Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 12. mája 2016
Uznesenie č.27/2016
OZ obce Predajná berie na vedomie
Správu o vykonanej kontrole procesu
inventarizácie majetku a záväzkov a rozdiele majetku a záväzkov ku dňu riadnej
účtovnej závierky obce Predajná a Správu
o hospodárení obce k 31. 3. 2016
Uznesenie č.28/2016
OZ obce Predajná berie na vedomie
informáciu starostky obce o tom, že do
priameho predaja požiarnej Avie sa do súťaže vyhlásenej a zverejnenej na webovej
stránke obce a úradnej tabuli neprihlásil
žiadny záujemca,
žiada starostku obce o opätovné vyhlásenie priameho predaja požiarnej Avie minimálne za cenu šrotu, t.j. 200,00 €.
Uznesenie č.29/2016
OZ obce Predajná berie na vedomie
Informáciu o výsledku polohopisného
a výškopisného zamerania ulíc Farská
a Zábrežná, ktorú vypracovala geodetická
kancelária Siman a Jorčík, spol. s. r .o.
Schvaľuje prepracovanie projektu kanalizácie na ulici Farská.
c/ Neschvaľuje návrh na prepracovanie
projektu kanalizácie na ulici Zábrežná.
Uznesenie č.30/2016
OZ obce Predajná odpisuje daňový nedoplatok vo výške 901,40 €.
Odôvodnenie: Na základe VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady boli títo daňovníci povinní zaplatiť obci daň z nehnuteľnosti a poplatok za
komunálny odpad, ktorí správcovi dane
dobrovoľne nezaplatili. Bolo vedené exekučné konanie, ktoré však bolo zastavené
pre nemajetnosť dlžníkov. Vzhľadom na
to, že daňové nedoplatky sú nevymožiteľné, navrhujem Obecnému zastupiteľstvu
obce Predajná uvedené daňové nedoplatky odpísať.
Uznesenie č. 31/2016
OZ obce Predajná schvaľuje podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z. n. p. „Nájomnú zmlu-

vu o nájme nehnuteľnosti“ pozemku časť
par. KN-C 1990, orná pôda o prenajímanej výmere 23,25 m2 vytvorená geometrickým plánom č. 36041459-62/2012 v k. ú.
Predajná, obec Predajná, okres Brezno, za
účelom vybudovania schodišťa a nájazdovej plochy do lekárne, za symbolickú cenu
1 € ročne, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v malej výmere prenajatého pozemku
žiada starostku obce
uzatvoriť „Nájomnú zmluvu o nájme

nehnuteľnosti“ podľa schvaľujúcej časti
uznesenia
Uznesenie č. 32/2016
OZ obce Predajná schvaľuje mimoriadny
členský príspevok do Regionálneho združenia obcí Horehronia a stredného Rudohoria na nákup zdravotnej techniky a vybavenia pre lôžkové oddelenia – detské,
interné a oddelenie intenzívnej medicíny
Nemocnice s poliklinikou Brezno vo výške 1100,00 €, finančný príspevok vo výške

Zvesti pre občanov
100 eur na Regionálne oslavy SNP ,ktoré
sa budú konať 20.8.2016 v Krpáčove
presun finančných prostriedkov vo výške
5 000 € z dotačného účtu obce na bežný
účet a ich použitie na kúpu osobného automobilu
Berie na vedomie
Informáciu starostky obce o príprave projektu na nákup techniky pre zvýšenie kvality separovaného zberu v obci Predajná
z prostriedkov EÚ.

