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Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Predajná, 
ktoré sa konalo dňa 24. 4. 2013

Deň otcov  

Všetkým našim otcom, oteckom i starým 
otcom prajeme, aby mali radosť zo svojich  
šikovných  detičiek  a dokonalých manželiek :-)

Ten náš tato najlepší je, 
môžu nám ho závidieť. 
Život vždy s ním zábavný je, 
rozveseliť hneď nás vie.

Dnes mu chceme za to
veľkú vďaku vyjadriť. 
Že je taký super tato, 
netromfne ho veru nik!
   (MaJa)

Uznesenie č. 34/2013
K bodu 2./Návrh programu zasadnutia OZ
OZ obce Predajná schvaľuje program 
zasadnutia.

Uznesenie č.35/2013
K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a 
overovateľa zápisnice
OZ obce Predajná určuje Boženu Šulkovú 
za zapisovateľku zápisnice a p. M. Dudovú 
a p. A. Košíkovú za overovateľov zápisnice. 

Uznesenie č. 36/2013
K bodu 4./ voľba návrhovej, mandátovej a 
volebnej komisie
OZ obce Predajná volí do návrhovej, 
mandátovej a volebnej komisie:  p. Kazár, 
p. Pikula, p. Pocklanová, p. Smitka a p. 
Ing. Kňazovický.

Uznesenie č. 37/2013
K bodu 5./ Kontrola plnenia uznesení
OZ obce Predajná konštatuje, že nebolo 
splnené uznesenie týkajúce sa prizvania 
zástupcu OOPZ SR, tento bude prizvaný 
na budúce zasadnutie OZ, ostatné 
uznesenia boli splnené.

Uznesenie č. 38/2013
K bodu 6./ Voľba hl. kontrolóra obce.
OZ obce Predajná schvaľuje do funkcie 
hl. kontrolóra obce p. Ing. Miroslavu 
Vaisovú.

Uznesenie č. 39/2013
K bodu 7./ Prenájom pozemkov na 
poľnohospodárske účely
a/ OZ obce Predajná schvaľuje prenájom 
nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve 
obce a to podľa výsledkov VOS – 
nájomcovi Farma SHR Mária Nagyová, 
bytom Predajná Bórovie č.s. 496, IČO: 
30215463 na dobu určitú a to od 01.05.2013 
do 30.04.2018. Výška nájomného: 155,00€ 
za 1 ha na rok za podmienok:
a/ nájomné bude splatné vždy do 25.11. v 
roku,
b/ pravidelne čistiť a udržiavať TTP,
c/ nájomnú zmluvu č.1/2013 o nájme 
nehnuteľnosti.

Uznesenie č. 40/2013
K bodu 8./
a/OZ obce Predajná schvaľuje zámenu 

pozemku pre p. O. Čipku, bytom Bečov 
110, Predajná, a to časť parcely č. KN 
reg.“C“, za účelom riešenia prístupovej 
cesty k rodinnému domu p. P. Vaníka, č.s. 
112 s upresnením výmery po vyhotovení 
GP.
b/OZ obce Predajná žiada p. O.Čipku o 
zabezpečenie vyhotovenia geometrického 
plánu na vlastné náklady s podmienkou, 
že bude prítomný aj zástupca obce, 
ktorý určí hranicu obec. pozemku pri 
zámene, aby nedošlo k zúženiu verejnej 
komunikácie.

Uznesenie č. 41/2013
K bodu 9/b
OZ obce Predajná zamieta žiadosť p. 
Dúbravského o usporiadanie májovej 
oslavy – stavanie májov, veselice a 

Zbohom apríl, vitaj máj.
Máj, ten lásky čas.
Za oknom zozelenel háj,
jar nastala zas.

Vtáčiky spievajú, 
vôkol plno krás. 
Motýle lietajú
a radosť rastie v nás.
               Maťka Žabková

Máj lásky čas je,
každý sa raduje.
Slnko svieti, stromy rozkvitajú,
našu zem vymaľúvajú.
Vravím si: 
„ Mesiac lásky čas.“
Super je to pocit zas.
Teplo je, vtáčiky spievajú.
Deti už futbal hrávajú.
Koniec školského roku skoro už je,
po nich každý letné prázdniny miluje.
                                    Betka Turčanová

finančnú dotáciu na usporiadanie tejto 
akcie z dôvodu, že táto akcia je už tradične 
poriadaná OHZ obce Predajná. 

Uznesenie č. 42/2013
K bodu 9/ Rôzne
a/ OZ obce Predajná berie na vedomie 
informáciu starostky obce o budovaní 
mimoúrovňovej križovatky a zahájení 
územného konania na štátnej ceste I/66 so 
začatím prác na jar v roku 2014.
b/ OZ obce Predajná žiada starostku obce 
o zabezpečenie spoločného stretnutia 
poslancov OZ obcí Predajná, Jasenie  a 
Nemecká za účelom doriešenia problému 
ohľadom projektu na výstavbu kanalizácie 
v obci na deň 13. 5. 2013 o 18.00 hod. v 
Školskej jedálni obce Predajná.
c/ OZ obce Predajná berie na vedomie 
informáciu starostky obce o pridelení 
dotácie na opravu miestnych komunikácií 
a to vo výške  2 152,45€.

