ročník 23 1/2022

77 rokov slobody...
Z dejín vieme, že prvé mesiace posledného roka 2. svetovej vojny boli ťažké
pre všetkých obyvateľov vtedajšieho
Československa. Silný tlak Nemcov
bol odpoveďou na Slovenské národné
povstanie a to malo centrum v našom
regióne. Mimoriadne tragické boli
prvé dni roka pre obyvateľov blízkej
obce Nemecká. V dňoch od 4. do 11.
januára 1945 po strele do tyla skončilo
v plameňoch vápennej pece do 900
osôb. Neďalekou národnou kultúrnou
pamiatkou je aj zaniknutá obec Kalište,
kde 18. marca 1945 nacisti zavraždili
13 obyvateľov a vypálili 42 domov. Pamätník v Nemeckej, vápenka, náučný
chodník Kalištím či expozícia v Múzeu
SNP v Banskej Bystrici nám pripomínajú, že život v rokoch 1939 až 1945
mal nesmierne krutú tvár v podobe
zverstiev, zabíjania, rabovania, strachu,
agresie. Bolo to obdobie, keď ľudskosť
bola hlboko udupaná a zneuctená.
Našťastie 77 rokov je nám dopriaty život v mieri. Do Predajnej vstúpili oslobodzovacie vojská dňa 21. marca 1945
o šiestej hodine ráno. Bol odstrelený
most nad Jasenicou, otrasom bola poškodená fara a okolité domy. Podvečer
vstúpili do obce prvé jednotky sovietskej oslobodzovacej armády. Počas
oslobodzovania obce prišli o život šiesti príslušníci sovietskej armády. Pochovaní sú na námestí pri pomníku. Na
cintoríne sú pochovaní aj ôsmi príslušníci rumunskej armády. Odvtedy si
obec žije svojím životom. Pôvodní
obyvatelia i občania, ktorí sa sem prisťahovali, už 77 rokov píšu jej históriu

Učiteľom k sviatku

a aktuálne
tvoria jej prítomnosť.
Túto udalosť si obec
pripomenie pietnym aktom položenia venca k pomníku na námestí dňa
21. marca 2022.
V kontexte súčasných dní si určite
všetci intenzívne uvedomujeme význam a dôležitosť toho, že žijeme slobodné a mierové časy. Práve teraz nemôžeme zabudnúť na vojnu. Vojna na
Ukrajine nás vrátila o 77 rokov nazad.
Nevieme, nepoznáme a nechceme poznať, čo ľudia prežívajú, keď sa boja o
svojich blízkych, keď počujú, že okolo
nich sa bojuje, keď utekajú pred vojnou...
Mária Rázusová -Martáková
Tým, ktorí vojnu chcú (úryvok)
„Sa spýtajte,
ó, spýtajte sa materí,
či túžia za vojnou, keď deti uspávajú,
či túžia zas blúdiť od dverí do dverí
s batôžkom perín - k tým, čo strechu dajú!
Otcov sa spýtajte!
Tých otcov skúpej reči,
čo s tajnou pýchou rast synov sledujú –
či sa im chce do múk, hrôz a nebezpečí
rozbíjať svet, čo sami tak budujú!
Detí sa spýtajte!
Ich očiek ako studne...
Nuž?... kto si trúfa ich zavaliť pohromou?
Kto túži zbaviť ich matiek ruky vľúdnej,
Priniesť im hlad a strach
– dať trosky za domov!“

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
Do konca kalendáreho roka sa Obecné zastupiteľstvo obce predajná zíde na
svojom zasadnutí v týchto termínoch:
17. marca 2022		
22. septembra 2022

26. mája 2022		
10. novembra 2022

30. júna 2022
15. decembra 2022

Dňom konania zasadnutia OZ je štvrtok. Začiatok zasadnutia OZ je o 17.00
hod. v letných mesiacoch a o 16.00 hod. v zimných mesiacoch.
Zasadnutia sa konajú v budove obecného úradu v kancelárii starostky obce. Sú
verejné a prístupné pre verejnosť. Termíny plánovaných zasadnutí v prípade
nepredvídaných udalostí je možné posunúť podľa potreby.

Keď ponoríš sa do mora myšlienok,
stávaš sa na chvíľu lovcom perál.
Myšlienky - perly ukrýva myšlienkový koral.
Z myšlienok - perál neubúda.
Pýtaš sa ma: odkiaľ sú?
Tvorí ich myšlienkový koral - um.
28. marca slávime Deň učiteľov. Spomíname
si na naše prvé učiteľky, prvých učiteľov, na
naše prvé školské roky. Nezabúdajme ale, že
naozaj prvými ľuďmi, ktorí nám vštepovali
okrem múdrosti poznania sveta aj múdrosť
citov, boli naši rodičia. Je ťažké jedinou vetou
vyjadriť, za čo všetko vďačíme učiteľom. Častokrát si ani neuvedomujeme, že konáme
pod vplyvom ich myšlienok. Prichádzajú na
nás ako jarná vlaha do konárov stromu bez
ohľadu na to, či to strom chce. Naše korene
poznania sú späté s minulosťou. Vychádzajú
z jej prameňov. Vraví sa, že múdry človek sa
učí na chybách iných, teda na chybách minulosti. Aj keď je to v danom čase ťažké, pretože
úroveň poznania sa v každom okamihu mení
a to, čo je správne dnes, môže byť o pár rokov
už prekonaným omylom. Pokúsme sa dať našim deťom „pevnú zem pod nohy,“ aby minulosť a prítomnosť pokračovala v ich budúcnosti. Musíme mať ale pritom na pamäti
jednu dôležitú skutočnosť. Vedomosti samy
osebe ešte nie sú zárukou ich správneho využitia. Rovnako úspešne sa môžu stať zdrojom pozitívneho vývoja, ako aj za okamih
zrúcať ťažko vytvorené hodnoty, či radikálne
znížiť šance na prežitie všetkého živého na
našej Zemi. V mnohom preto záleží na ich
správnom podaní.
Milí učitelia, som presvedčená, že vaša práca
nie je práca ako každá iná. Je poslaním, ktoré
formuje ducha osobnosti a to je niečo naozaj
jedinečné. Rozdávate našim deťom úsmevy,
pohladenia, vštepujete im zmysel pre krásu.
Dokážete byť milí, ale aj prísni. Odpúšťate,
ale aj trestáte. Za všetko, čo robíte pre naše
deti, vám patrí úprimná vďaka. V tomto snažení vám prajem veľa zdravia, životného optimizmu, ale hlavne nekonečnú trpezlivosť pri
výchove mladých generácií.
		
