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Zoznam zaregistrovaných 
kandidátov na poslancov 
Obecného zastupiteľstva 
v Predajnej 29. 10. 2022
Volebný obvod číslo 1
Vo volebnom obvode sa volia 7 poslanci

1. Ing. Miriama Beraxová 26.r. ekonómka nezávislá kandidátka
2. Anežka Búdová 60 r.  nezamestnaná Hlas – sociálna demokracia
3. Ján Glemba 52 r.  živnostník Hlas – sociálna demokracia
4. Petra Hazuchová 44 r.  predavačka Hlas – sociálna demokracia
5. Ľuboš Kohútik 34 r. konateľ firmy nezávislý kandidát
6. Ing. Jana Kohútová 57 r. riaditeľka spoločnosti  nezávislá kandidátka
7. Ľuboš Ofúkaný 49 r. hutník Hlas – sociálna demokracia
8. Ing. Milan Srnka, PhD. 51 r. výrobný riaditeľ nezávislý kandidát
9. Marta Veselovská 64 r. dôchodkyňa nezávislá kandidátka
10. Ing. Miroslava Virágová 40 r. ekonómka nezávislá kandidátka

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Predajná 
1. Ing. Tatiana Čontofalská 56 r. starostka obce nezávislá kandidátka

Spomíname...
   Blíži čas, kedy vo vzduchu bude opäť cítiť 
vôňu roztápajúceho sa vosku, kedy vietor 
pohladí zamyslené tváre, kedy zrak potešia 
teplé hrejivé svetlá žiariace do tmy... Prichá-
dza nenápadne, ticho. Čas dušičkový. Čas 
zamyslenia, nostalgie, spomienok a možno 
i čas hodnotenia svojich rozhodnutí, skut-
kov, činov.  Veď nik na tomto svete nežije 
naveky...
   Každým rokom pribúdajú v našom živote 
tí, na ktorých nám ostanú len spomienky, za 
ktorými sa  zaleskne slza v oku a na ktorých 
si spomíname pri plameni horiacej sviečky. 
A hoci môže byť len jediná, myslíme pri nej  
na mnohých. Spomíname na svojich blíz-
kych, známych, kamarátov... A to je pod-
stata tohto sviatku. V tom je čaro aj smútok 
prvých novembrových dní.

Príhovor
„Videli ste starých ľudí plakať? Ticho, bez 
úzkosti a záchvatov hnevu, slza vkĺzne 
do ryhovania líca...A vo vyblednutých 
očiach je túžba veriť, že nás zaujíma ich 
život, kde to bolí a o čom sme v noci sní-
vali. A počujete, ako sa ich srdce chveje 
a ako chce jednoduché teplo....“

Vážení   spoluobčania,
v živote človeka nastávajú chvíle, kedy 
začne uvažovať o svojom živote a hod-
notiť svoju životnú cestu. Október -  
mesiac úcty k starším nám každoročne 
pripomína, že tak ako po lete prichádza 
farebná jeseň, prichádza po mladosti 
jeseň života. Jeseň života, to nie je len 
vyšší vek a nekonečný počet zážitkov. 
Je to hlavne nesmierne množstvo skú-
seností, pokora, rozvaha, nadhľad a pl-
nohodnotne prežitý život. Dovoľte mi, 
aby som vám vyslovila slová úcty a po-
ďakovala za vašu celoživotnú prácu, za 
hodnoty, ktoré ste svojou prácou vytvá-
rali. Skláňam sa pred rokmi, ktoré ste 
naplnili činmi pre blaho svojich rodín 
a rozvoj našej obce. 
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším 
mi dovoľte, aby som vám touto cestou 
nielen v mojom mene, ale aj v mene 
poslancov obecného zastupiteľstva a 
zamestnancov obce, zaželala pevné 
zdravie, veselú myseľ, veľa úprimných 
priateľov, dlhý život , vďačnosť a po-
moc vašich detí. Nech Boh požehná 
roky, ktoré máte pred sebou. Prežite ich 
obklopení úctou, láskou a pozornosťou 
svojich najbližších. Zo srdca vám pra-
jem, aby bol pre vás októbrom každý 
mesiac v roku.
  S úctou Tatiana Čontofalská, 

starostka obce

Pripravujeme na november
Pietny akt 

pri príležitosti ukončenia 1.svetovej vojny

Lampiónový sprievod

Katarínsku zabíjačku
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Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby 
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja 29. 10. 2022

