
nizácia ich označila za ešte škodlivejšie ako obávané 
polychlórované bifenyly. Vznikajú aj monoméry 
príslušného plastu (základné stavebné kamene jeho 
uhľovodíkového reťazca). Tie sú tiež nebezpečné.
Monomér polyetylénu (PE, HDPE, LDPE) je etylén. 
Pri vysokých koncentráciách spôsobuje narkózu. Z 
polyetylénu sa vyrábajú napr. vrecká, igelitové tašky, 
sitká…
Propylén – monomér polypropylénu (PP) – má nar-
kotické účinky a pôsobí negatívne na krvný obeh. Z 
polypropylénu sa vyrábajú napr. tégliky (kelímky), 
elektroizolačný materiál, textilné vlákna…
Monomér polystyrénu (PS) – styrén – je tiež jedo-
vatý. Polystyrén sa používa na niektoré tégliky na 
potraviny, ako penový polystyrén…
Najnebezpečnejšie je spaľovanie PVC – polyvinyl-
chloridu! Za veľmi škodlivé sa považuje i dokonalé 
spaľovanie tohoto plastu, teda pri vysokých tep-
lotách v spaľovni. Horením PVC vzniká kyselina 
chlorovodíková (HCL), ktorá silne dráždi horné 

dýchacie cesty. Spálením 1 kg PVC sa uvoľní asi 0,5 
kg HCL. Keďže ide o 100% HCL, odpovedá toto 
množstvo približne 1,5 l predávanej kyseliny (37%) 
Pri spaľovaní doma uniká do komína aj monomér 
PVC – vinylchlorid. Je to veľmi jedovatá látka s 
rakovinotvorným účinkom. Dym  obsahuje aj už 
zmienené karcinogénne dioxíny. Uvoľňuje sa i plyn-
ný chlór, či ešte agresívnejší fosgén. Ide o látky, ktoré 
sa používali v prvej svetovej vojne ako bojové plyny. 
Vysoké koncentrácie majú za následok poleptanie 
pľúc a okamžitú smrť. Z PVC sa vyrábajú novodu-
rové rúrky, podlahové krytiny, plášte do dažďa, ha-
dice… Používajú sa aj na výrobu niektorých obalov 
(hlavne fľaše na čistiace prostriedky).

GUMA
Spaľovaním gumy vznikajú oxidy síry, ktoré dráždia 
dýchacie cesty, a sadze. Tie obsahujú v úvode zmie-
nené polychlórované uhľovodíky. Medzi nimi sa na-
chádzajú silné jedy aj rakovinotvorné látky.

DREVOTRIESKA
Pre jej výrobu sa ako tmeliaca látka používajú for-
maldehydové živice. Pri horení sa rozkladajú a uvoľ-
ňujú formaldehyd a fenoly. Formaldehyd väčšinou 
zhorí, fenoly unikajú do ovzdušia. Ide o nepríjemne 
zapáchajúce jedy so silným dráždivým účinkom.

POLYAMIDY
Vyrábajú sa z nich textilné vlákna (silon, nylon). Pri 
ich nedokonalom horení vzniká hlavne čpavok. Ten 
už pri nižších koncentráciách dráždi oči, sliznice 
nosa, spôsobuje nevoľnosť a bolesti hlavy. V malom 
množstve uniká aj kyanovodík, ktorý i v malých 
koncentráciách vyvoláva škrabanie v krku, sčerve-
nanie spojiviek, prudké bolesti hlavy až závraty.