Ing. Tatiana Čontofalská
		
starostka obce
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Modernizujeme obecnú knižnicu
Knižnicu čakajú zmeny a vylepšenia, a to
v podobe nového nábytku a novej podlahy. Z projektu, ktorý podala obec na Fond
podpory umenia, sa získalo 6 500€. Priestor knižnice tak bude spĺňať súčasné požiadavky návštevníkov a bude prispievať k
zvýšeniu komfortu, spokojnosti, bezpečnosti a celkovej modernizácii priestoru,

ktorá bude psychologicky a esteticky pôsobiť na návštevníkov knižnice. Čitatelia
sa môžu tešiť na moderné farebné nábytkové komponenty našej knižnice. Svoj kútik si tam nájdu aj tí najmladší čitatelia.
Všetci ste srdečne vítaní. Podrobnejšie
informácie budú priebežne zverejňované
v obecných novinách.

Užitočné informácie
V roku 2021 mala knižnica 20 stálych členov. Znížený počet členov bol spôsobený
aj zhoršenou pandemickou situáciou. V
tomto roku knižnica začala spolupracovať
so základnou školou. Očakávame zvýšenú návštevnosť knižnice. Knižnica pre
svojich členov ponúka vyše 4000 knižných
výtlačkov. Ide o knižné novinky, ale aj
diela klasickej literatúry. Knižnica poskytuje aj pripojenie na internet, kde si čitatelia môžu vyhľadať informácie zo sveta
kníh a umenia, a samozrejme aj iné užitočné informácie.
Poplatok za vypožičanie kníh sa nezmenil.
Poplatok pre deti je 0,50€.
Poplatok pre dospelých je 1,00€.
ZMENENÉ SÚ OTVÁRACIE HODINY:
Utorok 16.30 – 18.00 hod.
Piatok 16.30 – 18.00 hod.
		

Poďakovanie starostky obce
za pomoc pre utečencov z Ukrajiny
„Keď cítime lásku a láskavosť voči druhým,
nielenže sa vďaka tomu cítia milovaní a je
o nich postarané, ale pomáha to aj nám,
rozvíja to naše vnútorné šťastie a pokoj.“
(Dalajláma)
Obec Predajná vyhlásila začiatkom marca
zbierku na pomoc utečencom z Ukrajiny,
ktorí prišli do okresu Brezno. Spojili sa
dobré srdcia ľudí z našej obce, ako aj z
blízkeho okolia. Som rada, že sme pochopili, že dobro a snaha pomôcť nie je samozrejmosťou.
Ďakujem všetkým občanom, ktorých
kroky smerovali do komunitného centra s
cieľom pomôcť a podporiť utečencov z
Ukrajiny – hlavne matky s
deťmi.
Pracovníci obce a dobrovoľníci sústreďovali a zapisovali všetok zozbieraný
zdravotnícky materiál (118
ks), hygienické potreby
(823 ks), kozmetiku (150
ks) a trvanlivé potraviny
(1215 ks), ktoré putovali do
Denného centra Prameň
Brezno. Tu sa sústreďovala
celá zbierka z obcí Breznianskeho okresu. Postupne sa zbierka distribuuje
medzi utečencov, ktorí sú

ubytovaní v Lopeji, Telgárte, Bacúchu, na
Táľoch, v Bystrej, v Závadke, v Brezne a
inde. K dnešnému dňu počet utečencov
vzrástol na dvesto. Pravdepodobne ich
bude pribúdať. Mnohí z nich budú potrebovať pomoc. Akútne im chýbajú čerstvé
potraviny. Verím, že im dokážeme pomôcť aj so získaním týchto potravín. Vaša
podpora a ochota pomôcť zlepší kvalitu
života tým, ktorí opustili svoje domovy a
dočasné útočisko našli medzi nami.
Zo srdca vám ďakujem za gesto dobrej
vôle a slušnosti.			
Ing. Tatiana Čontofalská
		
starostka obce

Mgr. Anita Fodorová

Stav obyvateľstva
k 31.12.2021
Obyvatelia:
Muži:
Ženy:

1299
637
662

Narodené deti:
Chlapci:
Dievčatá:

12
7
5

Prisťahovaní občania:
Vysťahovaní občania:
Zomrelí občania:

20
17
5

Počet žiakov ZŠ k 31. 12. 2021
Všetci:
155
Chlapci:
76
Dievčatá:
79
1.stupeň:
49
2.stupeň
106
Počet žiakov MŠ k 31. 12. 2021
Všetci:
37
Predškoláci:
11
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Plány a aktivity

Digitalizácia autobusových
Komunitného centra v Predajnej zastávok v Banskobystrickom kraji
- súčasťou aj naša obec
Sviatky pokoja sú dávno za nami a vkročili sme do tvorenia ďalšieho roka. Aj v komunitnom centre pre vás pripravujeme niekoľko zmien a aktivít.
V čase jarných prázdnin plánujeme pre deti pripraviť denný tábor. Od marca okrem zmeny otváracích hodín plánujeme napríklad aj otvorenie poobedného klubu detí po vyučovaní pre žiakov 5. a 6. ročníka. Taktiež sa rozbehne opätovne krúžok zumby
pre deti od 4 - 6 rokov a od 7 - 13 rokov. V prípade záujmu je
možnosť prihlásiť sa na hodinu zumby aj pre dospelých.
Ako ďalšie plánujeme vytvoriť klub pre mamičky a detičky, vrátiť
sa k posedeniu pri čaji o piatej, ale aj zorganizovať športové podujatia, besedy a denné letné tábory pre deti. Všetky novinky a
zmeny nájdete vždy na facebookovej stránke Komunitné centrum Predajná.
Do aktivít Komunitného centra pozývame aj vás rodičov, ktorí
môžete prispieť nápadmi na aktivity pre všetkých, nielen pre deti
a zároveň byť aj ich spolutvorcom, organizátorom, lektorom,
mentorom a aktívnym účastníkom. Na facebookovej stránke
Komunitného centra nájdete odkaz na online anonymný dotazník, v ktorom prosíme vyplňte Vaše nápady na aktivity v obci.
Prajeme vám pevné zdravie a radostné dni. 				
			