1. PhDr. Michal Albert, PhD. 40 r. moderátor, B. Bystrica Komunistická strana Slovenska
2. Bc. Maroš Čupka, DiS.art 26 r. študent vysokej školy, B. Bystrica Socialisti.sk
3. Ing. Rudolf Huliak 47 r. podnikateľ, Očová Národná koalícia/nezávislí kandidáti
4. Mgr. Marek Kotleba 39 r. poslanec parlamentu, B. Bystrica Kotlebovci – ľudová strana naše Slovensko
5. Mgr. Ondrej Lunter 35 r. podpredseda samospráv.kraja, B. Bystrica nezávislý kandidát
6. Mgr. Marek Modranský 43 r.  dopravný expert, B. Bystrica nezávislý kandidát
7. PhDr. Adrian Polóny 48 r. riaditeľ dopravnej spoločnosti, B. Bystrica nezávislý kandidát
8. Ing. Jozef Sásik 64 r. katolícky politológ, B. Bystrica Slovenská  ľudová strana Andreja Hlinku
9. PaedDr. Mgr. Miroslav Suja 46 r. poslanec parlamentu, Detva Republika

1.  Tomáš Abel, JUDr., PhD., 39 r., 
 primátor, Brezno, nezávislý kandidát
2.  Radovan Antal, Bc., 37 r., 
 konateľ spoločnosti, Valaská,Hlas - sociálna demokracia
3.  Andrej Barančok, Mgr., 37 r., 
 marketingový špecialista, Brezno, nezávislý kandidát
4.  Milan Belko, Mgr., 43 r., 
 riaditeľ pobočky, Brezno, Strana moderného Slovenska (sms)
5.  Ivan Brozman, Ing., 64 r., 
 dôchodca, Polomka, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemo-

kratické hnutie, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska 
demokracia, Občianska konzervatívna strana

6.  Michal Daxner, Ing., 34 r., 
 manažér, Brezno, Hlas - sociálna demokracia
7.  Jaroslav Demian, Ing., 59 r., 
 technicko - hospodársky pracovník, Brezno, 
 Hlas - sociálna demokracia
8.  Miroslav Fašang, Ing., 36 r., 
 projektant, Brezno, nezávislý kandidát
9.  Ondrej Filipiak, Ing., 52 r., 
 prednosta okresného úradu, Brezno, Obyčajní ľudia a nezá-

vislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena 
zdola

10. Michal Frančák, JUDr., 70 r., 
 výsluhový dôchodca, Podbrezová, Národná koalícia /nezá-

vislí kandidáti
11.  Matej Garaj, 36 r., 
 konateľ spoločnosti, Brezno, nezávislý kandidát
12. Jarmila Gordanová, PhDr., 56 r., 
 starostka, Šumiac, Smer - sociálna demokracia, Republika
13. Michal Gubár, 41 r., 
 obchodník, Dolná Lehota, Slovenská ľudová strana Andreja 

Hlinku
14. Peter Halás, Ing., 64 r., 
 stavebný inžinier, Podbrezová, Slovenská ľudová strana An-

dreja Hlinku
15. Milan Hašan, Ing., 66 r., 
 dôchodca, Brezno, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
16. Viliam Hláčik, 60 r., 
 bezpečnostný technik, Brezno, Smer - sociálna demokracia, 

Republika
17. Martin Juhaniak, Mgr., 39 r., 
 zástupca primátora, Brezno, nezávislý kandidát
18. Jozef Kalman, Ing., 53 r., 
 riaditeľ úradu práce, Pohorelá, Sme rodina

19. Marek Kordík, Ing., PhD., 34 r., 
 starosta obce, Jasenie, Sloboda a solidarita, Kresťanskode-

mokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska 
demokracia, Občianska konzervatívna strana

20. Zuzana Kúdelková, PhDr., Mgr., 56 r., 
 stredoškolská učiteľka, Valaská, Socialisti.sk
21. Martina Kupcová, Mgr., 34 r., 
 referentka, Michalová, Socialisti.sk
22. Roman Longauer, 55 r., robotník, 
 Podbrezová, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
23. Marian Mikuš, 44 r., 
 súkromný podnikateľ, Pohorelá, Slovenská národná strana
24. Ivan Mozola, 48 r., 
 strojný zámočník, Horná Lehota, Kotlebovci - ľudová strana 

naše Slovensko
25. Milan Palovčík, 66 r., 
 dôchodca, Brezno, nezávislý kandidát
26. Milan Petrla, Ing., 59 r., 
 podnikateľ, Brezno, Smer - sociálna demokracia, Republika
27. Martin Ridzoň, doc., Ing., PhD., IWE., 38 r., 
 výskumný-pedagogický pracovník, metalograf, Brezno, ne-

závislý kandidát
28. Roman Romančík, RNDr., 52 r., 
 podnikateľ, Brezno, Smer - sociálna demokracia, Republika
29. Daniel Struhár, Mgr., 37 r., 
 stredoškolský učiteľ, Brezno, nezávislý kandidát
30. Ľubica Štugnerová, Bc., MA, 60 r., 
 manažérka dopravy, Brezno,Sloboda a solidarita, Kresťan-

skodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Spolu - ob-
čianska demokracia,

