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na slovíčko,
pani starostka...
...o komunitnom centre Predajná
Pani starostka, pokojnú hladinu verejnej mienky v Predajnej rozvírila
internetová debata o tom, že kaderníctvo v Predajnej sa zatvára a budova bude využitá na činnosť tzv. komunitného centra. Pokúsme sa priblížiť našim občanom charakter tohto zariadenia.
Aký je účel komunitného centra?
Cieľom rekonštrukčných prác na
obecnej budove je vytvorenie priestorových podmienok pre činnosť
komunitného centra. Ide o centrum,
ktorého aktivity zabezpečia trávenie
voľného času deťom, mládeži, seniorom, ako aj všetkým občanom z
obce a okolia. V komunitnom centre
bude pracovať sociálny pracovník. S
komunitou bude pravidelne pracovať právnik, psychológ, či lekár, ktorí
budú mať na svoje aktivity vyhradený
čas a priestor. Ich úlohou bude pomôcť aj osobám, ktoré sa ocitli v kritickej životnej situácii.
Ako to v centre bude vyzerať?
Prízemie – vstupná hala, stredisko
osobnej hygieny 1, WC muži, kancelária, upratovačka, spoločenská miestnosť.
Podkrovie – schodisko + chodba, kancelária, WC personál, stredisko osob-

nej hygieny 2, klubovňa, kuchyňa a
balkón.
Vnútorné vybavenie - nábytok (stoly,
stoličky, skrine, poličky, tabuľa, konferenčný stolík, sedacia súprava, lekárnička...) prispôsobené potrebám rôznych cieľových skupín (deti a dospelí);
a IKT vybavenie - počítač (2 ks) s prístupom na internet a zabezpečením
na ochranu osobných údajov o klientoch, multifunkčné zariadenie (1ks).
Aký bude prínos komunitného centra pre obec?
Aktivity určené pre obyvateľov obce
budú vždy plánované na jeden mesiac. Budú zverejňované v letákoch a
uverejnené v priestoroch komunitného centra, na obecnom úrade, na verejných tabuliach a na webovom sídle
obce (www.obecpredajna.sk). Poskytované služby a aktivity komunitného
centra budú pravidelne vyhodnocované. Prispôsobia sa potrebám občanov. O činnosti komunitného centra
budú informovať aj samotní občania
– klienti, a to svojou prezentáciou a
vystúpeniami na rôznych podujatiach
organizovaných obcou, ale aj v okolitých obciach a mestách.
Poskytované služby a aktivity budú
mať jednoznačne sociálny a ekonomický prínos pre občanov obce. Vďaka
využívaným službám sa budú môcť aj
osoby zo sociálne znevýhodňujúceho
prostredia lepšie začleniť do spoločnosti, nadobudnú zručnosti v riešení
bežných problémov v domácnosti či
problémov pri hľadaní zamestnania.
Ďakujeme za rozhovor.

Opäť volíme
			
			

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať
25. mája 2019 od 07.00 h do 22.00 h.

V poradí dvanáste voľby do Európskeho parlamentu, zároveň štvrté na Slovensku, sa uskutočnia v rámci celoeurópskych volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať počas štyroch dní vo všetkých krajinách EÚ.
Na území SR sa do Európskeho parlamentu volí 14 členov. Pri voľbe platí
zásada, že sa ich môžu zúčastniť ako voliči občania, ktorí v deň volieb dovŕšili minimálne 18 rokov a že za poslancov EP môžu byť volení občania starší
ako 21 rokov. Prirodzene, že sa dodržiava i zásada rovnosti mužov a žien,
uchádzania sa o zvolenie iba v jednom členskom štáte EÚ a princíp tajného
hlasovania.

POZVÁNKY
Klub zberateľov historických vozidiel Zvolen
pozýva
na 1. ročník jazdy
historických automobilov a motocyklov
SK Route 66.

25. mája 2019

Príchod do Predajnej je naplánovaný medzi
10.00 hod. a 11.00 hod.
Tešíme sa na spoločné stretnutie!

***

Vodný mlyn v Predajnej Vás srdečne pozýva
na 1. ročník mlynského májalesu,
ktorý sa koná pri príležitosti zakutia
nového mlynského kameňa

25. mája 2019

Program:
Začiatok o 11.00 hod.
Sprístupnenie mlyna návštevníkom
Zakutie mlynského kameňa 15.00 -17.30 hod.
(Mlynský kameň sa zakúval železnou obručou,
aby ho chránil proti prasknutiu a roztrhnutiu)

Koncert skupín od 17.30 hod.
Aktivity pre deti
Detský kútik
Remeselné trhy

***

Pozývame všetky deti

na oslavu MDD

1. jún 2019 o 14.00 hod
Námestie Juraja Pejku

***

V sobotu 8. júna 2019 na Turíce
sa stretneme na zábave
na Námestí Juraja Pejku.
Príďte sa zabaviť a podporiť hasičov!
Tešíme sa na Vás!

