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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Predajná, 
ktoré sa konalo dňa 26. januára 2015 Environmentálna záťaž 

ako reakcia na článok uverejnený 
v Banskobystrickom kraji 

Obec Predajná v  zastúpení starostkou 
obce Ing. Tatianou Čontofalskou podala 
návrh na začatie konania o určení povin-
nej osoby, ktorý citujeme v plnom znení:

Obec Predajná v  zastúpení Ing. Tatianou 
Čontofalskou, starostkou obce, podľa § 
5 ods. 1 písm. b) zákona č.409/211 Z.z. 
o  niektorých opatreniach na úseku envi-
ronmentálnej záťaže a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon) podáva návrh 
na začatie konania o určení povinnej oso-
by za environmentálne záťaže evidované 
v  Informačnom systéme environmentál-
nych záťaží v  Registri environmentálnych 
záťaží – register B:

BR (015) / Predajná 
– skládka PO Predajná I – SK/EZ/BR/73
BR (016) / Predajná 
– skládka PO Predajná II – SK/EZ/BR/74

K návrhu podľa § 5 ods. 2 zákona 
uvádzame:

1. identifikačné údaje navrhovateľa
Obec Predajná
Nám. J. Pejku 67, 976 63 Predajná

2. názvy environmentálnych záťaží
BR (015) / Predajná 
– skládka PO Predajná I – SK/EZ/BR/73
BR (016) / Predajná 
– skládka PO Predajná II – SK/EZ/BR/74

3. názov a  kód katastrálneho územia 
z evidencie katastra nehnuteľností, ná-
zov a číselný kód obce, okresu a kraja:
názov a kód katastrálneho územia  
  k.ú. Predajná, 849413
názov a číselný kód obce   
  Predajná, 508934
názov a číselný kód okresu   
  Brezno, 603
názov a číselný kód kraja   
  Banskobystrický, 6

Návrh na začatie konania o určení povin-
nej osoby obec adresovala Obvodnému 
úradu životného prostredia v sídle kraja 
Banská Bystrica a dala na vedomie Mi-
nisterstvu životného prostredia Sloven-
skej republiky.

Uznesenie č. 3/2015
Obecné zastupiteľstvo S c h v a ľ u j e  Správu  o 
kontrole plnenia uznesení Obecného zastupi-
teľstva v Predajnej za rok 2014, ktorú prednies-
la Ing. Miroslava Vajsová bez pripomienok.
Uznesenie 4/2015
Obecné zastupiteľstvo S c h v a ľ u j e Správu o 
kontrolnej činnosti za rok 2014, ktorú pred-
niesla Ing. Miroslava Vaisová bez pripomie-
nok.
Uznesenie č. 5/2015
Obecné zastupiteľstvo S c h v a ľ u j e VZN č. 
1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v Zá-
kladnej škole s materskou školou Predajná bez 
pripomienok.
Uznesenie č. 6/2015
Obecné zastupiteľstvo U r č u j e  v zmysle § 11 
ods. 4, písmeno b/ zák.č. 369/90 Zb. o obec-
nom zriadení  starostke obce Ing. Tatiane Čon-
tofalskej vykonávať zmeny rozpočtu obce do 
výšky 3000,00 EUR prostredníctvom rozpoč-
tových opatrení. O vykonaní zmeny rozpočtu 
obce starostka informuje obecné zastupiteľstvo 
na najbližšom zasadaní.
Uznesenie č. 7/2015
Obecné zastupiteľstvo S c h v a ľ u j e  v zmysle 
§ 139 zák.č. 385/2000 Zb. o sudcoch a prísedia-
cich do funkcie prísediaceho na Okresnom 
súde v Brezne  p. Ivetu Kováčovú, nar. 29. 4. 
1970, bytom Predajná, Podhrádok č.455. 
Uznesenie č. 8/2015
OZ  obce Predajná schválilo pracovné komisie 
na roky 2014 - 2018 v tomto zložení:

Sociálna komisia: p. Košíková Anna, Kalic-
ká Eva, Dudová Marta.
Športová komisia: p. Medveďová Viera, 
Črep Ján, Smitková Lucia, Havran Matej.
Kultúrna komisia: p. Šulková Božena, Ofú-
kaný Luboš, Pocklanová Eva, Hrašková Lu-
cia, Eremiášová Romana, Mgr. Rusnáková 
Jana.
Finančná komisia: Ing.  Kohútová Jana, 
Kohútiková Iveta.
Komisia verejného poriadku: p. Veselov-
ská Marta, Pocklanová Viera, Kuzma Slavo-
mír.
Stavebná komisia: Ing. Štefek Peter, Ing. 
Kohút Stanislav, Pikula Milan, Ing. Srnka 
Milan.

Uznesenie č.9/2015
Obecné zastupiteľstvo S c h v a ľ u j e  plán in-
vestičných akcií na rok 2015, predložený sta-
rostkou obce,  nasledovne:
• Vypracovanie projektu na vybudovanie no-

vých schodov na ul. Farská.
• Kanalizácia a ČOV v obci, potrebné doriešiť vý-

kup pozemkov - stretnutie majiteľov 10. 2. 2015. 

• Zateplenie budovy MŠ  - potrebná PD a os-
tatné doklady pre EUROFONDY.

• Vybavenie kuchyne ZŠ s MŠ v Predajnej  po-
trebná PD a ost.doklady pre EUROFONDY.

• Cintorín – dokončenie stavebných prác, ur-
nový háj, osvetlenie   /EUROFONDY/.

• Spoločenský dom, zmena palivovej základne 
a rekonštrukcia soc. zariadenia, vybudovanie 
spoločenskej miestnosti pre dôchodcov a iné 
organizácie  /EUROFONDY/.

• Rekonštrukcia autobusových zastávok na 
hlavnej ceste a verejné osvetlenie.

Uznesenie č. 10/2015
OZ obce Predajná
a/  b e r i e  na vedomie informácie starostky obce o:
- podaní návrhu o určenie povinnej osoby na 

enviromentálne záťaže – gudronové jamy,
- stave riešenia situácie vzniknutej v lokalite 

Pod horou v obci, jedná sa o vzniknutú jamu 
s priemerom 3m a hĺbkou 6m, danú situáciu 
na podnet starostky obce posúdil Štátny geo-
log. Ústav DŠ v B. Bystrici a následne požia-
dala Pozemkový úrad Brezno s Okresným 
úradom ŽP v Brezne o riešenie problému a to, 
kto je zodpovedný za zasypanie prepadliska,

- že v spolupráci s kontrolórkou obce Ing. Vaj-
sovou bol vypracovaný a podaný projekt na 
riešenie dopravného značenia v obci Predaj-
ná spolu s požadovanými prílohami. Mo-
mentálne sa čaká na odpoveď,

- zmene spôsobu fakturácie za odvoz TKO zo 
strany p. Barthovej D – firma PROFAX Ne-
mecká a to s účinnosťou od 1. 2. 2015, faktu-
rácia bude zmenená z pôvodného fakturova-
nia za počet vyvezených kuka nádob na fak-
turovanie za množstvo vyvezeného odpadu v 
tonách,

- príprave projektu na vybudovanie zberného 
dvora v obci a to v lokalite pri Spoločenskom 
dome v Predajnej,

- nutnosti vykonať stavebnou komisiou  ob-
hliadku miestnych komunikácií, na tých úse-
koch, na  ktorých boli vydané rozkopávkové 
povolenia,

- nutnosti pripraviť nové zásady odmeňovania 
poslancov OZ a komisií pri OZ.