16. jún

Máj



ZVESTI PRE OBČANOV

Oznam
Druhé číslo Predajnianskych zvestí nevyšlo v tlačenej podobe z dôvodov 
rekonštrukčných prác na Obecnom úrade v Predajnej. zanietení čitatelia  si 
ho môžu  pozrieť na webovej stránke obce Predajná. Okrem stálej  pisateľky                  
H. Filipkovej do nich prispeli svojimi spomienkami aj p. Chamková, p. Beraxová 
a p. Košíková. Ešte raz im ďakujeme. 

Od 1. 1. 2013 vyberateľom úhrad za služby 
verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou 
Slovenska je Rozhlas a televízia.
V súčasnosti musia fyzické osoby platiť 
mesačný poplatok vo výške 4,64 eura.
Platiteľ úhrady za služby verejnosti poskytované 
RTVS (tzv. koncesionárskeho poplatku) je 
fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom 
elektriny ako odberateľ elektrickej energie v 
domácnosti v odbernom mieste pre spotrebu v 
byte alebo v rodinnom dome.
KTO ÚHRaDU nEPLaTÍ
Oslobodený platiteľ
Oslobodený od povinnosti platiť úhradu za 
služby verejnosti je platiteľ, ktorý žije s 
občanom s ťažkým zdravotným postihnutím 
(ŤZP), pričom občan s ťažkým zdravotným 
postihnutím má adresu trvalého bydliska 
totožnú s adresou odberného miesta platiteľa. 
Úhradu neplatia ani občania, ktorí sú sami 
osobami s ŤZP.
Platiteľ preukazuje nárok na oslobodenie 
doložením kópie preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo rozhodnutím 
ÚPSVaR o uznaní za občana s ťažkým zdra-
votným postihnutím. Odberné miesta elektriny 
občana s ťažkým zdravotným postihnutím sú 
všetky oslobodené. V prípade inej adresy 
odberu elektriny, ako je uvedené trvalé bydlisko 
na preukaze občana s ŤZP, preukazuje 
oslobodenie od platenia dokladom od dodá-
vateľa elektriny s údajmi odberateľa elektriny a 
adresy odberného miesta elektriny.
Viacnásobný odber
Úhradu neplatí odberateľ elektriny za ďalšie 
odberné miesto elektriny, ak platí úhradu za 
jedno odberné miesto.
Nárok preukazuje evidenčným číslom SIPO 
alebo variabilným symbolom, pod ktorým platí 
úhradu za jedno odberné miesto elektriny a 
doložením dokladov od dodávateľa elektriny 
(nie platobné doklady SIPO) za všetky odberné 
miesta elektriny s uvedením odberateľa 
elektriny a adresy odberného miesta elektriny 
(zmluva alebo faktúra s uvedenými údajmi).
Upozornenie: viacnásobný odber elektriny 
(platenie úhrady za jedno odberné miesto 
elektriny) si môže uplatniť len odberateľ 
elektriny, ktorý je odberateľom elektriny vo 
viacerých odberných miestach: Odberateľ musí 
byť jedna a tá istá osoba - nie je možné uplatniť 
si viacnásobný odber v rámci rodiny. Ak na 
jednom odbernom mieste je odberateľ manžel 
a na druhom manželka, nespĺňajú podmienky 
zákona na uplatnenie si viacnásobného odberu 
a vzniká každému povinnosť platiť úhradu za 
svoje odberné miesto elektriny.
Rozdiel v zákone platnom do 31.12.2012 a 
platnom od 1.1.2013
V prípade dvoch odberných miest elektriny a pri 

Čipovanie zvierat
Podľa zákona č. 39 z roku 2007 a vyhlášky č.19 z roku 2012 je majiteľ zvieraťa 
povinný identifikovať a registrovať svoje zviera v Centrálnom registri spoločenských 
zvierat. Identifikácia sa vykonáva označením mikročipom. Majitelia psov a mačiek, 
ktorí si nestihli dať svoje zvieratá označiť, môžu sa telefonicky kontaktovať s MVDr. 
Veselickým na čísle 0903 841 011. K označeniu mikročipom je potrebný očkovací 
preukaz. Poplatok za čipovanie je 15€. Dodržiavanie povinnosti identifikácie a 
registrácie zvierat bude kontrolované Regionálnou veterinárnou a potravinovou 
správou. Za nesplnenie tejto zákonnej povinnosti môže byť majiteľovi zvieraťa 
uložená pokuta do výšky 300€.

uplatnení si oslobodenia v jednom odbernom 
mieste elektriny z dôvodu osoby s ŤZP, na ďalšie 
odberné miesto elektriny nie je možné si uplatniť 
viacnásobný odber elektriny nakoľko platiteľ 
nespĺňa podmienku, že za jedno odberné miesto 
elektriny platí úhradu za služby verejnosti. V 
prípade troch odberných miest elektriny je 
jedno miesto oslobodené, za druhé vzniká 
povinnosť platiť úhradu a za tretie odberné 
miesto nevzniká povinnosť platiť úhradu.
znÍŽEnIE SaDzBY ÚHRaDY
Dôchodca
Platiteľ, teda odberateľ elektriny, nie člen 
rodiny, ak je poberateľom dôchodku, nemá 
príjem zo zárobkovej činnosti (dôchodok nie je 
príjem) a nežije s inou osobou s príjmom zo 
zárobkovej činnosti, má nárok na zníženú 
sadzbu úhrady na 2,32 €, ak nárok preukáže 
kópiou rozhodnutia o poberaní dôchodku a 
čestným vyhlásením, že nemá príjem a nežije s 
osobou s príjmom (doklady netreba overiť na 
matrike).
Do 31. 12. 2012 mohol platiteľ poberajúci 
dôchodok pracovať a mal nárok na sadzbu 
úhrady v polovičnej sadzbe.
OD 1. 1. 2013 NEMÁ NÁROK NA POLOVIČ-
NÚ SADZBU, TEDA MUSÍ POŽIADAŤ vybe-
rateľa úhrady - Rozhlas a televíziu Slovenska o 
ZMENU SADZBY NA PLNÚ, t.j. na 4,64 €.
Poberateľ dávky v hmotnej núdzi
Platiteľ, teda odberateľ elektriny, ktorý je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je 
osobou spoločne posudzovanou, ak poberanie 
dávky preukáže potvrdením z ÚPSVaR, ktoré 
obsahuje, odkedy je poberateľom dávky a 
poberanie dávky naďalej trvá, má nárok na 
zníženie sadzby úhrady na 2,32 €.
DOKLaDY PREUKazUJÚCE nÁROK
Oslobodenie - Kópia preukazu občana s ťažkým 