***

Volejbalisti a ZŠ s MŠ
pozývajú
na 4. ročník

MEMORIÁLU PETRA ROŠTÁRA
15. júna 2019
v areáli školy.
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Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 27. marca 2019
Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná (OZ) berie
na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom
na roky 2019-2021 bez pripomienok.
Uznesenie č. 20/2019
OZ A/ schvaľuje
a) rozpočet obce na rok 2019 v členení podľa
funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (príloha č. 2), v členení:
1. Rozpočet celkom
Príjmy celkom		
1 423 677 €
Výdavky celkom		
1 423 386 €
z toho:
2. Bežný rozpočet:
Bežné príjmy celkom
1 106 173 €
Bežné výdavky celkom
1 059 443 €
3. Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
0€
Kapitálové výdavky
343 643 €
4. Rozpočet finančných operácií
Príjmové fin. operácie
317 504 €
Výdavkové fin. operácie
20 300 €
b) Rozpočet rozpočtovej organizácie Základnej
školy s materskou školou Predajná
a) príjmy celkom: 632 552 €
b) výdavky celkom: 632 552 €, v tom:
- bežné výdavky
09.1.2.1. – základné vzdelanie
610 tarifný plat, príplatky, odmeny 220 000 €
620 poistné		
82 000 €
630 materiál, služby
101 750 €
640 transfery		
3 752 €
09.1.1.1. – predškolská výchova
610 tarifný plat, príplatky, odmeny
61 000 €
22 000 €
620 poistné		
630 materiál, služby		
21 400 €
640 transfery		
508 €
09.5.0.1. – školský klub detí
610 tarifný plat, príplatky, odmeny
19 000 €
620 poistné		
7 000 €
630 materiál, služby		
4 100 €
534 €
640 transfery		
09.6.0.1. – zariadenie školského stravovania
610 tarifný plat, príplatky, odmeny
25 000 €
620 poistné		
9 000 €
630 materiál, služby		
1 000 €
53 000 €
633 potraviny		
640 transfery		
508 €
Spolu bežné výdavky ZŠ s MŠ
632 552 €
- kapitálové výdavky
09.6.0.1. – zariadenie školského stravovania
713 prevádzkové stroje, zariadenia
1 000 €
Spolu kapitálové výdavky ZŠ s MŠ
1 000 €
OZ B/ berie na vedomie
rozpočet obce Predajná na roky 2020-2021 podľa

funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
Uznesenie č. 21/2019
OZ schvaľuje VZN č. 1/2019 o určení miesta a
času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky
Uznesenie č. 22/2019
OZ schvaľuje VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019
Uznesenie č. 23/2019
OZ schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/9000916 /0119/2019
uzatvorenú podľa § 50a zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v z. n. p. a § 151n a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p.
“Aglomerácia Nemecká – Predajná, Nemecká,
Jasenie – kanalizácia a ČOV“ číslo stavby budúceho oprávneného z vecného bremena: 9000916
Uznesenie č. 24/2019
OZ berie na vedomie informácie starostky
obce o:
- oprave schodov na ul. Farská parc. E 1133/1,
33/3
- čiastočnej oprave strechy Domu smútku - náter
- oprave miestnych komunikácií, na ktorú je v
rozpočte vyčlenená suma 15 000 €.

Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 25. apríla 2019
Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná (OZ)schvaľuje Program rokovania OZ okrem bodu 10/
Schválenie VZN č.3/2019, ktorým sa podľa zmeny a doplnkov č.2 ÚP obce Predajná mení a dopĺňa VZN obce Predajná č.1/2008, ktorým boli
vyhlásené záväzné časti ÚP obce Predajná. Tento
bod sa prekladá na budúce zasadnutie OZ.
Uznesenie č. 27/2019
OZ berie na vedomie Informáciu hlavnej kontrolórky obce ku kontrole plnenia uznesení zo
zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 27. 3. 2019
bez pripomienok.
Uznesenie č. 28/2019
OZ a/ berie na vedomie
Informáciu Komisie pre voľbu hlavného kontrolóra o doručení prihlášok na voľbu hlavného
kontrolóra a o splnení podmienok písomných
prihlášok na voľbu hlavného kontrolóra
b/ volí v zmysle § 18 a § 18a) zákona č. 369/1990
Zb. z. o obecnom zriadení v z. n. p. Ing. Miroslavu Vaisovú za hlavného kontrolóra obce Predajná
na obdobie od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2025
c/ súhlasí v zmysle § 18 ods. 1) zákona č.
369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v z. n. p. s

výkonom inej zárobkovej činnosti hlavnej kontrolórky obce Predajná.
d/ určuje plat hlavného kontrolóra obce Predajná
v zmysle §18c/ ods. 1 písm. d/ zákona č.369/1990
Zb. v z. n. p.
Uznesenie č. 29/2019
OZ berie na vedomie Informáciu starostky obce
o „Programe odpadového hospodárstva obce
Predajná do roku 2020“.
Uznesenie č. 30/2019
OZ určuje pracovné obvody poslancov OZ Predajná nasledovne:
Ľuboš Ofúkaný
- časť Kramlište
Dezider Smitka, Anežka Búdová		
		
