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Rozlúčka so školou
   Je koniec júna. Všetci vieme, že je to čas, kedy sa tešia hlavne 
deti. Koniec roka je na dosah a naše deti očakávajú vytúžený za-
čiatok prázdnin. A možno to neplatí pre všetky. Možno sa opýtate: 
“Ktoré dieťa sa neteší na prázdniny?“ Reč je o žiakoch 9.ročníka, 
ktorí možno aj s obavami čakajú na posledné dni v tomto školskom 
roku, na posledné zvonenie v tejto škole, na posledné stretnutie so 
svojou triedou, na posledné úsmevy svojich spolužiakov. Určite je 
v tom všetkom aj neistota. 
   A práve pri príležitosti ukončenia povinnej školskej dochádzky 
sa konal dňa 16.júna 2015 rozlúčkový večierok so žiakmi 9.triedy 
ZŠ s MŠ Predajná. Krásny piatkový večer sa začal slávnostným zá-
pisom do kroniky na OÚ v Predajnej. Po krátkom príhovore pani 
starostky sa žiaci presunuli do Spoločenského domu v Predajnej. 
A rozlúčkový večierok mohol začať. Samozrejme tu nemohli chýbať 
pani riaditeľka Michaela Vaníková, pani triedna učiteľka Janka 
Rusnáková a rodičia. 
   Program sa začal privítaním triednou učiteľkou. Nasledovalo 
poďakovanie detí rodičom a  pedagogickému zboru ZŠ. Ani pani 
riaditeľka neostala bez slov. Pripomenula deťom roky strávené 
v škole a krátky čas, ktorí ich delí od konca roka. Dojemným po-
ďakovaním spomenula, v čom deviataci vynikali. A myslíme si, že 
určite budú chýbať a ostane po nich prázdne miesto. No ani rodičia 
neostali nemí. V krátkej básni poďakovali triednej pani učiteľke.
   Po úvodných príhovoroch, počas ktorých zvieralo srdcia a tvo-
rili sa hrče v hrdlách, sme prešli k veselšej časti večierka. Program 
vytvorený našimi deťmi bol skvelý. Odrážal ich schopnosti, výni-
močnosť i veľkú snahu o to, aby večierok dopadol na jednotku.  Len 
v krátkosti spomeniem výborný prejav moderátorky Betky Turča-
novej, výnimočné otvorenie večierka žiakom a tanečníkom v jednej 
osobe Mirkom Cibuľom, úžasný spev Dianky a Kristínky, rytmický 
tanec Violky, Klaudie a Niky či  zábavnú básnickú tvorbu – struč-
né, vtipné charakteristiky žiakov, učiteľov i predmetov. Pre nás ro-
dičov stálo za to vidieť naše deti  ako tanečníkov spoločenských 
tancov. Choreografie sa síce  obávali, ale musím povedať, že boli 
úžasní! Program bol pestrý, zapojili sa nielen deti a učiteľky, ale 
aj rodičia. Myslím, že nebudem preháňať, keď poviem, že to bola 
dokonalo pripravená slávnosť v hlavnej úlohe s NAŠIMI DEŤMI. 
A my im chceme  touto cestou poďakovať, že nám umožnili stráviť 
tento večer s nimi. 
   Ďakujeme teda hlavne našim deťom, pani triednej učiteľke, pani 
riaditeľke za skvelú atmosféru tohto večera. Samozrejme ďakujeme 
aj ďalším ľuďom, ktorí sa na tomto večierku podieľali. Spomeniem 
pána Vetráka, ktorý s deťmi nacvičil tanečnú choreografiu, „dídže-
ja“ Ivana, ktorý sa staral o skvelú zábavu a pani kuchárky za chut-
né jedlo. V neposlednom rade ďakujem aj celému pedagogickému 
zboru ZŠ s MŠ v Predajnej, ktorí boli po ich boku po celých 9 rokov. 
Prajem Vám, veľa dobrých a  veselých žiakov minimálne takých, 
akými boli títo deviataci. ĎAKUJEME!
   A čo dodať na záver? Milé deti, zatvárate prvé dvere svojho ži-
vota. Tie druhé už vidíte nie v  diaľke, ale v  tesnej blízkosti. My  
rodičia Vám prajeme, aby ste čo najlepšie vykročili, aby ste v bu-
dúcnosti všetko zvládali s takou ľahkosťou a radosťou ako doteraz. 
       Silvia Stieranková (fotografie nájdete na str. „Čo nové v našej škole“)    

Dni obce Predajná 
Vážení občania,

srdečne Vás pozývame na 

ktoré sa konajú od 31.7. do 2.8.2015

Program:
31. júl 2015 - piatok  venovaný deťom a mládeži
14.00 hod. Trial show
15.00 – 15.30 hod. Prezentácia práce policajného zboru,
 ukážky práce psovodov a DHZ 
 v Predajnej
15.30 hod. Poďme sa spolu hrať! 
 Vozenie sa na koníkoch
 Predajniansky detský jarmok
 Súťaž o najsilnejšieho 
 chlapca a dievča Predajnej
17.00 – 22.00 hod. Tancujúce deti a mládež – diskotéka
22.00 hod. Vypustenie lampiónov šťastia
Počas popoludnia maľuje na tvár pani Klaudia Tokárová.

1. august 2015 - sobota
8.00 -12.00 hod. Súťaž vo varení guľášov
8.00 - 9.00 hod. Ukážky kresania dreva 
 – p.Burda, p. Dunajský, p.Fekiač
12.30 hod. Výber vzoriek guľášov
 Súťaže pre dospelých 
 – o „super rybára a rybárku“
 Súťaže v pití piva
13.00 hod. Vyhodnotenie a ocenenie guľášnikov
 Súťaž o „najsilnejšieho muža 
 a najsilnejšiu ženu“
16.00 hod. Vystúpenie folklórnej skupiny z Telgártu
17.00 hod. Futbalové stretnutie Predajná-Jasenie
18.30 hod. Vystúpenie skupiny Kmeťoband
20.00 hod. - ráno ľudová veselica so skupinou ZBM
22.30 hod. Ohňostroj
V sobotu sa zároveň v areáli školy bude konať tenisový turnaj 
o cenu starostky obce. Víťazi budú odmenení v sobotu popo-
ludní po ukončení turnaja. 