Uznesenia

zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Predajná,
ktoré sa konalo
dňa 16. júna 2016
Uznesenie č.38/2016
OZ obce Predajná berie na vedomie informácie o splnených uzneseniach z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
V uznesení č. 28/2016 – Schválenie priameho predaja požiarnej Avie starostka informovala o tom, že požiarne vozidlo bolo
odpredané o 200 € viac ako bola navrhnutá
cena v uznesení, a to obci Raslavice, okres
Bardejov za cenu 400 €.
K uzneseniu č. 29/2016 – Prepracovanie
projektu na ulici Farská – starostka obce
informovala o pracovnom rokovaní s generálnym projektantom projektovej dokumentácie kanalizácie a ČOV Predajná, firmou Alvest Mont Skalka nad Váhom o autorských právach a o prepracovaní projektu
na ulici Farská s kladným výsledkom. Ďalej
informovala o pracovnom rokovaní s IVSC
Banská Bystrica o podmienkach vedenia
gravitačnej kanalizácie popod most štátnej
cesta I/66 s kladným výsledkom.
K uzneseniu č. 31/2016 – Schválenie nájomnej zmluvy s firmou Kobex – nájomná
zmluva bola podpísaná a zverejnená na
webe obce.
Uznesenie č.40/2016
OZ obce Predajná berie na vedomie Správu o tvorbe a použití prostriedkov fondov
obce za rok 2015.
Uznesenie č.41/2016
OZ obce Predajná berie na vedomie Bilanciu príjmov a výdavkov za rok 2015 bez
pripomienok,
Správu ÚIK o inventarizácii majetku a záväzkov obce Predajná k 31.12.2015 bez
pripomienok.
Uznesenie č.42/2016
OZ obce Predajná berie na vedomie Správu nezávislého certifikovaného audítora
Ing. Cibulovej Daniely bez pripomienok.

Uznesenie č.43/2016
OZ obce Predajná berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu obce Predajná za rok
2015.
Uznesenie č. 44/2016
OZ obce Predajná schvaľuje Záverečný
účet obce Predajná za rok 2015 výrokom
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez
výhrad.
Uznesenie č. 45/2016
OZ obce Predajná schvaľuje Výsledok
hospodárenia vrátane finančných operácií
- prebytok vo výške 27 094,36 € zapojiť do
rozpočtu obce na rok 2016 ako príjmovú
finančnú operáciu na krytie kapitálových
výdavkov
Účtovný výsledok hospodárenia – zisk vo
výške 20 474,13 € usporiadať na ťarchu
účtu 428-12 Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov.
Uznesenie č. 46/2016
OZ obce Predajná schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
na II. polrok 2016.
Uznesenie č. 47/2016
OZ obce Predajná schvaľuje VZN č.
5/2016 o číslovaní stavieb a iných verejných priestranstiev.
Uznesenie č. 48/2016
OZ obce Predajná schvaľuje podľa § 9
ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj pozemkov:

parcely KN – C:
č. 208/6 o výmere 59 m2, záhrada
č. 208/5 o výmere 108 m2, záhrada,
č. 208/4 o výmere 97 m2, záhrada,
č. 208/3 o výmere 131 m2, záhrada,
č. 208/7 o výmere 64 m2, záhrada,
v k. ú. Predajná z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je malá výmera
pozemku a cena za vypracovanie znaleckého posudku a náklady na obchodnú
verejnú súťaž alebo dražbu by prevyšovala
kúpnu cenu pozemku, a to za kúpnu cenu
4 €/ m2 (Jednotlivé žiadosti sú prílohou č.
10 zápisnice)
Uznesenie č. 49/2016
OZ obce Predajná menuje V zmysle § 33
ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi
do funkcie hasič: Miroslav Čonka, Martin Goral, Pavol Lukačin, Jakub Bučko.
do funkcie strojník - vodič: Ján Črep,
Vladimír Múka, Jozef Halgaš,
do funkcie strojník - hasič: Jakub Bakša.
Zoznam členov DHZO Predajná tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
Uznesenie č. 50/2016
OZ obce Predajná schvaľuje/neschvaľuje
poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi,
berie na vedomie
Informáciu starostky obce ku:
- Dňom obce Predajná,
- cyklistickým pretekom, ktoré pôjdu cez
Predajnú 19. 6. 2016
- k verejnému obstarávaniu osobného automobilu a meračov rýchlostí cez EKS.