- ulica Farská, Borgondia
Marta Veselovská - ulica Bečov
Martin Bukovec
- ulica Školská, Zábrežná
Petra Hazuchová - ulica Podhrádok
- ulica Zabečov
Jana Kohútová
Eva Pocklanová
- ulica Kalvárska
Ján Črep		
- ulica Podhrádok
		
+ bytovky pod Kalváriou
Uznesenie č. 31/2019
OZ schvaľuje plán zasadnutí OZ Predajná na rok
2019
Uznesenie č. 32/2019
OZ a/ berie na vedomie, že starostka obce Predajná Ing. Tatiana Čontofalská podala oznámenie o majetkovom priznaní,
b/ konštatuje že neboli zistené žiadne nedostatky.
Uznesenie č. 33/2019
OZ schvaľuje
a/ návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok
obce Predajná na dani z nehnuteľnosti vo výške 34 855,51 €,
b/ návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok
obce Predajná na dani za psa vo výške 144,53 €,
c/ návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok
obce Predajná na poplatku za komunálny odpad vo výške 4360,62 €.
Uznesenie č. 34/2019
OZ schvaľuje ako akcionár STVS a.s. Banská
Bystrica návrh na kandidáta za člena Dozornej
rady Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti
primátora mesta Brezno JUDr. Tomáša Abela.

Plán zasadnutí
Obecného zastupiteľstva
na rok 2019
1.
2.
3.
4.
5.

30. máj 2019
20. jún 2019
25. júl 2019
24. október 2019
12. december 2019
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Okrsková súťaž hasičov

V sobotu 11. 5. 2019 sme sa v rámci osláv sv.Floriána – patróna hasičov, zúčastnili na
okrskovej súťaži „O putovný pohár starostov okrsku“ v Jasení.
Keďže sme vlani na domácej pôde zvíťazili, chceli sme obhájiť prvenstvo. Ale bohužiaľ
po drobnom zaváhaní na štafete sa nám to nepodarilo a obsadili sme „až“ 3. miesto.
Samozrejme nehádžeme flintu do žita, a verím, že snaha našich hasičov bude ocenená
na ďalších súťažiach...aj tak súťažiacim z postu zásahového veliteľa ďakujem.
Poradie . 1. Jasenie A, 2. D.Lehota, 3. Predajná, 4. Nemecká, 5. Jasenie B
Hasičina nie je len o prvenstvách na súťažiach, ale hlavne o tom pomáhať ľuďom a prírode v núdzi. Tak ako napríklad sme v apríli t.r. v spolupráci s jednotkami okolitých
obcí likvidovali požiar lesa v našom katastri Pod Bôrovím, alebo na oplátku pomáhali
hasiť požiar porastu na holi nad Baukovou! tech.DPO SR Ľuboš Ofúkaný – V DHZO

Internet bude
dostupný na
verejných miestach
Obec Predajná pripravila projekt pod názvom „WiFi pre Teba“, ktorý bol po jeho
vyhodnotení úspešne schválený. Obec
tak získa finančnú podporu z fondov EÚ.
Cieľom tohto projektu je vybudovanie
Wifi prístupových bodov pre širokopásmový internet o minimálnej rýchlosti 30
Mbit/s na verejných miestach v obci. Prístupové miesta:
• budova a okolie obecného úradu
• námestie pred obecným úradom – okolo
tržnice
• námestie pred obecným úradom – park
pri pomníku
• budova a okolie kultúrneho domu
• miestna knižnica

Viete, ako sme volili?
V druhom kole prezidentských volieb,
ktoré sa konalo dňa 30. marca 2019, sa
hlasovania zúčastnilo 456 voličov.
Platných hlasov bolo 452. Zuzanu Čaputovú, Mgr. volilo 268 občanov. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. získal 184
platných hlasov.