OZ obce Predajná
b/  z a m i e t a  zmluvu o zabezpečení reklam-
ných služieb na internete pre obec Predajná.
Uznesenie č. 11/2015
OZ obce Predajná  u k l a d á 
a/ predsedovi finančnej komisii pripraviť zása-

dy odmeňovania poslancov OZ a komisií pri 
OZ. Termín: 31. 3. 2015, zodpovedná: Ing. 
Kohútová Jana – preds. finančnej komisie

b/ predsedom komisií pripraviť požiadavky na 
finančné krytie jednotlivých podujatí 

T: do najbližšieho zasadnutia OZ
Z: predsedovia komisií



ZVESTI PRE OBČANOV ČO NOVÉ
v našej škole

1. polrok za nami
K  15. septembru 2014  sme evidovali  
152 žiakov. Aktuálny stav k dnešnému 
dňu je 151 žiakov. V priebehu 1. polro-
ka sme žiakov zapájali do rôznych akti-
vít a činností. Spolupracovali sme s ob-
cou, s rodičmi, s kolegami zo ZUŠ Va-
laská, s  vedúcimi záujmových útvarov 
i so študentkou Ekonomickej univerzi-
ty v  Bratislave. Do prípravy jednotli-
vých školských akcií zapájame žiakov, 
aby nadobudli organizačné zručnosti. 
O našich aktivitách informujeme pros-
tredníctvom rubriky v  Predajnian-
skych zvestiach a  na našej webovej 
stránke www.zspredajna.edupage.org. 
1. polrok sme ukončili 30. januára 2015 
vydaním výpisu známok. Na vysvedče-
ní si 36 žiakov našlo jednotky z každé-
ho predmetu. Z toho je  28 čistých jed-
notkárov prvého stupňa a 8 jednotká-
rov z  druhého stupňa. Z  celkového 
počtu žiakov 72 žiakov prospelo s vy-
znamenaním, 33 prospelo veľmi dobre 
a 40 žiakov prospelo. 6 žiakov nepros-
pelo, to znamená, že na polročnom vý-
pise sa im objavila známka nedostatoč-
ný. 
Celkovo žiaci za I. polrok vymeškali 
5 287 hodín, na žiaka pripadá priemer-
ne 35,01 vymeškaných hodín. Všetky 
hodiny boli ospravedlnené. Šiestim žia-
kom školy boli udelené výchovné opat-
renia. 
Verím, že tí, ktorí boli so svojimi vý-
sledkami spokojní, sa budú naďalej 
zdokonaľovať. Žiakom, ktorým to tento 
polrok nevyšlo, prajeme, aby bol 2. pol-
rok školského roka 2014/2015 úspeš-
nejší  ako ten predchádzajúci.   
                                 M. Vaníková

Zápis do 1. triedy
Dňa  5. februára 2015 sa konal slávnostný 
zápis do 1. triedy. V priestoroch tried prvé-
ho stupňa sa budúci prváčikovia mohli za-
hrať, vymaľovať omaľovánky, riešiť jedno-
duché úlohy i vyskúšať si písanie na tabuľu. 
Spolu so svojimi rodičmi a s  pani učiteľ-
kami Homolovou a Oravkinovou vypraco-
vali svoj prvý „školácky“ pracovný list. Za 
odmenu dostali družinármi vyrobené taš-
tičky, v ktorých si našli niekoľko drobností 
pre potešenie. Zatiaľ pani učiteľka Kohoutová  úspešne  koordinovala administratívnu 
časť zápisu.  Zo školy odchádzali so sladkou mafinkou a úsmevom na tvári. Už teraz sa 
tešíme na prvé septembrové dni.                                                                         M.Vaníková

OZNAM PRE VEREJNOSŤ
Základná škola  v spolupráci s pánom Hraškom, obyvateľom obce Predajná a s Erikom 
Balážom, autorom filmu Vlčie hory, pripravovala pre žiakov 2. stupňa, ako aj pre širšiu 
verejnosť besedu o tomto filme. Žiaľ, pre chorobu pána Baláža sa beseda nemohla 
uskutočniť. Beseda sa uskutoční v náhradnom termíne. Obyvateľov obce Predajná 
budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky a  obecnej vývesnej 
tabule.  Ďakujeme za porozumenie.                                                                             M.Vaníková

 V stredu 11. februára 2015 sme v našej 
škole odpálili detský školský karneval. 
Žiaci prišli do školy v  rozmanitých, 
originálnych a nápaditých  maskách. Na 
parkete v telocvični  ste tak mohli stretnúť 
svetlušku, strašidelných „zombíkov“, Pipi 
Dlhú Pančuchu, zdravotnú sestru, tank, 
čarodejnice, ale aj snehuliaka či Mikuláša 
a  mnoho ďalších farebných masiek.  
Väčšina sa zabávala a  tancovala  na 
rytmické pesničky, ktoré púšťal DJ Auxt. 
Dve poroty vyhodnotili najoriginálnejšie 
masky. Na záver sme si pochutili ešte na 
sladkých pampúšikoch a išlo sa domov. 

Karneval  v  škole

** Detský karneval **
V  sobotu 7. februára najmladší obyvatelia Predajnej 
žili  detským karnevalom. Vlastne prípravy naň začali 
už vo štvrtok, kedy pani Búdová, Miklošková, Šulková 
a Eremiášová spolu so šikovnými chlapcami Paťom Pe-
henom a Rudkom Merešom vyzdobili sálu spoločenské-
ho domu. Výzdoba to bola naozaj pekná. Pestrofarebné 
balóniky sa detičkám páčili. Členky kultúrnej komisie 
pokračovali v  prípravách na  karneval už od skorého 

sobotného rána. Pod šikovnými rukami pani Giertlovej sa 10 kg múky premenilo na mäkuč-
ké pampúšiky, po ktorých sa zalizovali všetky deti. Šikovné organizátorky navarili detičkám 
osviežujúci čaj a pripravili sladké prekvapenie. DJ Ľuboš Ofúkaný sa tiež seriózne nachystal. 
Karneval mohol začať. Pekné detské masky spolu so svojimi rodičmi si zatancovali i pokle-
betili. Tie, ktoré sa nehanbili, odpovedali aj na zvedavé otázky DJ Ľuboša. Všetky masky boli 
krásne, niektoré vtipné, pod výrobu iných sa podpísali šikovné ruky rodiča.  Nebolo dôležité 
zvíťaziť. Všetky detičky, ktorým sa rodičia venujú a s ktorými strávili príjemné popoludnie, 
to majú vyhraté.                                                                                             Romana Eremiášová



ZVESTI PRE OBČANOVČO NOVÉ
v našej škole

Čierny únos
  Kedysi dávno žilo jedno dievčatko, ktoré sa volalo Irenka. Irenka 
mala veľa súrodencov, ale ona bola najmladšia. Keď bola ešte 
veľmi malá, jej dom a celá dedina vyhoreli, a tak sa museli 
presunúť na iné miesto.  Dostali sa až do  Novej Polhory, kde sa 
odohral tento príbeh.
Život bol ťažký. Ľudia si privyrábali, ako sa len dalo. Deti sa 
hrávali s blatom a handrovými bábikami na uliciach.  Štvorročná 
Irenka a jej rodina neboli ničím odlišní. Jedného dňa sa dievčatko, 
už pri novom dome, hralo s deťmi na ulici. Svetoví kočovníci, 
olaskí cigáni, akurát prechádzali cez Novú Polhoru. Stretnutie s 
týmito ľuďmi neminulo ani malú Irenku. Títo ľudia boli veľmi 
bohatí a čo sa im zapáčilo, to si zobrali alebo kúpili. Ovešaní 
zlatými náhrdelníkmi, náramkami a prsteňmi viezli sa na koči 
okolo detí ufúľaných od blata. Irenka, aj keď bola celá zablatená, 
bola pekné dieťa. Dievčatko s  tmavšiu pokožku sa im zapáčilo. 
Povedali si, že si ju zoberú so sebou. Irenku  posadili do koča a 
viezli sa aj naďalej ako páni. Za dedinou mali svoju dočasnú 
osadu, kde mali porozkladané stany a postavené provizórne 
obydlia. Všade mali porozkladané jedlo a hrala tam veselá 
cigánska hudba, na ktorú sa tancovalo. Irenka nestíhala ani 
vnímať celé okolie. Odviedli ju do najväčšieho stanu a obliekli ju 
do klasického cigánskeho kroja. Dievčatko sa potom pridalo k 
ostatným hrajúcim  a zabávajúcim sa deťom.                                  
    Jej kamaráti z dediny, s ktorými sa do osudnej chvíle hrala, 
utekali za jej rodičmi na pole, kde tvrdo pracovali. Povedali im 
všetko, čo sa stalo. Rodičia zalarmovali všetkých susedov, 
kamarátov a aj náhodných okoloidúcich a utekali za svojím 
dieťaťom. Keď prišli do cigánskej osady, hneď im zatarasili cestu. 
Hovorili im, že tam nemajú čo robiť, keď nie sú jednými z nich. 
Irenkin otec pozorne sledoval okolie, či neuvidí svoju dcéru. 
Zbadal, že za jedným kočom sa hrajú deti. Hneď sa tam rozbehol. 
Jeho dcérka bola tiež medzi nimi. Od radosti, že zbadala otca, sa 
za ním rozbehla a hodila sa mu do náručia. Irenkin otec prišiel 
naspäť k ostatným, s dieťaťom na rukách a začal kričať na cigánov, 
že mu uniesli dieťa. Bolo im to jedno a pokračovali v zábave.
 Irenka sa so svojimi rodičmi a všetkými priateľmi šťastne pobrala 
domov. Po ceste im vyrozprávala, ako sa to všetko stalo a čo v 
osade robila. Tento príbeh mal  našťastie dobrý koniec. Niektoré 
deti, s ktorými sa Irenka  hrala, keď okolo prechádzali olaskí 
cigáni, jej aj tak ešte dlho závideli.           Saška Bučková, 9. trieda