Mgr. Ingrid Horváthová

Obec Predajná je zapojená do projektu modernizácia a digitalizácia označníkov autobusových zastávok v 20 obciach Banskobystrického kraja. Vybudovanie autobusových zastávok je naplánované v okrese Brezno pre 2 obce. V rámci pilotného projektu
boli vybrané aj dve autobusové zastávky v našej obci na Námestí
Juraja Pejku. Na vybraných autobusových zastávkach je plánované osadenie nových označníkov, ktorých dizajn a prevedenie
bolo navrhnuté IDS BBSK.
Zastávky sú smerovo rozdelené, bude teda osadený nový označník pre každý smer jazdy linky samostatne. Nosná konštrukcia
označníka je navrhnutá z nerezovej ocele. Na vrchole bude
umiestnená tabuľa s príslušným logom. Na telese označníka
bude tiež umiestnená tabuľa, na ktorú sa umiestni vývesný cestovný poriadok a v rámci projektu digitalizácie aj elektronický
cestovný poriadok.
Osadenie a umiestnenie označníka bude podliehať určitým pravidlám, ktoré boli prevzaté z normy STN 73 6425 Stavby pre
dopravu – autobusové, trolejbusové a elektrické zastávky a zo
stavebného zákona č.50/76.
Projekt sa bude realizovať do konca roka 2022.

HASIČI CVIČILI

V rámci zdokonaľovacej prípravy sa v sobotu 29. januára 2022 za krásneho zimného
slnečného počasia členovia Dobrovoľného hasičské zboru obce Predajná zúčastnili výcviku
na vodnej nádrži Krpáčovo s cieľom vyskúšať si záchranu topiaceho sa po preborení v ľade
s následnou kardiopulmunálnou resicitáciou /KPR/ za pomoci automatického externého
defibrilátora /AED/. Figuratom bol otužilec, ktorého za pomoci istenia lanom a rozložením
telesnej hmotnosti na ploche ľadu dostali na
breh a následne mu poskytli simulovanú KPR
– na figuríne. Týmto výcvikom si členovia
DHZO preverili a preskúšali poskytovanie
prvej pomoci, aby boli pripravení zasiahnuť,
kedže jednotka je zaradená s AED do systému
záchrannej služby.
Prílohou tohto vydania Predajnianskych zvestí
je aj letáčik pre vás v prípade potreby pomoci.
Ľ.Ofúkaný
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Petícia za referendum

„ZMOS začína petičnú akciu, ktorej cieľom
je vyhlásenie referenda za viac volebných
obvodov pre parlamentné voľby. Cieľom
tejto petície je vyhlásenie referenda, po
úspechu ktorého by Slovensko malo toľko
volebných obvodov, koľko má samosprávnych krajov. Vďaka tomu zvýšime previazanosť parlamentu s regiónmi a už nebude
môcť nastať situácia, že až po parlamentných voľbách zisťujeme, kto, a či vôbec niekto, z konkrétneho regiónu bude vykonávať
mandát poslanca Národnej rady Slovenskej
republiky. Úspechom tejto aktivity bude
fakt, že rozdelenie mandátov v parlamente
konečne bude spravodlivé, umocníme skutočnú volebnú demokraciu a táto zmena
bude reflektovať na adekvátne zastúpenie
jednotlivých krajov v parlamente. Potrebujeme previazanosť parlamentu s regiónmi,
potrebujeme viac ako to, čo máme. Združenie miest a obcí Slovenska takmer tri roky
viedlo na úrovni regionálnych združení

diskusie o zmene počtu volebných obvodov.
Na minuloročnom septembrovom sneme
schválilo zmenu počtu volebných obvodov
pre parlamentné voľby za svoju prioritu.“
JASNÁ OTÁZKA PRE POTREBNÚ
ZMENU
Združenie miest a obcí Slovenska chce na
základe dostatočného počtu podpisov iniciovať referendum s jasnou otázkou: „Ste
za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým
sa Ústava Slovenskej republiky zmení a
doplní tak, že v čl. 74 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa za prvú vetu doplní
text v znení: „Poslanci sú volení vo volebných obvodoch, ktoré sú tvorené územiami vyšších územných celkov?”

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HaZZ UPOZORŇUJE:

SPOLOČNÝM CIEĽOM JE MODERNÉ
SLOVENSKO
„Viac volebných obvodov so sebou prinesie
iba pozitíva. Sme presvedčení, že ak by obsadenie parlamentu zodpovedalo regionálnemu zastúpeniu, ak by každý región Slovenska získal svoj adekvátny hlas v Národnej rade Slovenskej republiky. Každý región
má svoje osobitosti, svoje problémy, svoje
riešenia, svoje silné stránky a mal by mať aj
možnosť tieto prezentovať v Národnej rade.
Neboli by sme potom svedkami odklonu pozornosti od reálnych problémov občanov,
dominancie zástupných tém na pôde Národnej rady, ale častejšie by sa do popredia
dostávali skutočné problémy a nevyhnutné
riešenia.“
(zdroj: https://www.zmos.sk/peticia.html,
autor Michal Kaliňák)
INFORMÁCIA PRE OBČANOV
Petičný hárok za vyhlásenie referenda o
zmene počtu volebných obvodov môžete
prísť podpísať na Obecný úrad v Predajnej v čase úradných hodín.

Hľadáme

ZA VYPAĽOVANIE TRÁVY HROZÍ POKUTA!