Separovanie

Opäť si pripomeňme, čo možno do nádob určených
na separovanie vytriediť z nášho domového odpadu.
Papier
Novinový, kancelársky a baliaci papier, časopisy a kartónové obaly.
Nepatria sem plastové obaly kníh, tapety, celofán, lepiace pásky, zaolejované papiere
a kartóny!!!
Plasty
Plastové fľaše od nápojov PET, plastové obaly z čistiacich prostriedkov (umyté), fólia,
tvrdé plasty (napr. debničky, vedro, plastový nábytok,....)
Spoločne s plastmi sú tieto nádoby určené aj na plechovky, konzervy (napr. zo
sardiniek), plechové obaly z nápojov (napr. z piva, coly,...) a umyté Tetra-packy.
Nepatria sem plastové fľaše znečistené od olejov a chemikálií, vrchnáky z jogurtov,
polystyrén, znečistená fólia!!!
Sklo
Sklenené fľaše – farebné, číre, poháre od zaváranín, tabuľové sklo.
Nepatrí sem keramika, žiarivky a žiarovky, autosklo, drôtené sklo!!!
Zbierame v škole: batérie, olej, papier, tetrapaky.
Po svojich deťoch, vnúčatách, synovcoch či neteriach tak môžete poslať umyté
tetrapaky, použitý olej, zviazaný papier či nefunkčné tuškové batérie.

Separovaním chránime prírodu!

Zvesti pre občanov

Rozprávka, život a rozlúčka

V posledných rokoch si rôzni ľudia v tlači
či televíznych programoch robia posmech
z rozprávok a ich postavičiek. Ja však na
rozprávky verím, aspoň tej, ktorá sa volá
O troch grošoch. Verím jej hlavne preto,
že ešte aj dnes žijú ľudia, ktorí dokážu
žiť z troch grošov, hoci tie sa dnes volajú
ináč. Jeden požičiavajú, druhý vracajú a z
tretieho žijú.
Táto rozprávka mi prišla na um práve
vtedy, keď som sa u pána doktora stretla
so svojím bývalým žiakom Paľkom
Čumom. Bol vychudnutý, smutný a
rýchlo sa ponáhľal preč. I napriek tomu
sa pristavil pri mne, pohladkal mi dlaň a
rýchlo odišiel. Neprehovoril ani slovo, ako
som bola u neho zvyknutá, len môj dobrý
sused Peter Vaňo, ktorý bol s ním, mi
povedal, aby som sa na neho nehnevala,
že je veľmi chorý a slabý. Odvtedy mi
neschádzal z mysle a môj a jeho život sa
mi denne premietal v hlave.
Spoznala som ho ako piatačika a vtedy
som mu po prvý raz začala požičiavať –
vtĺkať do hlávky vedomosti, o ktorých som
si myslela, že bude v živote potrebovať.
Učila som ho, že patrí do veľkej ľudskej
rodiny, že život človeka je najväčšou
skúškou prírody, lebo nie je človek ako
človek, nie je život ako život. Nie každý z
nás môže byť slávny, no každý z nás má
jednu rovnakú šancu – byť človekom. A
on sa ním stal. Vracal mi to úsmevom a
veľmi dobrým pravopisom. Mal cit pre
písanie diktátov, málokedy urobil viac
chýb.
A keďže naši múdri predkovia vravievali,
že o mŕtvych len dobre, zabudnem na tie
horšie veci, ktoré sa chlapcom podarí v
živote urobiť. Stáva sa to najmä vtedy, keď
stratia rodičov a ostanú len štyria bratia