Pokušenie
Cenovka pri zemiakových lupienkoch hlásala, že stoja presne 
osemdesiatdeväť centov. Tak dávno nejedla nič  nezdravé. Nes-
kutočne si priala opäť čosi také ochutnať. Nervózne sa poobzera-
la, či je niekto nablízku. Keď sa uistila, že ju nik nesleduje, 
bleskurýchle si vrecko s lupienkami strčila pod bundu. Nekradla  
prvýkrát, no srdce jej tĺklo kdesi v krku. Prišla predsa po jedlo. 
Po normálne jedlo. A ona namiesto toho kradne radšej nejaké 
hlúposti, ktoré ju ani nezasýtia. Nikdy nebola v krádežiach dob-
rá. Väčšinou dávala pozor, keď kradli iní. Nedokázala sa tváriť, že 
sa nič nedeje. Aj teraz jej tvár bola v akomsi podivnom kŕči. Dú-
fala, že ľudia si to vysvetlia inak. Ľudia vždy vidia to, čo vidieť 
chcú. 
Omylom vrazila do nejakej zamestnankyne, ktorá išla smerom 
do uličky s rôznymi pochutinami. Vrecko jej spod bundy vypad-
lo a žena na ňu vrhla prekvapený pohľad. Všimla si, že ho ne-
niesla v ruke, ale vypadlo jej spod bundy? Už-už chcela niečo 
povedať, no v tom sa spoza rohu regála vynorilo akési dievča s 
plným nákupným vozíkom. 
„Ach táááák, tu si! Všade som ťa hľadala!“ vyhŕkla a usmiala sa 
na ňu. Laura zakryla šokovaný výraz a kŕčovito sa usmiala. „Naš-
la si tie chipsy? Trvalo ti to celú večnosť!“ 
Laura sa zohla a zodvihla vrecko s tými prekliatymi lupienkami. 
„Prepáčte, bola som zamyslená,“ zamumlala smerom k zamrače-
nej žene s nedôverčivým pohľadom. Vhodila vrecko do preplne-
ného vozíka a pobrala sa opačným smerom spolu s dievčaťom. 
 „Ak chceš kradnúť, nesmieš sa nechať chytiť,“ zasmialo sa diev-
ča. „Mimochodom, som Jessica.“ 
„Laura,“ zamumlala, stále mierne šokovaná. „A samozrejme, že 
som sa nechcela nechať chytiť. Nie som hlúpa,“ odvrkla. 
„Hlúpa nie, ale si nováčik. Pochybujem, že kradneš často. A tiež 
si nemyslím, že by to bola tvoja záľuba.“ 
Laura jej nechcela odpovedať. Hanbila sa o tom rozprávať. Na 
druhú stranu, to dievča jej zachránilo kožu. Teraz by pravdepo-
dobne čakala na príchod polície. Zaslúžila si vedieť, že ju neza-
chránila len tak, pre nič za nič. 
„Vieš, utiekla som a nemám peniaze. A...“ 
Jessica jej nedovolila pokračovať: „Takže dievča na úteku,“ zapís-
kala. „Nerozumela si si s rodičmi? Problémy v škole? Ľudia ute-
kajú z domu pre všelijaké veci...“ 
„Nikdy som rodičov nepoznala,“ zašepkala Laura. „Utiekla 
som...Z detského domova. Nedalo sa to tam vydržať. Nemala 
som nijakých priateľov. Nikoho, kto by ušiel so mnou. Nikoho 
nepoznám. Neviem, čo mi to napadlo, ako sa budem živiť, kde 
budem bývať...Ja len vie, že to nejako zvládnem. Jednoducho 
musím.“ 
Jessica na ňu obdivne pozrela. „No. Máš to teda ťažké. Ale s ra-
dosťou ti môžem oznámiť, že sme na rovnakej lodi. Hodili by sa 
sem zrejme nejaké fanfáry alebo tak niečo...“ 
„Ty kradneš?“ zašepkala Laura prekvapene. 
„Nie tak celkom. Milá moja, v tejto branži plávam o čosi dlhšie 
ako ty. Našťastie s bývaním či jedlom problém nemám.“ Vytiahla 
lesklú kreditnú kartu. Niečo, čo Laura nikdy nemala možnosť 
držať v ruke. Túžobne sa na ňu zahľadela. 
„Odkiaľ to máš?“
„Hm, povedzme, že tu už zaúradovali moje šikovné prstíky. A 
samozrejme, moja geniálna myseľ, keď som sa potrebovala do-
stať k jej číslu. Je to celkom fajn vecička s celkom obstojnou su-
mičkou. To mi pripomína, že tieto lupienky sú vážne nechutné. 

Poď radšej ich vymeníme za nejaké lepšie.“ Za ich chrbtom sa 
zjavila žena, do ktorej Laura predtým narazila. Nedôverčivo ich 
sledovala. 
„Máš ju z detského domova?“ zvedavo sa spýtala Jessicy.
„Nie tak úplne...Koniec-koncov, veď je to jedno,“ zasmiala sa a 
do košíka vhodila nejaké drahšie lupienky, ktoré vyzerali takmer 
rovnako. „Všetko, čo by ťa malo zaujímať je, že ťa ako dobrá duša 
prichýlim pod svoje krídla a budem ťa zaúčať do zlodejského re-
mesla.“ 
„Myslela som, že s tými peniazmi, čo sú na tej kreditke kradnúť 
nepotrebuješ...“ zamrmlala Laura zamračene. Pobrali sa smerom 
ku pokladni. Jessica vytiahla kreditnú kartu a Laura jej pomáhala 
vykladať nákup. 
„Nepotrebujem...“ Žena čo ich sledovala im bola neustále v pä-
tách. Zo slušnosti sa odvrátila a tvárila sa, že dievčatá vôbec z 
ničoho nepodozrieva. Jessica si to všimla tiež. Keď sa nik nepo-
zeral, do vrecka si nepozorovane strčila jahodové žuvačky. „Vieš, 
občas je táto záležitosť braná čisto notoricky,“ povedala s úsme-
vom a sprisahanecky na Lauru žmurkla. To bol začiatok Laurin-
ho priateľstva s Jessicou Spiegelmanovou.         
                                                                     Maťka Žabková, 9.trieda

********* Z tvorby *********



ZVESTI PRE OBČANOV ČO NOVÉ
v našej škole

Nejeden rodič si práve teraz, v čase zápi-
sov detí do školy kladie otázku, či je jeho 
dieťa zrelé a pripravené pre vstup do ško-
ly. Školská zrelosť je dosiahnutie takého 
stupňa vývoja, ktorý umožňuje dieťaťu 
úspešne si osvojovať školské vedomosti 
a zručnosti.
Telesná zrelosť: 
• nemusí byť v súlade so psychickou a so-

ciálnou zrelosťou,
• posudzuje ju pediater,
• dieťa má byť dostatočne telesne vyspelé    

/výška okolo 110-120cm, váha asi 22kg/ 
a zdravé,

• má optimálny fyzický vek,
• má primerane rozvinuté kosti a svalstvo.
Psychická zrelosť:
zahŕňa: pracovnú, sociálnu, emocionál-
no-vôľovú, rozumovú pripravenosť.
Pracovná vyspelosť: 
• dieťa má rozlíšiť hru od povinnosti,
• úlohy sa snaží splniť a  dokončiť, je vy-

trvalé v práci,
• má primerané  psychomotorické  tempo,
• vie sa samostatne obliecť, obuť, zapnúť 

gombíky, zaviazať šnúrky, samostatne 
najesť, obslúžiť na WC.