31. František Šuchaň, 63 r., 
 dôchodca, Polomka, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko
32. Martin Tkáčik, MUDr., 40 r., 
 lekár, Brezno, Nova
33. Jaroslav Tokár, Mgr., 44 r., 
 učiteľ, Polomka, Strana moderného Slovenska (sms)
34. Jozef Tokár, 66 r., 
 dôchodca, Brezno, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
35. Nina Varšová, Mgr., 46 r., 
 samostatná radkyňa, Šumiac, Hlas - sociálna demokracia
36. Ivana Veverková, 31 r., 
 referentka, Michalová, Socialisti.sk
37. Kamila Zemančíková, 42 r., 
 predavačka, Michalová, Národná koalícia / nezávislí kandi-

dáti

Zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby 
do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja 29. 10. 2022

VOLEBNÝ OBVOD č. 3 - okres BREZNO
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov
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  Dňa 27. septembra 2022 bola slávnost-
ne otvorená obecná knižnica, ktorá len 
nedávno získala svoju novú podobu. Za 
zrekonštruovanými  priestormi miestnej 
knižnice stojí vízia i osobné nasadenie sta-
rostky obce Predajná, Ing. Tatiany Čonto-
falskej, ktorá  v spolupráci s poslancami a 
predložením kvalitného projektu  získala 
financie z Fondu na podporu umenia. 
Cesta od získania financií až po tento fi-
nálny stav nebola jednoduchá. Výsledok 

je  efektný. Priestory dýchajúce 
novotou  a knihami určite potešia 
každého čitateľa. 
  Slávnostného otvorenia sa zúčast-
nila starostka obce Predajná, Ing. 
Tatiana Čontofalská,  zamestnanci 
obecného úradu,  poslanci obecné-
ho zastupiteľstva a pozvaní hostia 
O tom, ako sa zrodil tento mo-
derný šat knižnice, o priebehu re-
konštrukcie, o jej  financovaní i o 
ľuďoch, ktorí stáli za projektovou 

dokumentáciou či architektonickým ná-
vrhom, povedala viac Ing. Tatiana Čonto-
falská vo svojom prejave.
  Začiatky rekonštrukcie obecnej knižnice 
siahajú  do roku 2017. Obec získala z Fon-
du na podporu umenia dotáciu vo výš-
ke 1500 € na vybavenie knižnice dvoma 
počítačmi, multifunkčným zariadením, 
wifiroutrom a informačným  knižnič-
ným systémom. Ďalšiu žiadosť o dotáciu 
z Fondu na podporu umenia  obec podala 

v roku 2021. Žiadosť a projekt s názvom 
Podpora rozvoja obecnej knižnice Predaj-
ná pripravil Ing. Giertl. Hlavným cieľom 
projektu  bolo zvýšenie atraktívnosti kniž-
nice modernizáciou interiérových pries-
torov a získanie nových čitateľov. Žiadosť 
bola schválená a obec získala z Fondu na 
podporu umenia dotáciu vo výške 6500 €. 
Zvyšok nákladov vo výške 6919,22€ finan-
covala obec z vlastných zdrojov.  V závere 
príhovoru starostka obce vyzdvihla prácu 
všetkých tých, ktorí sa na modernizácii 
knižnice podieľali. Špeciálne poďakovala 
Ing. Sečkárovej, riaditeľke firmy ZOFF, 
ktorá sa spolu s architektkou Ing. Ševco-
vou postarala o dizajnový návrh interiéru.  
Pri príležitosti symbolického otvorenia 
obecnej knižnice pani starostka vyzdvihla 
obetavú štyridsaťpäťročnú  prácu knihov-
níčky pani Margity Flaškovej. Emotívne 
slová i slzy vďaky vyčarovali dojímavý 
okamih.  
  Pani Flaškovej želáme pevné  zdravie a 
sviežu myseľ do ďalších rokov jej života. 
Otvorenie miestnej knižnice spríjemnili 
hovoreným slovom žiaci 7. triedy – Bron-
ka Čipková, Vaneska Mičkyová, Bianka 
Beraxová, Laurika Pocklanová a Vladko 
Múka. Vaneska  a Oliver Medzihradský 
spríjemnili popoludnie hrou  na gitaru a 
akordeón. 
  Obecná  knižnica je už v týchto dňoch 
oficiálne otvorená pre širokú čitateľskú ve-
rejnosť. Prajeme jej veľa vnímavých čitate-
ľov, dych berúcich knižných titulov, zaují-
mavých čitateľských stretnutí. Želáme jej 
jednoducho perspektívnu budúcnosť.
          Michaela Vaníková  