ORGANICKÝ ODPAD
Spadnuté lístie alebo trávu síce nepálime v peciach, 
ale hlavne na jar a na jeseň môžeme vidieť aj cítiť 
dusivý dym stúpajúci zo záhrad. Tento dym obsahu-
je hlavne oxid uhoľnatý (CO), uhľovodíky a dechto-
vé látky. Spálením organického odpadu však doslo-
va vypúšťame do vzduchu skvelé hnojivo a meníme 
ho na škodlivé plyny. Pritom obyčajný kompost nás 

môže zbaviť nielen lístia, ale aj kuchynského odpa-
du. Lístie napadnuté chorobami, ktoré nie je možné 
dať do kompostu, nechajte odviezť spolu s iným od-
padom, alebo ho po vysušení na slnku spáľte spolu s 
drevom, ktoré zaistí prístup kyslíka a vyššiu teplotu 
horenia.
Do pecí či kotla teda nepatria žiadne plasty, 
guma, drevotrieska, ani umelé vlákna. Nepatrí 
sem dokonca ani žiaden iný odpad. Pri nedokona-
lom horení z neho vždy vznikne nebezpečne veľa 
škodlivých plynov a veľmi výhrevný taktiež nie je.

Teraz už viete, čo do vašich pecí nepatrí. Zostáva 
len dodať, čo tam vlastne patrí.
Pre prírodu, pre zdravie vaše, vašich detí a vašich 
susedov, dokonca i pre vašu peňaženku je najvhod-
nejšie spaľovať doma drevo, či ešte lepšie (v špeciál-
nych peciach) drevený odpad. V oblastiach kde je 
nedostatok dreva, je možné kúriť plynom. Ak máte 
ústredné kúrenie, je výhodné a užitočné prikurovať 
slnečnými kolektormi. Pri kúrení drevom sa urobí 
menej špiny vo vašom dome a menej jej vyletí z váš-
ho komína. Drevo lepšie horí i pri nižších teplotách 
a pri jeho pálení, na rozdiel od uhlia, či dokonca ka-
lov, vzniká menej oxidu uhoľnatého (CO) a oxidu 
síry (SO2), (SO3). To však vôbec neplatí, ak kúrite 
vlhkým drevom. Také spaľovanie je neefektívne a 
vznikne pri ňom niekoľkonásobné viac dechtových 
látok než pri spaľovaní dreva suchého. Ak chcete 
mať sálavožiarnu pec, zaobstarajte si kotol na dre-
voplyn. Funguje tak, že v jeho prvej komore ja drevo 
zahrievané takmer bez prístupu vzduchu, rozkladá 
sa a mení na drevené uhlie. Zároveň sa uvoľňuje 
plyn podobný svietiplynu, ktorý je možné aj odčer-
pávať a skladovať. Drevené uhlie sa potom spaľuje 
pridávaním malého množstva vzduchu. Príjemné 
teplo máme dlho bez toho, aby sme pohli prstom.
Žiaden spôsob likvidácie (spaľovanie, skládkovanie 
a pod.) problém odpadov nevyrieši. Vždy sa totiž 
znovu objavia v nejakej inej forme (plynnej – dym 
stúpajúci z komínov, alebo tuhej – škvara, popol, 
smetisko, atď.). Preto je potrebné, aby sme sa riadili  
hierarchiou nakladania s odpadmi.

Preto vás prosím, prehodnoťte to, čo spaľujete a 
skúste to likvidovať iným nezávadným spôsobom. 
ĎAKUJEM.                                           Stanislav Čipka