v jednom dome. Už sa mu nechcelo do
neho chodiť, lebo tam chýbali tí, ktorí ten
domov vytvárali a odrazu nemal komu
čo-to vracať. Situácia v rodine sa javila
celkom beznádejná. Začal sa cítiť sám a
hľadať iný zmysel života, jeho význam,
ktorý by mal ľudskú hodnotu. Našiel ju v
kruhu priateľov. Tu prežil tú zlú dobu, kým
mu osud nepodhodil svoju inú krútňavu.
Vtedy požičiaval kamarátom, ktorých
bolo okolo neho vždy dosť. Veď človek
vždy najbližšie má k človeku. Za ľudským
teplom pozdvihoval zrak i dlaň. Za toto
priateľom splácal daň.
Vtedy už nechodil do školy. Nemala som
mu čo požičiavať a on mi vracať. Nikdy
sme sa neobišli bez pozdravu a bez toho,
že by sme prehodili pár slov.
Keď som sa stala poslankyňou, naše
cesty sa opäť spojili, lebo pracoval
na obecnom úrade. Dodnes v duchu
ďakujem človeku, ktorý ho tam prijal.
Uľahčil mu život a on bol rád, že je
medzi ľuďmi, pracuje a vracia to, čo sa
jemu požičiavalo – dobré slovo, úsmev,
ľudskú záštitu a v neposlednom rade aj
výplatu za prácu, ktorú rád vykonával.
Okrem toho pomáhal ľuďom, ktorých
mal rád, vážil si ich a cítil sa im za niečo
vďačný. Aj my sme si za štyri roky takto
požičiavali a vracali, hoci len rozhovormi
a spomienkami na naše spoločné školské
roky. Niekedy mu vyhŕkli do očí nečakané
slzy, takže prekvapil aj mňa. Niekedy
stekali dolu lícom sólovo, inokedy po
dvoch - troch a niekedy sa zliali do malej
smutnej povodne. Človek, a najmä chlap,
sa za svoje slzy hanbí. Prehĺtal ich, až mu
ten slaný pramienok vyschol a on čakal
bez sĺz ako studnička bez vody. Pre mňa
to bolo vrátené pochopenie.

Ešte jedna spomienka
na nášho rodáka Juraja Pejku
Dňa 22.apríla 2016 sa v Spoločenskom dome v Predajnej o 16.00 hodine konalo
kultúrne podujatie venované nášmu rodákovi Jurajovi Pejkovi pri príležitosti 200.
výročia jeho narodenia. Podujatie organizovala kultúrna komisia pri OZ a miestna
organizácia Jednoty dôchodcov.
Juraj Pejko bol fiškálom, ľudia sa k nemu s dôverou obracali o radu. Často chodieval
medzi ľudí. Rozvíjal národnú kultúru. Bol básnik a folklorista.
Jeho životom, prácou a tvorbou sa zaoberala Elena Juríčková, poslucháčka Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá vypracovala diplomovú prácu na
tému Juraj Pejko a jeho tvorba.
Položením kytice kvetov na hrob sme vzdali úctu nášmu rodákovi a autorovi piesne
Predanské hodiny.
Hanka Filipková

Chcela som mu to vrátiť, ale nevedela
som čím. Aj tu mi pomohol jeho priateľ
a môj sused. Asi 4-5 dní pred smrťou som
mu poslala dar, ktorý ešte mohol užiť a s
chuťou vychutnať. Neviem, či sa tak stalo,
len mi odkázal, že keď sa mu polepší,
niekde spolu posedíme. Nestalo sa, lebo
človek sa rodí, aby pracoval, miloval a
umieral.
Odišiel, ale jeho stopa krokov človečích
zostáva tam vľavo, kde máme srdce. A
hoci som žena, teraz mi dolu tvárou tečú
slzy. Ostala som mu dlžná to pohladkanie
po dlani u pána doktora, a tak sa skončila
aj rozprávka.
Paľko, nech Ti je zem slovenská ľahká.
Očistec si si vytrpel tu na zemi, takže si
určite išiel do neba.
Tvoja bývalá triedna učiteľka MM.
Mgr. Michalčíková

V najväčšom smútku
Hučí voda hučí
z tej jasenskej hory,
plaví bolesť nadol,
čo v srdci smútok plodí.
Plaví lásku krehkú
a ku dnu ju tiahne,
vodenka, to žriedlo
krištáľovo chladné.
Bolia srdcia bolia
a bolesť neprestane,
lebo stíchlo navždy
srdce v dobrej mame.
Na Martušku si budem spomínať ako
na veselú, ale hlavne pracovitú ženu.
Jej ruky, dnes už preložené akoby
v modlitbe, sa ochotne priplietli všade,
kde bolo treba pomôcť. Neraz aj nám
v spoločenskom dome.
Ďakujeme, Marta
Anka Miklošková