PREDAJNIANSKE ZVESTI 
- dvojmesačník o dianí v obci zadarmo do každej 
domácnosti. Vydáva: Obecný úrad Predajná, 
Námestie Juraja Pejku 67, t.č. 048/6192345, 
e-mail: obecpredajna@gmail.com. 
Redakčná rada: Mgr. Michaela Vaníková, Ing. 
Mária Boberová, Eva Pocklanová. Redakcia sídli 
na obecnom úrade. Reg. OÚ BR - EV 3098/09, 
ISSN 1339-4576, IČO vydavateľa: 00313751. 
Dátum vydania periodickej tlače: október 2022

Krúžok varenia v Komunitnom centre
V  pondelok 3. októbra 2022 sme „naštartovali“ náš krúžok varenia a pečenia. Za dve 
hodinky sme zvládli toho dosť - pomazánku z krabích prstov, pizzové slimáky so špenátom, 
francúzske toasty na slano. Dievčatá krásne pripravili stôl a o to viac nám chutilo. Chválim 
dievčatá za ich snahu a šikovné rúčky                                                                                          -IH-

Otvorenie obecnej knižnice v Predajnej
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Zo života hasičov

HASIČI-HASIČOM
   Naši chlapci, ktorí boli pomáhať v 
Hodoníne, boli  v rámci  krajskej anke-
ty HASIČI-HASIČOM 2020-2021 no-
minovaní na ocenenie Kolektívny čin 
roka 2020 a zúčastnili sa slávnostného 
odovzdávania ocenení v Banskej Bys-
trici. Ich činnosť na mieste udalosti a 
mená boli predstavené v nominácii 
piatich kolektívov. Bohužiaľ neboli 
ocenení.   Ale už len to, že náš DHZO 
Predajná bol ako jediný nominovaný 
široko-ďaleko v obciach, nás teší. Po 
návrate do Predajnej nás čakala večera  
v  „H&M u Jara,“  ktorú nám poskytla 
obec v zastúpení pani starostkou. 
   Ďakujeme za uznanie a stále sme tu 
pre vás!                                           Ľ.Ofúkaný

Mladí hasiči pretekali v Predajnej
ÚzO DPO SR v Brezne a  DHZ Predajná v spolupráci s DHZ Nemecká, OZ Hasič 
Polomka a Klubom biatlonu Predajná usporiadali na strelnici v Predajnej jesenné kolo 
branno-športovej súťaže mladých hasičov „PLAMEŇ 2022.“
Súťaž pozostávala z cezpoľného behu na  1 , 2,  3 km podľa kategórie s plnením rôznych 
úloh počas behu, ako sú určovanie vecných hasičských prostriedkov, optické signály, 
hod granátom na cieľ, prekonávanie prírodných prekážok, streľba zo vzduchovky, 
zrážanie kuželov hadicou a zdravotná príprava.
Súťaže sa zúčastnilo 14  päťčlenných družstiev a za príjemného jesenné počasia deti 
od 3 do 17 rokov preukázali svoje zručnosti a vedomosti na tratiach, ktoré brázdia 
počas pretekov biatlonisti. Po urputných súbojoch nakoniec v jednotlivých kategóriách 
zvíťazili ml.ch. s rovnakým časom DHZ Braväcovo, OZ Hasič Polomka/OZ Hasiči 
Rolta, ml.d. DHZ Braväcovo, st.ch. DHZ Predajná v zostave Sebastián Pavlovský, Denis 
Berezňák, Dominik Havran, Michal Holka a Mário Stieranka,  st.d. DHZ Nemecká, dor. 
DHZ Valaská.  Avšak nikto nebol porazený, pretože každý, kto sa zúčastnil tejto krásnej 
súťaže, dokázal urobiť niečo pre svoje zdravie a pre rozvoj svojej osobnosti v zmysle stať 
sa do budúcna hasičom.
Poďakovanie patrí nielen uvedeným usporiadateľom, ale hlavne vedúcim kolektívov 
mladých hasičov a rodičom, ktorí vedú deti k takýmto aktivitám. Ďakujeme sponzorovi 
, ktorý prispel deťom na sladkosti, kuchárskej čate v zložení  p.Macko, p.Búdová, p. 
Berková, za strelnicu ďakujeme p. Kazárovi, technickej čate z DHZ Predajná, p. 
fotografke Masárovej a všetkým,  ktorí pomohli usporiadať toto krásne podujatie pre 
naše deti.            Ľ. Ofúkaný