Sociálna vyspelosť:
• tešiť sa do školy, má záujem o  školské 

aktivity,
• je schopné začleniť sa do kolektívu,
• nie je agresívne, vie spolupracovať,
• správne sa orientuje v jednoduchých so-

ciálnych situáciách,
• zvláda príkazy a zákazy, rešpektuje pra-

vidlá,
• zvláda samoobslužné činnosti.
Emocionálno-vôľová vyspelosť:
• vie vydržať bez mamy,
• vie sa ovládať, vydržať 30 min. sedieť, dá-

vať pozor,
• afektované správanie ustupuje do poza-

dia.
Rozumová vyspelosť:
zahŕňa úroveň: vnímania, myslenia, pa-
mäte, pozornosti, reči.
Vnímanie:
• dieťa dokáže celok rozložiť na časti,
• lepšie postihuje detaily,
• pozná farby, tvary a vie ich pomenovať,
• zrelosť sluchového a  zrakového vníma-

nia je predpokladom úspešnej výučby čí-
tania a písania, v zrakovom vnímaní vie 
rozlíšiť rovnaké a podobné tvary.

Myslenie:
• je konkrétne – využíva pri zaobchádza-

ní s názorným materiálom /množstvom, 
poradím, následnosťou/ na základe skú-
seností zovšeobecňuje,

• analytické- využíva v orientácii, v kres-
bách a dejoch, lepšie postihuje podrob-
nosti a rozdiely, chápe vzťahy a súvislosti.

Pamäť:
• je viac mechanická, ako logická,
• je trvalejšia ako zámernejšia,

• vie narábať s číslami do 10 /rozumie poj-
mom prvý, posledný, väčší, menší, hore, 
dole, hneď pred, hneď za/.

Pozornosť:
ustaľuje sa, predlžuje zhruba na 15 – 20 
minút až 30 min.
Reč:
má čistú výslovnosť, vyjadruje sa spisovne
pozná riekanky, básničky, pesničky, roz-
práva obsah krátkej rozprávky a rozumie 
jej obsahu.
Motorika:
• zvláda cielenú pohybovú aktivitu, vyko-

náva menej bezúčelných pohybov,
• ovláda svoje motorické správanie sa, po-

kojne sedí,
• kreslí tak, že línie sú presné neroztrasené 

vystrihne jednoduchý tvar podľa pred-
kreslenej čiary.

Kresba:
• je schopné obkresliť jednoduchú predlo-

hu nakreslí postavu so všetkými základ-
nými znakmi,

• jeho kresba vernejšie odráža skutočnosť 
prikreslení preferuje jednu ruku.

Dôvody vyšetrenia školskej zrelosti
K  najčastejším dôvodom na predškolské 
psychologické vyšetrenie patrí:
• podozrenie na poruchu pozornosti a hy-

peraktivita,
• sťažená adaptácia na cudzie prostredie 

a  cudzích ľudí, výrazná citová pripúta-
nosť, nesamostatnosť, hravosť,

• hraničný dátum narodenia /jún, júl, au-
gust/,

• mimoriadne nadané deti narodené 
v septembri – decembri ktorým  „zle vy-
chádzajú roky“ a  hrozí im automaticky 
odklad o 1 rok,

• rozumové schopnosti na dolnej hranici 
normy, alebo mentálna retardácia, kde 
je potrebné rozhodnúť, či dieťa ostane 
v MŠ, pôjde do nultého ročníka ZŠ, ale-
bo do špeciálnej ZŠ,

• zdravotné a iné problémy, ako sú poru-
chy vývinu reči, slabozrakosť, nedoslý-
chavosť, nízky vzrast, vrodené vývinové 
chyby, nevyhranená lateralita /pravo-ľa-
vorukosť/, deti predčasne narodené, ale-
bo s nízkou pôrodnou hmotnosťou.

Odklad školskej dochádzky môže navrh-
núť rodič, pedagóg, pediater. O  odklad 
písomne požiada rodič dieťaťa. K žiadosti 
doloží  potvrdenie o  vyšetrení z  Centra 
pedagogicko-psychologického poraden-
stva a prevencie a od  pediatra. Rozhod-
nutie o  odklade vydáva riaditeľ školy, na 
ktorú bolo dieťa zapísané. V prípade od-
kladu školskej dochádzky je pre dieťa zvy-
čajne prospešné, aby navštevovalo mater-
skú školu, ktorá mu dokáže poskytnúť sys-
tematickú a  odbornú starostlivosť. Počas 
roka sa zvyčajne podarí vyrovnať zistené 
nerovnosti vo vývine dieťaťa. 

Riaditeľka Základnej školy s materskou ško-
lou Školská 418, 976 63 Predajná vyhlasuje 
zápis detí do materskej školy  
pre šk. rok 2015/2016 v zmysle § 59 zákona č. 
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 
3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej 
škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. 
Vydávanie, odovzdávanie žiadostí, prevzatie 
rozhodnutí o prijatí na predprimárne vzde-
lávanie sa bude realizovať v materskej škole. 
Žiadosť si môžete stiahnuť na stránke 
www.mszvedavymotylik.webnode.sk

Postup pri zápise 
na predprimárne vzdelávanie:
Termín vydávania žiadostí na predprimárne 
vzdelávanie:
• 23. februára – 27. februára 2015
• v čase od 8.00 hodiny  – do 15.30 hodiny 
Termín odovzdania žiadostí 
na predprimárne vzdelávanie:
Písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdra-
votnej spôsobilosti a o povinnom očkovaní 
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a do-
rast zákonný zástupca odovzdá v dňoch:
• 2. marca  - 13. marca 2015
• v čase od 8.00 hodiny  – do 15.30 hodiny 
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca 
predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie  a od-
porúčanie od všeobecného lekára pre deti a 
dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a teles-
ným postihnutím predkladá tiež vyjadrenie 
príslušného odborného lekára.
Termín vydávania rozhodnutí o prijatí      
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
• 13. apríla – 17. apríla 2015
• v čase od 8.00 hodiny  – do 15.30 hodiny 
Kritériá prijímania detí 
na predprimárne vzdelávanie:
Na predprimárne vzdelávanie v materskej 
škole sa prijímajú spravidla deti od troch do 
šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno 
prijať dieťa od dvoch rokov veku ak sú splne-
né osobitné požiadavky (hygienické, bezpeč-
nostné, personálne, kapacitné).
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňa-
jú podmienky v zmysle § 59 ods. 2 zákona 
245/2008 Z. z. a vzdelávaní /Školský zákon/ a 
to deti:     
• deti ktoré dovŕšili piaty rok veku;
• deti s odloženým začiatkom plnenia povin-

nej školskej dochádzky;
• deti s dodatočne odloženým začiatkom pl-

nenia povinnej školskej dochádzky.
Ďalšie podmienky 
prednostného prijímania detí:
• deti s trvalým pobytom na území obce,
• súrodenec dieťaťa, ktoré už navštevuje danú 

MŠ,
• dovŕšenie veku troch rokov do 31. 8. 2015,
• deti v starostlivosti osamelého zákonného 

zástupcu.

Školská zrelosť a pripravenosť



KULTÚRNE ZVESTI

Opustili nás
Miroslav Lehocký

Milan Vaš

Odišli tíško, 
už nie sú medzi nami,
no v našich srdciach 
stále žijú spomienkami.

Blahoželáme v mesiaci 
január 2015

50 rokov
Morová Viera, Mgr.