zdravotným postihnutím alebo rozhodnutie o 
uznaní za občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím, meno odberateľa elektriny v da-
nom odbernom mieste, evidenčné číslo SIPO 
(ak platiteľ má pridelené) a rodné číslo, ak nie je 
uvedené v dokladoch
Viacnásobný odber - Kópiou dokladov od 
dodávateľa elektriny za všetky odberné miesta 
elektriny, v ktorých je uvedený odberateľ elekt-
riny a adresa odberného miesta elektriny (nie 
platobné doklady SIPO)
Polovičná sadzba - Dôchodca – kópia rozhod-
nutia o poberaní dôchodku a čestné vyhlásenie, 
že dôchodca nemá príjem zo zárobkovej čin-
nosti a nežije s osobou s príjmom zo zárobkovej 
činnosti (dôchodok nie je príjem).
Hmotná núdza - potvrdením z ÚPSVaR, ktoré 
obsahuje údaj, odkedy je poberateľom dávky a 
poberanie dávky naďalej trvá
POVInnOSŤ PREDLOŽIŤ DOKLaDY
Doklady predkladá platiteľ, ktorý si uplatnil 
oslobodenie z dôvodu ŤZP, neplatenie z 
dôvodu viacnásobného odberu alebo zníženie 
sadzby úhrady z dôvodu poberania dôchodku 
alebo dávky v hmotnej núdzi, ktorý nepreukázal 
nárok na úľavu vyberateľovi úhrady, t. j. RTVS.
UPOzORnEnIE: Doklady predložené pra-
covníkom pôšt v minulosti, teda do 31. 12. 
2012 alebo formuláre overené pracovníkmi 
pôšt a zaslané do 31.12.2012 do RTVS, s.r.o.,       
v zmysle zákona 340/2012 Z.z. nie sú preukáza-
ním nároku vyberateľovi. To znamená, že je 
potrebné do 30. 6. 2013 preukázať nárok 
vyberateľovi úhrady kópiami dokladov.
Kópie dokladov treba poslať najneskôr do    
30. júna 2013 na adresu:
RTVS, Odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 
845 45 Bratislava
alebo na emailovú adresu: uhrady@rtvs.sk

 O zníženie koncesionárskych poplatkov možno požiadať do konca júna
Dôležité informácie a rady, ako postupovať



ZVESTI PRE OBČANOV ČO NOVÉ
v našej škole

   V utorok 4. júna 2013 sme sa opäť po dvoch rokoch 
zapojili do celoslovenskej akcie organizovanej Detským 
fondom UNICEFu Čítajme si... Cieľom akcie, ktorá 
sa koná už šiesty  rok,  je zapojiť čo najväčší počet detí 
zo slovenských miest do čítania. Rastie nám generácia 
počítačovo gramotných detí, ktoré  akosi menej siahajú 
po knihe. A prečo práve čítanie? Podnecuje fantáziu a 
obrazotvornosť, obohacuje slovnú zásobu, ovplyvňuje 
životné hodnoty, rozvíja komunikačné zručnosti. V 
utorok síce každý žiak našej školy prečítal len jednu 
stranu z knižky  Gabriely Futovej Hľadám lepšiu mamu. 
Veríme však, že niektorých zaujala natoľko, že si ju 
vypožičajú a prečítajú celú. 
   Svedkom nášho čitateľského maratónu a zároveň pokusu o prekonanie 
rekordu z minulého roku  bola Ing. Marianka Kňazovická. Akciu sme 
odštartovali krátko pred deviatou hodinou krátkym rozhlasovým vstupom 
žiakov 7.triedy. A potom sa už len čítalo a čítalo.... Trieda za triedou, žiak za 
žiakom. V čítaní sa pokračovalo aj v školskom klube. Každý čítal, ako vedel. 
A veru, niektorí majú ešte rezervy. Počet zúčastnených žiakov sme nahlásili 
organizátorom. Do 15. hodiny sa pri knižke vystriedalo 110 žiakov. Od 
organizátorov dostali všetci zúčastnení záložky do knihy a z Obecného 
úradu Predajná sladké cukríky.                                                       M. Vaníková