Záchranári 
v našej obci 

Nešťastie nechodí len po horách, 
ale aj po ľuďoch. 
Vo večerných hodinách som prišiel do-
mov. Navečeral som sa a išiel do kúpeľne. 
Otvorím okno – dym. Nakloním sa cez 
okno  a vidím oheň z garáže. Vďaka su-
sedovi sme začali hasiť. Suseda zavolala 
stopäťdesiatku a potom priamo pánovi 
Ľubošovi Ofúkanému. Desať minút do 
príchodu miestnych hasičov trvalo več-
nosť. Boli sme veľmi radi, keď sme ich 
videli prichádzať. Hoci bolo desať hodín 
večer, prišli, pomohli a požiar uhasili. O 
polnoci auto a garáž ostali v popole. Vďa-
ka ich rýchlej pomoci sa požiar nerozšíril 
na vedľajšie objekty, a preto s pokorou a 
úctou k ich práci vyjadrujeme poďako-
vanie všetkým zasahujúcim hasičom. Si-
tuáciu zvládli výborne! Ste pre nás veľmi 
potrební aj v budúcnosti! Dovoľte nám aj 
touto cestou vyjadriť poďakovanie.  Vďaka 
patrí aj kamarátom, ktorí mi požičali auto, 
aby som si mohol vybaviť všetky doklady 
– občiansky preukaz, vodičský preukaz, 
ktoré zhoreli v aute. Na naše prekvapenie 
sa našli kamaráti z dediny, ktorí mi po-
mohli pri odstraňovaní auta i garáže. Ďa-
kujem Mirovi Kazárovi i jeho synovi. 
Zúfalstvo i beznádej sa obrátili na nádej 
i vieru, že existujú ľudia, ktorí vedia po-
môcť aj za cenu nasadenia v nebezpečen-
stve. Vďaka vám sa nám následky znášajú 
ľahšie. Dobro v Predajnej existuje. Svedčí-
me o tom.                                                          MG



Zvesti pre občanov

JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU - ZO Predajná

      Výbor ZO JDS Predajná ako posledný 
letný výlet zvolil Bojnice, pretože v čase 
prázdnin ho členovia chceli absolvovať aj 
s vnúčatami. A bol to dobrý nápad.
     Najväčším lákadlom v Bojniciach pre 
deti je iste ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA. 
Pýši sa hneď dvoma slovenskými prven-
stvami. Je najstaršou a s plochou 41 hektá-
rov aj najväčšou zoologickou záhradou u 
nás. Funguje od roku 1955 a v súčasnosti 
v nej môžete vidieť viac ako 370 druhov 
zvierat.
     Veľký záujem však bol aj o absolvovanie  
prehliadky BOJNICKÉHO ZÁMKU.
Rozprávkový zámok s pôsobivým interié-
rom vrátane Bojnického oltára má bohatú 
históriu.
     V blízkosti vstupu do areálu sme ne-
prehliadli BOJNICKÝ DVOR, kde sme 

Výlet do Bojníc
sa mohli občerstviť 
a vybrať si z bohatej 
ponuky jedál. Ne-
mohli sme si nevšim-
núť a nepozrieť sa aj 
na SOKOLIAROV 
a ARAKOVO s pes-
trofarebnými papa-
gájmi.
     Objavili sme aj 
nový provizórne ot-
vorený park dinosau-
rov DINONO, kde je doposiaľ v prírod-
nom areáli umiestnených 55 dinosaurov 
a do budúceho leta pribudne mnoho ďal-
ších dinosaurov, ale aj niekoľko dinosau-
rích prekvapení...
     Deti sa tešili /ale aj seniori/ ceste vlá-
čikom KÚPEĽNÝM EXPRESOM, ktorý 