Jana Murínová
55 rokov

Juraj Kňazovický
60 rokov

Oľga Burdová
Pavel Pehen

65 rokov
Elena Mistríková
Marcela Vaňová

70 rokov
Mária Molčániová

80 rokov
Eliška Fekiačová
Mária Filipková

85 rokov
Margita Michalčíková

Mária Spišiaková
Mária Špilová

február 2015
50 rokov

Jaroslav Kordulič
Ľubomír Lipničan 

55 rokov
Miroslav Kupec
Milan Kuracina

60 rokov 
 Gregor Košík,

 Viera Vaníková, Mgr. 
70 rokov

 Kazimír Halaj
75 rokov

Mária Predajňová

Pochovávanie basy
Každý rok sa tešíme aj na pochovávanie 
basy. Čakal nás prípitok, chutná večera 
a tombola pre každého. Zábava bola veľmi 
dobrá. Ťažko sa nám odchádzalo domov. 
Naše veľké poďakovanie patrí organizáto-
rom a  členom kultúrnej komisie, hudbe 
a sponzorom. 
  rodáčka Marika s priateľmi z Podbrezovej

Ako ruže pekne kvitnú,
tak nech kvitne život Váš!

Nech Vám šťastie s láskou svieti,
nech Vám žičí osud Váš!

15.ročník Maškarného bálu v Predajnej
Tak ako každý rok, aj tento, sme sa tešili 
na Fašiangy v Predajnej. Pripravíme si 
masky a ideme!
 Bál sa konal v piatok 13. februára. Ani 
tento rok nás nesklamal. V  oknách 
svietili farebné svetlá, ktoré naznačova-
li prekvapenie. Schody aj sála boli tiež 
nádherne farebne vyzdobené. Stoly aj 
stoličky potiahnuté bielou látkou a zdo-
bené mašľou dodávali sále slávnostný charakter. Členovia kultúrnej komisie si dali zále-
žať na každom detaile. Po prezentácii masiek mala príhovor pani starostka. Nasledovala 
chutná večera, kávička aj koláče. Veľmi dobrý výber hudby nám pridal na nálade. Zá-
bava trvala do skorého rána. Každý účastník si odniesol aj darček z tomboly. O polnoci 
sme sa posilnili ďalšou vynikajúcou večerou. 
Prežili sme ďalší krásny bál v Predajnej. Len ma trochu mrzí, že masiek ubúda. Už teraz 
sa tešíme na 16. ročník bálu.                               rodáčka Marika s priateľmi z Podbrezovej

Srdečná vďaka patrí tým, ktorí nás finančne podporili a  prispeli k  spokojnosti 
plesajúcich. ĎAKUJEME manželom Nociarovcom, Jozefovi Fekiačovi, Michalovi 
Berčíkovi, Ľubošovi Kohútikovi, Ivetke Kohútikovej , Ivanovi Vančovi, manželom 
Kvačkajovcom,manželom Eremiášovcom, Milanovi a Inge Dunajským, Jánovi De-
meterovi, Evke Longauerovej, Janke Kazárovej, a obci Predajná 
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Kvety za oblokom
Obchodík na rohu, za oknom kytičky,
oproti tým mega – útulný, maličký.
Tam si sedávala s množstvom milých slov
a načúvala skromne stovkám príbehov.
Ak závoj sivastý preletel pred oknom,
Ty si zatúžila otvoriť vlastný dom.
Zvrtla si kľúčikom, uzamkla príbehy,
keď noc zažíhala diamanty na nebi.
Noci sú tajomné, plné prekvapení,
no najhoršia je tá, čo radosť na bôle premení. 

Z bolesti osirel obchodík na rohu,
keď osud zaspieval piesenku k odchodu. 
Vtáča, čo sedkalo na slivke nevinne,
divilo sa možno, prečo tam smútime.
Spomienky k nám zlietali, slzy tiekli okom,
svedkom tých sĺz boli kvety za oblokom. 
              A. Miklošková

Sviatok troch kráľov
   Aj tento rok sme 6. januára v našej obci oslávili sviatok Troch kráľov. Slávnostná svä-
tá omša sa začala o pol jedenástej. Hlavným kazateľom bol páter Vladimír Peklanský, 
predstavený delegatúry Cyrila a Metoda na Slovensku a v Čechách, Spoločnosti kato-
líckeho apoštolátu pallotínov. Veriacich privítal dôstojný pán farár Piekut. Slávnostnú 
atmosféru vytváralo 25 speváckych hlasov z Heľpy na pozvanie našej pani starostky. 
Kostol bol naplnený do posledného miestečka. Po ukončení svätej omše sme si vypočuli 
v podaní heľpianskeho zboru  Benedictus krásne vianočné piesne. 
   Záverom si dovoľujem popriať všetkým občanom Predajnej a susedného Jasenia, ako 
aj pánovi farárovi veľa zdravia a božieho požehnania. Členom speváckeho zboru Bene-
dictus ďakujeme, že prijali pozvanie a svojím spevom podčiarkli sviatočnú atmosféru 
trojkráľového dňa a zároveň dakujeme obci Predajná a členkám kultúrnej komisie za 
finančnú podporu a občerstvenie pre účinkujúcich.                                Hanka Filipková



Aďa prvá sprava

ZVESTI PRE OBČANOV

Silvester 2014
Tento rok sa dvaja poslanci obecného 
zastupiteľstva Dezider Smitka a  Ján Črep 
pustili do varenia silvestrovského punču. 
Na Námestí Juraja Pejku sa ľudia začali 
schádzať pred polnocou a  veru punč si 
chválili. Presne o polnoci zaznela hymna, 
prípitky a vinše a spustili sme ohňostroj, 
ktorý stál ozaj za pozretie. Keď sa punč 
minul a  čas pokročil, ľudia sa pomaly 
rozišli. Niekto domov, niekto pokračoval 
v zábave ďalej, či už u Baboľa, alebo v San-
ta Lucii, a  zábava pokračovala do rána. 
Takže aj my prajeme do roku 2015 hlavne 
veľa zdravia a ľudského porozumenia.
Športové popoludnie pre deti
Športová komisia v Predajnej opäť pripra-
vila pre deti  športové popoludnie v  telo-
cvični ZŠ. Deti si nielen zašportovali, ale 
hlavne sa zabavili pri rôznych súťažiach. 
Súťažilo sa na prekážkovej dráhe a  z  os-
tatných disciplín musím spomenúť hlavne 
tú najobľúbenejšiu, a  to je  preťahovanie 
sa lanom. Táto súťaž stála za to, veď sa do 
nej nakoniec zapojili aj rodičia a o zábavu 
bolo postarané. Každý nakoniec dostal 
sladkú odmenu a spokojne sme sa rozišli 
domov.
Súťaž vo florbale o putovný pohár 
starostky obce Predajná
Tento turnaj je určený deťom základných 
škôl. Tento rok sa ho zúčastnili deti z Ne-
meckej, Podbrezovej a  Predajnej. Hralo 
sa systémom každý s každým a po tuhom 
boji si už po druhýkrát putovný pohár 
z rúk starostky obce prebrali žiaci zo Zá-
kladnej školy v Predajnej. K tomu im sa-
mozrejme blahoželáme. Naprázdno však 
neobišli ani ostatné dve družstvá a  od-
niesli si vecné ceny. 
Turistický klub Predajná
Hrb na bežkách
Aj tento rok, ako náhle napadol sneh, sme 
sa vybrali na bežkách na Hrb. Zišlo sa nás 
9, a keď sme na Čovne zapínali bežky, ví-
talo nás krásne počasie. Snehu bolo asi 30 
cm, a tak sa šlo dobre. Na Hrbe sme sa ob-
čerstvili, zapli bežky a cez Lopejskú dolinu 
sme prišli na bežkách až do Predajnej.