             Sme priateľskí k životnému prostrediu 
                            Téma separovania odpadov sa môže zdať na  prvý pohľad komplikovaná.  Rozhodne  je                              
                        však jednoduchšia ako následné odstraňovanie škôd. Naučiť sa správne separovať je to 
najmenej, čo môžeme pre prírodu spraviť. Správnym triedením sa dá účinne predísť vzniku ďalšieho 
odpadu. Nepotrebné výrobky sa totiž dajú opäť využiť. Separovanie však nie je len umiestnenie do správ-
neho kontajnera, ale špinavé nádoby je potrebné pred vyhodením umyť a zbaviť častí z iných materiálov. 
K zlepšeniu situácie významne prispievajú i slovenskí vedci. Na pôde Slovenskej technickej univerzity 
vyvíja tím pod vedením profesora Pavla Alexyho bioplasty. Vyrobené sú z použitého fritovacieho oleja. 
Takéto bioplasty by mohli byť rozložiteľné dokonca vo vode či v bežnej pôde. Vedci vidia ich využitie aj 
pri výrobe mulčovacích fólií, rámov slnečných okuliarov, či v medicíne. 
K triedeniu odpadu vedieme žiakov aj v našej škole.  Naďalej  pokračujeme v triedení plastov a vrchná-
kov, v zbere papiera, použitých batérií, cartridgov a tonerov. V tomto školskom roku pribudol aj nový 
červený kontajner, do ktorého žiaci môžu nosiť drobný elektroodpad – rádiá, mp3 prehrávače, tablety, 
kalkulačky, fény, kulmy, elektrické hračky... Ďalšou novinkou je aj zber stlačených hliníkových nápojo-
vých plechoviek.
Zapojili sme sa aj do zberovej súťaže SMS - Starý Mobil SEM!, ktorá prebieha od septembra do polovice 
novembra. Žiaci s najväčším počtom mobilov môžu získať nový tablet HUAWEI a ďalší darčekové balíč-
ky od Orange Slovensko. Viac info na www.recyklohry.sk.
Čo dodať na záver? Len poďakovanie všetkým, ktorí podporia recykláciu v škole i doma a tým urobia 
prvý krôčik k ochrane životného prostredia a zároveň pomôžu škole vďaka správnemu triedeniu  získať 
finančné prostriedky. ktoré využije školský parlament na svoje aktivity pre žiakov.     Mgr. Iveta Homolová

PRe DymIČov, PálIČov A KuRIČov!!!



október  - mesiac úcty k starším
V nedeľu 21.októbra sa deti školského klubu a základnej školy stretli v 
Spoločenskom dome v Predajnej, aby potešili svojich starých rodičov, 
babky a dedkov. Pripravili pestrý program plný básní, piesní a tanca. 
Pani učiteľka Pastorková zo ZUŠ predviedla, čo dokážu jej žiaci v hre na 
hudobný nástroj. Odmenou bol potlesk  a radosť na všetkých tvárach.

Deň výživy v škole
V utorok 16.10. bol Svetový deň výživy  a v tento deň sa na našej škole 
uskutočnila akcia s názvom Zdravo a bez sladkostí. Žiaci všetkých roč-
níkov pod vedením triednych učiteľov mali za úlohu spoločne pripra-
viť zdravú desiatu, ktorú následne jednotlivé triedy odprezentovali na 
chodbách počas veľkej prestávky. Triedy s ich zdravými desiatami boli 
ohodnotené komisiou tvorenou žiakmi školského parlamentu. Víťaznou 
triedou 1. stupňa sa stali štvrtáci a na 2.stupni zvíťazili siedmaci. Ko-
misia to však pri hodnotení nemala jednoduché, pretože každá trieda 
využila pri tvorbe svojej desiaty vlastnú fantáziu, kreativitu a nápady, 
čím vzniklo množstvo zdravého jedla, ktoré sme napokon spoločne 
skonzumovali. 

ochrana života a zdravia
Posledné teplé dni babieho leta sme ešte využili na účelové cvičenie a 
didaktické hry.

environmentálna výchova
Aj v tomto školskom roku pokračujeme v spolupráci s pani Kološtovou z 
NAPANTu. Tentokrát si pripravila zaujímavé aktivity pre piatakov.

Záložka spája školy 
Žiaci 1.-5. ročníka na hodinách výtvarnej výchovy a popoludní v škol-
skom klube aj tento rok usilovne kreslili, strihali, lepili a tvorili záložky 
do knihy, aby potešili svojich rovesníkov a kamarátov v neďalekých Če-
chách.

Sme priateľskí k životnému prostrediu
Prvýkrát sme sa zapojili do separovania elektroniky. Zbierame staré ne-
používané mobily. Počet donesených kusov zapisuje pani učiteľka Ho-
molová. Zbierame do 09.11.2018!  V hre sú tablety! 