2. august 2015 - nedeľa
9.30 hod. Slávnostná svätá omša 
 so spevokolom 
 Cambrial Musicay Michalovej

Program dní obce bude upresnený a  zverejnený na web 
stránke obce, úradných tabuliach v obci  
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Matúš Kolenič

Vďaka za mier
Prastarí otcovia, čo sa stalo?

My, mládež dnešná, vieme tak málo.
O vašom trápení, o vašom boji,

o slzách zármutku, stále to bolí.

Povstali otcovia proti zlým vrahom,
obeta života stále pred prahom.

Vraždili fašisti našich ľudí skvelých,
utiekať sa mohli len do hôr zelených.

Tie pamätné stromy dodnes niekde stoja,
o tom, čo zažili, rozprávať sa boja.

potoky krvi popila zem naša,
životy slovenské potôčik unáša.

Z tej hrôzy ukrutnej zobudiť sa chcela,
čakala, čo bude, a pritom sa chvela.

Duneli kanóny a hučali delá,
na svätú krajinu padali telá.

Dnes pamätník stojí, na ňom písmo zlaté,
nevieme, či tam zmestím utrpenie vaše.
Na studený mramor vyryli vám mená,
nezabudne na vás vlasť oslobodená.

Teraz si žijeme v pohode, v pokoji,
vďaka Vám, hrdinom, nikto sa nebojí.

Ale prosím všetkých, myslite vždy na to,
že sloboda, tá je nad soľ aj nad zlato.

70 ROKOV  ŽIVOTA V MIERI         

                                SPOMÍNAME, 
                           NEZABÚDAJME, 
                        NEZABUDNIME!!!

11. júna 2015 našou obcou 
prechádzal 
štafetový beh DUKLA - 
B. BYSTRICA - LEŽÁKY 
- LIDICE 2015, ktorým si 
účastníci pripomenuli 70 rokov 
od konca 2. svetovej vojny, 71. 
výročie od SNP a 73 rokov od 

vyhladenia obce 
Lidice. 
Stuha vo farbách 
našej obce, ktorú 
sme priviazali 
na na štafetový 
kolík vyjadrila 
nádej, že takéto 
tragédie sa už 
nikdy nebudú 
opakovať.

Na divadelnom predstavení
Starostka obce Predajná a členovia kultúr-
nej  komisie pozvali všetkých obyvateľov 
na divadelné predstavenie medzibrod-
ského ochotníckeho divadla Statky-
zmätky napísané klasikom slovenskej 
literatúry Jozefom Gregorom Tajovským. 
Ochotnícki herci odohrali svoje predsta-
venie dňa 26.apríla 2015 v spoločenskom 
dome. Vo veselohre účinkoval aj náš ro-
dák Juraj Haviar. 
   V  mene všetkých divákov  ďakujem 
hercom za prekrásny umelecký zážitok.  
                                             Hanka Filipková

Deň matiek
„Červené maky i nevädze nesiem ti.

Viem, málo to je, čo viem ti, mamička, dať za tvoju nehu a veľkú lásku.“
Starostka obce Ing.Čontofalská a  členky kultúrnej komisie usporiadali dňa 17.mája 
2015 oslavu Dňa matiek. Pri vstupe do sály sa každý podpísal do pamätnej knihy. Pro-
gram, ktorý pripravili pedagógovia a žiaci ZŠ s MŠ v Predajnej aj v spolupráci so ZUŠ 
Valaská sa začínal o 16.00 hod. Úvodné slovo patrilo pani starostke, ktorá vo svojom 

krátkom príhovore poďakovala mamám, 
starým mamám a  babičkám za ich prácu 
v rodine a na pracovisku. Programom spre-
vádzala pani Mária Skladaná. V  programe 
vystúpili detičky z  materskej školy a  z  1.
stupňa ZŠ. 2.stupeň mal zastúpenie v osobe 
Vratka Pravotiaka a  Natálky Glembovej. 
Vratko  prednášal umelecký text, s  ktorým 
postúpil do regionálneho kola v  prednese 
slovenskej poézie a prózy. Natálka hrala na 
priečnej flaute. Príjemné posedenie ukončila 
záverečným slovom pani Božka Šulková.  
               Hanka Filipková
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   V zmysle stanoviska Ministerstva životného prostredia SR, sekcia vôd, Bratislava, kto-
ré bolo na Obvodné úrady ŽP zaslané prostredníctvom Krajských úradov ŽP žumpa nie 
je objektom alebo zariadením vodnej stavby, preto sa na ňu nevzťahuje režim zákona 
č.364/2004 Z.z. o vodách ani režim zákona  č. 442/2004 Z.z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách. Žumpa je vymedzená v ust. § 139b, ods.6, písm. b), zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) ako podzemná drobná stavba (ak jej 
zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka nepresahuje 3 m), ktorá má doplnkovú fun-
kciu pre hlavnú stavbu, ktorá nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie. Jej usku-
točnenie, užívanie a ďalšie činnosti s ňou súvisiace podliehajú preto režimu stavebného 
zákona, v pôsobnosti príslušnej obce, ako všeobecného stavebného úradu.   
   Žumpa je v STN EN 1085 Čistenie odpadových vôd – Slovník, definovaná ako „Pod-
zemná nádrž bez odtoku na akumuláciu odpadových vôd z domácností“. STN 75 6081 
Žumpy na splaškové odpadové vody, stanovuje nasledovné : „žumpy sa budujú iba tam, 
kde nie je možnosť splaškové odpadové vody odvádzať do kanalizácie; tiež dno a steny 
žumpy vrátane pracovných škár vodostavebného betónu a prípadných spojov prefab-
rikátov musia byť vodotesné; následné skúšky vodotesnosti žumpy sa musia vykonať 
podľa STN 75 0905; umiestnenie žumpy má výhľadovo umožniť pripojenie objektu na 
verejnú kanalizáciu. 
   Spôsob nakladania s obsahom žumpy musí byť v súlade s požiadavkami na ochranu 
životného prostredia a príslušných predpisov . Obsah žúmp je dovolené vyvážať len na 
miesto na to určené  (na ČOV, ktorá je prispôsobená aj na čistenie zvážaných „žum-
pových vôd), nie je dovolené vyvážať obsah žumpy do vodných tokov, na polia alebo 
do priekop. Teda platí zásada, že žumpa musí byť vodotesná a  slúži len na dočasnú 
akumuláciu (zhromažďovanie) odpadových vôd. Vlastník nehnuteľnosti je v  zmysle 
uvedeného povinný:

•	 predložiť na vyžiadanie obce, ako „všeobecného stavebného úradu“ – doklad o vo-
dotesnosti žumpy

•	 na vyžiadanie obce predložiť doklad o mieste uloženia (zneškodnenia) a o množstve 
vyvezených „žumpových vôd“ (§ 4, ods.3, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení  ukladá obci kompetenciu na zabezpečenie zásobovania vodou, odvá-
dzania odpadových vôd a nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a ďalšie verej-
noprospešné služby pre občanov a iné subjekty pôsobiace na území obce).  

   V prípadoch keď už je vybudovaná verejná kanalizácia a vlastník stavby (nehnuteľ-
nosti) napr. nemá vybudovanú domovú čistiareň odpadových vôd, alebo neakumuluje 
odpadovú vodu vo vodotesnej žumpe (legálne povolenej a užívanej bez časového obme-
dzenia podľa ustanovení stavebného zákona) a navyše nevie dokladmi preukázať legál-
ny vývoz obsahu tejto žumpy – má povinnosť pripojiť svoju nehnuteľnosť (stavbu alebo 
pozemok) na verejnú kanalizáciu (v zmysle ustanovenia § 23, ods.2, zákona č. 442/2002 
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách). 
   Vo vyššie uvedenej časti je vyšpecifikované popísanie objektu žumpy a nakladanie 
s obsahom žumpy v súlade s platnou legislatívou na úseku štátnej vodnej správy. 
   Z uvedeného vyplýva, že len pokiaľ má občan vybudovanú nepriepustnú žumpu a s jej 
obsahom nakladá v súlade s vyššie uvedenými zásadami, neporušuje žiadne ustanove-
nia uvedené v zákone č. 364/2004 Z.z. o vodách, v zákone č. 442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách, ani v žiadnych iných právnych predpisoch vy-
daných na ich vykonanie – a len vtedy nie je povinný napojiť sa na verejnú kanalizáciu.   

Kedy je vlastník rodinného domu, ktorý sústreďuje 
splaškové OV z RD v žumpe,  povinný 

pripojiť svoju nehnuteľnosť verejnú kanalizáciu?   

  Viete, že...
...3. máj je  Svetový deň slobody tlače 
(UNESCO)
Deň, kedy  sa pripomínajú základné 
princípy slobody tlače.  Slúži ako prí-
ležitosť informovať verejnosť o poru-
šovaní práv na slobodu prejavu a ako 
pripomienka uväznenia alebo smrti 
mnohých novinárov, ktorí prinášajú 
ľudom každodenné informácie o dianí 
vo svete.

... 20. máj je Svetový deň masmédií? 
Cieľom je oslava ľudí pracujúcich v re-
dakciách novín a časopisov a ľudí po-
dieľajúcich sa na divadelnej, filmovej, 
televíznej a rozhlasovej tvorbe, ktorí vo 
veľkej miere ovplyvňujú myslenie celej 
spoločnosti. Účelom je tiež upozorne-
nie na neetické zvyšovanie sledovanos-
ti a čítania prostredníctvom klamstiev, 
vulgárnosti a násilia.

...14. jún je Svetový deň darcov krvi?
Deň je príležitosťou poďakovať dob-
rovoľným darcom krvi, ktorí robia pre 
spoločnosť neoceniteľnú službu bez 
akejkoľvek odmeny a zároveň jeho cieľ-
om je podnietenie a podpora ostatných 
ľudí, aby ich v tom nasledovali.

...29. jún je Medzinárodný deň Dunaja?
Tento deň je oslavou čistejšej a bezpeč-
nejšej rieky s cieľom upozorniť na vý-
znam ochrany prírodného zdroja. Pri 
tejto príležitosti sa organizujú rôzne 
podujatia pre verejnosť, ktoré sú boha-
té na množstvo aktivít pre deti, mládež 
a širokú verejnosť.          (zdroj: internet)
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 *B*E*S*E*D*A*
Dňa 11.mája 2015 sa  v  popoludňajších 
hodinách konala v  Spoločenskom dome 
v  Predajnej  beseda pre členov Jednoty  
dôchodcov v obci Predajná. Besedu otvo-
rila a  zúčastnených privítala pani Mária 
Boberová. Tému starostlivosti o  zdravie 
predniesla pani Evka Kňazovická. O živo-
te a tvorbe rodáka  Juraja Pejku zaujíma-
vo rozprávala Hanka Filipková. V  apríli 
tohto roku uplynulo 199 rokov od jeho 
narodenia.  Príjemné popoludnie ukonči-
la záverečným slovom pani Boberová.                  
               Hanka Filipková