Interview
Na 27. Svetovej zimnej univerziáde 
Slovensko reprezentovala aj naša 
bývalá žiačka, rodáčka z Jasenia, Aďa 
Hôrčiková. 
1. Vyhovuje vám viac streľba v ľahu 
alebo v stoji?
Viac mi vyhovuje streľba v ľahu.  
Streľba v stoji je moja slabá stránka a 
často ma pripravuje o umiestnenia  na 
popredných miestach.  
2. Od koľkých rokov  sa venujete biatlonu?
Biatlonu sa venujem od svojich šiestich rokov, kedy ma moji rodičia zobrali na prvý 
tréning.   Už vtedy som si obľúbila tento šport. Prvé roky som sa venovala viacerým  
športom naraz, no netrvalo dlho a biatlon sa stal mojou prioritou.
3. Ako zvládate štúdium vysokej školy v spojení s vrcholovým športom?
Nie je to  jednoduché venovať sa dvom časovo náročným odvetviam. Keď sa momentálne 
nenachádzam na pretekoch, sústredeniach, tak som zahrabaná v skriptách. Pre 
športovca je oddych rovnako dôležitý ako tréning, ja ale oddych využívam na štúdium. 
Technická univerzita mi vychádza v ústrety, mám individuálny študijný plán, bez 
ktorého by som študovať a zároveň športovať nezvládala.
4. Ktorým športom, okrem biatlonu, sa ešte venujete?
Od malička ma rodičia viedli k športom a veľa z nich som si obľúbila. Okrem biatlonu, 
ktorý je môj ,,hltač času“ si rada nájdem chvíľku na tenis, snowboard a za najlepšie 
odreagovanie považujem motokros. 
5. Čo považujete za najväčší úspech vo vašej kariére?
Za môj najväčší úspech považujem 18. miesto na Majstrovstvách sveta juniorov a 
kadetov  v Rakúskom Obertilliachu, ale tiež 7. miesto zo štafety na Majstrovstvách 
sveta juniorov a kadetov v Novom Meste na Morave. 
6. Na ktorých pretekoch v tejto sezóne sa plánujete ešte zúčastniť?
Sezóna takmer vrcholí , momentálne sa nachádzame na IBU cupe v Osrblí a následne 
sa IBU cup presúva do Kanady, kde je naša účasť ešte otázna. 
7. Aký je váš najväčší sen týkajúci sa biatlonu?
Mojím najväčším snom je dostať sa na blížiacu olympiádu do Pchjongjangu.  Musím 
na sebe ešte veľa pracovať,  aby som si tento cieľ splnila. 
Ďakujeme za rozhovor a želáme veľa študijných a športových úspechov!
                             Rozhovor pripravili Maťka Žabková a Janka Rotterová z 9.triedy ZŠ

Športová komisia a Turistický klub
38. ročník pochodu na bežkách 
Strieborná podkova Orava – Krivá
11 turistov sa zúčastnilo 22km dlhého po-
chodu na bežkách „Strieborná podkova“. 
Na trati nás miestami sprevádzal dážď, ale 
potom ustal a na vyššie položených mies-
tach bolo aj do pol metra snehu. Po nároč-
nom pochode sme sa občerstvili a zabavili 
v kultúrnom dome Krivá a spokojní sme 
sa pobrali domov.
Výročná schôdza Turistického 
klubu v Predajnej za rok 2014
Na tradičnej výročnej schôdzi turistov 
sme ako vždy zhodnotili uplynulý rok. 
Všetci zúčastnení ho zhodnotili ako 
úspešný, túry nám vyšli, aj počasie bolo 

ako malo byť. Na rok 2015 sme predbež-
ne rozvrhli 6 autobusových túr a niekoľko 
menších akcií po okolí. Po ich skompleti-
zovaní ich zoznam nájdete na facebooko-
vej stránke Turistického klubu Predajná 
a aktívni turisti samozrejme dostanú ako 
každý rok prehľadne zostavený kalendár 
túr. Po oficiálnej časti nasledovala tá zá-
bavná. Občerstvenie a  následné posede-
nie pri hudbe každému padlo dobre. Spo-
mínalo sa na túry, ktoré sme absolvovali 
v uplynulom roku, plánovali a navrhovali 
sa tie tohtoročné, prezerala sa kronika 
nášho klubu, debatovalo sa a aj tancova-
lo. Celkovo sme uplynulý rok zhodnotili 
ako úspešný a všetci sa už tešíme na ďalšie 
túry a neprebádané trasy.
 Články pripravil Dezider Smitka



ZVESTI PRE OBČANOV
Futsal

1.FC Predajná na 1. mieste V.A ligy
Skončila sa jesenná časť futsalovej ligy a priná-
šame vám report a výsledky nášho účinkova-
nia v V.A lige.
Zostava 2014/2015:
Peter Turzík, Matúš Otto, Milan Laššák, Mi-
roslav Odráška, Karol Polák, Martin Maličký 
Maroš Maličký, Denis Gajdoš, Peter Peťko, 
Peter Košík
V letnej prestávke sme sa zúčast-
nili dvoch turnajov,  z toho jeden 
sme organizovali my. 
2. ročník Predajná Cup: Prihlá-
silo sa  10 mužstiev. Z celkové-
ho počtu prihlásených boli dve 
mužstvá z Predajnej. „B“-čko si 
vyskúšalo ako to „chodí“ a ne-
prebojovalo sa do ďalších bojov 
zo základnej skupiny. Skončili 
poslední so skóre 0:16 a jedným 
bodom za remízu. „A“-čko už 
ukázalo akú-takú skúsenosť a 
dokázalo sa prebojovať do štvrť-
finále. Boj o postup do semifinále ale stroskotal 
na chlapcoch z Bianconeri tímu v pomere 0:2. 
Celkovo „A“-čko skončilo na 6. mieste a „B“-
čko na 9. mieste.
Strechy BB Cup: Ďalšia turnajová previerka, 
ktorej sme sa zúčastnili. Vyhrali sme dva zá-
pasy. Na postup do štvrťfinále to však  nesta-
čilo. Mali sme smolu, pretože na postup sme 
jednoznačne mali a určite aj na celkové dobré 
umiestnenie.
Cez leto sme sa nevenovali len futsalu, ale vyt-
vorili sme pre našich spoluobčanov a deti aj 
niečo prínosné. V auguste sme postavili, po-
zvárali a namaľovali bránky o rozmere 3x2m, 
ktoré sme umiestnili na obecné ihrisko aj so 
sieťami a presnými rozmermi futsalového ih-
riska. Týmto by sme radi poďakovali hlavne 
Petrovi Šagátovi za pozváranie brán, Slavomí-
rovi Kuzmovi za sponzorské venovanie farieb 
a Petrovi Vonderčíkovi za poskytnutý materiál. 
A samozrejme aj ďalším, ktorí priložili ruku k 
dielu a pomohli.
Nový ročník 2014/2015 sa začal 6.9.2014. Do 
novej sezóny sme potrebovali pribrať pár hrá-
čov, pretože pre štart mužstva je minimum 10 
zaregistrovaných hráčov. Pribrali sme Maroša 
Maličkého a Martina Maličkého, čo sa ukázalo 
ako jeden z kľúčových momentov celého muž-
stva a prejavilo sa to už v prvom našom vystú-
pení. Výsledky sú nasledovné:
1. kolo: Modrá partička - Predajná 4:5 (1:5)  
- gól: 3x Maroš Maličký, Otto, Martin Maličký
2. kolo: 1.FC Predajná - Strechy BB 5:5 (1:3)  
- gól: 3x Odráška, Turzík, Martin Maličký
3. kolo: Absolut - 1.FC Predajná 3:7 (2:2)  
- gól: 3x M. Maličký, 2x Laššák, Peťko, Gajdoš
4. kolo: Predajná – Orange Aligátors 2:1 (2:1)  
- gól: 2x Martin Maličký
5. kolo: GEMO - 1.FC Predajná 1:6 (0:4)  

Sánkarske preteky
Dňa 8.2.2015 sa pod horou zišli všetci 
vyznávači zimných radovánok na 
sánkarských pretekoch. Trať sme si 
pripravili už deň predtým, ale v nedeľu 
padal sneh, tak nám ju trochu zasnežilo 
a zafúkalo. Zišlo sa nás neúrekom. 
Všetkých nás bolo takmer 50. Deti mali 
najskôr cvičné jazdy a potom sa už išlo 
naostro. Najskôr sa na štart postavili 
škôlkari, po nich mladší a  starší žiaci 
a  nakoniec sa do pretekov, ako každý rok, zapojili aj rodičia. A  veru, bolo sa na čo 
pozerať! Počasie nám chcelo ukázať asi všetky svoje tváre, a  tak sme počas pretekov 
zažili slnko, sneženie a  aj poriadnu víchricu. Nám to však nevadilo, atmosféra bola 
vynikajúca. Rodičia povzbudzovali deti a  deti svojich rodičov.  Povzbudiť nás prišiel 
aj náš pán farár. Hlavné pre nás však bolo, že sme neostali sedieť doma, ale vyšli sme sa 
zabaviť do prírody, zasúťažiť si a zasmiať sa a popri tom urobiť aj niečo pre svoje zdravie. 
Deti si odniesli samozrejme aj odmeny. Poradie víťazov   jednotlivých kategórií:
Škôlkari:1.miesto – Miky Daxner, 2.miesto – Jožko Pocklan, 3.miesto – Vladko Múka
Mladší žiaci: 1.miesto – Lukáš Laššák, 2.miesto – Paťo Pavlovský, 3.miesto – Bibka 
Laššáková
Starší žiaci: 1.miesto – Šimon Švantner, 2.miesto – Natália Pavlovská
Rodičia a starí rodičia: 1.miesto – Vierka Laššáková, 2.miesto – Ján Črep, 3.miesto – 
Anka Čunderlíková                                                                                           Dezider Smitka