nás vyviezol kľukatou cestičkou cez les k 
areálu vyhliadkovej veže – ČAJKA V OB-
LAKOCH.
Nachádza sa medzi korunami stromov 
nad mestom Bojnice a poskytuje neza-
budnuteľný výhľad na Bojnický zámok, 
mesto Bojnice, mesto Prievidza a okolité 
obce okresu. Deti mali možnosť obdivovať 
ŠMOLKO DOMČEKY a šantiť v detskom 
zábavnom parku s preliezkami, trampo-
línami, hojdačkami a inými atrakciami 
umiestnenými pod vyhliadkovou vežou.
    Samozrejme všetci všetko nemohli sti-
hnúť. Spoločné skupinky sa vytvorili pod-
ľa záujmov jednotlivcov, ktoré si vybrali 
svoje prioritné miesta a spolu ich absol-
vovali.
     Stretli sme sa pred určeným odchodom 
v autobuse Schniererbus a po ceste domov 
sme si vymieňali svoje dojmy a poznatky 
nadšení týmto výletom. Ešte nám prialo aj 
počasie. Vydarená akcia.   
              Mária Boberová

Okresná organizácia 
JDS v Brezne a ZO 
JDS Podbrezová 
zorganizovali 
7. októbra 2022 na 
ihrisku  Štiavnička 
– Podbrezová 
petangový turnaj. 
Z prihlásených 
desiatich družstiev 
družstvo ZO JDS 
Predajná obsadilo 
krásne 3. miesto.  
Srdečne 
gratulujeme! 

Petangový turnaj



Zvesti pre občanov

JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU - ZO Predajná

Výletníci v Kežmarku

     V sobotu 24. septembra navštívili seni-
ori ZO JDS Predajná obec Pohronskú Pol-
horu. Konali sa tam Michalské hody 2022.
     Program začal slávnostnou svätou om-
šou poďakovania za úrodu v rímskokato-
líckom kostole, kde sme  obdivovali výsta-
vu plodov zeme. Na pódiu sme si pozreli 
vystúpenia súborov ŽSS Lipianka, Muziky 
z Oravskej Polhory, DFS Šťastné detstvo 
z Brezna, FS Zavadčan zo Závadky nad 
Hronom a ĽH Kučeravý javor z Pohron-
skej Polhory.
     K Michalským hodom patrí aj malý 
polhorský jarmok, obdivovali sme ukáž-
ky ľudových remesiel a ochutnávali sme 
tradičné jedlá, medzi ktoré patria aj „po-
uhorské tľapkance.“
     Poďakovaním p. šoférovi Gillovi z Dol-
nej Lehoty sme našu návštevu v Pohron-
skej Polhore ukončili a vrátili sa domov. 
Ďakujeme aj našej predsedníčke Ing. Bo-
berovej za zorganizovanie tohto poduja-
tia.                                 Magdaléna Rečlová

Turistický zraz 
seniorov okresu Brezno
  Po dvoch rokoch sa opäť uskutočnil 
Okresný turistický zraz seniorov. Jubi-
lejný 20. ročník sa konal dňa 13. sep-
tembra 2022 v Michalovej – Luštiarni.
 Všetkých hostí a seniorov privítal 
predseda ZO Michalová pán Ján Dia-
niš. Následne účastníci zrazu (vyše 300 
členov ZO) boli oboznámení s turistic-
kými trasami. 
  Členovia z pätnástich základných or-
ganizácií si vybrali  obtiažnosť trasy 
podľa svojich schopností.
   Po ich zvládnutí sa všetci turisti stretli 
pri guláši. Posedenie obohatil kultúrny 
program a hudba, pri ktorej si seniori 
aj zatancovali. Členovia niektorých ZO 
prezentovali svoje umelecké a remesel-
né výrobky na výstave pod názvom 
Zlaté ruky 2022.
    Ďakujeme usporiadateľom podujatia 
z Michalovej za skvelo strávený deň v 
prírode a v spoločnosti priateľov se- 
niorov.           Mária Boberová

Seniori v Pohronskej Polhore

Členovia ZO JDS Predajná 
prijali pozvanie od členov 
ZO JDS Nemecká a dňa 
28.09.2022 navštívili mes-
to KEŽMAROK. Spoloč-
ne absolvovali exkurziu v 
KEŽMARSKOM HRADE a 
videli rôzne pamiatky a zau-
jímavosti v meste pod Vyso-
kými Tatrami.                                                                    
       Mária Boberová



Čo nové v našej škole

Školský rok 2022/2023 
je rozbehnutý v plnom 
prúde. 5. septembra 
sme ho slávnostne ot-
vorili za účasti starost-
ky obce Predajná, Ing. 
Tatiany Čontofalskej, 
ktorá zároveň osobit-
ne pozdravila aj našich 
najmenších a najmlad-

ších žiakov – prváčikov. Odovzdala im knihu s venovaním a 
omaľovánku. A potom sa už začal kolotoč povinností, učenia a 
školských aktivít. 