ČO NOVÉ
v našej škole

ZVESTI PRE OBČANOV

Detské Chalupkovo Brezno
Dňa 20.5.2015 sa konal v ZŠ s  MŠ MPČĽ  35, Mazorníkovo, Brezno deviaty ročník 
Detského Chalupkovho Brezna.  Na tomto ročníku  prehliadky tvorivosti detí a  pe-
dagógov Breznianskeho  okresu sa súťažilo v  dvoch  kategóriách. Jednou kategóriou 
bola dramatická tvorba. Predstavilo sa osem materských škôl s krásnymi divadelnými 
predstaveniami. Naša materská škola súťažila vo výtvarnej kategórii. Z poslaných 
výtvarných prác získala ocenenie práca Vladimíry Stašovej pod vedením pani učiteľky 
Alexandry Vaníkovej. Cena jej bola udelená za zaujímavé spracovanie námetu.  Ocene-
nia  z tejto kategórie získalo spolu 11 MŠ. Víťazi boli pozvaní na  DCHB na prebranie si 
ocenení. Tím pani  učiteliek z MŠ zo Štiavničky a Predajnej si pre ne pripravil zaujímavé 
dopoludnie. Spolu sa ocitli v čarovnej záhrade, v ktorej ich privítali rozprávkové posta-
vičky - dievčatko Ruženka, záhradný trpaslík  a čerešnička Saška, ktorá deťom sľúbila, 
že keď budú šikovní,  dostanú od nej nejakú čerešničku. Spoločne zachránili  slimáčiky, 
rozveselili žabky a zhotovili im vo výtvarných aktivitách kamarátov  slimákov z cesta, 
žabky, včielky, motýle z fľaštičiek, košíčky z papiera. Kto stihol mohol si zaexperimen-
tovať s farbami.  A že  to bola naozaj veselá záhrada pri práci si aj zaspievali s harmo-
nikou.  Po práci ich čakala hostinka a zumba. Na záver si pozreli niekoľko dramatizácií 
a prevzali si ocenenia. Domov odchádzali plní dojmov a zážitkov s peknými darčekmi 
a ocenením.                                                                                                   Ruženka Smolová

Školský rok v číslach 
Školský rok 2014/2015 sa stal minulosťou. 
Dni, týždne a mesiace ranného vstávania, 
školských povinností  a  pracovného nasa-
denia sme uložili  do oddelenia spomienok.  
Dva letné mesiace sa budú niesť v zname-
ní bazénov, mora, ležadiel a  slnečníkov, 
opekačiek či    letných   táborov. S  letom to 
jednoducho tak je. Po desiatich mesiacoch 
práce prichádza relax, oddych, slnko, život. 
   30. júna sme slávnostne ukončili školský 
rok 2014/2015. Rozlúčili sme sa s  25 žiak-
mi 9. ročníka. Na prázdniny sme odpreva-
dili 126 žiakov 1. až 8.ročníka.  Určite sa 
našli medzi žiakmi takí, ktorí prekonali 
samých seba a  dnes sú na seba hrdí.  Iní 
zase možno nie sú so svojimi výsledkami 
úplne  spokojní. Verím, že tí si to uvedomia 
a  v  nasledujúcom školskom roku si svoje 
výsledky zlepšia.  Na konci tohto školského 
roka môžeme skonštatovať, že: 

69 žiakov    prospelo  s vyznamenaním
38 žiakov    prospelo veľmi dobre
44 žiakov    prospelo

Pochvalu riaditeľkou školy s  knižnou od-
menou získalo 26 žiakov. Naopak, napo-
menutých a  pokarhaných  žiakov triednym 
učiteľom bolo 11. Na tohoročných vysved-
čeniach si nikto nenašiel  známku nedosta-
točný. Jednému žiakovi bola udelená zníže-
ná známka zo správania druhého stupňa. 
Žiaci vymeškali 11 965    hodín, priemer na 
žiaka je  79,24   hodín. Všetky hodiny boli 
ospravedlnené. 
   Rok práce je za nami. Pri tejto príleži-
tosti si dovolím  vyjadriť poďakovanie  za 
vytvorené korektné vzťahy  a za spoluprácu 
počas  školského roka pani starostke Ing. 
Čontofalskej. Ďakujem aj svojim  kolegy-
niam a kolegom za  pracovné nasadenie a 
za vytvorenie  príjemného pracovného ovz-
dušia. Ďakujem  aj pani školníčke za  vždy 
upravený areál školy. Vďaka patrí aj  pani 
upratovačkám a pani kuchárkam. Osobit-
né poďakovanie vyslovujem  aj rodičom, 
ktorí sa  dobrou radou, nápadom či mate-
riálnou pomocou zapojili do života našej 
školy.  Želám vám pekné leto a  more od-   
dychu!                                 Mgr. M.Vaníková 

Recept na krásne prázdniny
S U R O V I N Y: Voda, teplo, slnko, vetrík, kvety, stromy, dobrí kamaráti, buchty od babičky. 
P O S T U P: Sadnite si k vodičke pri lúke s kvietkami neďaleko stromov. Započúvajte sa do spevu vtáčikov.
Pozdravte jemným mávnutím vetrík a žmurknite na slniečko. Obklopte sa dobrými kamarátmi 
a babičkinými  voňavými buchtami. Všetko posypte smiechom a dobrou náladou. 
Prísady môžete ľubovoľne obmieňať počas celých prázdnin. 

********** Rozlúčka s deviatakmi **********
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HOREHRONSKÉ STOLNOTENISOVÉ NÁDEJE
Už po piatykrát sa konal v našej telocvični   Stolnotenisový turnaj 
horehronských nádejí pod záštitou pána Riapoša a pod organizačnou 
taktovkou   Slavomíra Pôbiša. V kategórii dievčat získali všetky tri 
medailové miesta naše žiačky - Emka Žugecová, Dianka Zboranová a 
Betka Turčanová. V kategórii mladších žiakov zabodoval Oliver Dobozy 
a Branko Skaloš. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa športových 
úspechov!