- gól: 3x Laššák, 2x Maroš Maličký, Gajdoš
6. kolo: 1.FC Predajná – FC Kto hrá 4:1 (2:0)  
- gól: 2x Gajdoš, Laššák, Martin Maličký
7. kolo: Bistro u Katky - Predajná 1:6 (0:3)  
- gól: 3x Martin Maličký, 2x Gajdoš, Turzík
8. kolo: AC Hradec 07 - Predajná 10:3 (2:1)  
- gól: 2x Gajdoš, Otto
9. kolo: 1.FC Predajná - ToJeJedno 7:4 (3:1)  
- gól: 4x Gajdoš, 2x Maroš Maličký,  Košík
Jesennú časť sme zvládli bravúrne a zimujeme 
na 1. mieste, o čom sa nám ani nesnívalo! Cel-
ková tabuľka po jesennej časti:

Pri rovnosti bodov rozhoduje: 1) Vzájomný 
zápas, 2) menej inkasovaných gólov, 3) rozdiel 
skóre, 4) žreb
Najlepším strelcom sa stal Denis Gajdoš s 
dvanástimi presnými zásahmi. Síce nemáme 
najlepšiu štatistiku v strieľaní gólov, ale zato 
máme najlepšiu obranu z ligy. Ďakujeme všet-
kým zúčastneným a veľa zdaru do zimných 
turnajov a jarnej sezóny!
Všetky štatistky si môžete pozrieť na              
www.mumf.sk. Komentáre k jednotlivým zá-

Na 27. Svetovej  zimnej univerziáde
V termíne od 24.januára do 1.februára 
2015 sa konal na Štrbskom plese a v ne-
ďalekom Osrblí najväčší zimný sviatok 
akademického športu - 27. Svetová 
zimná univerziáda. 
My, školáci, sme sa rozhodli, že  v stre-
du 28.januára pôjdeme  povzbu-
diť športovcov zimnej univerziády. 
V Osrblí pretekali aj športovci z  iných 
krajín. Po príchode do Osrblia sme sa 
hneď vybrali na tribúnu a  začali sme  
povzbudzovať talentovaných  mladých 
ľudí. Týchto športovcov obdivujeme už 
len preto, že dokážu šliapať na lyžiach 
do kopca a sú neuveriteľne vytrvalí. Veď 
do cieľa prišiel každý. Biatlonistov prišli 
povzbudiť aj žiaci  z iných škôl. Každé-
mu z  nás zima vyštípala líca. Zahriali 
sme sa čajom a  horúcou čokoládou 
v neďalekej reštaurácii.  Stíhacie preteky 
žien vyhrala Ruska Jevgenija Pavlovova. 
Tešíme sa spolu s ňou a srdečne gratu-
lujeme.    Kristínka Demeterová 

a Dianka Liskayová, 9.trieda

 
 1. 1.FC Predajná 9 7 1 1 45:30 22
 2. Modrá partička 9 7 1 1 57:35 22
 3. AC Hradec 07 9 7 1 1 97:36 22
 4. Strechy B.B. 9 4 2 3 52:48 14
 5. GEMO 9 4 0 5 36:58 12
 6. Orange Aligators 9 3 3 3 36:32 12
 7. FC Kto hrá 9 3 1 5 46:46 10
 8. Bistro u Katky 9 2 0 7 29:51 6
 9. Absolut 9 1 2 6 40:67 5
 10. ToJeJedno 9 1 1 7 22:57 4

pasom a turnajom nájdete na www.facebook.
com/1FCPredajna. Ak nás chcete nejakým 
spôsobom podporiť, prípadne nám napísať 
podnety, môžete tak urobiť na predajnafc@
gmail.com alebo kontaktovať p. Miroslava Od-
rášku – t.č. 0908931429.
Ak si chcete prísť zahrať, tak tréningy sa ko-
najú v utorok a štvrtok od 19:30 v telocvični.                                           
                                 tím 1.FC Predajná
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Odchody zo zastávky Predajná,OcÚ , nást.1,
Banská Bystrica AS  8:24x 16:00x
B. Bystrica, Roosevelt. nem. 6:40x 14:35x 17:23x
Brezno Mazorníkovo,SAD 8:45x 9:25x
Brezno, Mazorníkovo,SAD cez nem. 6:55x 13:11†
Brezno, Mazorníkovo, sídl. 21:15
Brezno, nem. 5:10
Brezno, žel.st. 6:04xu 6:28(6)† 7:00xf1 8:10† 15:31x  
17:07(6)† 17:18x
Hnúšťa, aut.st. 6:04x
Nemecká Dubová, hlavná brána 5:37x 6:55xf1 13:37x
Podbrezová, aut.st.  8:45x(6)fu 17:18x 18:06(6)†
Ráztoka, cez Jasenie,RD 14:55 † 18:47x
Valaská Piesok, aut.st. 5:25x 13:10xu
Valaská Piesok, závod ŽP 13:10x 13:10 (6)f

Odchody zo zastávky Predajná,pri moste
smer Banská Bystrica
B. Bystrica AS 5:42xf 6:12xu 6:17x 6:51xf 7:17(6)†
8:07x 8:07(6)† 8:34x 8:52(6)f1 8:52x 9:19x 9:37x 
10:12† 10:52xf 11:06x 11:38(6)f1 11:50x 12:16x 12:52 
13:22xf 13:39(6)f1 13:50x 14:21 14:52x 15:05x 15:35x 
16:07 16:41(6)† 16:42f2 16:50x 17:21x 17:21(7)f3h 18:22xf4 
18:35(7)f3h1 18:40(7)f3h 19:27f6 20 51f6

B. Bystrica Roosevelt.nem. 5:47x 5:57† 6:07(6)f1 7:00x
7:02x 7:11x 7:35x 10:10x 14:36x 17:31(6)† 17:50x 
18:22(6)†f7

Bratislava, AS 5:00x 5:45(6)f1 7:10f8 8:50xf9 11:05(567)f10 
11:05(1234)f11h2 12:30 (45)f12 14:15xf13 15:45xf4 15:45†f7 
15:45(6)f1 17:30(7)f14h3

BrnoBenešova tř. 7:32(6)h4

Brno, ÚAN Zvonařka 5:40t
Jasenie, RD 5:44x 6:31 8:00x 9:27† 10:23x  
11:03(6)† 11:18x 12:38x(6)f1 14:40x 14:40 (6)f1 15:38 † 16:38x 
18:30t1 18:33(6)† 20:28xf4 20:36(6)†f7 22:37
Lučatín, horný koniec 14:35x
Nemecká Dubová,hl. brána 5:47(6)† 5:47x 13:47x 13:47(6)†
21:47x
Piešťany, AS 6:02x(6)f1 8:32(7)f15h5

Praha, ÚAN Florenc 4:47 (12345)L 7:17(12345)L1   12:47(12345)L2   
12:47(6)L3 13:02(7)f16h6     14:17 (7)L4h6