Prvý septembrový týždeň žiaci 4. triedy spolu s pani učiteľkou 
Šagátovou  navštívili Komunitné centrum v Predajnej, kde im 
pani Ingrid Horváthová  pripravila zaujímavé aktivity zamerané 
na poznanie silných stránok žiakov.  

Pestrofarebná jeseň je obdobie ako stvorené na pobyt v prírode. 
Príroda hrá farbami, slnečné lúče ešte hrejú...  Niet divu, že takéto 
ideálne počasie vylákalo do prírody  rodičov a deti z 2. a 3. roční-
ka. Spolu s pani učiteľkou Maderovou vyšli na kopec a vzduchom 
sa niesli tie najrozmanitejšie šarkany. Púšťaním šarkanov pani 
vychovávateľky vyplnili  popoludnie aj deťom školského klubu. 

Personálne obsadenie v Základnej 
škole s materskou školou v Predajnej
5. septembra 2022 sme slávnostne otvorili školský rok 2022/2023. 
Vyučovací proces a chod celej organizácie zabezpečujeme z 
nasledujúcich pozícií: 

Vedúci pedagogickí zamestnanci: 
Mgr. Katarína Šagátová zástupca riaditeľa školy pre ZŠ 
Mgr. Stanislava Michalková   zástupca riaditeľa školy pre MŠ 
Mgr. Dana Šandoryová vedúca  Pk spoločenskovedných     
 predmetov    
 koordinátor čitateľskej gramotnosti
Mgr. Alena Žugecová  vedúca  Pk prírodovedných   
 predmetov
 výchovný poradca
Mgr. Želmíra Kohoutová vedúca metodického združenia

Triedni učitelia: 
Triedna učiteľka v 1. triede:  Mgr. Želmíra Kohoutová
Triedna učiteľka v 2. a 3. triede:  Mgr. Želmíra Kohoutová 
Triedna učiteľka v 4. triede:  Mgr. Katarína Šagátová
Triedny učiteľ v 5. A triede:  Mgr.  Maximilián Mistrík 
Triedny učiteľ v 5. B triede: Mgr. Martin Kačír
Triedna učiteľka  v 6. triede:   Mgr. Janka Kleskeňová
Triedna učiteľka v 7. triede:  Mgr.  Anita Fodorová
Triedny učiteľ v 8. triede: Mgr. Alena Žugecová 
Triedny učiteľ v 9. triede: RNDr. PaedDr. Martin Ramaj, DBA

Školskí koordinátori: 
Mgr.  Anita Fodorová koordinátor primárnej prevencie  
 drogových závislostí a ďalších   
 sociálno-patologických javov
Mgr. Pavol Chromek koordinátor výchovy    
 k manželstvu a rodičovstvu
RNDr. PaedDr. Martin Ramaj, DBA   koordinátor    
 environmentálnej výchovy
Mgr.  Maximilián Mistrík koordinátor činnosti    
 žiackej školskej rady

Učitelia bez triednictva:  Mgr.Dana Šandoryová
 Mgr. Pavol Chromek

Vyučujúci náboženstva:  Th.Lic.  Arkadiusz M. Piekut
  Mgr. Rastislav Turňa

Vychovávateľky v ŠKD: Mgr. Iveta Homolová
 Bc. Zuzana Hrončeková
Školský digitálny koordinátor:   MSc. Dominika Hagarová

Učiteľky v MŠ :  Mgr. Stanislava Michalková 
 Denisa Babková, Alexandra Vaníková  
 Emma Bernáthová

Školníčka :  Romana Eremiášová

Upratovačky:  Marta Ďuricová, Martina Pavlovská,
 Mária Maličká

Pracovníčka PAM: Františka Biacovská

Pracovníčky v kuchyni: Anna Giertlová -  hlavná kuchárka
 Helena Hôrčiková – pracovník v prevádzke
 Zuzana Ligasová - kuchárka
                                                                                Michaela Vaníková



Čo nové v našej škole

Žiaci 1. stupňa v škole i v 
družine vyrábali  záložky 
do knihy pre svojich čes-
kých kamarátov. V rámci 
projektu Záložka do knihy 
spája školy ich posielame do 
Základnej školy a materskej 
školy v Záhradkách, Roztoky. 

Pani učiteľka Šandoryová pripravila pre žiakov 2. stupňa  aktivity 
k Európskemu dňu jazykov.  Žiaci spoznávali  krajiny podľa ob-
rázkov, jazyky podľa nahrávok a nakoniec využili svoju kreativi-
tu pri vytváraní loga na tričko.