VÝSTAVA KVETOV
Dňa 30. apríla sme navštívili výstavu kvetov v Banskej Bystrici pri 
Pamätníku SNP. Okrem nádherných kvetov sme videli aj včelársku 
výstavu a vyskúšali sme si novú výtvarnú techniku. Nevynechali 
sme prehliadku stálej expozície v Pamätníku SNP. Výstava kvetov a 
kvetiniek  sa nám páčila. Bola pestrá a zaujímavá.

DEŇ ZEME
Dňa 17. apríla 2015 sme si na našej škole pripomenuli Deň Zeme. Deň 
sa začal zaujímavou reláciou, ktorú si pripravili ôsmaci. Z  Hlohovca 
k  nám prišiel zamestnanec   hvezdárne, ktorý nám urobil prezentáciu 
o vesmíre. Bola  veľmi zaujímavá, poprepletaná pesničkami a súťažami, 
v ktorých niektorí žiaci boli odmenení  vecnými cenami. Po prednáške 
sme mali ísť do terénu zbierať odpadky a však počasie nám neprialo, 
a  tak sme ostali v  triedach a  rozprávali sa o  tom, akoby každý z  nás 
mohol pomôcť našej planéte.

OKRESNÉ KOLO V ATLETIKE

Naši žiaci sa dňa 13. mája 2015 zúčastnili okresného kola v  atletike 
žiakov v Brezne. V konkurencii žiakov z Breznianskeho okresu sa vôbec 
nestratili. Práve naopak ukázali odhodlanie a  bojovnosť, za čo boli 
odmenení výbornými výsledkami. Najlepšími výkonmi sa prezentovali 
žiaci: Alžbeta Turčanová – zlatá medaila vo vrhu guľou,   Bianka 
Vaníková – strieborná medaila v  skoku do výšky a  Adrián Hôrčik 
– bronzová medaila v  skoku do výšky. Zaslúžená pochvala však 
patrí aj ostatným zúčastneným žiakom, ktorí sa síce neumiestnili na 
medailových priečkach, no ukázali značný potenciál do budúcnosti. 
Pre väčšinu žiakov to bola premiérová skúsenosť s takýmto podujatím, 
ktorá im priniesla cenné skúsenosti a hlavne motiváciu do ďalšej tvrdej 
práce, za ktorú, veríme, budú odmenení v budúcich ročníkoch. 

Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom 
a ďakujeme za úspešnú a vzornú reprezentáciu našej školy a tým aj obce 
Predajná

V BELIANSKEJ JASKYNI

V utorok 19. mája sa naši žiaci štvrtej, siedmej a ôsmej triedy zúčastnili 
zaujímavej a  poučnej  exkurzie do Belianskej jaskyne. Dlhá a  únavná 
cesta sa nám vyplatila, nakoľko vyšlo krásne počasie a žiaci mohli počas 
cesty sledovať krásnu scenériu pohoria Vysoké Tatry. Počas prehliadky 
sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavých informácií o  vzniku jaskyne a  jej 
špecifických útvarov, čím si doplnili poznatky nadobudnuté v biológii 
a  iných predmetoch. Prehliadka jaskyne bola doplnená svetelnými 
a  zvukovými efektmi, čo vytvorilo fascinujúce divadlo a  zvýšilo jej 
atraktivitu. Okrem nových poznatkov sme popracovali aj na kondícii, 
pretože cestou k  jaskyni sme absolvovali takmer polhodinový výstup 
a pri prehliadke jaskyne sme zdolali vyše 800 schodov a prevýšenie cca 
200 metrov.

DEŇ MATIEK
,,Mamičky majú sviatok dnes, zakvitol celý svet. Kvietky biele natrhám, 
tebe ich, mamka, k sviatku dám. ’’ V krásne slnečné nedeľné popoludnie 
priviedli deti svoje mamičky do kultúrneho domu, aby im s  láskou 
predviedli program, ktorý pre ne k  ich sviatku nacvičili. Do kytice 
upletenej zo spevu, tanca a  básní postupne vložili ten svoj kvietok 
škôlkari, deti základnej a aj základnej umeleckej školy.

PRIATEĽSKÝ TURNAJ VO VOLEJBALE DIEVČAT
V piatok 12. júna  sme zorganizovali historicky prvý turnaj vo volejbale 
dievčat. Počasie nám prialo, len športová šťastena sa priklonila na stranu 
našich súperiek.A tak naše dievčatá zabojovali len o tretie miesto, 
pričom porazili dievčatá z Podbrezovej. Ale navadí, možno na budúci 
rok dievčatá z Nemeckej a Valaskej porazíme.       