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre
vznik požiaru a jeho rozšírenie.
S jarným obdobím je spojené „jarné upratovanie“, kedy väčšina z nás dôkladne poupratuje
všetky obytné i hospodárske budovy, odstraňujeme nepotrebné predmety a prebytočný, väčšinou horľavý materiál. Snažíme sa, aby okolie našich domov, dvorov i záhrad bolo dokonale vyčistené. Odpad potom likvidujeme čo najjednoduchším spôsobom, čiže spálením. Pri
tejto činnosti si občania často zamieňajú pojmy spaľovanie a vypaľovanie a veľa občanov vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov a zakladá oheň v priestoroch a na miestach,
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, čo je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané.
Podľa § 61 ods. 4 písm. f) zákona o ochrane pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru za takúto činnosť uložiť fyzickej osobe pokutu v správnom konaní až do výšky 331 eur, alebo do 100 eur v blokovom konaní.
Následkom vypaľovania suchých porastov hrozí veľké nebezpečenstvo vzniku nežiaducich
požiarov, rozšírenia požiarov na susedné objekty, pri ktorých nielenže vznikajú veľké materiálne škody, ale dochádza aj k ohrozeniu zdravia a života občanov.
Zákon nezakazuje fyzickým osobám - občanom spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, pri ich spaľovaní treba však postupovať veľmi opatrne. Ak horľavé látky, rastlinné
zvyšky a organický odpad zo záhrady, nie je možné spáliť v palivových spotrebičoch alebo
ináč zhodnotiť, je možné ich spáliť na voľnom priestranstve a fyzická osoba – občan dodržiava tieto opatrenia:
a) sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti,
b) ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo
uložené horľavé materiály ani porasty,
c) zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,
d)vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
e) po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.
Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho
napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo do zberných dvorov,
čím zamedzíme vzniku nežiaducich požiarov.

Slovenský hydrometeorologický ústav
hľadá nového pozorovateľa v našej obci.
Malo by ísť o spoľahlivého človeka, ktorý by mal čas a chuť sa pozorovaniu venovať. Ide o pracovný pomer na Dohodu o vykonaní práce za 228 eur ročne.
Práca pozorovateľa spočíva v odmeraní úhrnu (množstva) zrážok vždy na
druhý deň o 7 hodine ráno po daždi
alebo snežení. Pozorovateľovi je k dispozícii malá zrážkomerná nádoba, ktorá je umiestnená vo dvore pozorovateľa.
V zimnom období je potrebné odmerať
výšku novej snehovej pokrývky prostredníctvom 30 cm pravítka a celkovú
výšku snehovej pokrývky na snehomernej tyči.
Namerané hodnoty sa poznačia do
zrážkomerného denníka. V prípade, že
by sa v daný mesiac objavili nebezpečné
javy ako napr. poľadovica, búrky, silný
vietor atď, tieto javy sa taktiež zaznačia
do denníka.
Na konci mesiaca poznačené údaje na
náklady SHMÚ pošle pozorovateľ v
obálke poštou do Banskej Bystrice.
Pozorovateľ dostane pre svoju prácu k
dispozícii manuál a bude zaškolený.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na
obecnom úrade.

Zvesti pre občanov

Rubrika spoločenského správania
ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Každý podlieha čaru osobnosti. Zvyčajne nás zaujme sympatická povaha, sugestívna reč, pôsobivá
mimika a gestikulácia, ale hlavne príťažlivý zovňajšok. Môže byť človek akokoľvek sympatický, jeho
dobré meno stráca na pôsobivosti, ak ho nepodporí
aj zdvorilé správanie. Aj napriek tomu, že doba stále
napreduje, uplatňovanie spoločenských pravidiel a
dobré spôsoby nikdy nevychádzajú z módy. Otvárame rubriku, v ktorej si „oprášime“ svoje vedomosti
pravidiel spoločenského styku. Ich uplatňovanie
sprevádzané potrebnou sebakontrolou totiž uľahčuje medziľudské vzťahy a obohacuje nás o istý druh
šarmu.
V každej životnej etape – detstvo, dospievanie,
dospelosť, staroba – sa od ľudí v každej kultúrnej
spoločnosti vyžaduje prijatie, rešpektovanie a dodržiavanie zásad spoločenského správania, ktoré určuje spoločnosť. Zásady spoločenského správania
uplatňujete v rodine, v škole, na pracovisku, v obchodoch, v reštauráciách, na kultúrnych podujatiach, na návštevách, v dopravných prostriedkoch, v
telefonickom, písomnom či osobnom kontakte. Nerešpektovanie zásad spoločenského správania vedie
k nepríjemným, problémovým situáciám. Jedinca,
ktorý porušuje pravidlá spoločnosti, okolie vníma
ako drzého, nevychovaného, neprispôsobivého,
zvláštneho človeka a vyčleňuje ho zo svojho kruhu.
Spôsob správania v spoločnosti môže veľmi silno
ovplyvniť život každého z vás. Jednoducho preto, že
či sa vám to páči, alebo nie, ste druhými neustále
sledovaní. A to tým viac, čím vyššie postavenie
máte. Tomu, že väčšina ľudí vás hodnotí podľa subjektívnych pocitov, sa nedá vyhnúť. Dobrá spoločenská prezentácia vám uľahčí prijatie zo strany
druhých ľudí. Poďme si teraz zrekapitulovať niekoľko základných pravidiel spoločenského správania a spoločenských schopností. Základom je pravidlo spoločenskej významnosti. V spoločnosti si
nie sme všetci rovní. Spoločensky významnejšia
osoba má určité výsady a práva. Hierarchia spoločenskej významnosti určuje, že významnejší je:
STARŠÍ než MLADŠÍ
ŽENA než MUŽ
NADRIADENÝ než PODRIADENÝ
ZNÁMA, POPULÁRNA, ZASLÚŽILÁ OSOBNOSŤ

Pozdrav
Jednou zo zásad slušného správania je pozdrav. Je to
prejav našej zdvorilosti, úcty voči človeku, ale i znak
priateľstva. Podľa toho, koho zdravíme (priateľov,
známych, viaceré osoby), kde zdravíme (na verejnosti, v zamestnaní, v škole), kedy zdravíme (pri
príchode, večer), rozlišujeme rôzne druhy pozdravov. Pozdrav bez slov: naznačenie pozdravu úklonom, ľahké kývnutie hlavy smerom k zdravenej osobe, podanie ruky, mávnutie rukou, zdvihnutie klobúka, úsmev, bozk, objatie. Slovný pozdrav, ako
dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer, dobrú noc, dovidenia, vitajte, ahoj, čau, pá... Pri pozdrave platia
určité pravidlá, ktoré určujú, že prvý zdraví: muž ženu, chlapec - dievča, mladší - staršieho, podriadený - nadriadeného, mladé dievča - staršieho
muža, prichádzajúci zdraví ostatných (v obchode, v
čakárni u lekára) Nie je správne: zdraviť sa na veľkú