PRI PAMÄTNÍKU
Dňa 21. marca 2019 sme si pripomenuli oslobodenie obce Predajná. V tento deň sme sa
stretli pri pamätníku na Námestí Juraja Pejku, aby sme si pripomenuli toto výročie a vzdali
úctu všetkým, ktorí obetovali životy za našu slobodu. Po básni recitovanej Ninkou Chomovou, predniesol krátky príhovor p. Ľuboš Ofúkaný. Práve v tento deň si pripomíname hrôzy
vojny, ktorá hlboko zasiahla do bežného života každého jedného človeka. Je nemožné pár
slovami opísať, koľko ľudských tragédií a utrpenia sa udialo počas druhej svetovej vojny. Postupom času sú čoraz vzdialenejšie pre mladú generáciu, ktorá vojnové šialenstvo našťastie
nezažila a verím, že ani nezažije, ale treba tieto udalosti mladej generácii stále pripomínať.
Na pietnom akte položenia venca sa zúčastnili žiaci ZŠ s MŠ v Predajnej spolu s pani riaditeľkou, učiteľmi a členmi Jednoty
dôchodcov v Predajnej.
Želmíra Púchyová

Oslobodenie obce

Dňa 21.marca 2019 si poslanci
Obecného zastupiteľstva, členovia
Jednoty dôchodcov, učitelia a žiaci
základnej školy uctili pietnym aktom položenia venca padlých občanov Predajnej. 74 rokov uplynulo
od oslobodenia obce a od ukončenia hrôz spojených s 2. svetovou
vojnou. Naša generácia s iným životom, akým je život v mieri, naš-

ťastie nemá skúsenosť.
Skláňame hlavu pred odvahou, obetavosťou a krutým životom ľudstva počas vojnového besnenia.
		
M.Vaníková
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Jednota dôchodcov na Slovensku - Základná organizácia Predajná

Stretnutie seniorov vo Zvolene

Dňa 20. 3. 2019 sa vo Zvolene konalo stretnutie zástupcov členov Základných
organizácií JDS v rámci Banskobystrického kraja v reštaurácii CENTRUM pri
príležitosti osláv sviatku MDŽ.

Hostí privítal predseda KO JDS pán Ján Hlaváč a vo
svojom prejave zhodnotil činnosť organizácie.
Pri tejto príležitosti boli vybraným členkám odovzdané ďakovné listy za dobrovoľnícku činnosť a
spoluprácu v prospech rozvoja organizácie JDS a v
prospech staršej generácie. Medzi odmenenými
bola aj naša predsedníčka pani Ing. Mária Boberová, ktorej touto cestou gratulujeme a ďakujeme.
Margita Beraxová

Jednota dôchodcov na Slovensku,
ZO JDS Michalová privítala v kultúrnom dome 21. marca 2019 účastníkov

Seniori recitujú
4. ročníka SENIORI RECITUJÚ. Recitátorov
a čestných hostí okresnej prehliadky po prezentácii privítala starostka obce Michalová
Ing. Terézia Tisovčíková a Mgr. Ján Dianiš.
Prítomným sa prihovorila aj prednostka OÚ
Brezno PhDr. Ingrid Poliaková a Mgr. Daniel
Kianica. 14 seniorov - recitátorov vystúpilo
v troch kategóriách /prednes poézie, prednes prózy, prednes vlastnej tvorby/. Našu ZO
Predajná reprezentovala vhodnou básňou a
príjemným prejavom Margita Beraxová. Aj
keď nešlo o súťažné podujatie, recitácie hodnotila PhDr. Ingrid Poliaková, Viera Sedláková a Ing.Mária Boberová. Najúspešnejší se-

niori Mária Čižmárová z Nemeckej, Anna
Kánová z Dolnej Lehoty a Mgr. Mária
Cesnaková z Bacúcha sa zúčastnia Krajskej prehliadky v umeleckom prednese
poézie a prózy a vlastnej tvorby seniorov
vo Veľkom Krtíši. Ing. Mária Boberová

ZO JDS Predajná a fašiangy
Fašiangy začínajú po Troch kráľoch
a trvajú niekoľko týždňov až do noci
pred Popolcovou stredou. Je to obdobie hojnosti, tancovačiek, veselíc a karnevalov, ale aj prechodným obdobím
medzi zimou a jarou.
27. februára 2019 aj členovia našej organizácie sa stretli v Reštaurácii Relax,
aby sa zabavili pred veľkonočným pôstom. A veru zábava bola výborná. Do
tanca aj na počúvanie hrali a spievali
Pavel Babka a Zuzana Paulovičová. Od
začiatku podujatia až do konca bol parket plný. Na stoloch nechýbali okrúhle,
ale aj krútené a splietané šišky /koblihy,
pampúšiky, krapne/, ktoré priniesli seniori a seniorky. A k tomu ešte dobré
vínko od šéfa podniku Jara. Aj masky
boli bláznivé, najmä cigánka Vierka
všetkých prítomných rozveselila.
Pri speve, pri muzike, pri tanci a družnej debate bavili sa mladší aj starší, a
tak sme spoločne ukončili fašiangové
dni.
Ing. Boberová
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ČERTICE