BOBÍK V PREDAJNEJ
Pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka do Základnej školy 
s  materskou školou v  Predajnej zavítali zástupcovia firmy ACCOM 
Slovakia s.r.o., ktorá okrem iných dobrôt vyrába aj medzi deťmi veľmi 
obľúbenú tvarohovú pochúťku Bobík. Počas príjemného predpoludnia 
sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavých a užitočných informácii o spracovaní 
mlieka a výrobe mliečnych výrobkov, ktoré si mohli vyskúšať i prakticky 
pri „dojení kravy“, ktorú nahradila rukavica, ako aj pri vlastnoručnej 
výrobe masla a tvarohového dezertu.  Táto netradičná skúsenosť žiakov 
veľmi oslovila a užili si veľa zábavy. Aj napriek tomu, že pre zástupcov 
uvedenej firmy to bola premiérová skúsenosť s takouto akciou, zvládli 
ju veľmi precízne  ako profesionáli a sme veľmi radi, že zavítali práve do 
našej základnej školy.
Veľmi pekne ďakujeme firme ACCOM Slovakia s.r.o. za návštevu a 
veríme, že žiaci si osvojené vedomosti budú pamätať ešte veľmi dlho 
a  možno ich aj niekedy v  dospelosti využijú, ale hlavne si budú viac 
vážiť mlieko a výrobky z neho, keď už vedia koľko námahy je potrebné 
vynaložiť, kým sa dostane  domov do chladničky...            
                                     Mgr. Žugecová,  PaedDr. Múka, Mgr. Vaníková M.
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pre všetkých športovcov pripravil ob-
čerstvenie, zumbu pre deti, skákací hrad, 
aby sa deti aj pobavili, kým rozhodcovia 
vyhlásili všetky výsledky. 
Za seba a za moje kolegyne môžem pove-
dať, že sme na naše deti veľmi hrdé, tešíme 
sa z  ich športových úspechov. Dúfam, že 
aj ďalší ročník nám prinesie minimálne 
takéto krásne výsledky ako tento. Gratu-
lujem.                        Stanislava Michalková

Detská športová olympiáda
Dňa 27. 5. 2015 sa v Aréne Brezno usku-
točnila výnimočná akcia pre deti všetkých 
materských škôl okresu Brezno. Tento rok 
sa konal už XVIII. ročník detskej športo-
vej olympiády o putovný pohár primátora 

mesta Brezno. Aj naše deti sa pripravovali 
a poctivo trénovali. Vybrali sme  štyroch 
športovcov, ktorí v  tento deň reprezen-
tovali našu materskú školu a  teda i  našu 
obec Predajná. V tíme boli Timea Hazu-
chová, Stela Horváthová, Ján Kováč a Ra-
dovan Bíreš. Tak ako po minulé roky, aj 
tento rok absolvovali športové disciplíny 

   Dvojboj mládeže na strelnici v Predajnej
Dňa 6. mája 2015 sa konali  verejné preteky žiakov základných škôl - dvojboj 
mládeže. Preteky zorganizoval Klub biatlonu Predajná pod vedením pána 
Mariána Kazára v spolupráci so ZŠ s MŠ Predajná. Pretekov sa zúčastnili žiaci 
zo  ZŠ Čierny Balog, Nemecká, Valaská, Staré Hory, Hrochoť, Pionierska 4 
Brezno,  Banská Bystrica, Važec a Predajná. Súťažilo sa v dvoch disciplínach - 
streľba z ľubovoľnej vzduchovej pušky a beh s prekážkami. Žiaci boli rozdelení 
do štyroch kategórií. 
V kategórii mladšie žiačky získala prvenstvo Kristínka Makovínyová z Banskej 
Bystrice. 2.miesto obsadila Sára Pacerová zo ZŠ Jaroslava Simana Valaská. Na 
3.mieste skončila Barborka Skačanová zo ZŠ Pionierska 4 Brezno. 
V kategórii mladší žiaci vyhral Peter Fialka zo ZŠ Jánošovka Čierny Balog. 

2.miesto získal Adam Černák zo ZŠ Pionierska 4 Brezno. 3.miesto obsadil 
Sebastián Ilavský zo ZŠ Važec. 
 V kategórii staršie žiačky na prvý stupienok vystúpila Zuzka Longau-
erová, žiačka našej školy. Na 2.mieste sa umiestnila Martinka Wágnerová 
zo ZŠ Jaroslava Simana Valaská. Na 3.mieste skončila Janka Graňáková zo 
ZŠ Jaroslava Simana Valaská.
Kategóriu  starších žiakov vyhral Jakub Kolečár zo ZŠ Jaroslava Simana 

Valaská. Na 2.mieste skončil Viktor Slezák zo ZŠ Jaroslava Simana 
Valaská. 3.miesto obsadil Michal Kliment zo ZŠ Jánošovka Čierny 
Balog. 
V kategórii škola sa ZŠ s MŠ Predajná umiestnila na 1. mieste. Na 
2.mieste  skončila ZŠ Jaroslava Simana Valaská  a  na 3.mieste ZŠ 
Jánošovka Čierny Balog. 
Víťazom srdečne gratulujeme a prajeme veľa športových úspechov! 
                     -MV-

Športová komisia

Túra pre deti na Bernardín
Na Chvatimech sme sa vyviezli 
autobusom a vyšli sme pod lyžiarsky vlek, 
kde sme si prezreli najstaršiu lanovku na 
Slovensku. Odtiaľ sme šli po svahu hore 
na Bernardín, bolo aj snehu, ale nám 
to nevadilo, boli sme naň pripravení. 
Pred chatou Bernardín nás vítal pes 
Bernardín, tu sme si oddýchli, najedli sme 
sa a pokračovali sme do Hronca, kde sme 
si prezreli starú drevenú vežu a  potom 
najstarší most v  Rakúsko – Uhorsku 
odliaty v  zlievarňach v  Hronci. Vlakom 
sme sa vrátili domov, pre niektorých to 
bolo premiéra, pretože vlakom sa viezli po 
prvýkrát. Spokojní a zdravo unavení sme 
sa rozišli domov.                Dezider Smitka

- hod loptičkou, skok do diaľky, beh na 
30 metrov, štafeta a  zdravotná príprava. 
A boli sme úspešní! 
Musím  povedať, že naši malí športovci 
bojovali ako o život. Ukázalo sa, že pocti-
vý tréning prináša výsledky. Zo sedemnás-
tich zúčastnených materských škôl sme sa 
umiestnili v  celkovom poradí na treťom 

mieste a odniesli sme si do-
mov aj pohár. Toto 
tretie miesto sme 
získali víťazstvom 
Stelky Horvátho-
vej v  kategórii hod 
loptičkou- diev-
čatá, tretím mies-
tom Janka Kováča 
v  kategórii skok do 
diaľky- chlapci, dru-
hým miestom celého 
tímu v  kategórii šta-
feta a  krásnym dru-

hým miestom ce- lého tímu v kategórii 
zdravotná príprava. Preteky sú náročné, 
súťaží tam množstvo detí -  športovcov. 
Preto máme z  nášho úspechu obrovskú 
radosť. Každý rok nám robia deti radosť a 
potešenie na detskej olympiáde, no tento 
ročník bol mimoriadne úspešný. V našej 
obci rastú vynikajúci športovci. Organi-
začný výbor detskej športovej olympiády 
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           Prajeme Vám veľa zdravia, 

lebo je vzácne,
veľa šťastia, lebo je krásne,
veľa lásky, lebo je jej málo 

a všetko naj…, aby žiť zato stálo. 