vzdialenosť, kričať po sebe. Na verejnosti zdravíme
len ľudí, ktorých poznáme, neznámych zdravíme
len vtedy, keď ich oslovíme, aby sme ich požiadali o
pomoc či informáciu. Pozdrav nesmie vyznieť prísne, povýšenecky. Vyslovujeme ho zreteľne, s úctou
k pozdravenému. Nemá byť ľahostajný a afektovaný.
Na pozdrav musíme vždy odpovedať.
Podanie ruky
Podanie ruky je gesto, ktoré je súčasťou života ako je
privítanie, lúčenie, gratulácia a mnoho ďalších. Je to
jednoduchý a pritom mimoriadne dôležitý akt, ktorý je zväčša súčasťou pozdravu. Všeobecne u nás
platí, že podávame vždy čistú, vystretú ruku sprevádzanú úsmevom v dostatočnej blízkosti. Stisk by
mal byť primerane silný, priamy pohľad do očí.
Prvý podáva ruku: starší - mladšiemu, nadriadený
- podriadenému, žena - mužovi. Ruka sa nepodáva
v sede, cez stôl a tomu, kto má plné ruky. Muž nepodáva ruku nikdy v rukavici.
Oslovenie
Oslovenie má v pracovnom, obchodnom i súkromnom styku mimoriadny význam. Prejavujeme ním
svoju úctu, vzťah, ale aj dôležitosť spoločenského
postavenia.
Používame tri spôsoby oslovenia:
• priezviskom - pán Kováč/pani Nováková,
• titulom- pán inžinier/pani profesorka,
• funkciou - pán rektor/pani riaditeľka.
Priezviskom oslovujeme ľudí, ktorých zamestnanie,

vzdelanie ani spoločenské postavenie nepoznáme.
Napr. „pán Novotný.“ Krstným menom oslovujeme
iba priateľov a ľudí, s ktorými si tykáme.
Predstavovanie
Zmyslom predstavovania je v podstate zbavovanie
sa anonymity, uvádzanie neznámeho jedinca do
konkrétnej spoločenskej situácie. Existujú dva druhy predstavovania: priame – predstavujete sami
seba a sprostredkované alebo nepriame – predstavujete inú osobu alebo iná osoba predstavuje vás.
Vždy predstavujete najprv spoločensky menej významnú osobu človeku spoločensky významnejšiemu. Ak chcete zoznámiť muža so ženou, najprv
predstavíte muža - žene, až potom sa predstaví ona
jemu. Mladšieho človeka predstavíte - staršiemu. V
zamestnaní predstavíte podriadeného zamestnanca
- šéfovi. Zvykom je pri stisku rúk vysloviť vetu “teší
ma, že vás poznávam,“ osoba spoločensky významnejšia.
Tykanie
Tykanie ponúka iba spoločensky významnejšia osoba. To znamená, starší – mladšiemu, žena – mužovi,
nadriadený – podriadenému. Nadriadený môže
svojich podriadených oslovovať krstným menom,
avšak mal by im vykať. Mladší môže požiadať staršieho, aby mu tykal, a sám zostane pri vykaní. Ak
požiada niekto o tykanie, máme právo tento návrh
odmietnuť, najmä ak sme mimoriadne významná
osobnosť alebo žena.
Spracovala: PhDr. Blažena Sanitrová
Zdroj: Dagmar Brázdová: Pravidlá spoločenského
správania, čo sa patrí a čo nie

Medzinárodný deň žien
Každoročne oslavovaný 8. marca

MDŽ je medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN k výročiu
štrajku 40 000 newyorských krajčírok v roku 1908. Tieto bojovali za
zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a
zlým pracovným podmienkam. Na prvej medzinárodnej ženskej
konferencii v roku 1910 v Kodani presadila nemecká socialistka
medzinárodný sviatok, vtedy ešte bez určenia pevného dátumu.
Dátum 8. marec sa ustálil až po 1. svetovej vojne. Pred prvou
svetovou vojnou vytýčili ženy predovšetkým požiadavky ako volebné
právo, osemhodinový pracovný čas, zlepšenie špeciálneho zákonodarstva. V Rakúsku,
Švajčiarsku, Nemecku sa prvý MDŽ konal už v roku 1911. Roku 1913 ho oslavovali aj
v cárskom Rusku. Po ženských nepokojoch a demonštráciách v Petrohrade bol roku
1917 pevne ustanovený 8. marec ako MDŽ. Od roku 1975 je pripomínaný ako deň
medzinárodnej solidarity žien za rovnoprávnosť, spravodlivosť, mier a rozvoj. Prvý
sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový
charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku
1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený. Toľko stručná história.
Po veľkolepých oslavách v období socializmu sme sa po jeho páde trošku rozpačito
postavili k tomuto sviatku. Napriek tomu postavenie a význam ženy v spoločnosti a v
rodine je nenahraditeľné.
Milé ženy, priateľky, mamy, staré mamy, tety, sestry,
ste nenahraditeľné pre svojich najbližších, ste milé, šarmantné, usmiate, zábavné,
očarujúce, ste pracovité a zároveň milujúce. Posielame vám symbolickú kytičku uvitú
zo želania zdravia, spokojnosti a zo samých slnečných dní.

Čo nové v našej škole
Dňa 31. januára 2022 sme ukončili 1. polrok školského roka
2021/2022. Žiakom boli vydané výpisy známok. Z celkového
počtu žiakov žiakov 91 žiakov prospelo s vyznamenaním, 35
žiakov prospelo veľmi dobre, 25 žiakov prospelo a 4 žiaci neprospeli. Za 1. polrok vymeškali 7926 hodín.

