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25. mája 2021 sa starostka obce Pre-
dajná  Ing. Tatiana Čontofalská 
stretla na Ministerstve životného 
prostredia SR s ministrom Jánom 
Budajom. Cieľom stretnutia bolo 
objektívne oboznámiť ministra  s 
problematikou  gudrónových jám, 
zdedenej environmentálnej záťaže 
obce.  Keďže  pani starostka sa za-
oberá touto problematikou už nie-
koľko rokov, dokázala odborne a 
vecne vysvetliť, že daný stav gudró-
nových jám si vyžaduje neodkladné rieše-
nie.  Erudovaný výklad oprela o argumen-
ty z aktivít, ktoré v tejto veci konala ako 
predstaviteľka obce. Opierala  sa aj o fakty 
z  odbornej štúdie vypracovanej spoloč-
nosťou ENVIGEO, a.s. Presvedčila minis-
tra životného prostredia, že nie je vo fi-
nančných ani personálnych možnostiach 
obce eliminovať  hroziace environmentál-
ne riziko. S ministrom ďalej hovorili o 
možnostiach a riešeniach, o požiadavkách 
obce na monitorovanie skládok – technic-
ko-bezpečnostný dohľad, ktorý by vyko-
návala vodohospodárska výstavba, inšta-
lovanie zrážkomeru ku skládke a správu 
ŠGDÚ raz za rok s výsledkami meraní na 
vrtoch, ktoré sú v okolí skládok. 
Po tomto stretnutí médiami prebehla in-
formácia, že minister Ján Budaj zrušil ve-
rejné obstarávanie takmer 40 miliónové-
ho projektu na odstránenie gudrónových 
jám. Podľa slov ministra Budaja bol sys-
tém odstraňovania environmentálnych 
záťaží, ktorý na ministerstve vytvorili za 
predchádzajúcich garnitúr, podozrivý. 
Minister sa s pani starostkou sa opäť stre-
tol. Tentokrát priamo pri gudrónových ja-
mách, a to dňa 9. júna 2021. Starostka ob-
ce ocenila záujem rezortu o rýchle a efek-
tívne riešenie situácie. „Pre mňa a pre ob-

čanov je kľúčové iba to - nech 
čierne oči z Predajnej zmiz-
nú,“ uviedla na brífingu pria-
mo pri „čiernych očiach,“ ako 
toxické jazerá poeticky  po-
menovala. Starostka zároveň 
informovala o návrhu  projek-

tu samosprávy 
na ochranu pro-
ti pretečeniu 
kontaminova-
ných vôd (kyslé 
vody s vysokými 
koncentráciami 
celej škály orga-
nických látok 
vyrábaných z ro-
py) z telesa hrá-
dze, pre ktorý 
žiada podporu 
m i n i s t e r s t v a . 
Dňa 9. júna 
2021 Minister-
stvo životného  
prostredia SR 
vysielalo tlačový 

brífing zdieľaný aj na Facebooku. Minister 
uznal riziká skládok a priamo  predstavil 
opatrenia  proti rozširovaniu znečistenia 
pochádzajúceho z toxických jám. „Na 
ochranu pred rizikami pretečenia sa budú 
podieľať experti štátnych vodohospodár-
skych podnikov v pôsobnosti minister-
stva,“ doplnil minister Budaj s tým, že 
„zhromaždíme informácie zo štátnych 
podnikov, aby sme navrhli možné rieše-
nia. Musíme napríklad zistiť, či priesaky 
hrádze znamenajú, že sa hrádza rozpadá.“
Po návšteve ministra životného prostredia 
sa veci pohli. Pani starostka komunikuje s 
Ing. Kasanom, riaditeľom úseku technic-
ko-bezpečnostného dozoru z Vodohospo-
dárskej výstavby š.p. Bratislava, ktorý ju 
dňa 25. júna 2021 osobne informoval, že 
by mohla byť kontaminovaná voda do 
konca roka odčerpaná. Ďalej deklaroval, 
že raz do týždňa sa uskutoční technicko-
bezpečnostný dohľad a merania a záro-
veň, že ku skládkam bude osadený zráž-
komer. Ráta sa i s vypracovaním havarij-
ného plánu v prípade úniku kontamino-
vanej vody z jazier. 
Ostáva veriť, že aktuálny stav gudróno-
vých jám presvedčil kompetentných  o na-
liehavosti ich odstránenia, a že neostanú 
len prázdne slová.                       MV

Naši chlapci pomohli 
Obyvatelia štyroch obcí na Hodonín-
sku zažili v júni peklo. Dedinami sa  
prehnalo tornádo, ktoré ničilo domy, 
majetky a žiaľ, bralo aj ľudské životy. 
Živel zanechal po sebe apokalypsu. 
Domáci ostali v šoku slzách, zúfalstve. 
Hneď v ten deň sa však ukázala aj vlna 
solidarity. 
Na južnú Moravu išli hneď pomáhať 
nielen ľudia z celého Česka, ale na 
mieste  zasahovali aj slovenskí záchra-
nári a dobrovoľníci. 250 kilometrov 
merali na Moravu aj štyria členovia 
dobrovoľného hasičského zboru obce 
Predajná. Ani na chvíľu nezaváhali, do 
auta naložili laná, motorové píly, seke-
ry, nejaký proviant a celý víkend po-
máhali. Rudolf Mereš, Bruno Skaloš, 
Miroslav Čonka a Jakub Kukučka do-
kázali, že byť dobrovoľným hasičom je 
o poslaní a pomoci. Cestu na Moravu 
im sprostredkoval  veliteľ DHZ Ľuboš 
Ofúkaný.  Kontaktoval vedúcu likvi-
dačných prác v Hodoníne a dohodol sa 
na spôsobe pomoci. Popadané stromy, 
porozbíjané okná, domy bez striech – 
takýto pohľad sa chlapcom naskytol v 
sobotu ráno hneď po príchode.  Vyhr-
nuli si rukávy, vzali do rúk píly a pride-
lené ulice čistili  od popadaného dreva 
a stromov. Podľa ich vlastných slov sa 
stretli s ústretovosťou ľudí, ale aj zo zú-
falstvom a tvárami bez úsmevu.      MV

NÁJDE SA RIEŠENIE? 
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Uznesenia 
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zastupiteľstva obce Predajná, 
ktoré sa konalo

 dňa 17. júna 2021
Uznesenie č. 204/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná (OZ) Berie na 
vedomie v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. kontrolu plnenia 
uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 16. 3. 2021.