Deň zeme v našej základnej škole
Deň Zeme je venovaný Zemi. Každoročne si ho pripomíname 22.apríla. Aj v našej škole 
sa organizujú akcie venované tomuto dňu. My sme si Deň Zeme pripomenuli o niečo 
skôr, 18.apríla.
V tento deň sa žiaci neučili. Hneď ráno nás navštívila hudobná skupina zo Zvolena a 
predviedla hudobné pásmo venované planéte Zem. Hudobná relácia mala názov Komu 
sa nelení, tomu sa zelení. Dvaja chalani, ktorí hrali na gitarách, zaujali malých aj veľkých 
žiakov, dokonca aj učiteľov. Pútavé rozprávanie o Zemi dopĺňali peknými piesňami ako 

Horehronie, V dolinách, atď. Po ukončení 
hudobného vystúpenia sa žiaci 2.stupňa 
pod vedením triednych učiteľov vybrali do 
ulíc Predajnej. So sebou mali veľké vrecia a 
rukavice, aby sa s elánom pustili do čistenia 
našej obce od rôznych odpadkov. 
Žiaci 5. ročníka zbierali odpadky na Farskej 
ulici,  žiaci 6. ročníka čistili ulicu Zabečov, 
žiaci 7.ročníka Kalváriu, ôsmaci sa vybrali 
na miestne ihrisko a cestu vedúcu  na 

strelnicu tiež zbavili 
tuhého odpadu a žia-ci 9. 
ročníka čistili Bublinku. 

S dobrým pocitom sme 
Deň Zeme v našej škole 
ukončili napoludnie a 
spokojní s dobre vyko-
nanou prácou sme sa 
rozišli domov. Všetci sa 
už tešíme na ďalší ročník 
Dňa Zeme.    
         Mgr. Vaníková Viera

Čítajme si ...

Tanečné vystúpenie v Lopeji
V nedeľu 4.5. 2013  sme boli s naším 
tanečným krúžkom pod vedením pani 
Dagmar Minarovjechovej vystupovať na 
jarných slávnostiach v Lopeji. Bolo tam 
veľa ľudí a veľa stánkov. Našu choreografiu 
sme odtancovali bez chyby. Ľudia nám 
zatlieskali. My sme si vydýchli, že sme to 
zvládli a spokojné sme  išli domov.                                                      
   žiačky 7.triedy

V stredu 12. júna sme sa my, deviataci, zúčastnili 
výletu na Orave. Najskôr sme sa plavili po 
priehrade, ktorá vznikla zatopením 5 obcí. 
Navštívili sme aj galériu na ostrove, ktorý sa tam 
nachádza. Potom sme sa presunuli na Oravský 
hrad. Jeho 300 schodov nám dalo poriadne 
zabrať, ale zvládli sme to. Výlet sme zavŕšili 
nákupmi v obchodnom centre Európa v Banskej 
Bystrici.                                 Terezka Šarinová, 9.r.



ZVESTI PRE OBČANOVČO NOVÉ
v našej škole

DEň mLIEKa

V roku 1957 vznikol vo Švajčiarsku nápad 
vytvoriť na podporu spotreby mlieka - 
Svetový deň mlieka. Hlavný zmysel spočíva 
v potrebe neustále pripomínať verejnosti 
mimoriadnu biologickú hodnotu mlieka 
a mliečnych výrobkov a opodstatnenosť 
ich pravidelnej dennej konzumácie pre 
udržanie a upevnenie zdravia. Tento milý 
nápad sme dnes podporili i my v škole 
rôznymi činnosťami a aktivitami, ktoré 
nám nielen zlepšili náladu, ale i rozšírili 
naše vedomosti a skúsenosti.
Žiaci 5. a 6. ročníka si pozreli videofilm 
,,Cesta mlieka“ a vyrobili kravičky z obalov  
mliečnych výrobkov. Dievčatá siedmeho 
ročníka pripravili vynikajúco vyzerajúce 
poháre z tvarohu a ovocia, ôsmačky 
ovocné pudingy a deviatačky pripravili 
ovocné koktaily. Chlapci sa zúčastnili 
florbalového turnaja, ktorý vyhrali 
siedmaci. Odmenou im boli výrobky z 
mlieka pripravené ich spolužiačkami.

Detské Chalupkovo Brezno 2013
Dňa 15. 5. 2013 sa konal v ZŠ s MŠ 
MPČĽ  35, Mazorníkovo, Brezno 
siedmy ročník Detského Chalup-
kovho Brezna. Tomuto ročníku  
prehliadky tvorivosti detí a 
pedagógov Breznianskeho  okresu 
dominovalo divadlo a výstava 
výtvarných prác detí.  Tvorivosť na 
podujatí prezentovala aj naša 
materská škola. Prehliadky  sa zú-
častnilo šesť  detí magdalenka mi-
chalíková, Viktorka Gyombérová, 
maťko Švarc, Ivko Faluš, Petrík 
Fodor a Sebastianko Pavlovský  