Online burza stredných škôl BBSK

Banskobystrický samosprávny kraj zrealizoval podujatie „Online burza stredných škôl BBSK,“ zamerané na predstavenie a výber strednej školy pre žiakov základných škôl. Cieľom podujatia
bolo prezentovať všetky prihlásené stredné školy v Banskobystrickom kraji. Žiaci základných škôl, ale aj ich rodičia sa prostredníctvom pripravených príspevkov dozvedeli viac o možnostiach štúdia na stredných školách, podmienkach prijatia, priebehu prijímacích skúšok aj o následnom uplatnení. Podujatie
prebiehalo v dňoch 09.02. – 18.02.2022 formou moderovaného
online streamu cez portál BBSK www.idemnastrednu.sk na YouTube kanáli.

ských povestí Šaliansky Maťko. Stretli sa víťazi triednych kôl z 3. a
4. triedy. Diváci boli súčasťou poroty. V ankete Cena diváka určili
ich favorita. Na 1.mieste sa umiestnila Silvia Šimková, 2. miesto
obsadili Martin Giertl a Alica Beraxová, 3. miesto získali Anna
Mária Toráňová a Dominika Havranová. Cenu diváka získala Tereza Lűbecková. Víťazi si odniesli diplomy a vecné ceny. Gratulujeme a tešíme sa na krásne povesti v budúcom školskom roku.

Aktívne v školskom klube

Olympiáda z anglického jazyka

Aj tento rok si zmerali žiaci našej školy svoje sily a vedomosti v
olympiáde v anglickom jazyku.Súťažili v dvoch kategóriách. V kategórii 1A sa na 1. mieste umiestnila Vanesa Mičkyová, na 2. mieste Bianka Beraxová a na 3. mieste skončil Peter Birka spolu s Viktorom Vojtekom. V kategórii 1B uspela na 1. mieste Ela Filipková,
na 2. mieste skončili spoločne Adam Pietrik a Nikola Alexandra
Kustrová, 3. miesto obsadil Viktor Kohout. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa z ich záujmu o angličtinu!

Zima nás prekvapila bohatou snehovou nádielkou. V popoludňajších hodinách žiaci trávili veľa času na školskom dvore a chodili na vychádzky do blízkeho okolia. Uzimení sa vracali do
priestorov školského klubu, kde tiež nezaháľali. Vlastnoručne si
uplietli prvé šály, maľovali, lepili, strihali, majstrovali,... Jednoducho, v družine je veselo!

Lyžiarsky výcvik

Vlani sa lyžovať kvôli opatreniam nedalo, o to viac si tohtoročný
lyžiarsky výcvik užili žiaci ôsmeho ročníka. Začiatočníci zvládli
jazdu na vleku, dokonca pokorili aj najťažšiu zjazdovku. Tí
ostrieľanejší si vyskúšali lyžovanie na rôznych druhoch snehu a
získali cenné skúsenosti. Pre všetkých zostane týždeň na Táľoch
nezabudnuteľným zážitkom plným smiechu, kamarátstva, pohybu a dobrej nálady.

Deň materinského jazyka
Olympiáda z biológie

Dňa 11.1.2022 prebehlo online školské kolo biologickej olympiády /starší žiaci/, ktorého sa zúčastnili dve naše žiačky- V. Győmberová a N. Hrašková, obidve boli úspešnými riešiteľkami a postupujú do okresného kola.

Vývin v období dospievania

Do turbulentného obdobia dospievania sa dostávajú už aj žiaci 7.
ročníka. V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa za pomoci pána učiteľa biológie M. Ramaja oboznámili so zásadami
zdravej životosprávy, škodlivými vplyvmi na dýchaciu sústavu
(fajčenie), závislosťami na iných škodlivých látkach a taktiež
vonkajšími vplyvmi na ľudské zdravie. V rámci témy rozmnožovacej sústavy človeka sa pozreli bližšie na rozdielny vývin jedinca, intímne, partnerské a rodinné vzťahy. Nechýbala ani angličtina, kde si žiaci 8. ročníka obohatili slovnú zásobu o ľudskom tele.

Školské kolo v prednese povestí

Dňa 18.1.2022 sa uskutočnilo školské kolo v prednese sloven-

21. februára sme si rozhlasovou reláciou a rôznymi didaktickými
aktivitami na hodinách slovenského jazyka a literatúry pripomenuli význam spisovného slovenského jazyka. Slovenský jazyk je
naším kultúrnym dedičstvom. Treba si uvedomiť jeho hodnotu a
chrániť ho. Nie všetky jazyky sa používajú v školách, niektoré ne-

Čo nové v našej škole
majú vôbec písomnú podobu. Chvalabohu, naša slovenčina má
aj písomnú podobu a tá dokáže niektorých žiakov riadne potrápiť. Z pravopisu by najradšej vyradili ypsilon. Je vôbec možné
zrušiť ypsilon? Jazykovedci vraj túto otázku dostávajú pomerne
často. Zrušenie samotného ypsilonu nie je problém. Ale čo by sa
malo diať potom, to si nevieme predstaviť. Museli by sa začať prepisovať doklady, knihy, učebnice, nápisy, názvy, tabule... A prepísať toto všetko aj z ekonomických dôvodov je takmer nemožné.
Takže ypsilon nám v gramatike ostáva. U žiakov je dôležité však
aj rozvíjať slovnú zásobu, naučiť ich efektívne komunikovať a
vedieť vyjadriť vlastný názor.

Na lyžiarskom

Je pondelok a ja kráčam do školy. V taške mám lyžiarky, v ruke lyže
a palice. Vojdem do školy a nastáva testovanie. Závisí od neho naša
účasť na lyžiarskom. Keďže nikomu nevyšli dve „tehotenské čiarky,“
spokojne nastupujeme do autobusu. Vystúpili sme v lyžiarskom
stredisku Tále. Hneď po prvých metroch nás mierne otrieskalo na
ľade pred Stodolou. Potom sme čakali, kým niektorým z nás
požičajú výstroj na lyže. Vydýchli sme si, že všetci sme lyžiarsky
vystrojení a mohli sme sa presunúť na kopec. Ocitli sme sa na
najmenšom kopci, aký tam bol a museli sme ho „vyšľapať.“ Po
rozdelení do skupín sme išli lyžovať. Potom obed a po obede opäť
lyžovanie. Nasledoval utorok. Všetko úplne rovnaké ako v pondelok.
Len obed bol iný. A na kopci pribudli Maďari. V stredu sme začali
chodiť na skoky. Ráno ešte prebehlo testovanie. Našťastie s
rovnakým výsledkom ako v pondelok. Všetci sme mohli ísť lyžovať.
Sneh bol z celého týždňa najhorší. Boli sme unavení. Vo štvrtok
ráno som bola smutná. Polovica týždňa bola za mnou. Mali sme
preteky a celkom dobrý obed. V piatok ráno sme si v obchode
nakúpili sladkosti a detské šampanské. Prišli sme do Stodoly, obuli

si lyžiarky, zapli lyže a lyžovali sme a lyžovali. Obed nikomu
nechutil. Keďže sa muselo niečo extra stať na záver, Kiko preletel
cez sieť. Inak bolo všetko v najlepšom poriadku.
Počas cesty domov bolo veľa smiechu a všetci mali výbornú
náladičku. Týždeň na lyžiach bol super! Išla by som znovu!
Ďakujem všetkým spolužiakom a učiteľom, že nás naučili lepšie
lyžovať.
Ela Kleskeňová, 8.trieda