Čertice /CARLO GOLDONI/ patria k tým hrám, ktoré pôsobia ako odraz v zrkadle. Nijako nás nerobia lepšími či horšími, dávajú nám iba jednoduchú možnosť uvidieť sa. Roztomilá reťaz nevraživosti a svárov, klebiet, ktoré triafajú do duší jednoduchých rybárov je drámou žiarlivosti.
A pritom je to svet poctivých, prostých a dobrosrdečných ľudkov, akých
poznáme z každodenného života. A ten nám prináša absurdné, smiešne,
rozum i zmysly provokujúce situácie, ktorým nič iné neostáva len sa
smiať a aj sa vysmiať...Aj sme sa smiali. Od začiatku, do konca predstavenia Čertice v DJGT vo Zvolene, kde seniori, aj mladší občania našej obce
znovu tlieskali výkonom hercom nášho obľúbeného divadla.
						Ing. M. Boberová

SPOLOČNÁ KRÍŽOVÁ CESTA – DS NEMECKÁ
Dňa 28. 3. 2019 členovia ZO JDS Predajná zavítali do Denného
stacionára v Nemeckej, aby sa spoločne s klientkami pomodlili
Krížovú cestu, a tak spolu rozjímali nad utrpením a umučením
Ježiša Krista. V krásnom a útulnom prostredí sme sa zvítali so
seniorkami, ktoré sa potešili nášmu príchodu. Spoločne s Jožkom
Beraxom, ktorý nás sprevádzal ku každému zastaveniu s krížom
Pána Ježiša, pomodlili sme sa a zaspievali pesničku ku Krížovej
ceste. Po ukončení nás vedúca DS p. Liptaiová pozvala na milé
spoločné posedenie. Nakoniec p. Peťková podarovala kríž, ktorý
doniesla z Medžugoria, s prosbou, aby sa všetci spoločne raz za
deň pomodlili pod týmto krížom, ktorý im určite prinesie veľa
milostí a požehnania.
Veľká vďaka patrí pracovníkom tohto zariadenia za naozaj
príkladnú a obetavú prácu a starostlivosť, ktorú svedomito a
zodpovedne poskytujú seniorom tohto zariadenia. Cítili sme sa
ako v jednej veľkej rodine spoločne s nimi.
Zdena Peťková

Čo nové v našej škole

Dvojboj mládeže

11. máj 2019 sa na strelnici Šimáň niesol v znamení behu a
streľby. 67 športovcov z biatlonových klubov si zmeralo sily v
dvoch disciplínach. Našu školu úspešne reprezentovala Ella
Demianová, Emka Beraxová a Eliška Kučeráková. Dievčatá
svojimi výkonmi prispeli k tomu, že v kategórii školy sme
obsadili 3. miesto. Technické zabezpečenie turnaja bolo aj tento
rok v rukách p. Mariána Kazára, ktorý to excelentne zvládol.
Ďakujeme za spoluprácu.

Deň Zeme

Tento rok sme si pripomenuli Deň Zeme o pár dní skôr. Žiaci
piateho až siedmeho ročníka si pozreli videá o separovaní, v
triedach vypracovali pracovné listy a plagáty a potom sa vybrali do
terénu trochu upratať a vyčistiť okolie Kalvárie a okolie Jasenice.
Deviataci a ôsmaci boli na exkurzii v Múzeu jaskyniarstva a
ochrany životného prostredia v Liptovskom Mikuláši.

Deň narcisov

Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky
organizovanej Ligou proti rakovine. Zakúpením žltého jarného
kvietku sme vyjadrili spolupatričnosť onkologickým pacientom.
Na účet tejto organizácie sme poslali 181 €. Všetkým, ktorí
prispeli, ďakujeme. Veríme, že i naše finančné prostriedky
pomôžu práve tým, ktorým sú určené.

Zápis do 1. ročníka

10. apríla 2019 sme sa stretli v priestoroch našej školy s
predškolákmi a ich rodičmi. Zápisom do 1. ročníka ich
sprevádzali pani učiteľky z 1. stupňa. Deti majú za sebou
prvý kontakt so školou. Želáme im, aby nasledujúcich deväť
rokov každodenných školských povinností zvládli bez väčších
problémov. Dovidenia v septembri!

Čo nové v našej škole

V Štátnej opere v Banskej Bystrici

Druháci, tretiaci a štvrtáci sa 3. apríla 2019 zúčastnili baletného
predstavenia Ferdo Mravec, ktoré im organizačne zabezpečila
pani vychovávateľka Skladaná. Počas prestávky mali niektorí z
nich možnosť nazrieť do zákulisia vďaka pani Tokárovej, ktorá v
Štátnej opere J. G. Tajovského pracuje. Z predstavenia odchádzali
očarení krásou pohybu.