Predajná, OcÚ 6:51xf
Ráztoka 6:02x 6:35 12:03x(6)f1 14:35(6)f1 22:35
Ráztoka cez Jasenie, RD 14:40† 18:30x

smer Brezno
Brezno Mazorníkovo,SAD 6:59xf 6:59x 7:16x 8:02x(6)f1 
8:48x(6)f1 9:27x 13:15 †
Brezno Mazorníkovo,sídl. 12:36x 21:17
Brezno, nem. 5:15
Brezno, TESCO 6:59xfu
Brezno, žel.st. 1:00(1)f2h 4:55(6)L 4:55 (12345)L1 6:07xu1 
6:30(6)† 6:48x 7:04xf 7:16xu2 7:44(6)† 7:50x 8:13† 
8:49x 9:16xf 9:29(6)† 9:32xf3 9:52x 10:15x 10:29x 
10:29(6)† 10:55x 11:15(1)f4h111:29 11:47xu3 11:53xu4 12:08xf 
12:28x 12:36xu5 12:48(6)f1 12:52x 13:02xf5 13:02(6)f1 13:08†f7 
13:38x 13:55x 14:06u6 14:40x 14:51xf3 15:12xf 15:26(123)
f7 15:29xu7 15:34x 15:49x 16:10x 16:17x 16:19(6)† 
16:19(6) 17:10(6)† 17:19x 17:20x 17:40u8 17:55x    17:59(6)†u9  
18:25(45)f8 18:44xu10 18:53(7)f9h2u11         19:02(6)† 19:29xf5 19:40f10 
19:40(5)f11  19:40(1234)L2h3   19:40(6)h4      19:48x 19:49(6)†f6 

20:05x(7)f12h5    20:09(7)f9h2u12 20:39f13 20:59(57)f14h6        21:35t 
21:54(123456)f15h7   22:10(5)L3 22:10(1234)L4         22:10(7)L5 22:17xf16 
22:44f13

Čierny Balog Dobroč, garáž 11:47x 18:53(7)f9h2

Čierny Balog Medveďov, stred 6:09 14:11(6)† 14:11x 22:09x
Heľpa, obch.dom 20:09(7)f9h2

Hnúšťa, aut.st. 6:07x 16:41x
Kežmarok, AS 15:26(456)f17

Kokava n.Rimavicou, nám. 18:24f18

Košice, AS  5:55x 5:55(6)†f19

Osrblie  11:08x
Podbrezová, aut.st. 6:09u13 8:02x(6)f1u14          8:48x(6)f1u15       14:11(6)†u16  
14:11xu17 17:20xu18 18:08(6)† 22:09xu19

Pohorelá, Pohorelská Maša,Jednota 18:44x
Polomka, hostinec 11:53x
Polomka, konečná 14:06 17:40
Revúca, AS 12:51(7)f20h8

Rimavská Sobota AS 7:31(1)f21h9

Tále hotel Partizán 21:23
Telgárt OcÚ 17:59(6)†
Tisovec nám. 8:13(6)f1

Valaská Piesok,aut.st.  5:25(6)† 5:26x 5:30x 13:13xu20 13:32  
21:23u21

Valaská Piesok,závod ŽP 13:13x 13:13(6)f1

Závadka nad Hronom 15:29x
Sliač-kúpele 18:45x(6)f1 18:45†f17

Trenčín, aut.st. 12:29(57)f18h7

Zvolen AS  6:12x 15:45xf13

Odchody zo zastávky Predajná, Horáreň Kramlište
Banská Bystrica AS 8:23x 15:58x
B. Bystrica, Roosevelt.nem. 6:38x 14:33x 17:21x
Brezno, Mazorníkovo,SAD 8:44x(6)f 9:23x
Brezno,Mazorníkovo,SAD cez Brezno,nem. 6:53x 13:08†
Brezno, Mazorníkovo,sídl. 21:13
Brezno nem. 5:08
Brezno žel.st. 6:02xu 6:26(6)† 8:09† 15:29x 17:05(6)†
17:16x
Hnúšťa, aut.st. 6:02x
Jasenie RD 5:48x 6:16x 6:37 6:38x 7:26xf1

8:05x 8:56x 9:32† 10:28x 11:08(6)†  11:23x 12:44x(6)f 
13:23xf1 14:16x 14:43x 14:43(6)f 15:42† 16:07x 16:43x 
18:34t 18:37(6)† 20:11x 20:32xf2 20:40(6)†f3    22:41
Nemecká Dubová,hl. brána 5:36x 6:53xf1 13:36x
Podbrezová aut.st. 8:44x(6)fu1 17:16xu2 18:05(6)†
Predajná OcÚ 13:04xf1

Ráztoka  14:54† 18:46x
ValaskáPiesok,aut.st. 5:23x 13:08xu3

Valaská Piesok,závod ŽP 13:08x 13:08(6)f

VYSVETLIVKY:
x - premáva v pracovné dni 
(1)- premáva v pondelok  (2)-premáva v utorok  (3)-premáva v stredu  (4)-premá-
va vo štvrtok (5)-premáva v piatok (6)-premáva v sobotu (7)-premáva v nedeľu †
† - premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok 
L - premáva 19.12., od 3.4. do 24.4., od 15.5. do 12.12. 
L1 - premáva od 17.12. do 18.12.,30.4.,7.5., od 26.6. do 4.9. 
L2 -premáva od 15.12. do 23.12.,31.12., od 2.4. do 26.6., od 5.9. do 24.9., od 29.9. 
do 12.12. 
L3 - premáva od 23.11. do 19.12., od 3.4. do 24.4., od 15.5. do 12.12. 
L4 - premáva od 16.12. do 18.12., od 22.12. do 23.12.,31.12.,5.1.,6.4., od 29.4. do 
30.4.,7.5.,28.9. 
L5 -premáva 4.1., od 13.4. do 20.9., od 4.10. do 12.12. 
f - nepremáva od 22.12. do 7.1.,2.2., od 16.2. do 20.2., od 2.4. do 7.4., od 1.7. do 
31.8., od 29.10. do 30.10. 
f 1 - nepremáva 29.8. f 2 - nepremáva 16.11., od 22.12. do 5.1.,5.4. 
f 3 - nepremáva od 29.12. do 31.12.,2.1. f 4 - nepremáva 29.12.,5.1.,6.4., od 29.6. 
do 31.8. f 5 - nepremáva 31.12. f 6 -nepremáva od 24.12. do 26.12.,5.4. 
f 7 - nepremáva 24.12.,6.1.,6.4.,1.9.,15.9.,17.11. f 8 - nepremáva 25.12.,26.12.,1.1. f 
9 - nepremáva od 21.12. do 4.1.,1.2.,15.2.,5.4., od 5.7. do 30.8. f 10 - nepremáva 
24.12.,25.12.,31.12.,1.1. f 11 - nepremáva 1.5.,8.5. f 12 - nepremáva 31.12.,5.4. f 13 
- nepremáva od 24.12. do 26.12.,31.12.,5.4. f 14 - nepremáva od 21.12. do 4.1.,1.2., 
15.2.,20.2.,3.4.,5.4.,1.5.,8.5., od 3.7. do 30.8.,30.10. f 15 - nepremáva od 24.12. do 
27.12.,1.1., od 3.4. do 4.4.,1.5.,8.5.,29.8. f 16 - nepremáva od 23.12. do 5.1. f 17 
-nepremáva od 25.12. do 26.12.,1.1., od 3.4. do 4.4.,1.5.,8.5.,29.8. f 18 - nepremáva 
od 24.12. do 26.12., od 31.12. do 1.1., od 5.4. do 6.4. f 19 - nepremáva 
24.12.,25.12.,5.4. f 20 - nepremáva od 21.12. do 6.1.,5.4., od 1.7. do 31.8. f 21 - 
nepremáva od 22.12. do 5.1.,2.2.,16.2.,6.4., od 6.7. do 31.8. 
h - premáva tiež 17.11., 6.4. 
h 1 - premáva tiež 7.4. 
h 2 - premáva tiež 7.1., 2.2., 7.4., 1.9. 
h 3 - premáva tiež 20.12., 21.12. 
h 4 - premáva tiež 17.12., 18.12., 19.12., 22.12., 23.12., 5.4., 1.5., 8.5., 27.9. 
h 5 -premáva tiež 6.4. 
h 6 -premáva tiež 7.1., 2.2., 1.4., 7.4., 30.4., 7.5., 30.6., 1.9., 28.10. 
h 7 - premáva tiež 6.4., 1.9., 15.9., 17.11. 
h 8 - premáva tiež 6.4., 1.9. 
h 9 - premáva tiež 8.1., 3.2., 8.4., 2.9. t premáva len 19.12., 2.4. 
u - u21 - spoj pokračuje ďalej, bližšie vysvetlenie na zastávke.

                     CESTOVNÝ PORIADOK SAD   Platí od 1.2.2015