pod vedením pani učiteliek  alexandry Vaníkovej a Ruženy Smolovej.  Predstavili sa s 
pani učiteľkou Alexandrou Vaníkovou vlastnou tvorbou príbehu Cesta za kamarátmi. 
Odborná porota pod vedením Lýdie Janákovej z Pedagogickej fakulty UMB v Banskej 
Bystrici  a Zuzany Kováčovej z katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky ocenila 
vysokú úroveň divadiel, preto ich nebolo ľahké ohodnotiť. Porota sa preto rozhodla 
zaradiť materskú školu Predajná, Brusno, Závadka , Podbrezová do zlatého pásma a 
materské školy Čierny Balog, Horná Lehota, Brezno MPČĽ, Brezno Hradby, Brezno 
Clementisova do strieborného pásma.  Cenu Laureáta Detského Chalupkovho Brezna 
získali deti z Brusna. Špeciálne ocenenie za scenár venoval primátor ZŠ s MŠ Závadka 
nad Hronom. Cenu od Matice Slovenskej za scénografiu si odniesla  materská škola 
Brezno, Hradby.  S  uznaním sa organizátori hlásia k osobnosti Františka Kreutza, preto 
jedna z cien, ktorú udeľujú za tvorivý prístup učiteľky, nesie jeho meno. Rodina 
Kreutzová sa tento rok rozhodla oceniť kreativitu Alexandry Vaníkovej z materskej 
školy v Predajnej. Laureátom výtvarnej kategórie sa stal Ondrej Hric z Čierneho Balogu 
(Krám), ktorému cenu venovala Prednostka obvodného úradu Alena Káanová. Z 
materskej školy Predajná si za výtvarnú tvorbu  prebral ocenenie v zlatom pásme  
Sebastianko Pavlovský.   Škôlkari   ukázali dospelým, akí sú zruční  a tvoriví, čo všetko 
dokážu s farbami a rozprávkami. Z jednotlivých predstavení mal veľkú radosť aj metodik 
pre divadlo Maroš Krajčovič zo Stredoslovenského osvetového strediska, ktorý minulý 
školský rok viedol vzdelávanie učiteliek z tvorivej dramatiky . Veľkú radosť mal z toho, 
že v jednotlivých divadelných predstaveniach preukázali pani učiteľky svoju 
profesionalitu a tvorivosť.
 Štátna školská inšpektorka pre materské školy, pani Mgr. Melánia Dubínyová, 
vyhodnotila siedmy ročník Detského Chalupkovho Brezna za úspešný. Za výrazné 
pozitívum považovala, že učiteľky boli súčasťou predstavení.                                                                                                                               
   Materská škola Predajná bola pozvaná účinkovať  v októbri s predstavením Cesta za 
kamarátmi na Večer víťazov Chalupkovho Brezna. Z úspechu sa všetci  veľmi  tešíme. 
                                                                                                            Ružena Smolová

Turnaj v Banskej Bystrici
V stredu 29.mája 2013 sme sa spolu s 
pánom učiteľom Mistríkom, so šiestakmi 
a siedmakmi vybrali na turnaj do Banskej 
Bystrice. Išli sme na futbalové ihrisko na 
Štiavničku. Zložili sme sa a čakali sme, 
kým pôjdeme hrať. Prvý zápas sme hrali 
s so Základnou školu na Moskovskej ulici. 
Nad ich tímom sme vyhrali tri nula. Naše 
góly dal Jerguš Rosík a Aďo Hôrčik. Potom 
sme hrali proti žiakom zo Základnej školy 
na Bakošovej ulici. Ten sme vyhrali tesne 
po jedinom góle Aďa Hôrčika. O postup 
sme hrali so žiakmi zo Základnej školy 
na Golianovej ulici. Ten sme žiaľ prehrali 
dva nula. Po zápasoch sme boli veľmi 
sklamaní. Dúfam, že nabudúce nám to 
vyjde lepšie.                 Riško Kessel, 5.trieda



ZVESTI PRE OBČANOV ČO NOVÉ
v našej škole

Oslava Dňa detí
   V sobotu 8.júna 2013 sa uskutočnila akcia s názvom Cesta rozprávkovým lesom. 
Na Námestí J. Pejku sa ráno zišlo veľa detí. Na každom stanovisku museli splniť 
nejakú úlohu. Chytali ryby, snažili sa zasiahnuť pohár silným prúdom vody či 
vyfarbovali  obrázok na stanovisku so Snehulienkou a siedmimi trpaslíkmi. Spolu so 
Šmolkami spájali kancelárske spinky do reťaze, aby mohli spútať Gargamela a jeho 
zlého kocúra Azraela. S dedkom ťahali repu a pri Medovníkovej chalúpke hádzali 
kruhom na cieľ. Po prejdení cieľom zazvonili na zvonec a rozprávke bol koniec.  Po 
absolvovaní úloh všetky deti dostali sladké odmeny a malé občerstvenie. Hladoši 
si mohli ešte zakúpiť hranolčeky, ktoré predávali Violka a Dianka zo 7. triedy. Tí 
odvážnejší a menej najedení si mohli vyskúšať aj štvorkolky. 
   Počasie bolo vynikajúce, a tak sa mohli vytešené deti vybrať domov. 
Na záver sa chceme poďakovať všetkým tým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave 
a priebehu osláv Dňa detí – starostke obce, členom kultúrnej komisie a poslancom 
obecného zastupiteľstva, obecnému hasičskému zboru, miestnej organizácii Jednoty 
dôchodcov, zamestnankyniam obecného úradu, dievčatám a chlapcom zo základnej 
školy. Poďakovanie patrí aj sponzorom obci Predajná a členom strany Smer – SD. 
          Violka Kazárová, Dianka Liskayová, Kika Demeterová