Uznesenie č. 205/2021
OZ Berie na vedomie 
Správy hlavnej kontrolórky obce z kontroly:
a) inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31. 12. 2020,
b) inventarizácie majetku a záväzkov ZŠ s MŠ Pre-

dajná k 31. 12. 2020,
c) plnenia rozpočtu obce k 31. 3. 2021, 
bez pripomienok.

Uznesenie č.206/2021
OZ Schvaľuje predložený Plán kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021.

Uznesenie č.207/2021
OZ Berie na vedomie Správu ÚIK k inventarizácii 
majetku, záväzkov a rozdiele majetku a záväzkov 
obce k 31. 12. 2020 bez pripomienok.
Stav majetku obce k 31.12.2020:        2 230 033,54 €, 
z toho:
dlhodobý hmotný majetok (DHM):   1 818 664,62 €
DHM neodpisovaný:                                    9 580,50 €
drobný DHM:                                              31 810,32 €
dlhodobý nehmotný majetok (DNM):    25 981,53 €
drobný DNM:                                                   958,44 €
dlhodobý finančný majetok:                         252 287 €
obstaranie DNM:                                          1 589,43 €
obstaranie DHM:                                        89 161,70 €

Uznesenie č.208/2021
OZ Berie na vedomie a) Rozpočtové hospodárenie 
obce za rok 2020, v členení:
Bežné príjmy: vo výške   1 214 787,79 €, z toho:
Daňové príjmy :           587 340,71 €
Nedaňové príjmy:            28 763,98 € 
Granty a transfery:          542 972,60 € 
Vlastné príjmy školy:            63 691,60 €
Bežné výdavky vo výške 1 181 895,36 €, z toho: 
Bežné výdavky vo výške:     453 301,54 €, v členení:
Mzdové výdavky:          239 174,21 € 
Prevádzkové výdavky:         246 609,77 € 
Transfery:               7 553,40 €
Úroky:               4 480,82 €
Bežné výdavky ZŠ s MŠ:   684 077,16 €, v členení:
Mzdové výdavky:                 507 676,88 €
Prevádzkové výdavky:          168 790,83 €
Transfery:               7 609,45 €
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu:
          + 32 892,43 €
Kapitálové príjmy vo výške:    125 847,39 €
Kapitálové výdavky vo výške: 380 465,83 €
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu: 
              -254 618,44 €
Príjmové finančné operácie vo výške:    365 035,08 €
Výdavkové finančné operácie vo výške: 121 869,55 €
Výsledok hospodárenia FO:        +243 165,53 €
Celkové príjmy vo výške:                     1 705 670,26 €
Celkové výdavky vo výške:                   1 684 230,74 €
Bilancia príjmov a výdavkov:                +21 439,52 €

b) Správu nezávislého audítora Ing. Cibulovej Daniely 
k účtovnej závierke za rok 2020 bez pripomienok
Certifikovaný audítor Ing. Cibulová Daniela vykona-
la audit účtovnej závierky za rok 2020 dňa 6.6.2021 
a jej zistenia boli vypracované v Správe nezávislého 
audítora z auditu účtovnej závierky obce Predajná 
za rok 2020. Citovaná správa je uzavretá konštatova-
ním: „Na základe overenia dodržiavania povinností 
podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách 
platných v SR pre územnú samosprávu v znení ne-
skorších predpisov konštatujeme, že obec Predajná 
konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočto-
vých pravidlách.“
c) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záve-
rečnému účtu obce Predajná za rok 2020 bez pri-
pomienok.
Hlavná kontrolórka obce predložila Odborné sta-
novisko k návrhu záverečného účtu dňa 5.6.2021, v 
závere ktorého konštatuje: „Predkladaný ZÚ je spra-
covaný prehľadne, v adekvátnom rozsahu, v súlade 
s platnou legislatívou a poskytuje ucelený reálny a 
podrobný obraz o finančnom hospodárení obce v 
roku 2020.Na základe skutočností uvedených v tom-
to stanovisku odporúčam Obecnému zastupiteľstvu 
v Predajnej predložený záverečný účet prerokovať a 
uzavrieť s výrokom „bez výhrad“ .
Obecné zastupiteľstvo Predajná Schvaľuje
a) Záverečný účet obce Predajná za rok 2020 výro-

kom celoročné hospodárenie bez výhrad,
b) Vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške  
 -221 726,01 € takto:
Finančnými prostriedkami predchádzajúceho roka  

                                                   vo výške 7 795,87 € 
Návratnou finančnou výpomocou vo výške 27 759 €
Úverom vo výške                                      186 171,14 €
c) Zostatok finančných operácií vo výške 11 856,32 € 
na úhradu kapitálových výdavkov v roku 2021
d) Účtovný výsledok hospodárenia obce schodok vo 
výške 28 174,20 € vysporiadať na účet 428 – Nevy-
sporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Uznesenie č.209/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
a/  Berie na vedomie že starostka obce Predajná Ing. 

Tatiana Čontofalská podala oznámenie o majet-
kovom priznaní.

b/ Konštatuje že neboli zistené žiadne nedostatky.
c/ Žiada komisiu v zmysle novelizácie zákona 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov zverejniť 
na webovom sídle obce oznámenie o majetko-
vom priznaní starostky obce . 

Uznesenie č. 210/2020
OZ Berie na vedomie Správu o vyhodnotení Plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Predajná 
za rok 2020 bez pripomienok.

Uznesenie č. 211/2020
OZ Berie na vedomie Správu o vyhodnotení Ko-
munitného plánu sociálnych služieb obce Predajná 
za rok 2020 bez pripomienok.