Športom proti drogám 
Dňa 5. októbra 2018 sa trojčlenné družstvo v zložení Timea, Janko a 
Stela zúčastnili okresnej súťaže v Jasení. V konkurencii trinástich škôl 
skončili na 9. mieste. Aj keď nezvíťazili, urobili niečo pre svoje zdravie a 
reprezentovali našu školu.

Protidrogová prevencia
Pán Milan Vrábeľ z občianskeho združenia Slovensko bez drog poroz-

prával žiakom 4.,5. a 6. ročníka pravdu o drogách. Prostredníctvom pú-
tavých prednášok žiaci porozumeli, prečo drogy nikdy nie sú a nebudú 
riešením problémov. 

výchova hudbou
Dňa 4. októbra 2018 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili výchovného koncertu. 
Pomedzi známe populárne pesničky, ktoré spestrili program, sa dozve-
deli veľa zaujímavých informácií o financiách. Po koncerte pre žiakov 1. 
stupňa, hudobní hostia odohrali koncert aj pre žiakov 2.stupňa.  Témou 
bolo  šikanovanie v školskom prostredí. Hudobníci do programu zapá-
jali aj žiakov. Tí mali uhádnuť názvy a interpretov populárnych piesní, 
ktoré si vypočuli. Okrem toho vyjadrovali svoje postoje k téme koncertu 
– príčinám, prejavom šikanovania a aj k tomu, ako sa pred ním brániť.

európsky deň jazykov
Európsky deň jazykov 2018 oslávili žiaci na hodinách angličtiny tvorivo. 
Mladšie ročníky vytvorili pestrofarebné slovné rodiny, kde si precvičili 
slovnú zásobu. Deviataci pracovali na plagátoch o dôvodoch, prečo sa 
učia cudzie jazyky a akým spôsobom sa dá cudzí jazyk naučiť. Výsledok 
aktivít je však jasný: učiť sa cudzie jazyky je zábava!

biela pastelka
Naša škola sa 21.septembra 2018 zapojila do verejnej zbierky Biela pas-
telka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Braňo a Oliver do pre-
nosnej pokladničky v triedach a v obci vyzbierali 117,23€. Ďakujeme 
všetkým, ktorí prispeli a dokázali, že sa ešte nájdu medzi nami ľudia s 
dobrým srdcom.

návšteva u prvákov
Na začiatku školského roka pani starostka obce  Predajná Ing. Čontofal-
ská pozdravila navštívila prvákov, ktorým priniesla veľkú knihu o pís-
menkách. Veríme, že čoskoro si z nej budú čítať aj sami. 
          Mgr. Michaela Vaníková

Čo nové v našej škole



Športové zvesti

Zvesti pre občanov

Sláviť päťdesiat rokov života sa stalo už akousi tradíciou v kruhu rodiny 
a priateľov. Nie často sa ale stáva, že máme možnosť, akou bola i tá naša,  
stretnúť sa pri príležitosti ukončenia ZDŠ v Predajnej po rovných  päťde-
siatich rokoch. 
Dňa 21. septembra 2018 sme sa zišli pred školou. Privítal nás pán Ladislav 
Dunajský a po škole, s ktorou sme sa v roku 1968 rozlúčili, nás previedla 

Športová komisia
rOZLúČKA S LETOM
Tento rok sme sa opäť rozlúčili s letom opekačkou pod horou. Počasie 
nám veľmi neprialo, ale aj napriek tomu vládla skvelá nálada a deti si 
opekanie v prírode užili. A už teraz sa tešíme na to, kedy sa leto opäť 
vráti k nám.