Predajnianske zvesti

- dvojmesačník o dianí v obci zadarmo do každej
domácnosti. Vydáva: Obecný úrad Predajná, Námestie Juraja Pejku 67, t.č. 048/6192345, e-mail:
obecpredajna@stonline.sk.
Šéfredaktorka: Mgr. Michaela Vaníková. Redakčná
p. Božena Šulková, Eva Pocklanová, Anna
Čunderlíková, Anna Filipková, Lucia Smitková, Lucia Hrašková. Redakcia sídli na obecnom úrade.
Reg. OÚ BR - EV 3098/09, ISSN 1339-4576 IČO
vydavateľa: 00313751
Dátum vydania periodickej tlače: jún 2016

Čo nové v našej škole

Exkurzia do Viedne

V piatok 22.apríla sa žiaci našej školy spolu s rodičmi a učiteľmi
vybrali na výlet do Viedne. Skoro nikto v tomto meste ešte nebol,
a tak sme všetci boli zvedaví. Po štyroch hodinách cesty to
prišlo. Nádherné schonbrunské záhrady, veľkolepé letné sídlo
Habsburgovcov, zaujímavé prírodovedné múzeum, Štefanské
námestie plné ľudí. Našlo sa trochu času aj na nákupy. Čas prešiel
veľmi rýchlo a my unavení, ale plní zážitkov, sme sa neskoro
večer vrátili šťastlivo domov.

Exkurzia do Banskej Štiavnice

Piatok 29.4.2016 sme si spolu so žiakmi ôsmeho a deviateho
ročníka vybrali ako deň vhodný na poznávanie a uskutočnili sme
exkurziu do Banskej Štiavnice. Navštívili sme Mineralogickú
expozíciu – Bergerricht obohatenú o rôzne interaktívne prvky,
prostredníctvom ktorej si žiaci doplnili vedomosti zo školských
lavíc o zaujímavé informácie o mineráloch z celého sveta,
jedovatých mineráloch, ale aj mineráloch, ktoré sa ťažili, resp.
ťažia v našom okolí. Našou ďalšou zastávkou bola expozícia
Kammerhof o baníctve na Slovensku. Tu sa naši žiaci zmenili
na bádateľov, keď v skupinkách súťažili v spoznávaní baníckeho
náradia. Neskôr sme ich takmer nespoznali, keď sa s túžbou
v očiach zmenili na zlatokopov pri ryžovaní zlata. Za svoju
námahu pri ryžovaní boli odmenení zlatenkami a Certifikátom
zlatokopov. Na záver môžeme povedať, že naša exkurzia splnila
svoj cieľ, pretože nie nadarmo sa hovorí, že je lepšie raz vidieť ako
stokrát počuť.

Homolovou na návšteve na obecnom úrade. Privítala ich pani
starostka, previedla ich miestnosťami úradu a porozprávala
zaujímavosti o svojej práci.

Deň mlieka

Dňa 17. mája 2016 si žiaci našej školy rôznymi aktivitami
pripomenuli Deň mlieka. Starší pripravili rozhlasovú reláciu,
projekty o mlieku, receptár mliečnych receptov a nástenku.
Mladší sa zahrali rôzne hry v školskom klube detí.

Zumba-aerobic maratón

Upršanú sobotu 14. mája 2016 sa dievčatá z našej školy a ženy
z obce rozhodli nesedieť doma na gauči. Zacvičili si hodinu
aerobicu, hodinu v rytme zumby a hodinu posilňovali. Počas
prestávok sa občerstvili cereálnymi tyčinkami a minerálkou,
ktoré poskytol sponzor akcie - obchod Fresh. Po trojhodinovom
maratóne odchádzali usmiate a spokojné so svojím výkonom.