Uznesenie č. 212/2020
OZ Schvaľuje
a) predaj pozemkov podľa § 9 ods. 2 písm. d) a § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, obce Predajná, v 
k. ú. Predajná par. KN – C č. 19/10, ostatná plocha 
o výmere 117 m2 a parcelu KN – C 1135/6, ostatná 
plocha o výmere 76 m2, vytvorenú geometrickým 
plánom č. 36041459-152/2008 zo dňa 14. 7. 2008 

z pôvodnej parcely 619/1, ostatná plocha zapísanej 
na LV 485 a parcely KN -E 1191/14, vodná plocha 
zapísanej na LV č. 558 v k. ú. Predajná, v prospech 
žiadateľa Renaty Zemkovej – Špilovej, rod. Kováčo-
vej, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým 
je malá výmera pozemku v priamom susedstve žia-
dateľa, ktorý si chce rozšíriť svoj pozemok, a to za 
kúpnu cenu 13 €/ m2 určenú znaleckým posudkom 
č. 25/2021, vypracovaným súdnym znalcom Ing. Já-
nom Lendackým, zo dňa 5. 5. 2021,
b) zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti – 
pozemku par. KN – C č. 619/10, ostatná plocha o 
výmere 117 m2 a parcela KN – C 1135/6 , ostatná 
plocha o výmere 76 m2 v prospech obce Predajná 
ako oprávneného subjektu za cenu určenú znalec-
kým posudkom č. 25/2021, vypracovaným súdnym 
znalcom Ing. Jánom Lendackým, zo dňa 5. 5. 2021 
vo výške 275 €. Predmetom vecného bremena bude 
uloženie inžinierskych sietí – kanalizačného potru-
bia v rámci celej parcely. 
Žiada starostku obce o zabezpečenie kúpnopredaj-
nej zmluvy.

Uznesenie č.213/2021
OZ Berie na vedomie doručené a predložené žiados-
ti na zmeny a doplnky č. 4 k Územnému plánu obce
Schvaľuje
a) začatie procesu obstarania zmien a doplnkov č. 
4 k Územnému plánu obce Predajná vzhľadom na 
predložené návrhy na zmenu územného plánu (žia-
dosti tvoria prílohu zápisnice), a to:
.  Lokalita Breziny – v časti Bôrovie
.  Lokalita Zábrež – zaradenie parcely 1 120/9 o vý-

mere 14 833 m2 a parcely 1 120/2 o výmere 4 677 
m2 do intravilánu obce Predajná

.  Lokalita Kramlište – zaradenie parcely 670/8 o vý-
mere 1 877 m2 do intravilánu obce Predajná

.  Zakreslenie ciest v zmysle Passportu miestnych 
komunikácií, ktorý bol aktualizovaný v roku 2019

a) Náklady na vypracovanie dodatku Územného 
plánu obce Predajná, zmeny a doplnky č. 4 budú 
hradené žiadateľmi o zmenu Územného plánu obce 
Predajná (bod a) 1,2)
Obec Predajná ako príslušný orgán územného plá-
novania podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z. n. p. 
začína obstarávať 4. aktualizáciu Územného plánu 
obce Predajná.

Uznesenie č.214/2021
OZ Schvaľuje navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Predajná 
o 3 352,32 € nasledovne:
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou sta-
rostlivosťou.
642 Transfery jednotlivcom: 3 352,32 €.
Navýšenie prostriedkov rozpočtu je nutné z dôvodu 
vyplatenia odchodného učiteľke MŠ pri prvom ukon-
čení pracovného pomeru z dôvodu odchodu na pred-
časný starobný dôchodok k 31.8.2021.

Uznesenie č.215/2021
OZ Schvaľuje zapojenie sa obce Predajná do výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspev-
ku v rámci operačného programu – Integrovaný 
regionálny operačný program, kód Výzvy: IROP-
CLLD-Q634-512-002, vyhlásenej Miestnou akčnou 
skupinou Chopok juh v rámci implementácie Stra-
tégie CLLD MAS Chopok juh, s projektom (resp. 
Žiadosťou o poskytnutie príspevku) s názvom: Obec 
Predajná autobusové zastávky I/66 nasledovne:
        Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Z histórie dobrovoľného hasičského zboru
Dobrovoľný hasičský zbor v Predajnej je druhým najstarším zborom v okrese Brezno. Prvú 
ručnú hasičskú striekačku mala obec zakúpenú už v roku 1874. Neoficiálna história zboru 
siaha až do roku 1882. Oficiálne bol dobrovoľný hasičský zbor založený v roku 1885. Jeho prvým 
veliteľom  sa stal miestny učiteľ Šándor Samuely. V zbore mal 50 členov. V roku 1928 si zbor z 
peňazí zo zbierky zakúpil zástavu, ktorá  sa zachovala dodnes. Na pozícii veliteľa dobrovoľného 
hasičského zboru sa od čias Šándora Samuelyho vystriedali viacerí – Jozef Puchy, Vojtech 
Kindernay, Ladislav Karaman, Jozef Jamriška, Kalman Fekiač, Ján Snopko, Viktor Longauer, 
Emil Lány, Alojz Vladár, Ivan Fiala, Ján Jamriška, Matej Mistrík, Ján Smitka, Emil Čuma, 
Jozef Cibula, Ján Michalčík,  Ing. Václav Kortán, Ľuboš Ofúkaný, Branislav Liskay, Michal 
Daxner, Marek Murín, Ján Črep. Poslaním dobrovoľného hasičského zboru je plniť úlohy na 
úseku prevencie, ochrany pred požiarmi a inými živelnými a mimoriadnymi udalosťami. Od 
roku 2012 zbor disponuje automobilovou striekačkou CAS-25. V roku 2015 si zbor pripomenul 
130.výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti bolo pre DHZ Predajná odovzdané vtedajším 
podpredsedom vlády a ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom  zásahové vozidlo CAS-15 na 
podvozku IVECO DAILY, ktoré výraznou mierou prispelo k rýchlejšiemu a operatívnejšiemu 
zásahu v rámci obce. 
Pracovné zameranie zboru je smerované na preventívno-výchovnú činnosť pre občanov, 
pomoc pri vzniku mimoriadnej udalosti – pri požiaroch, záplavách, technických nehodách a 
pod. Členovia zboru sa pravidelne zúčastňujú odbornej prípravy v zmysle platnej legislatívy 
a samozrejme aj športových hasičských súťaží. V rokoch 2020 a 2021 sa pravidelne  podieľali 
na zabezpečení plošných testovaní organizovaných v obci. Súčasným veliteľom dobrovoľného 
hasičského zboru je Ľuboš Ofúkaný. 