Deň matiek
  Druhá májová nedeľa je tradične veno-
vaná  našim najväčším pokladom, našim 
mamkám, mamám, mamičkám. Deti z 
materskej školy a žiaci zo základnej školy 
spolu so svojimi pani učiteľkami si pre ne 
pripravili pestrý kultúrny program. 
   Po úvodnom vstupe pani Šulkovej a 
emocionálnom príhovore pani Čonto-
falskej sa žiačky 1. až 4. ročníka predviedli 
v ľudových jarných hrách. Pesničky a 
choreografiu s nimi nacvičila pani učiteľka 
Zuzka Michalcová zo ZUŠ  Brusno.  
   Po nich nasledovalo vystúpenie detičiek 
z materskej školy. Hrou na akordeón ich 
sprevádzala pani zástupkyňa Ruženka 
Smolová. Originálny scenár, hlavnú úlohu 
i dramatické prevedenie krátkeho diva-
dielka má na svedomí šikovná pani 
učiteľka Saška Vaníková, ktorá očarila 
nielen malých škôlkarov. 
   V kultúrnom programe pokračovali 
druhácke anjeliky s divadielkom o tom, 
ako Boh stvoril ženu. Divadielko s nimi 
nacvičila pani učiteľka Maťka Štefaňáková.      
   Šikovní prváci potešili svoje mamičky 
veršami. Zaspievali im pesničku a pod 
vedením pani učiteľky Mirky Oravkinovej 
pripravili svojim mamkám  aj papierové 
prekvapenie. A to ich už na scéne 
vystriedali opäť druháci a adresovali milé 
slová svojim mamičkám. Tretiaci s pani 
učiteľkou Želkou Kohoutovou zaspievali 
pesničku. Žiaci štvrtej triedy sa zmenili na 
herecké hviezdičky a pod vedením pani 
vychovávateľky Skladanej predviedli milú 
scénku o obetavosti mám. Krátkymi 
básničkami v angličtine a nemčine, hrou 
na flaute a hovoreným slovom  oživili 
kultúrne pásmo žiačky z druhého stupňa.    
Na záver rozprúdili krv v žilách tanečníčky 
pod vedením pani Dady Minarovjechovej. 
Celým programom sprevádzala pani 
vychovávateľka Mária Skladaná.
   na záver ďakujem za perfektne 
odvedenú prácu všetkým kolegyniam a 
žiakom, ktorí prispeli k príjemne 
strávenému popoludniu.             
                                        Michaela Vaníková

   Presne ako vlani. Opäť dážď, zima a sychravé počasie práve v deň, keď  sme mali 
naplánovanú oslavu sviatku všetkých detí -  31. mája. Žiaci prvého stupňa spolu 
so svojimi pani učiteľkami cestovali vlakom do Banskej Bystrice na divadelné 
predstavenie. Pre žiakov druhého stupňa boli naplánované športové aktivity – stolný 
tenis na dolnej chodbe, zumba na strednej chodbe a futbal v telocvični. 
   Šport potom vystriedali pracovníci colnej správy, ktorí v areáli školy predviedli 
zaujímavú prezentáciu svojej práce. Zaujali slovom, autom, služobným psíkom,  
zbraňami  i zadržanými vecami. Na záver športového dopoludnia sme vyhodnotili 
celú akciu a vyhlásili víťazov stolnotenisového turnaja. Dúfame, že sa nám podarilo 
prispieť k príjemne prežitému Dňu detí. 
Úsmev na tvári a bezstarostný sladký život všetkým našim ratolestiam!!!
                       M. Vaníková
 



Narodeniny 
v týchto mesiacoch máte, 

môžete si pripísať ďalší rok,
nech radosť a šťastie ešte dlho 

sprevádza Váš krok.

Blahoželáme v mesiaci 
máj 2013

50 rokov
Janka Baďová
Milan Kohútik

Ján Múka

60 rokov
Oľga Lukačinová

65 rokov
Jozef Michalčík

Blahoželáme v mesiaci 
jún 2013

60 rokov
Viera Cibulová

Pavol Čuma
Ladislav Foltín

80 rokov
Jozef Minarovjech
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Mamičky oslavovali
Starostka obce a komisia kultúry druhú májovú nedeľu pozvali naše mamičky a staré 
mamičky na oslavu ich sviatku. Kultúrne vystúpenie sa konalo v Spoločenskom dome 
v Predajnej dňa  12. mája 2013 o 15. hodine. Na tejto krásnej oslave sa zúčastnilo 70 
občanov našej obce a rodičia detí, ktoré účinkovali v programe. 

Slávnosť na počesť mamičiek otvorila krátky príhovorom pani Božena Šulková. Po 
nej nasledoval prejav pani starostky, Ing. Čontofalskej. Programom sprevádzala pani 
Skladaná. Deti recitovali, hrali, spievali a tancovali. V programe vystúpil(i):
1. Tanečný krúžok zo ZUŠ Brusno pod vedením Mgr. Zuzany Michalcovej.
2. Deti z materskej školy, ktoré sprevádzala hrou na harmonike Ruženka Smolová.
3. Žiaci druhej triedy so scénkou Ako boh stvoril matku.
4. Žiaci tretej triedy s pesničkou.
5. Prváčikovia recitovali svojim mamičkám.
6. Žiačky druhého stupňa sa predviedli hrou na flaute a básničkami  
     v angličtine a nemčine.
7. Žiaci štvrtej triedy, ktorí zažiarili v divadelnej scénke Materinská láska.
8. Mladšie dievčatá pod vedením pani Minarovjechovej si zatancovali.
9. Dievčatá ôsmej triedy s hovoreným slovom. 
10. Staršie dievčatá pod vedením pani Minarovjechovej.
Mamičkám boli pri príležitosti Dňa matiek odovzdané malé darčeky a všetci účinkujúci  
žiaci dostali  sladký perník.  Príjemne naladení sme sa rozišli do svojich príbytkov a 
vychutnali si  zvyšok nedele.                                                                    Hanka Filipková

Opustil nás

Zoltán Kňazovický

Odišiel tíško, 
už nie je medzi nami,
no v našich srdciach 
stále žije spomienkami.