Blahoželáme v mesiaci 
jún 2015
50 rokov

Ing. Miroslav Škantár 
60 rokov

Eva Fischerová
Ivan Husenica 

65 rokov
Peter Sanitra 

80  rokov 
Jozef Hraško

júl 2015
50 rokov

Mária Filipková
Ing. Jana Kohútová,

Milan Nosáľ,
Pavol Špila 

55 rokov
Helena Koritsová

Katarína Medveďová 
60 rokov 

Ján Čuma
Vlastimir Tištian 

65 rokov 
Marcela Gajdošová
Anna Kortánová

Margita Rapčanová 
75 rokov 

Zoltán Malček 
80 rokov

Anastázia Múková
Valéria Šperková 

90 rokov 
Margita Karamanová

august 2015
50 rokov 

Ján Brozaman
Milan Gynič

Ing. Peter Štefek 
55  rokov 

Mgr. Lucia Košíková
Ľubomír Mišovic 

60 rokov 
Ján Črep

Mária Kuracinová 
70 rokov 

Ivan Romančík
Viera Slamková

Narodili sa v máji 
Denis Nepšinský 

Samo Hamran

 v júni 
Šimon Kováč

Oslava Dňa detí
Dnes prvého šiesty je náš sviatok veľký.
Hurá, deti, von z postieľky!
Nech dnes nikto neplače, na stole sú voňavé koláče.
Koláča a káva, sláva, deti, sláva!
V  sobotu 30. mája sa uskutočnila v  obci oslava Dňa detí. 
Zraz všetkých zainteresovaných bol o 10. hodine pred Spoločenským domom v Predajnej. Po-
časie nám prialo a oslavy sa mohli začať. Moderátorom akcie bol Ľuboš Ofúkaný. Štart bol pri 
vchode do Spoločenského domu a cieľ za ním. Členovia kultúrnej, sociálnej a finančnej komisie 
pripravili 8 disciplín. Deti sa stretli s  vodníkom, Snehulienkou a  siedmimi trpaslíkmi, tromi 
prasiatkami, požiarnikom Samom, Gumkáčmi. Posledným stanoviskom bola Perníková cha-
lúpka. Na začiatku dňa dostalo každé dieťa lístok, na ktorý zbieralo pečiatky. Súčasťou oslavy 
Dňa detí bolo aj maľovanie na tvár v réžii pani Klaudie Tokárovej. Deti súťažili na kolobežkách, 
zapojili sa do rybárskej súťaže a súťaže s loptou. Príjemným spestrením dňa bolo aj vozenie sa  
na koníkoch z Nemeckej. Všetky deti, ktoré sa zúčastnili osláv Dňa detí, dostali sladké  odmeny 
a občerstvenie. O 13.00 hod. sa šťastné a veselé deti rozišli domov. 
   Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na  príprave a priebehu osláv 
Dňa detí - pani starostke Ing. Čontofalskej, členkám komisií, poslancom OZ, zamestnankyniam 
OÚ a  samozrejme sponzorom akcie – pani Kocúrovej z obchodu SAMA a SMERu soc.-de-
mokracia.                                    Hanka Filipková

Dnes je sviatok náš, 
čokoládkou obdarujte nás.
Možno dákym jabĺčkom
pod plastovým oblôčkom. 
V škole by sme sa učiť nemali
a kto je zlý skončí za dverami.
Preto všetkých v láske majte 
a s nami sa usmievajte.  
 Timea a Ninka, 7. trieda

MDD
1. jún má deti rád, je to detský kamarát.
Cez rozprávkový les prechádzam,
nové rozprávky tam spoznávam. 
Rád sa pekne usmievam, 
na slniečko pozerám.
Deti sviatok majú, 
mamke z okna zakývajú. 
MDD je v každom z nás,
nájdite si čas na nás.
Čokoládu, cukríky dostaneme od mamy
a tatino s palicou naháňa nás ulicou.
Babku s dedkom veľmi ľúbim,
kyticu im za to kúpim. 
Na rozprávky spomínam,
v postieľke už usínam.
Deň detí je za nami,
a preto sme sklamaní. 
Alicka, Juliannka, Vika, Bianka, Riško, 
7. trieda
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Memoriál Petra Roštára 
Dňa 20. júna 2015 sa v  areáli ZŠ s  MŠ Predajná stretli volejbaloví 
nadšenci. Toto stretnutie bolo možné  vďaka myšlienke, odhodlaniu 
a organizačným kvalitám  Alenky Roštárovej a  jej manžela Martina 
Bukovca.  Volejbalový turnaj  niesol   vo svojom názve meno človeka, 
ktorý svoj pracovný a  profesionálny  život spojil so ZŠ v  Predajnej. 
Peter Roštár tu pôsobil ako učiteľ a od roku 1990 do roku 2012 ako 
riaditeľ. A  keďže mu  šport nebol cudzí,   podieľal sa v  nedávnej 
minulosti na organizovaní volejbalových  turnajov v obci.   A možno 
v  tejto súvislosti skrsla v  hlave a  v  srdci dcéry Alenky myšlienka 
obnoviť tradíciu volejbalových turnajov a zorganizovať nultý ročník 
turnaja na  počesť jej otca. Myšlienka sa stala realitou, a tak sme mohli 
privítať  na 0.ročníku Memoriálu Petra Roštára družstvo volejbalistov 
z Nemeckej, družstvo COOP Jednoty Brezno, 3 družstvá z Predajnej 