VYHLÁŠKA
Obec Predajná na základe oznámenia katastrálneho odboru Okresného úradu Brezno č. 
OU-BR-KO-2021/006086-001 zo dňa 12. 7. 2021 podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníc-
kych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov vy-
hlasuje začatie konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte 
(ďalej len konanie o námietkach“) pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním v 
katastrálnom území Predajná, obce Predajná dňom 2.8.2021.
Konanie o námietkach vykoná podľa § 63 katastrálneho zákona katastrálny odbor Okres-
ného úradu Brezno. Konanie o námietkach sa začne v pondelok, dňa 2. augusta 2021 o 
730hod., vystavením obnoveného katastrálneho operátu na verejné nahliadnutie. Operát 
bude sprístupnený na nahliadnutie v priestoroch budovy Spoločenského domu,   na ul. Pod-
hrádok 348/17, Predajná v dňoch 2. - 6. augusta 2021 (pondelok - piatok) od 7.30 do 12.00 
a od 12.30 do 14.30 hod.
Vlastník alebo iná oprávnená osoba môže do 30 dní od zverejnenia obnoveného katastrálne-
ho operátu podať námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte, t. j. do 2.sep-
tembra 2021. O námietkach rozhodne okresný úrad do 60 dní odo dňa podania námietky. 
Vystavenie operátu, podávanie informácií, vysvetlení a prijímanie námietok zabezpečia zá-
stupcovia katastrálneho odboru Okresného úradu Brezno a firmy IGK, s. r. o.   a ZOG, s. r. o.

Pokračovanie
A1. zabezpečenie finančných prostriedkov na spo-
lufinancovanie tohto projektu vo výške 5 % z celko-
vých oprávnených výdavkov, t. j. spolufinancovanie 
vo výške 1 600 € z celkových oprávnených výdavkov 
projektu, ktoré sú vo výške 32 000 € a to v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci;
A2. zabezpečenie financovania prípadných neo-
právnených výdavkov projektu z rozpočtu obce.

Uznesenie č.216/2021
OZ Berie na vedomie Informácie starostky obce:
- O osobnej intervencii starostky obce u ministra 
životného prostredia p. Budaja dňa 5.5.2021, z dô-
vodu riešenia gudronových jám. Na základe tohto 
stretnutia, minister Budaj osobne navštívil obec 
Predajná dňa 9. 6. 2021. Stotožnil sa s jedným z 
troch návrhov, ktoré p. starostka predložila, a to vy-
budovanie kontajnerovej čistiacej stanice priamo na 
skládke Predajná I.
- O poskytnutí finančného príspevku vo výške 100 €, 

Oblastnej organizácii SZPB na zabezpečenie re-
gionálnych osláv pri príležitosti osláv 77. výročia 
SNP, ktoré sa uskutočnia dňa 21. 8. 2021 v Dolnej 
Lehote, pri pamätníku 2. československej parade-
santnej brigády, lokalita Krpáčovo – Črmné.

- O montáži solárnych svietidiel pri Spoločenskom 
dome, a na ulici Farská, o výrobe svetelnej vianoč-
nej ozdoby na námestie.

- O oprave bufetu pri Spoločenskom dome (elektro-
inštalácia, vymaľovanie, oprava drevených častí).

- O opiľovaní líp pri Lesnej správe, pri Dome smút-
ku, ktoré obec vykonala vo vlastnej réžii.

- O exekučnom konaní uskutočnených prác a výko-
nov stavebníka na ulici Bečov.

- O podaní žiadosti o odstránenie stavby na parcele 
KN – C 1289 v k. ú. Predajná, ktorá by mala slúžiť 
ako prístrešok pre cestujúcich železničnou dopravou.

- O brigáde, ktorá sa uskutoční dňa 9. 7. 2021.

OZNAM
Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor a obec Predajná Vám oznamuje, že dňa 
18. 8. 2021 (streda) o 17:00 hod. sa uskutoční v sále Spoločenského domu, Podhrádok 
348/17, 976 63 Predajná prvé ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových 
úprav v kat. území Predajná.
Každý účastník, ktorý má záujem zúčastniť sa zhromaždenia, sa musí počas prezentácie 
preukázať dokladom totožnosti (občiansky preukaz/pas). V prípade ak účastník 
poverí inú osobu na zastupovanie, splnomocnený zástupca predloží okrem dokladu 
totožnosti aj písomné splnomocnenie, ktoré bude úradne overené. V splnomocnení 
bude uvedené, že ide o splnomocnenie na zastupovanie vo veci zastupovania na prvom 
valnom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav v kat. úz. Predajná (toto sa netýka 
účastníkov, ktorí splnomocnili inú osobu v celom konaní projektu pozemkových úprav).
V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie na Slovensku Vás budeme včas 
informovať o ďalšom postupe.

Starajú sa o čistotu ulíc, o kvetinové zá-
hony, kosia trávu na verejných pries-
transtvách (ihrisko, okolie Domu smút-
ku, cintorín), monitorujú a čistia skládky 
v obci, vyvážajú separovaný odpad - za-
mestnanci obce – p. Čonková, p. Sojako-
vá, p. Goralová, p. Gynič, p. Kuracina a p. 
Živický. Aktuálne obec eviduje výpadok 
pracovných síl zo zdravotných dôvodov. 
Žiadame preto občanov, aby boli zhovie-
vaví a ústretoví a pred svojim domom si 
poriadili, pozametali, očistili chodník od 
buriny, pokosili trávnik. Zároveň vyzýva-
me občanov, ktorí chcú doniesť do zber-
ného dvora nábytok, aby ho doniesli roz-
montovaný. Ďakujeme za porozumenie!

Zamestnanci obce 
v oslabení
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Turistická vychádzka na Dedečkovu chatu
  Dňa 7. júla výbor ZO JDS v Predajnej zorganizoval turistickú vychádzku na Dedečkovu 
chatu, ktorá má názov podľa prvého majiteľa a strojcu p. Dedečka.  Schniererbus nás od-
viezol na Pohanské, ďalej sme kráčali po vyznačenej turistickej značke. Po celej trase sú 
umiestnené lavičky, na ktorých sme  počas vychádzky oddychovali. V časti Diel sme mali 
pekný výhľad na celé Nízke Tatry. Po hodine a pol sme dorazili na chatu,  kde ponúkajú 
chutné jedlo a nápoje, a tak sme sa občerstvili a oddýchli si.  Leuška a  Laurinka  sa nám 
predstavili kultúrnym programom –  pekným tančekom. Oddýchnutí sme sa potom po-
brali na cestu späť na Pohanské, kde nás už čakal autobus. Turistickú vychádzku sme všetci 
zvládli.
   Poďakovaním pánovi šoférovi a našej predsedníčke Ing. Boberovej sme našu  vychádzku 
ukončili a šťastne sa vrátili domov.                                                               Magdaléna Rečlová

ZO JDS PREDAJNÁ 
ďakuje za 2 % z dane

  Pre zlú pandemickú situáciu prís-
pevky 2 % z daní 2019 sme obdržali 
až v mesiaci marec 2021.
     