ZVESTI PRE OBČANOV

REGIOnÁLnY ÚRaD VEREJnÉHO 
zDRaVOTnÍCTVa
Poradenské centrum na ochranu 
zdravia zriadené v Banskej Bystrici má 
v kompetencii poradenstvo a prevenciu 
o ochrane zdravia. Pracovníci centra 
zabezpečujú prednášky.
Kontakt: t.č.: 048/4367422, 
e-mail: hana.vrbanova@vzhb.sk

DnI OBCE PREDaJnÁ
Kuchári, guľášmajstri, pozor!
Už teraz sa pripravujte na súťaž vo 
varení guľáša, ktorá sa uskutoční dňa 
3. 8. 2013 v rámci osláv Dní obce 
Predajná. Podrobný program osláv 
bude vytlačený a zverejnený v júli. 

Vážení obyvatelia obce Predajná, 
obraciame sa na Vás so žiadosťou 
o spoluprácu. máme záujem zhro-
maždiť fotografie, ktoré majú spoji-
tosť so základnou školou. 
Fotky triednych kolektívov, budovy 
školy, areálu, školských akcií... 
V prípade, že budete ochotní a 
fotografie nám prinesiete, my si ich len 
oskenujeme a vrátime Vám ich naspäť. 
Ďakujeme za pochopenie a veríme, že 
s mnohými z Vás sa u nás stretneme.                                                                
                                  Michaela Vaníková 

Projekt na detské ihrisko
Materská škola Predajná pod vedením zástupkyne ZŠ s MŠ Ruženy Smolovej sa zapojila 
do súťaže Nadácie ORANGE  „Šanca pre Váš región 2013“  a  vypracovala   projekt  
pod názvom „Vonkajšie detské ihrisko oblečieme do nového šatu“ za účelom získania 
finančnej podpory na obnovu detského ihriska. Súťaž sa skladá z dvoch kôl. V prvom 
kole vyberá projekty Nadácia ORANGE. Do súťaže bolo predložených celkom 309 
projektov. Výsledky hodnotiaceho procesu prvého kola budú zverejnené od 14.júna 
2013. V druhom kole má možnosť hlasovať široká verejnosť a to v priebehu mesiaca 
júl a určiť tak víťazné projekty. Chceme preto prosiť všetkých občanov, rodičov, starých 
rodičov a priaznivcov MŠ, aby za projekt zahlasovali. Podporme krajšie prostredie 
našich detí! 
Hlasovať sa bude na stránkach nadácie ORanGE – www.nadaciaorange.sk.  
Verím, že to spolu dokážeme. Ďakujeme za podporu.                                                 (R.S.)

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do 
jarného  zberu textilu pre charitu!

Textil prinieslo 68 obyvateľov.
Veríme, že oblečenie, ktoré nepotrebujeme, niekomu pomôže. 

Oznam zŠ s mŠ Predajná
Riaditeľstvo základnej školy s mater-
skou školou oznamuje, že 
prevádzka v materskej škole v čase 
letných prázdnin je  
                  od 2. júla do 12. júla 2013. 
Na tieto dni môžu rodičia svoje dieťa  
zapísať priamo v MŠ pri pani Smolovej. 

Zároveň v čase 
od 2. júla do 12. júla 2013
môžu rodičia prihlásiť  žiakov zák-
ladnej školy do denného tábora. 
Prihlášky  a program jednotlivých dní 
bude zverejnený na webovej stránke 
školy.

Členská schôdza
Dňa 27. mája sa konala v spoločenskom dome členská schôdza MO 
SČK, ktorú zvolala predsedníčka pani Kvetka Pindiaková. Zo 60 
členov bolo na schôdzi prítomných len 10 členov, čo je  len jeden 
z ďalších dôkazov nezáujmu o prácu v tejto organizácii. Miestna 

organizácia mala väčšinu členov z radov dôchodcov. Zo strany mladších občanov nebol 
záujem o túto prácu ani o členstvo.  Ak sa majú len vyberať členské príspevky a ak sa 
nemá vyvíjať žiadna činnosť v obci, tak to nemá význam ďalej „naťahovať“. Členská 
schôdza rozhodla, že MO SČK sa zruší. Na účte organizácie je 324,60 €. Z tejto sumy 
sa odošle na OV SČK 32,50€ za členské známky za rok 2013, ktoré nám už boli zaslané. 
Zvyšná finančná čiastka sa prevedie na organizáciu MO Jednoty dôchodcov v Predajnej, 
v ktorej pôsobí aj väčšina členov MO SČK. Peniaze budú slúžiť všetkým členom, aj tým, 
ktorí nie sú v Jednote dôchodcov. Môžu sa použiť na uhradenie poplatku za autobus 
(návšteva kúpaliska, kultúrnej pamiatky, výstavy, ...). MO SČK spoluvlastní s obcou 
biolampu a „masírovací“ matrac. Nachádzajú sa u pani Beraxovej Janky na Kalvárskej 
ulici. Sú určené na vypožičanie. Presnú evidenciu si bude viesť pani Beraxová. 
V závere svojho príspevku by som sa chcela poďakovať za nás všetkých pani Pindiakovej 
Kvetke, ktorá bola predsedníčkou od roku 1951, ďalej aktívnym členkám - pani Fľaškovej 
Margite a pani Fortiakovej Rózke, ale aj ďalším  za aktívnu prácu najmä v minulých 
rokoch pri zrode tejto organizácie, ktorá patrila v minulosti v obci medzi najaktívnejšie.
                   Božena Šulková