Na lyžiarskych svahoch

Celých osem rokov som sa tešila na lyžiarsky výcvik. No zrazu
prišla pandémia a veľké nádeje sme do toho už nedávali. Keď nám
oznámili, že sa pôjde, boli sme celí bez seba. Na začiatku tohto
úžasného týždňa, sme sa však museli testovať. Boli sme v napätí.
Čakali sme, ako to dopadne. Jeden pozitívny a nikde by sa nešlo.
Našťastie sa nič také nestalo. Cestou v autobuse nikto nemal reprák,
a tak sme si museli spievať Tichú noc. Najprv nám rozdali vesty,

skipasy a dali nám na rozcvičku „vyšľapať“ štvrť kopca. V utorok
už išiel s nami aj pán učiteľ Chromek. Lesnou cestičkou sme objavili
skoky. V stredu sa lyžovalo najhoršie. V noci nemrzlo a cez deň
svietilo slnko. Kopec bol teda hneď rozbitý. Skôr si sa s ním
mordoval, ako si zalyžoval. Vo štvrtok nás čakali preteky. Mali sme
lyžovať načas. Inštruktori túto podmienku zrušili, pretože pred
dvoma rokmi na lyžiarskom chceli byť všetci víťazi a potom padali.
Prišiel posledný deň. Boli sme smutní, že sa náš lyžiarsky už končí.
Ale všetko pekné musí predsa raz skončiť. Zalyžovali sme si a potom
sme šťastní a spokojní odišli domov.
Sarah Tanáčová

Okienko do materskej školy

Milí priatelia,
opäť sa Vám prihováram, čo nové sa udialo v našej materskej škole. Zima je krásne ročné obdobie a prináša aj veľa tradičných, zábavných a zaujímavých tém, hier, aktivít, ktoré sa dajú robiť len v
tomto čase. Po stretnutí s Mikulášom a radostí z vianočných
sviatkov nás tento rok nesklamala ani snehová nádielka. A preto
sme mohli veselo šantiť na snehu, kĺzať sa, stavať snehuliakov, guľovať sa. Avšak nie len to. Spoznávali sme dopravné prostriedky,
zalietali sme si vo vesmíre, zachránili nás námorníci pred žralokmi, dozvedeli sme sa veľa o zvieratkách, vtáčikom sme urobili
búdky z recyklovateľného odpadu, zahrali sa na detektívov, či záchranárov. K tomuto obdobiu patrí neodmysliteľne aj karneval,
na ktorý sa snáď všetci tešili najviac. Zrazu sa materská škola premenila na rozprávkové miesto plné veselých postavičiek. To bola
zábava! Aj keď zima pomaly ustupuje a svoju moc zanedlho odovzdá jari, my sa tešíme na ďalšie zážitky, ktoré nás spoločne čakajú. A to, čo spoznáme, vyskúšame, zažijeme, vytvoríme alebo sa
naučíme, o tom Vám, milí, priatelia napíšeme čoskoro.
				Mgr. Stanislava Michalková

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole
a darujte nám 2% z daní. Vaše 2 % pre nás znamenajú
prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v
prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich
2%! Tlačivo si môžete stiahnuť na web stránke školy, kde sa
dozviete aj bližšie informácie.
INFORMÁCIE O PRIJÍMATEĽOVI:
Názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou
školou Predajná
Adresa: Školská 418, 976 63 Predajná
Forma: občianske združenie
IČO: 42008077

2%

Zvesti pre občanov

ZIMNÁ OLYMPIÁDA SENIOROV OKRESU BREZNO

V prekrásnom prostredí Národného parku
Muránska planina v sedle ZBOJSKÁ sa 10.
februára 2022 uskutočnili Okresné zimné
športové hry seniorov, ktorých usporiadateľom bola ZO JDS Michalová v spolupráci
so ZO JDS Pohronská Polhora.
Pri prezentácii sa zišlo 70 seniorov. Súťažilo sa v troch disciplínach: Jazda na sánkach, Obrovský slalom, Beh na lyžiach.
Súťaž o PUTOVNÝ POHÁR OO JDS
Brezno vyhrala a na 1. mieste sa umiestnila ZO JDS PREDAJNÁ, ktorá získala
8 medailí.
Seniori i seniorky štartovali v kategórii
do 70 rokov a nad 70 rokov.
Naši ocenení :
Dunajský Ladislav, obr. slalom - striebro.
Babiak Milan, beh na lyžiach - zlato.
Kuracina Ján, beh na lyžiach - striebro.
Kuracina Vojtech, beh na lyžiach - bronz.
Macko Štefan, jazda na sánkach - zlato.
Albertyová Zuzana, beh na lyžiach - bronz.
Boberová Mária, jazda na sánkach - zlato.
Čunderlíková Anna, beh na lyžiach - zlato.
Našu organizáciu ešte reprezentovali Mária Kršteníková, Katarína Vejmelková,

Magdaléna Rečlová, Oľga Šušová, Anna
Dunajská, Ján Košík.
Gratulujeme k športovým úspechom a

všetkým štartujúcim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu obce Predajná.
Mária Boberová