V elektrárni v Predajnej

Futbalový turnaj žiačok

Vo štvrtok 28. 4. 2016 sa družstvo našich mladších žiačok v zložení
Natália Turňová, Patrícia Pavlovská, Vanessa Vraniaková,
Karolína Eliášová, Klaudia Čunderlíková, Martina Krajčiová
a Mária Turčanová zúčastnilo Obvodného kola v malom
futbale, ktoré sa konalo v Brezne. Naše žiačky si v konkurencii
piatich družstiev vybojovali pekné tretie miesto, a tak si okrem
príjemného pocitu z dobrého výkonu odniesli aj diplom a pekný
pohár. Dievčatám gratulujeme a želáme aj v budúcnosti veľa
podobných úspechov.

V múzeu na kolesách

Dozvedeli sme sa o oblečení, maskovaní a zbraniach vojakov 2.
svetovej vojny. Kde? V Múzeu na kolesách.

Na návšteve

V pondelok 16. mája 216 boli naši druháci s pani učiteľkou

Dňa 25. mája 2016 nás pani učiteľka Rusnáková zobrala do vodnej
elektrárne tu, v našej obci Predajná. Poniektorí z nás ani vlastne
nevedeli, čo sa tam robí. Dvaja zamestnanci nám porozprávali
všetko o malej elektrárni. Malá elektráreň v Predajnej vyrába
vodnú energiu a tzv. „vzdušnou poštou“ ju posiela do závodu
Železiarne Podbrezová. Železiarne potom zásobujú okolité
obce, resp. mestá. Celá elektráreň je plne automatická, má dve
turbíny s výkonom zhruba 70 kW. Zamestnancov sme sa opýtali,
či už zažili nejakú katastrofu, či ich už vytopilo. Odpoveď bola
negatívna. Dozvedeli sme sa, ako celý proces výroby vodnej
energie prebieha.
Návšteva v elektrárni bola veľmi zaujímavá a poučná.

Naďalej separujeme

Odovzdali sme 18 kg batérií, zbierame plasty a tetrapaky. Pri
vchode do šatne nám pribudli dve nádoby – na papier a na plasty.
Ukončenie školského roka 2015/2016
Školský rok sme slávnostne ukončili dňa 30. júna 2016. Rozdali
sme 149 vysvedčení, udelili 15 pochvál triednym učiteľom, 26
pochvál riaditeľkou školy, 3 napomenutia triednym učiteľom, 4
pokarhania triednym učiteľom a 2 pokarhania riaditeľkou školy.
S vyznamenaním prospelo 60 žiakov, veľmi dobre prospelo 41
žiakov, prospelo 46 žiakov a neprospeli 2 žiaci. V priebehu
školského roka žiaci vymeškali 13 402 vyučovacích hodín.
Priemer na žiaka je 89,95 hodín. Z celkového počtu vymeškaných
hodín bolo 78 hodín neospravedlnených. Priemer na žiaka je
0,52 hodín. Toľko stručná štatistika. Vitajte, prázdniny!
Homolová, Žugecová, Múka, Kováčiková, žiaci 8.triedy
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Vlastivedná exkurzia Vydrovo

Žiaci prvého stupňa zažili MDD 2016 nevšedne. Urobili si výlet
do Vydrovskej doliny, plný zážitkov, obohacujúcich vedomostí
a zábavy so súťažami. Vyskúšali si aktivity inšpirované miestnymi tradíciami a remeslami, počas ktorých je hra a práca príjemnou školou. Celý deň sa odohrával v lone prírody, na čerstvom
vzduchu a bol plný dobrodružstva.
Ako prvé sa deti previezli historickou Čiernohronskou
železnicou, nasledovala prehliadka múzea Čiernohronskej železnice, kde si nakúpili aj suveníry.
Po krátkom občerstvení sa mladší žiaci vrhli na zábavno-vzdelávací program Ako chutí príroda, ktorý buduje vzťah detí k
prírode prostredníctvom hier zameraných na viaczmyslové vnímanie a poznávanie. Na starších žiakov čakal Drevorubačský
ding, kde si zasúťažili s prvkami folklóru a drevorubačských
tradícií (rezanie dreva ručnou pílou, hod kľuchtou, plieskanie
bičom).Poslednou časťou dobrodružného dňa bola interaktívna
prehliadka Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline, obohatená o špeciálne pracovné listy. Náučný chodník im odkryl tajomstvá prírody, histórie lesníctva, významu pestovania, ochrany
lesa, práce lesníkov a spracovávania dreva.
Domov sa žiaci vrátili opäť nezabudnuteľnou lesnou železničkou.
Na tento deň budú
spomínať, lebo zažili veľa pohybu
v prírode, zábavu na
čerstvom vzduchu
a
dobrodružstvá
pri spoznávaní lesného ekosystému.
Mgr. Šandoryová