Venovali nám ich:
Beraxa Ján, Bučko Tomáš, Buchan 
Vladimír Ing., Czimonicz Alberty-
ová Zuzana, Fonferová Viera, Goňo 
Ľubomír Ing., Goňová Jana, Grožaj 
Jozef, Horváth Mário, Kukučková 
Ivana, Kupcová Elena, Majerová 
Milada, Poniger Mihal, Predajňo-
vá Lenka, Púchy Šimon Ing., Púchy 
Zuzana Mgr., Púchyová Želmíra, 
Šagátová Katarína Ing., Šalkovská 
Anna, Tomková Anna, Trnovská 
Anna, Trnovský Jozef, Vaš Peter, 
Vallová Dominika, Vejmelková Ka-
tarína, Veselovská Marta.

          ĎAKUJEME!
  

   Výročná členská schôdza ZO JDS Predajná
   Vzhľadom na pandemickú situáciu, sme VČS mohli uskutočniť až dňa 
21.6.2021 v Spoločenskom dome v Predajnej. Mali sme trošku obavu, či 
príde dosť členov, ale bolo to zbytočné.
  Schôdzu otvorila pani predsedníčka Ing. Mária Boberová, privítala prí-
tomných členov a tiež hostí: pani starostku Ing. Tatianu Čontofalskú, ria-
diteľku ZŠ a MŠ pani Mgr. Michaelu Vaníkovú a členku výboru OO JDS 
Brezno pani Vlastu Rusnákovú.
  Na začiatku schôdze sme si minútou ticha uctili našich zomrelých členov. 
Pani predsedníčka zhodnotila plnenie plánu za rok 2020. Minulý rok 
sme nemohli splniť všetky plánované akcie, preto sme tieto presunuli 
na rok 2021 a pridali aj nové akcie navrhnuté členmi. Správu o hospo-
dárení podala pani Beraxová a revíznu správu pani Fortiaková. Keďže 
pandémia narušila aj ekonomiku štátu, dotkla sa aj nás, lebo 2% z daní 
od našich sponzorov za rok 2019 sme dostali len v marci tohto roku.
  V diskusii nás pani starostka oboznámila o skolaudovanom Komunit-
nom centre, ktoré bude slúžiť aj pre ZO JDS a požiadala prítomných o 
pomoc pri jeho upratovaní. Tiež odpovedala na otázky prítomných. Po-
ďakovala seniorom za zodpovednosť a nosenie rúšok počas pandemickej 
situácie. Pani Vlasta Rusnáková pozdravila prítomných a poďakovala sa 
za pozvanie a dobrú spoluprácu a popriala veľa úspechov v našej činnos-
ti. Pani Mária Šuhajdová tiež poďakovala za spoluprácu a za ochotu pani 
predsedníčke, že oboznamuje s akciami aj ZO JDS Podbrezová. Veľmi 
pekne vyzneli slová vďaky od pani Marcely Zodlovej, ktorá býva v Bratislave, ale členka je v našej organizácii. Je rodená Predaj-
nianka a veľmi rada sa zúčastňuje všetkých akcií počas jej pobytu v Predajnej. Pani Zdenka Peťková navrhla výlet do Hronského 
Beňadika, ktorý bol zahrnutý do Plánu práce na rok 2021.  Schôdzu ukončila pani predsedníčka, poďakovala hosťom a prítom-
ným za účasť. Po schôdzi nasledovalo občerstvenie a spoločné posedenie. Chceme poďakovať všetkým členkám, ktoré priniesli 
na schôdzu zákusky, koláče a keksíky, ďakujeme aj členkám, ktoré nás obsluhovali.                                                   Margita Beraxová
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   Vo štvrtok 15. júla sme sa 
autobusom vypravili na ďalší 
výlet, ktorý nám po covidovej 
odmlke pripravila vedúca Jed-
noty dôchodcov Slovenska v 
Predajnej, Marienka. Ráno sme 
si pre istotu vzali dáždniky, 
pretože v predpovedi počasia 
nám hrozili miestnymi búrka-
mi. Našťastie sa nám búrky vy-
hli a nás celý deň sprevádzalo 
slnečné počasie.
  Prvou zastávkou bol zrekon-
štruovaný zámok Vígľaš, ktorý 
sa nachádza nad rovnomennou dedinou 
blízko Zvolena. Z mladosti sme si mnohí 
spomenuli na ruiny, ktoré sme vídali na 
ceste do Dudiniec alebo Santovky. Teraz 
sa štvorhviezdičkový Hotel The Grand 
Vígľaš hrdo vypína na kopci  a približuje 
nám  slávu zašlých časov.  Na vstupnom  
nádvorí sme sa niektorí osviežili chutnou 
kávou, ďalší sa kochali výhľadmi z obnove-
ných hradieb a prehliadli si kópie zbraní. 
Mali sme zabezpečenú prehliadku zámku 

JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU - ZO Predajná

so sprievod-
com, ktorá sa 
začala presne 
o 11 hodine. 
Naša sprie-
vodkyňa, pani 
Mária, nám 
porozprávala 
o histórii  zámku od stredoveku cez po-
hnuté obdobie počas druhej svetovej voj-
ny až po súčasnosť. Pôvodne bol na kopci 