OZNAMY

HaSIČSKÁ SÚŤaŽ
   Dňa 4. mája 2013 presne na svätého Floriána, ktorý je patrón hasičov, sa  o 14. hodine 
v našej obci konala hasičská súťaž ,,.o Putovný pohár starostov okrsku .Počasie nám 
prialo. Bol krásny májový deň bez jediného obláčika. Súťaže sa zúčastnil družstvá z 
Jasenia, Nemeckej a Dolnej Lehoty. Súťažiacich privítala a celú akciu otvorila pani 
starostka, Ing. Čontofalská Tatiana . Krátkym príhovorom pokračovala pani  Renáta 
Rusová riaditelka okresného dobrovolného hasičského zboru.
   Potom sa už začalo súťažiť.  Súťažilo sa v štafete. K dispozícii bolo j občerstvenie. Guľáš 
navarili naši kuchári, pán Dezider Hanuska a pán Pavol Rybár. Po ukončení súťaže  
boli súťažným družstvám odovzdané diplomy. Pani starostka sa na záver zúčastneným 
hasičským dobrovoľníkom poďakovala a akciu ukončila.                          Hanka Filipková

POĎAKOVANIE



ŠPORTOVÉ ZVESTI

Súťaž o putovný pohár starostky obce 
v aerobiku

Ženy a dievčatá, ktoré chodia pravidelne cvičiť aerobik, sa 
dohodli, že si súťažne  zmerajú svoje sily. Zvládnutie krokov 
a   pohyb v rytme  či  dobrá kondička boli rozhodujúcimi 
faktormi úspechu. Vierka Medveďová, ktorá to celé 
„spískala“, v rytme precvičovala  zostavy.
Rozhodcovia vysvetlili pravidlá súťažiacim, a tak sa 
toto podujatie mohlo začať. Cvičilo sa 3 x 30 minút a pri 
hodnotení sa najviac prihliadalo na dodržiavanie krokov. 
Pre rozhodcov by boli víťazkami všetky. Zvíťaziť však mohla  
len jedna. 
Konečné poradie je nasledovné:
1. miesto – Evka Longauerová
2. miesto – Monika Čipková
3. miesto – Monika Dunajská

Nakoniec musím skonštatovať, že toto podujatie sa  vydarilo.  Vďaka patrí  všetkým, ktorí sa na aerobiku zúčastnili. Ženám chcem 
popriať ešte veľa správnych krokov v zostavách a skvelú kondičku. Dúfam, že sa opäť stretneme na podobnom podujatí. 
                D. Smitka, predseda športovej komisie

Hviezdicový výstup 
na Ľubietovský Vepor
Ráno o siedmej sme sa zišli pod horou. 
Keď sme boli v kompletnej zostave, 
vybrali sme sa strmým chodníkom 
k dubovským chatám. Počasie bolo 
pekné, miestami sa vytvorila hmla, 
ale nám neprekážala. Pomaly sme sa 
dostali k studničke pod Čierťažou, 
kde sme sa osviežili nielen čerstvou 
vodou, ale aj žeruchou. Naše dve 
najmladšie turistky, Miška a Lucka, 
z nej tak vyhladli, že sa už nevedeli 
dočkať opekačky na Žliebkoch. 
Pomaly sme sa „prekráčali“ aj k opekaniu. Každý si  opiekol, čo si 
priniesol. Niekto klobásu, iný slaninku, podaktorí aj kusisko šunky. 
Najedení a oddýchnutí sme pokračovali na chatu pod Hrbom. Tam sme 
čokoládou odmenili najmladšieho aj najstaršieho účastníka výstupu a 
samozrejme aj mamičky, pretože bol Deň matiek. Naše malé turistky nás 
veru nešetrili a museli sme s nimi vystúpiť hore na Ľubietovský Vepor, 
odkiaľ bol krásny výhľad na okolie. Tu sme stretli aj turistov z Banskej 
Bystrice, Brusna, Lopeja, Štiavničky, dokonca aj z Bratislavy. 
S dobrým pocitom, že sme urobili niečo pre svoje zdravie, sme sa za  
krásneho slnečného počasia pobrali domov. Tí, ktorí nešli, môžu ľutovať. 
Cestou tam i späť nás slniečko zalialo bronzom. 
                                                                  D. Smitka, predseda turistického klubu

Turistický klub

POPLaTKY za VYUŽÍVanIE anTUKOVÝCH KURTOV 
V ROKU 2013

1 HODIna HRanIa      2€                                    
SEzÓnnY LÍSTOK dospelí   20€                                       
SEzÓnnY LÍSTOK študenti             18€ 

Objednávky a poplatky: Denis  Gajdoš, Kalvárska 220, tel. číslo.: 0917311673
Pravidlo: Žiaci ZŠ s MŠ Predajná prednostne využívajú kurt č.1 do 16.30 hod. 