Športové zvesti
VÝSLEDKY

I. kolo Viessmann pohár v biatlone 2021/2022
žiacke kategórie
22. 1. 2022 Osrblie – rýchlostné preteky
Prípravka chlapci: Bevilaqua Daniel 3. m. Prípravka dievčatá: Beraxová Alica 1. m., Ščibranová
Nela 6. m. Žiaci A: Kazár Jerguš 2. m. Žiačky A:
Bevilaqua Ida 1. m., Jančová Zuzana 3. m.,Végso
Alexandra 13. m. Žiaci B: Kováč Ján 1. m., Šuhajda Tomáš 3. m. Žiačky B: Kazárová Izabela 3. m.,
Kováčová Mia 11. m., Beraxová Lujza 15. m., Figlušová Sára 18. m. Žiaci C: Dobiaš Nikolaj František
3. m., Kostelník Kristián 5. m., Podhorský Matej
6. m., Tkačinský Alex 20. m. Žiačky C: Liptaiová
Adela 3. m., Beraxová Ema 8. m., Ajbošová Emily
23. m.
Olympijský festival 2022 – Olympijský biatlon,
11. 2. 2022 Štrbské Pleso
Chlapci do 15 rokov: Kováč Ján 1. m., Kostelník
Kristián 2. m., Podhorský Matej 3. m., Šuhajda
Tomáš 4. m., Tkačinský Alex 5. m., Bevilaqua
Daniel 6. m., Dievčatá do 15 rokov: Beraxová
Ema 1. m., Liptaiová Adela 2. m., Pecníková Jana
3. m., Figlušová Sára 4. m., Kováčová Mia 5. m.,
Jančová Zuzana 6. m., Simanová Veronika 7. m.,
Bevilaqua Ida 8. m., Végso Alexandra 9. m., Ajbošová Emily 10. m., Ščibranová Nela 17. m.
Ženy 21 a viac: Šuhajdová Eva 3. m. Muži 21 a
viac: Kostelnák Viliam 1. m., Kostelník Edo 5. m.
POHÁR ZSL 2022– beh na lyžiach
Levoča Nordic Centrum 12. 2. 2022
Starší dorastenci: Kostelník Richard 4. m., Muži

+ juniori: Kazár Matej 2. m., Kostelník Viliam 4.
m. Veteráni ABC: Berčík Ján 8. m., Kostelnik
Eduard 9. m. Mladší dorastenci: Podhorský Matej 8. m., Gub-za Norbert 9. m. Mladšie dorastenky: Liptaiová Adela 7. m. Veteránky DE: Šuhajdová Eva 2. m. Žiaci 2009: Kováč Ján 1. m.,
Šuhajda Tomáš 2. m. Žiaci 2008: Dobiaš Nikolaj
František 1. m., Kostelník Kristián 2. m., Tkačinský Alex 8. m. Žiačky 2009: Figlušová Sára 8. m.,
Pecníková Jana 11. m. Žiačky 2008: Beraxová
Ema 1. m., Tajbošová Emily 7. m. Žiaci 2011+:
Bevilaqua Daniel 7. m. Žiačky 2011+: Jančová
Zuzana 1. m., Bevilaqua Ida 4. m., Ščibranová
Nela 23. m. Žiačky 2010: Kováčová Mia 13. m.,
Simanová Veronika Ella 18. m.
Olympijský festival Štrbské Pleso 13. 2. 2022
Beh na lyžiach klasickým spôsobom
Starší dorastenci: Kostelník Richard 2. m. Muži
+ juniori: Kostelník Viliam 4. m., Kostelnik Eduard 12. m., Berčík Ján 17. m. Mladší dorastenci:
Podhorský Matej 9. m. Mladšie dorastenky: Liptaiová Adela 9. m. Žiaci 2009: Šuhajda Tomáš 1.
m., Kováč Ján 3. m. Žiaci 2008: Kostelník Kristián 1. m., Dobiaš Nikolaj František 4. m., Tkačinský Alex 10. m. Žiačky 2009: Pecníková Jana
7. m., Figlušová Sára 8. m. Žiačky 2008: Beraxová
Ema 1. m., Tajbošová Emily 7. m. Žiaci 2011+:
Bevilaqua Daniel 8. m Žiačky 2011+: Bevilaqua
Ida 3. m., Jančová Zuzana 4. m., Vagso Alexandra
18. m., Weiss Alexandra 26. m., Ščibranová Nela
27. m. Žiačky 2010: Kováčová Mia 11. m., Simanová Veronika Ella 16. m.
3. kolo Viessmann pohár v biatlone 2021/2022

žiacke kategórie 19.2.2022 Osrblie
– rýchlostné preteky s medzinárodnou účasťou
Prípravka chlapci: Bevilaqua Daniel 1. m., Prípravka dievčatá: Beraxová Alica 1. m., Ščibranová
Nela 7. m., Žiaci A: Kazár Jerguš 2. m. Žiačky A:
Jančová Zuzana 2. m., Bevilaqua Ida 3. m. Végsö
Alexandra 14. m. Žiaci B: Kováč Ján 1. m., Šuhajda Tomáš 3. m. Žiačky B: Figlušová Sára 9 m.,
Kováčová Mia 10. m., Kazárová Izabela 12. m.,
Pecníková Jana 16. m., Beraxová Lujza 18. m.,
Žiaci C: Dobiaš Nikolaj František 3. m., Kostelník Kristián 8. m. (zo Slovákov 7. m.), Podhorský
Matej 10. m. (zo Slovákov 9. m.) Žiačky C: Beraxová Ema 2. m., Liptaiová Adela 3. m., Kučeráková Eliška 18. m. (zo Slovákov 17. m.) Ajbošová
Emily 27. m. (zo Slovákov 25. m.)
3. kolo Viessmann pohár v biatlone 2021/2022
žiacke kategórie 20.2.2022 Osrblie
Vytrvalostné preteky s medzinárodnou účasťou
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Žiaci A: Kazár Jerguš 3. m. Žiačky A: Jančová
Zuzana 2. m., Bevilaqua Ida 3. m., Végsö Alexandra 9. m. Žiaci B: Kováč Ján 1. m. - titul MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Šuhajda Tomáš 2. m. Žiačky B: Kazárová Izabela 8. m., Beraxová Lujza 9. m., Kováčová Mia 13. m., Pecníková
Jana 18. m., Figlušová Sára 21. m. Žiaci C: Dobiaš Nikolaj František 2. m, Podhorský Matej 6.
m. (zo Slovákov 5. m.), Kostelník Kristián 8. m. (
zo Slovákov 7. m.) Žiačky C Liptaiová Adela 1. m
titul MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Beraxová Ema 13. m. (zo Slovákov 12. m.), Kučeráková Eliška 16. m. (zo Slovákov 15. m.), Ajbošová Emily 23. m. (zo Slovákov 21. miesto)