16. 6. 2021 seniori z Predajnej navštívili Štátnu operu v Banskej Bystrici a opäť 
prežili po dlhšej dobe pekný kultúrny zážitok. Predstavenie EDITH PIAF o slávnej 
šansoniérke bolo úžasné. Jej spev sa podivuhodne prelínal s jej dramatickými 
osudmi. Šansón, to je Edith Piaf, Piaf, to je šansón. Inscenácia je autorským dielom 
režisérky a choreografky Dany Dinkovej a hudobného skladateľa Branislava Kostku.                           
                                                                                                                       Mária Boberová

kláštor, ktorý v štrnástom storočí uhorský 
kráľ Ľudovít dal prestavať na hrad. Hrad 

postupne zveľaďovali ďal-
ší uhorskí králi, najväčšiu 
zmenu urobili jeho vlastní-
ci v 18. storočí, Esterházy-
ovci, ktorí ho prebudovali 
na zámok. Počas druhej 
svetovej vojny bol zámok 
poškodený a z veľkej časti 
vyhorel. Od roku 2009 sa 
začalo s obnovou hrad-
ného opevnenia, bášt a 
postupne samotného zá-
mockého objektu.  Hotel 
je otvorený od roku 2014.  
My sme mali možnosť vi-
dieť časť chodieb s freska-
mi pripomínajúcimi his-
tóriu zámku, vnútorné 
nádvorie a kaplnku. Aj 
to nám pomohlo urobiť 
si predstavu o tom, ako 

kedysi zámok vyzeral.
  Na ceste do Modrého Kameňa sme sa 
posilnili v pizzerii v Novom Haliči. Po-
tom nás už autobus bezpečne doviezol do 
ďalšieho cieľa našej cesty, na hrad a kaštieľ 
Modrý Kameň.
  Hrad bol kedysi obrannou baštou proti 
tatárskym a tureckým nájazdom. Často 
bol zničený pri dobýjaní. Dnes je z gotic-
kého takzvaného horného hradu iba zrú-
canina. Na pozostatkoch hradieb a múrov 
je terasa/vyhliadka, odkiaľ vidno až na 
maďarské územie. Dolný hrad bol postup-
ne prestavaný na kaštieľ, ktorý sa zacho-
val dodnes. Veľká časť je zrekonštruova-
ná. Hneď prvé prekvapenie po prejdení 
vstupného mosta boli sprievodcovia ob-
lečení do dobových kostýmov.  Prvú časť 
prehliadky tvorila výstava o histórii hra-
du a jeho majiteľoch, rodine Balassovcov, 
ktorí boli s hradom spojení viac ako 600 
rokov. Druhá časť prehliadky bola veno-
vaná expozícii múzea bábkarských kultúr  
hračiek. Múzeum dokumentuje dejiny 
a súčasnosť bábkového divadla, dejiny a 
vývoj detskej hračky u nás aj v zahraničí. 
Cestou naspäť sme míňali opäť Nový Ha-
lič. Z diaľky nás vítala silueta zrenovova-
ného zámockého hotela Galicia Nueva. Aj 
ten by stál za návštevu. Možno nabudúce.
           Klimeková Helena
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Výlet do Vígľaša a Modrého Kameňa

Seniori znovu v opere
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*****POZVÁNKA*****
Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
v Brezne, Regionálne združenie miest a obcí Horehronia a 
stredného Rudohoria, Okresný úrad v Brezne, Mesto Brezno a 
obec Dolná Lehota pozývajú na

Regionálne oslavy 77. výročia SNP 
Krpáčovo 21.08.2021

Program:
  9:30 hod. Koncert dychovej hudby
10:00 hod. Položenie vencov k pamätníku 2. čs.paradesantnej brigády
 Príhovory organizátorov a hostí
 Vystúpenie Spevokolu LIPKA pri MO MS Valaská
 Vystúpenie speváckej skupiny POHOREĽSKÍ CHLAPI
12:00 hod. Ukončenie

40 rokov za poštovou priehradkou
40 rokov vybavovala stránky, rieši-
la telefonáty, odosielala listy, robila 
uzávierky, papiere, bola zodpovedná 
za financie, ústretová a ochotná vždy 
pomôcť a  poradiť – tak vnímala 
verejnosť serióznu osobu za prieh-
radkou Slovenskej pošty v Predajnej  
pani Júliu Gaboňovú. Odviedla 
veľký kus práce.  Po štyroch desať-
ročiach ju na pošte začiatkom júla 
vystriedala iná tvár. Starostka obce  
Ing. Tatiana Čontofalská v mene ob-
čanov Predajnej, ako aj v mene svo-
jom, úprimne poďakovala pani Júlii 
Gaboňovej za prácu odvedenú na pošte v Predajnej a do ďalších 
rokov jej popriala hlavne pevné zdravie, úsmev na tvári, spokojnosť 
a rodinné šťastie. 

HOREHRONSKÉ CYKLODREZINY
Dobrodružnú jazdu ľahkým koľajovým vozidlom na bicykli 
s dvoma sedačkami je možné využiť na dvoch trasách z obce 
Hronec alebo z Čierneho Balogu. Cyklodrezina je určená pre 2-3 
dospelé osoby a 1 dieťa do 150 cm. 

TRASY: 
1. Hronec – Šánske 10 km/Čierny Balog 18 km a späť
Celodenný výlet 40 €
Hronec – Čierny Balog: 9.00 hod. – 12.00 hod.
Čierny Balog – Hronec: 12.00 hod. – 17.00 hod.
2. Čierny Balog – Dobroč a späť 8 km
Dvojhodinový výlet 20€
Štvorhodinový výlet 40€
Čierny Balog – Dobroč:  o 10.00 hod., 12.00 hod. a 14.00 hod. 
Dobroč – Čierny Balog:  o 11.00 hod., 13.00 hod. a 15.00 hod

PRECHÁDZKA NA DEDEČKOVU CHATU
Prostredie, v ktorom sa chata nachádza je nádherné. Je dostupné 
z mnohých smerov. Trasy vedúce na chatu sú nenáročné. 
Trasy:
1. Z Brezna cez dolinu Lazná a Kyslíkovú cestu.
2. Z Brezna cez Rúry
3. Z Vagnára smerom na Pohanské k vysielaču až na Diel.
4. Z Mýta po Ďumbierom lyžiarskou zjazdovkou.
5. Z Bystrej turistickým chodníkom od Bystrianskej jaskyne
6. Z obce Valaská cez Potôčky.

Cykloturistika - VÝHĽADY NAD BREZNOM Z LÚČOK
Cyklotrasa strednej náročnosti z námestia Brezno cez Čierny 
Balog a Valaskú s krásnymi výhľadmi na mesto a panorámu 
Nízkych Tatier.  