– VKA, Predajná 2 a družstvo obecného úradu a samozrejme družstvo učiteľov, ktoré 
reprezentovalo  školu v Predajnej. 
Obetavé a  perfektné výkony súťažiacich, vynikajúca atmosféra, nekonečné 
povzbudzovanie a  príjemné počasie „odsúdili“ turnaj na úspech. Po dramatických 
dueloch o prvé miesto súťažili volejbalisti z Nemeckej a volejbalisti, ktorí hrali za ZŠ s MŠ 
Predajná. Tesne, ale predsa vyhralo družstvo z Nemeckej. Na 2. mieste skončilo družstvo 
ZŠ s MŠ  Predajná a na 3. mieste skončili mladí volejbalisti z Predajnej – družstvo VKA. 
Víťazom samozrejme gratulujeme! Družstvám, ktoré sa neumiestnili na prvých 
troch miestach,  ďakujeme za účasť a  dúfame, že sa u  nás cítili príjemne.  Hlavným 
organizátorom a všetkým zainteresovaným, ktorí priložili „ruku k dielu,“ ďakujeme za 
pomoc. 
  Verím, že táto súťaž nebola  len  o rivalite a víťazoch, ale aj o príjemnom športovom 

zážitku a stretnutí skvelých ľudí. Osobne by som si nikdy nemyslela, že dokážem stráviť jeden celý deň povzbudzovaním a sledovaním volejbalových 
zápasov. J Bolo super!!! Ďakujeme a dúfame,  že o rok sa stretneme na  1. ročníku Memoriálu Petra Roštára.
Pán riaditeľ, môžeš byť na svoju dcéru i na  nás hrdý. A vďaka za počasie :-)                                                                                              Mgr. Vaníková M.

Turistický klub Predajná

Otvorenie letnej turistickej sezóny 2015
Stretli sme sa na železničnej stanici a odtiaľ sme prešli na starú 
vrchovú cestu, kadiaľ niekedy zvážali seno. Cestu sme vyčistili 
od konárov, povyrastaného malinčia a popadaných skál, až sme 
sa dostali na Kačku, kde bola opekačka. O chvíľu už rozvoniavala 
slanina, špekáčiky, cibuľa aj šunka. Keď sme sa poriadne najedli 
a oddýchli si, vyčistili sme aj dve studničky. Prvú pri bývalej pajte 
a druhú pod Dubovskými chatami. A veru dalo nám to poriadne 
zabrať, lebo už boli úplne zanedbané. Vyčistili sme ich, upravili 
terén a voda z rúr len tak tiekla. Boli sme spokojní, že poslúžia 
aj iným. Popri práci sme zbierali aj odpadky, sklo, plastové fľaše, 
konzervy a  všelijaký iný odpad, ktorý v  horách pozabúdali 
„zodpovední“ ľudia. 
Prírodu treba chrániť a nie ju znečisťovať. Spokojní s vykonanou 
prácou  a nadšení z túry sme sa vrátili domov.

Hviezdicový výstup na Hrb
Dňa 9.5.2015 sme mali naplánovanú túru na Hrb. Stretli sme 
sa na železničnej stanici o  7.00 hod. Po krásnych dňoch prišla 
upršaná noc. Trochu dažďa bolo treba, lebo už bolo veľmi sucho.  
Ráno však  bolo celkom príjemne. Zišlo sa nás 47 turistov. Na 
túru sme sa vydali aj  s cykloturistami. Pokračovali sme starou 
cestou na Kačku, kde sme mali menší oddych. Naše malé turistky 
Evka Srnková, Miška Smitková a Ella Demianová pri príležitosti 
Dňa matiek poďakovali našim mamám, ktoré boli s nami na túre, 
peknou básničkou. Odtiaľ sme dobre naladení pokračovali k našej 
studničke pod Čierťažou. Ponaberali sme si vodu  a  natrhali  
dobrú žeruchu, ktorá nám mimoriadne chutila. Vraví sa, že po 
žeruche príde veľký hlad a   je to pravda. Na Žliebky ako prví 

dorazili Anka, Dežko, Janka a  naši najmladší turisti. Rozložili 
sme na ohnisku oheň, a keď prišli všetci,  začala sa opekačka. No 
a žerucha urobila svoje. Pojedli sme všetko a ešte aj niečo navyše.  
Dobre najedení, sme sa pobrali na Hrb. Chatárky na Hrbe sa mali 
čo obracať. Po krátkom oddychu sme sa vybrali  hore na skalu, 
kde je stred Slovenska.  Pokorili sme ju takmer všetci. 
 Po návrate k  chate, nás už čakali  turisti z Ľubietovej, Brusna, 
Lopeja, Štiavničky a  Hronca.  Nenadarmo sa hovorí tomuto  
výstupu  výstup „hviezdicový.“  Prišli sem turisti  zo všetkých 
svetových strán. Po poriadnom oddychu (boli s  nami aj noví 
turisti z Predajnej) a priateľskom stretnutí a debatami s turistami, 
ktorí na chatu dorazili, sme sa pobrali pomaly domov. Videli sme 
prírodu, ktorá doslova rozkvitla do krásy a najmä nadšenie detí, 
že to zvládli. No a našich turistov čakajú ďalšie túry, na ktoré sa 
všetci veľmi tešíme.
                         D. Smitka, predseda Turistického klubu v Predajnej