Venujeme sa
environmentálnej výchove

Aj tento školský rok naďalej spolupracujeme so zamestnancami
Národného parku Nízke Tatry, konkrétne s pani Kološtovou.
Jednotlivé témy z ochrany prírody má perfektne didakticky a
metodicky prepracované. V mesiaci marec prišla medzi druhákov
a tretiakov. A tu sú vyjadrenia niektorých z nich.
Dnes nám prišla teta Kološtová. Keďže sa blíži Deň vody, prišla
nám o nej porozprávať. Teta nám poukazovala na troch kvapkách,
ako funguje kolobeh vody. Zahrali sme sa hru o zvieratkách. Naučili
sme sa zase niečo nové a poučné. (Bronka Čipková, 3. ročník)
Prišla k nám teta Kološtová a rozprávala o živote zvierat a
kolobehu vody. Ľudia si myslia, že keď hodia jednu fľašu do potoka
či rieky sa nič nestane, ale keď ich tam odhodí viac ľudí, znečistia
prírodu a životné prostredie. Ukázala nám labute uviaznuté v
rope. Keď ľudia vyhodia igelitové tašky, zvieratá sa v nich môžu
zaseknúť. Aj bociany, keď si stavajú hniezda, berú všetko, čo vidia.
Teda aj odpad, čo ohrozuje ich zdravie. (Sofia Vašová, 3. ročník)

nenahraditeľná pre život na Zemi. Mali by sme si ju chrániť a
neznečisťovať ju.
(Natália Glembová, 9. ročník)

Marec - mesiac knihy

Marec je už tradične v našej škole venovaný knihám. Hovorí sa,
že knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta a preto sa snažíme
žiakom tieto svety priblížiť. Počas marcových dní chodili žiaci 5.
a 6. ročníka čítať deťom do materskej školy rozprávky pred ich
sladkým obedňajším spánkom. Deti sa prostredníctvom ich čítania ocitli v známych aj neznámych svetoch fantázie. Pre 6. ročník
boli pripravené aj ďalšie čitateľské aktivity: v školskej knižnici si
vybrali ľubovoľnú knihu poézie, z nej báseň, ktorú si prečítali.
Následne ich pani učiteľka postrihala a ich úlohou bolo vybranú báseň poskladať. Uvedomili si, aké ťažké je byť básnikom a
aká krásna je práca so slovami. Siedmaci sa zahrali na vedeckú
konferenciu. Zo školskej knižnice si vybrali autora (Fraňa Kráľa), preštudovali si rôzne zdroje o autorovi a svoji spolužiakom
prezentovali svoje vedomosti. Dozvedeli sa niečo o jeho detstve,
živote, literárnej tvorbe ako aj veľa iných zaujímavostí. Súčasťou
prípravy na konferenciu bola aj tvorba pozvánok a plagátov. Deviataci sa v marci stali výskumníkmi. Potichu si prečítali úryvok
z knihy zo školskej knižnice. Potom pracovali v skupinách a plnili úlohy, ktoré si vyžrebovali. Premenili sa na tvorcu citátov,
literárneho vedca, jazykovedca, pomocníka spisovateľa, rečníka
a literárneho kritika. Svoje nové úlohy zvládli vynikajúco a presvedčili sa, rovnako ako aj ich mladší spolužiaci, že knihy sú nemí
učitelia.

Čítame s osobnosťami

Presne v deň, keď učitelia oslavovali svoj sviatok, prijali naše pozvanie na hodinu čítania osobnosti regiónu - pán Tomáš Abel,
primátor mesta Brezno, pani Tatiana Čontofalská, starostka obce
Predajná a pán Martin Ridzoň, poslanec za mesto Brezno. Našich
hostí, ako ja žiakov 2. a 4. triedy, sme spolu so siedmakmi vtiahli
do príbehu päťročného dievčatka Matildy z rovnomennej knihy
Roalda Dahla. Veríme, že dramatizované čítanie, krátke herecké
výstupy a bezchybné čítanie úryvkov našimi hosťami boli to správnou motiváciou na prečítanie si celej knihy. Dočítania, priatelia!

Deň učiteľov

„Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného
samoštúdia.“ (J. A. Komenský) 28. marca sme oslávili náš sviatok.
Ďakujeme pani starostke, žiakom a rodičom, ktorí nám ho spríjemnili.

Deň vody

Tak ako každý rok aj tento rok sme si v našej škole dňa 22. marca
pripomenuli Deň vody hravými a zaujímavými aktivitami. Žiaci
7. a 9. ročníka spolu s pani učiteľkou Rusnákovou pripravili pre
svojich mladších spolužiakov z 3., 5. a 6. triedy prezentácie, kvíz
a tajničky. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavostí o vode a o spôsobe
čistenia vody. K dispozícii mali aj ochutnávku minerálnej vody z
Jasenia – prameň Kyslá. Svoje znalosti si preverili v kvízoch a v
tajničke. Žiakov potrápil odhad počtu minerálnych (termálnych)
prameňov na území Slovenskej republiky.
Týmto dňom sme si pripomenuli, aká je voda dôležitá a