Športové zvesti

Veľkí, malí, starší, mladší – 
nadšenci turistiky z Predajnej 
spoznávajú Slovensko. Podnikli 
výstupy na vrch Vtáčnik, kto-
rý sa nachádza v nadmorskej 
výške 1 346 m. n. m.  a leží v 
hlavnom hrebeni pohoria, kto-
rým prechádza hranica medzi 
Trenčianskym a Banskobystric-
kým krajom. V júni vystúpili 
aj na dominantu Chočských 
vrchov - Veľký Choč s nadmor-
skou výškou 1 611 m. n. m. a s 
výhľadmi na okolité pohoria. 
Pod hlavným hrebeňom Níz-
kych Tatier je situovaná útulňa 
Ďurková  (1623 m. n. m.), kto-
rú turisti tiež neobišli. V našom 
mikroregióne navštívili aj cha-
tu Bernardín. Všetky výstupy 
fotograficky dokumentujú a 
zaznamenávajú. Momentkami 
z turistických  potuliek možno 
inšpirujeme i vás.

TIPY NA VÝLET



Čo nové v našej škole

Ochrana životného prostredia
   Tak často sa opakujúca fráza a zároveň tak málo, čo o nej verejnosť 
vie. My všetci sme závislí na zdravom životnom prostredí, no platí 
aj opačne? 
   Ochrana prírody a životného prostredia už dávno nie je o tom, 
ako sa správať v lese, na lúke a v národnom parku. Je to o tom, ako 
ľudská činnosť pôsobí na správne fungovanie lesa, vodné hospodár-
stvo, biodiverzitu a čo spôsobuje spaľovanie fosílnych palív. Taktiež 
o našom konzumnom správaní, kupovaní lacného oblečenia na pár 
použití, vyhadzovaní jedla, love rýb v oceánoch a moriach a tvorbe 
odpadov ležiacich na legálnych, ale aj nelegálnych skládkach v stre-
de poľa po celom Slovensku.
   Každý z nás by sa mal zamyslieť a predstaviť si, čo tu po nás zo-
stane pre budúce generácie. Táto predstava, žiaľ,  nie je ružová a už 
vôbec nie zelená. Samozrejme, nie všetko sa dá zmeniť zo dňa na 
deň. Zmena životného štýlu a našich návykov môže byť niekoľko-
ročný proces. Je však potrebné si uvedomiť, že zmena JE MOŽNÁ 
a je potrebné reagovať hneď TERAZ. Nehľadať dôvody, ale hľadať 
spôsoby. Je jednoduché a pohodlné povedať: „Veď pozri na tú Čínu, 
alebo USA...“  Áno, je to pravda. Nič to ale nemení na tom, že ta-
kýto prístup nikdy nič nevyriešil. A vážne, prečo by sme aspoň raz 
nemohli byť tými, od ktorých sa svet môže učiť?  Preto je dôležité 
sa celoživotne vzdelávať o ochrane životného prostredia. Je predsa 
súčasťou nás všetkých a malo by byť jednou z našich priorít.
   A preto v spolupráci s NAPANT-om v našej škole začíname už od 
tých najmenších, najzraniteľnejších. Máme vybudovanú dlhoročnú 
spoluprácu s  NAPANT- om v zastúpení Ing. Kološtovej. Je veľkou 
milovníčkou prírody a cez svoje nápadité aktivity nás vždy niečím 
prekvapí a hlavne poučí. Tak tomu bolo aj v máji, keď sa stretla s 
prvákmi a štvrtákmi a v júni s deviatakmi.  Prváci sa dozvedeli o 
prebúdzajúcej prírode, o živote mláďat, ako aj o škodlivosti  a ne-
bezpečenstve vypaľovania suchej trávy. Skúsili byť vtáčikmi v lese, 
hľadajúc si vhodné miesto na zahniezdenie, cez zaujímavé puzzle 
pochopili  potravinový reťazec, napodobňovali zvuky i chôdzu zvie-
rat, zahrali sa pexeso a priraďovali mláďatká k dospelým jedincom. 
Pred blížiacimi  prázdninami sa porozprávali aj o tom, ako sa musia 
správať v prírode, čo znamenajú piktogramy, ktoré uvidia na infor-
mačných tabuliach. 
   K štvrtákom priletel bocian. Dozvedeli sa, kde žije, čím sa živí, pre-
čo má dlhé nohy, kam sa stratí počas zimy a podobne. Popri tom sa 
zahrali sa rôzne hry, v ktorých napodobňovali  bocianov. Zaujímavá 
bola hra, keď deťom narástli zobáky z recyklovaného papiera a skú-
šali sa najesť ako bocian. Deti na vlastnej koži zistili, že život bociana 
bieleho nie je jednoduchý a právom je zaradený medzi ohrozené a 
zákonom chránené druhy.
Školský rok ubehol veľmi rýchlo a už teraz sa tešíme, čo pre nás p. 
Kološtová pripraví nabudúce.                                                              HI

Aktivity v prírode
Dňa 4. júna 2021 sme sa my, deviataci, vybrali s pani Kološtovou a 
pánom učiteľom Chromekom plniť aktivity do voľnej prírody. Začali 
sme rozdeľovaním sa do farebných tímov po štyroch. Potom nám 

pani Kološtová vysvetlila, aké úlohy budeme plniť po ceste. Naša 
cesta smerovala na strelnicu poza domy, počas ktorej sme mali zbie-
rať rôzne jedlé a liečivé rastliny. Po príchode namiesto bolo našou 
úlohou pomenovať a zjesť rastliny, ktoré sme po ceste našli. Nikto 
sa bohužiaľ neotrávil. Ďalej sme sa presunuli k potoku a k mláke, 
kde nám pani Kološtová rozdala vedomostné kľúče, s ktorými sme 
mali hľadať vodné živočíchy. Boli nájdené žaby a utopené dážďov-
ky. Nasledujúca zastávka bola lúka, kde sme mali očividne písom-
ku z geografie, pretože sme mali pomenovať okolité kopce. Potom 
sme pokračovali na ďalšiu lúku, kde sme mali pre zmenu výtvarnú 
- kreslili sme erby Jasenia a Predajnej a hrali sa na sprievodcov. Kopa 
hnoja bola našou ďalšou voňavou destináciou. Tu sme mali urobiť 
vierohodnú fotku, ktorá mala vyjadrovať naše pocity z tohto miesta. 
Medzi riadkami -  slečna Anetka Žažová túto úlohu aj s jej tímom 
vyhrala. Nakoniec sme svojimi nohami naše telá presunuli späť do 
areálu školy. Čierny tím prehral a výsledky boli veľmi tesné. Vyhral 
zelený tím, ktorý si ako prvý mohol vybrať odmenu. Bolo to wow, 
super, nádherné, krásne! Ďakujeme pani Kološtovej za tento super 
zážitok.                                                      E.Jakubcová, žiačka 9. ročníka