SúťAŽ V LIETANí ŠArKANOV – ŠArKANIáDA
Detičky, rodičia a starý rodičia majú túto súťaž v mimoriadnej obľube, 
všetci sa vyšantili do sýtosti. Tento rok nám šarkany lietali poriadne vy-
soko, počasie krásne a teplé ako v lete, bolo radosť tráviť čas na sviežom 
vzduchu a na slniečku. Každý účastník dostal sladkú odmenu a už teraz 
sa všetci na budúcoročnú šarkaniádu.
                                                    Dezider Smitka, predseda športovej komisie

Mgr. Janka Rusnáková. Tu sme prežili krásne časy, pretože 
ešte aj dnes sme mali chuť porozprávať sa, zaspomínať na 
školu, mladosť i našu rodnú dedinu. Veď pozvanie prijali aj 
spolužiaci z rôznych miest Slovenska aj z Čiech. Veľmi sme 
sa potešili, že prišla medzi nás aj naša triedna učiteľka Mgr. 
Magda Michalčíková. Školu v Predajnej vtedy navštevovali 
aj spolužiaci z okolitých obcí /Ráztoka, Nemecká, Dubová, 
Zámostie a Jasenie/.  
Piatkové popoludnie pokračovalo v Spoločenskom dome, 
kde nás príjemne prekvapila slávnostne pripravená sála. 31 
absolventov a pani učiteľku ešte raz veľmi milo privítal Ladi-
slav Dunajský, báseň predniesla Mária Boberová. Minútou 
ticha sme si uctili pamiatku spolužiakov, ktorí sa už nemohli 
podeliť o spomienky a tešiť sa s nami. Stretnutie obohatila 
pani Michalčíková príhovorom, úsmevnými spomienkami 
na naše nezbednosti zo školských lavíc a rôznymi príhoda-
mi, ktoré sme spolu prežili. Ďalej boli na rade rozhovory. 
Pri poháriku dobrého vínka sme spomínali na minulosť a 
navzájom si porozprávali o svojich životoch, úspechoch či 
neúspechoch, vymenili sme si informácie o prítomnosti...

Vraví sa, že časom spomienky blednú. Súdiac podľa nášho stretnutia naše 
vzťahy z čias školských ani po polstoročí neochladli. Lúčili sme sa so žela-
ním pokračovať v tejto peknej tradícií stretnutí, so želaním pevného zdra-
via a mnoho radosti zo života.
Bola to jedinečná akcia, kiežby takých milých návratov do minulosti bolo 
viac... Iste by sme si viac vážili prítomnosť.                  Ing. Mária Boberová   

Stretnutie po 50 rokoch

Turistický klub Predajná
SLAVKOVSKý ŠTíT
Na námestí sa zišlo 50 turistov, autobus nás vyviezol do Starého Smokovca, odtiaľ 
sme pokračovali modrou značkou na Slavkovský štít pričom sme prekonali prevý-
šenie 1400m. ako sme postupovali vyššie, otváral sa nám pohľad na mnohé ďalšie 
tatranské štíty. Slavkovský štít má výšku 2452 m.n.m. Z jeho vrcholu boli krásne 
výhľady, výstup naň bol krásnym zážitkom. Druhá skupina turistov pokorila Téry-
ho chatu a mali aj tam čo obdivovať. 

UKONČENIE LETNEJ TUrISTIcKEJ SEZóNY – gULáŠ POD HOrOU
Tento rok bol šéfkuchárom Vojto Kuracina a guláš sa mu naozaj vydaril. Po guláši 
sme si deň ako vždy spestrili rôznymi súťažami, do tanca nám zahral DJ Miňo Srn-
ka, nálada bola skvelá, všetci sa bavili ako na svadbe aj vďaka šikovným žienkam, 
ktoré napiekli fantastické koláče, dokonca aj vynikajúcu tortu. Poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa zapojili do príprav a postarali sa o hladký priebeh a pohostenie 
turistov. Podvečer sme sa spokojní, plní zážitkov a v dobrej nálade rozišli domov.
                                                                           Dezider Smitka, predseda športovej komisie