Na zimnej Kalokagatii

Traja žiaci našej školy Demianová Ella, Papajová Patrícia a Liptai
David sa v dňoch 12. a 13. marca 2019 zúčastnili 9. ročníka
Zimnej kalokagatie 2019. V zimnej olympiáde žiakov základných
škôl sa súťaží v šiestich druhoch športov. Naši žiaci nás výborne
reprezentovali v biatlone.
M. Vaníková

Zvesti pre občanov

Vynášanie Moreny
Až vylezie spod zimy
žltá zeleň ozimín,
jarným dychom zo zeme
zívnu lístky zelené.
Slniečko nás pozdraví,
zázraky sa začali.
Slniečko a teplú jar privítali
žiaci základnej školy pesničkami a riekankami spolu s
obyvateľmi Predajnej. Rozlúčka so zimou sa začala na
Námestí Juraja Pejku. Odtiaľ
sa sprievod na čele s Morenou presunul na mostík, kde
Evka Pocklanová za asistencie hasičov Morenu zapálila
a hodila do Jasenice.
Morenu zhotovila a do pekných šiat vyobliekala Vierka

Pocklanová. Aj keď tento
symbol zimy bol naozaj pekný, nepomohlo mu to. Tradícia bola dodržaná a zapálená
Morena skončila v studených
vodách potoka. Veríme, že
zima už definitívne odložila
svoje žezlo a že príroda nám
pripravila už len príjemné
jarné dni.
M. Vaníková

Deň matiek v Predajnej
Elena Čepčeková

Mama

Mama,
Ty budeš so mnou stále?
Nezavrieš ani po tme očká.
Nad postieľkou, tu na povale
narastie cez noc rozprávočka.
Nepríde, keby som bol sám.
Ja ti ju, mamka, ráno dám.

Letel si vysoko, vznášal sa nad nami
nesený veľkými túžbami, snahami.
Národ Ťa miloval, junač Ťa ľúbila,
vlasť drahá na slávu, veniec ti uvila.
Ty ležíš pod hrobom,
rodná zem nad Tebou
tebe sa usmievam, láskou i velebou.
Milan Gajdoš - k stému výročiu
tragického skonu gen. M. R. Štefánika