Triedime a recyklujeme na 
hodinách techniky
V rámci environmentálnej výchovy a predmetu technika si naši pia-
taci, šiestaci a siedmaci rozvíjali a zdokonalili svoje manuálne zruč-
nosti pri výrobe plastových výtvorov z použitého materiálu. Vyrobili 
búdky a kŕmidlá pre živočíchy, ozdobné kvetináče, loďky, raketu, 
plastové kvetiny, zvieratá, poháre a mnoho ďalších zaujímavých vecí, 
ktoré môžete nájsť vystavené na prízemí chodby školy pri dielni.  
                                       M.Ramaj

Oslávili sme Deň detí 
Sviatok všetkých detí naši žiaci oslávili so svojimi spolužiakmi a 
triednymi učiteľmi. Slávnostný deň odštartovali hrami v triedach. 
Slniečko lákalo von, takže všetky kolektívy sa vybrali do prírody. 
Prváci boli na turistickej prechádzke v okolí obce a na futbalovom 
ihrisku. Druháci a tretiaci sa prešli na Kalváriu. Druháci navyše 
dostali od pani učiteľky zaujímavý odznak na pamiatku.  Štvrtáci 
si  po krátkej prechádzke pochutili na sladkých nanukoch. Piataci 
absolvovali pešiu túru Predajná - Lopej, kde ochutnali tradične vy-
nikajúcu  zmrzlinu. Šiestaci a siedmaci neodolali opekačke, ktorá k 
správnemu pobytu v prírode patrí. Žiaci ôsmej triedy absolvovali 
futbalový zápas. Obe triedne družstvá hrali s obrovským nasadením 
na fantasticky pokosenom trávniku futbalového ihriska v obci. De-
viataci sa prešli na Súplaz. Pokochali sa výhľadom na okolité obce. 
Príjemné doobedie tiež ukončili opekačkou.  Slnečné počasie znáso-
bilo radosť všetkým deťom.                                                MV



Deviataci ako súčasť 
reprezentatívnej vzorky 
Aj keď plošné Testovanie 9 bolo zrušené, žiaci nášho 9. ročníka boli 
súčasťou reprezentatívnej vzorky - Monitoring NÚCEM 2021.  V 
júni  vypracovali online dotazník a vyriešili 2 testy - test z matemati-
ky a test zo slovenského jazyka a literatúry. Výsledky boli spracované 
za celé Slovensko, nie za jednotlivé školy. 

Ukončenie školského roka

Školský rok 2020/2021 sme netypicky začali 
a netypicky aj skončili.  Do školy sme priš-
li v rúškach  a slávnostné otvorenie, ako aj 
ukončenie školského roka  sa začalo  pros-
tredníctvom školského rozhlasu. Neštan-
dardný rok  školského života opäť prešiel 
ako voda. Už  26. októbra bolo vyučovanie v 
školách prerušené a nahradené dištančnou 
výučbou. Prežili  sme 6 dlhých mesiacov v 
izolácii,  vzdialení od kamarátov, priateľov 
a od našich žiakov. Mnohí sme prežívali 
strach o seba, o svojich blízkych. 
Žiaci prvého stupňa sa vrátili do školský la-
víc oveľa skôr ako  žiaci druhého stupňa. Po 
návrate do školy sme dodržiavali  prísne hy-
gienicko-epidemiologické opatrenia. Naš-
ťastie  situácia ostala  priaznivá a do konca 
júna sme vyučovanie ani v jednej triede ne-
museli prerušiť. Komplikovaný školský rok 
sme ukončili, žiakom odovzdali vysvedče-
nia a škola na dva mesiace  stíchla. Kolego-
via a žiaci odišli na dovolenky a prázdniny. 
Z prázdnin sa už do školských lavíc  našej 
základnej školy nevrátia tí najstarší - devia-
taci. Čaká na nich  študentský život, nová 
životná etapa. Veríme, že mladosť našich 

Čo nové v našej škole

absolventov bude krásna, čo najmenej komplikovaná, so správnymi 
rozhodnutiami a minimálnym množstvom problémov. Za školským 
rokom 2020/2021 sme dali definitívne bodku. 
Všetkým zamestnancom Základnej školy s materskou školou vyjad-
rujeme poďakovanie  za spoluprácu. Ďakujeme za spoluprácu rodi-
čom našich žiakov i tým, ktorí nemajú svoje deti v našej škole, a pred-
sa dokážu nezištne pomôcť a povzbudiť. Ďakujeme aj pani starostke, 
Ing. Tatiane Čontofalskej, ktorá z pozície zriaďovateľa drží nad školou 
ochrannú ruku. Všetkým prajeme pekné a slnečné leto!                MV

Poďakovanie

„Keď je práca potešením, vtedy je aj život šťastím.“ (M. Gorkij)
Za dlhoročnú kvalitne odvádzanú prácu v materskej škole patrí 
poďakovanie našej kolegyni Ruženke Smolovej. Láskavé pohla-
denia detských duší, seriózny prístup k rodičom a ústretovosť ku 
kolegyniam ju sprevádzali  každý deň v práci. 
Krásnu rozlúčku s pani učiteľkou svojich detí jej pripravili rodičia. 
Do  30. júna 2021 sa  pani Kohútovej, pani Virágovej a pani uči-
teľkám z materskej školy  podarilo utajiť pripravovanú rozlúčko-
vú slávnosť. Posledný deň školského roka sa s Ruženkou rozlúčili 
všetky detičky materskej školy, rodičia, kolegyne, riaditeľka školy a 
starostka obce. Pozitívne emócie, dojímavé a ďakovné slová, slzičky 
dospelých i niektorých detičiek charakterizovali dopoludnie posled-
ného školského dňa. 
Ruženke  prajeme, aby dni strávené na dôchodku užila v zdraví, v 
pohode, obklopená láskou svojich najbližších.                            MV

Starostka obce Predajná Ing. Tatiana Čontofalská prijala dňa 28. júna 2021 v obradnej 
sieni Obecného úradu v Predajnej absolventov Základnej školy s materskou školou v 
Predajnej a ich rodičov. Predniesla slávnostný prejav, žiakom 9. ročníka do ďalšieho 
života popriala všetko najlepšie a odovzdala im symbolický darček.

Prijatie deviatakov starostkou obce