Žiaci 1. stupňa si 26. septembra pripomenuli Deň eura rôznymi 
didaktickými hrami a precvičili si aj finančnú gramotnosť.  Pr-
váci ďalej absolvovali „rýchlokurz“ správneho čistenia si zúbkov. 
Zapojili sme ich aj do preventívneho programu  Kozmo a jeho 
dobrodružstvá. Cieľom programu je naučiť žiakov identifikovať a 
zvládať neprimerané situácie. Program realizujeme v spolupráci 
s CPPPaP v Brezne. Biela pastelka 2022 

Pani školníčka Eremiášová nám tematicky vyzdobila  vestibul. 
Využila aj tekvice, ktoré priniesli žiaci. Krásne jesenné dni!
                                                                                Michaela Vaníková

Biela pastelka
Verejná zbierka Biela pastelka patrí medzi desať najväčších a zá-
roveň najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku. Jej história sa 
začala písať v roku 2002 a pôvodný organizačný tím ju pripravil 
už za dva mesiace. Aj napriek náročnej situácii, či už v oblasti 
ekonomiky, stále hroziacej pandémii, či vojny na Ukrajine orga-
nizátori dúfali, že darcovia zbierku podporia. 

Verejná zbierka Biela pastelka slúži na podporu a pomoc ľudí so 
zrakovým postihnutím. Vďaka zbierke sa učia ľudia, ktorí prídu 
o zrak Braillovo písmo, chôdzu s bielou palicou, čo pre nich  zna-

P*O*Ď*A*K*O*V*A*N*I*E
V mene kolegov  a žiakov školy ďakujeme za sponzorské 
dary p. Ľubošovi Kohútikovi, p. Jozefovi Nociarovi a p. Lucii 
Schusterovej. Zároveň vyjadrujeme poďakovanie aj všetkým 
rodičom a priateľom školy, ktorí prispeli 2% z dane na účet 
Rodičovského združenia pri Základnej škole s materskou 
školou v Predajnej. Vďaka nim máme peknú triedu, dreviny v 
areáli i kvalitný chodník vedúci k budove materskej školy.  
                Ďakujeme!

mená, že môžu ísť samostatne do obchodu, do práce či po deti do 
školy. Pomáha sa im tiež zvládnuť technicky náročné pomôcky, 
aby dokázali pracovať s počítačom, dotykovým mobilným tele-
fónom s hlasovým výstupom alebo zväčšovacím programom, 
používať špeciálne lupy, postarať sa o domácnosť, čiže oprať si, 
navariť, ožehliť. Nechýba ani pomoc pri získavaní príspevkov, 
pomoc pri odstraňovaní bariér, podpora v legislatívnej oblasti a 
veľa ďalšieho. Pre človeka so zrakovým postihnutím je dôležité 
mať možnosť zdieľať svoje pocity, nájsť pochopenie, radu od ko-
hosi, kto prechádza niečím podobným ako on, a presne rozumie, 
s čím zápasí. Aj preto Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
ponúka možnosť členstva v základných organizáciách. 

Biela pastelka pomáha: 
•	pri	nácviku	samostatnej	chôdze	s	bielou	palicou	
•	pri	výučbe	čítania	a	písania	Braillovho	písma
•	kurzami	práce	s	kompenzačnými,	optickými	a	technicky	nároč-

nými pomôckami 
•	aktivitami	 zameranými	 na	 obhajobu	 práv	 ľudí	 so	 zrakovým	

postihnutím 
•	podporu	 aktivizovania	 ľudí	 nevidiacich	 a	 slabozrakých	 pros-

tredníctvom kultúrnych, športových či voľnočasových podujatí
•	pri	nácviku	 sebaobslužných	činností	–	varenie,	pranie,	 žehle-

nie, upratovanie
•	špecializovaným	 sociálnym	 poradenstvom	 –	 poradenstvo	 pri	

získavaní príspevkov, poradenstvo v zamestnávaní, pri vyrov-
návaní sa s postihnutím a pod.

Bielu pastelku sme mohli spoločne aj tento rok podporiť v piatok 
23. septembra 2022 ľubovoľnou peňažnou sumou v Základnej 
škole s materskou školou v Predajnej a našej obci, kedy starší žia-
ci  školy – „pastelkový tím“ chodili s bielo-modrou pokladnič-
kou. Vyzbieralo sa krásnych 161,20 EUR. Vyzbieraná suma bola 
odoslaná na Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Ďakujeme, že aj vďaka vašej podpore môže Biela pastelka písať 
krajší príbeh v životoch ľudí nevidiacich a slabozrakých!
              Martin Ramaj