Mama,
Ty pôjdeš so mnou všade?
Ty poznáš všetky cestičky.
Vieš, ako slnko lúče pradie
a prečo svietia hviezdičky.
Keď spoznám všetko ako treba,
znesiem ti jednu hviezdu
z neba.
Starostka obce Predajná Ing.
Čontofalská a členovia kultúrnej komisie v spolupráci
s učiteľmi Základnej školy s
materskou školou v Predajnej
pozdravili druhú májovú nedeľu všetky mamy a mamičky. Oslavu Dňa matiek slávnostne otvorila Evka Pocklanová. Milé slová adresovala prítomným mamičkám pani
starostka. Deti potešili svoje maminy hovoreným slovom, spevom a tancom. Na záver
Ľuboš Ofúkaný vyjadril obdiv a poďakovanie matkám. Mamičky si z podujatia odniesli
kvietok a darček.
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Zvesti pre občanov
(4) Povinnosti držiteľa
Zákon č. 79/2015 Z.
odpadu uvedené v odz. o odpadoch definuseku 1 písm. b), c), i) a
je pôvodcu a držiteľa
j) sa nevťahujú na obodpadu a stanovuje
ktorí sú v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení náchodníka a sprostredpovinnosti držiteľa
sledných noviel pôvodcami – držiteľmi odpadov legislatívny rámec
kovateľa, ktorí nemajú
odpadu nasledovne:
tento odpad vo fyzickej
§ 4 Pôvodca odpadu
množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
držbe. Na obchodníka a sprostredkoa osoby nakladajúce s odpadom
g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému
vateľa, ktorí majú tento odpad vo fy(1) Pôvodca odpadu je
orgánu štátnej správy odpadového hoszickej držbe, sa vzťahujú povinnosti
a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činpodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
uvedené v odseku 1.
nosťou odpad vzniká, alebo
h)predložiť na vyžiadanie predchádzajúce- (5) Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný
b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie
ho držiteľa odpadu doklady s úplnými a
súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n), je opalebo iné úkony s odpadmi, ak ich výpravdivými informáciami preukazujúrávnený odovzdať odpad aj inej osobe
sledkom je zmena povahy alebo zložece spôsob nakladania s odpadom, a to
ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. e),
nia týchto odpadov.
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia
ak ide o odpad vhodný na využitie v
(2) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu
písomnej žiadosti; na základe žiadosti
domácnosti, ako je materiál, palivo26)
alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj
alebo iná vec určená na konečnú spotV prípade podnikateľov prevádzkujúcich
kópie dokladov,
rebu okrem nebezpečného odpadu,
zariadenia na území obce sa jedná o pôi) skladovať odpad najdlhšie jeden rok pred
elektroodpadu, odpadových pneumatík
vodcov – držiteľov odpadov.
jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri
a použitých batérií a akumulátorov; koroky pred jeho zhodnotením; na dlhšie
nečnou spotrebou sa rozumie potreba v
§ 14 Povinnosti držiteľa odpadu
zhromažďovanie môže dať súhlas orgán
dôsledku ktorej vznikne komunálny od(1) Držiteľ odpadu je povinný
štátnej správy odpadového hospodárstva
pad. Pri takomto postupe sa na držiteľa
a)správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť
len pôvodcovi odpadu,
odpadov nevzťahujú povinnosti podľa
správnosť zaradenia odpadu podľa Kataj) zabezpečiť odpad pred prístupom medodseku 1 písm. d) a e). Ustanovenia
lógu odpadov,
veďa hnedého (Ursus arctos) v ustanoosobitných predpisov27) týmto nie sú
b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa
vených oblastiach [105 ods. 3 písm. q)],
dotknuté.
druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
k) umožniť orgánom štátneho dozoru v (6) Osoba, ktorej bol odovzdaný odpad
znehodnotením, odcudzením alebo iným
odpadovom hospodárstve prístup na
podľa odseku 5, je povinná s ním zanežiaducim únikom,
pozemky, do stavieb, priestorov a zariaobchádzať spôsobom a na účel podľa
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné oddení, odoberanie vzoriek odpadov a na
odseku 5; po prevzatí od držiteľa odpady podľa ich druhov, označovať ich
ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu
padu podľa odseku 5 sa táto vec nepourčeným spôsobom a nakladať s nimi v
a poskytnúť pravdivé a úplné informácie
važuje za odpad
súlade s týmto zákonom a osobitnými
súvisiace s odpadovým hospodárstvom; (7) Aj je držiteľom odpadových pneumapredpismi,
ustanovenia osobitného predpisu týmto
tík, elektroodpadu alebo použitých bad)zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle
nie sú dotknuté, 24)
térií a akumulátorov distribútor, ktorý
hierarchie odpadového hospodárstva, a
l) vykonať opatrenia na nápravu uložené
vykonáva ich spätný zber, ale ktorý neto jeho
orgánom štátneho dozoru v odpadovom
vykonáva servis, vzťahujú sa na neho
1. prípravou na opätovné použitie v rámhospodárstve (§ 116 ods. 3),
iba ustanovenia odseku 1písm. b), e)
ci svojej činnosti; odpad takto nevym) zabezpečiť na základe vyjadrenia príi), k) a l).
užitý ponúknuť na opätovné použitie
slušného orgánu štátnej správy odpado- (8) Ak bol udelený súhlas podľa odseku 1
inému,
vého hospodárstva zhodnotenie odpadov,
písm. i) pôvodcovi odpadu, nepovažuje
2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak
ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii
sa miesto zhromažďovania odpadu za
nie je možné alebo účelné zabezpečiť
v colnom režime aktívny zušľachťovací
skládku odpadov.
jeho prípravu na opätovné použitie;
styk,25) alebo ich vývoz podľa tohto zá- (9) Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady
odpad takto nevyužitý ponúknuť na
kona,
vznikajúce pri servisných, čistiacich alerecykláciu inému,
n)na žiadosť orgánov štátnej správy odpabo udržiavacích prácach vykonávaných
3. zhodnotením v rámci svojej činnosti,
dového hospodárstva alebo nimi poverev sídle alebo v mieste podnikania, v orak nie je možné alebo účelné zabezpečiť
nej osoby bezplatne poskytnúť informácie
ganizačnej zložke alebo v inom mieste
jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý
potrebné na vypracovanie a aktualizáciu
pôsobenia právnickej osoby alebo fyzicponúknuť na zhodnotenie inému,
programu alebo programu predchádzakej osoby – podnikateľa, je právnická
4. zneškodnením, ak nie je možné alebo
nia vzniku odpadu.
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,
účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo
pre ktorú sa tieto práce vykonávajú; pri
(2) Na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikainé zhodnotenie,
vykonávaní týchto prác pre fyzické osoteľom, sa ustanovenia odseku 1 nevzťae) odovzdať odpady len osobe oprávnenej
by je pôvodcom odpadov ten, kto uvehujú s výnimkou písmena j).
nakladať s odpadmi podľa tohto zákona,
dené práce vykonáva.
ak nie je v odseku 5, § 38 ods. 1 písm. a) (3) Na dopravcu odpadu, ktorý vykonáva
prepravu odpadu len pre cudziu po- Kurzívou sú uvedené povinnosti, ktoré by
a d), § 49 písm. a) a b) a § 72 ustanovené
trebu, sa vzťahujú pri výkone prepravy mal podnikateľ, ktorý je pôvodcom – drinak a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie
len ustanovenia odseku 1 písm. h), k) žiteľom odpadu v zmysle zákona o odpaalebo zneškodnenie sám,
a l).
doch č. 79/2015 Z. z. plniť.
f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a

Informácia pre podnikateľov,