Dvojboj mládeže v Predajnej

Členovia Klubu biatlonu Predajná pod vedením pána Maria-na
Kazára v spolupráci so Základnou školou v Predajnej zorganizovali dňa 05.05. 2016 2.ročník Dvojboja mládeže. Súťaže
sa zúčastnilo 75 žiakov z desiatich škôl. Zastúpenie tu mala ZŠ
Pionierska 2, ZŠ Jánošovka Čierny Balog, ZŠ s MŠ Nemecká, ZŠ
Podbezová, ZŠ J. Simana Valaská, KBT Spiš, ESŠ Martin, ZŠ Trieda SNP 20 Banská Bystrica. Základňu reprezentantov rozšírili
účastníci z maďarského Šalgotariánu. Žiaci súťažili v dvoch disciplínach – streľba z ľubovoľnej vzduchovej pušky a cezpoľný beh
s prekážkami. Rozdelení boli do štyroch kategórií. Trať pre mladšie žiačky a mladších žiakov merala 2 km. Trať pre staršie žiačky
a starších žiakov mala 3 km. V náročnej súťaži sa umiestnili:
Mladšie žiačky: 1. Kristína Makovinyová (ZŠ Trieda SNP 20
BB), 2. Ella Demianová (ZŠ s MŠ Predajná), 3. Alica Švejkovská
(ZŠ Jaroslava Simana Valaská).
Mladší žiaci: 1. Martin Maťko (ESŠ Martin), 2. Adam Černák
(ZŠ Jaroslava Simana Valaská), 3. Boldizsár Simkó (Šalgotarián
AIK).
Staršie žiačky: 1. Viktória Forsterová (ZŠ Pionierska 2 Brezno),
2. Lucia Šuchová (ZŠ Jaroslava Simana Valaská), 3. JankaBelková
(ZŠ Jánošovka Čierny Balog).
Starší žiaci: 1. Bruno Matovič (ZŠ Jaroslava Simana Valaská),
2. Eduard Tomkuliak (ZŠ Jánošovka Č. Balog), 3. Viktor Papaj
(ZŠ s MŠ Predajná).
V kategórii školy sa na 1. mieste umiestnila ZŠ Jaroslava Simana Valaská, na 2. mieste ZŠ s MŠ Predajná a na 3.mieste ZŠ
Jánošovka Čierny Balog.
Oceneným srdečne gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme
za účasť!
M. Vaníková
Foto: Štart preteku mladších žiačok a mladších žiakov
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Krátka bilancia školského roka
V školskom roku 2015/2016 sme k 15. septembru uvádzali 147 žiakov. V priebehu
školského roka sa stav zmenil a k 30. júnu
sme vydali 149 vysvedčení. Žiakov 2.4.ročníka a 6. – 9. ročníka sme vzdelávali
podľa školského vzdelávacieho programu.
Žiakov 1. a 5. ročníka podľa inovovaného
školského vzdelávacieho programu.
Posilnili sme vyučovanie anglického
jazyka a telesnej a športovej výchovy.
Počas celého školského roka sme zapájali žiakov do vedomostných a športových
súťaží. Organizovali sme školské akcie pri
príležitostí medzinárodných a svetových
dní. Organizovali sme akcie, ktoré presahovali pôdu školy. Využili sme finančný
príspevok z MŠVVaŠ SR na lyžiarsky výcvik a školu v prírode. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnili žiaci 7. a 8. triedy a školy
v prírode žiaci 2. – 4. triedy. Žiakov 4., 6.,
8. a 9. triedy sme zapojili do testovania
s názvom KOMPARO a žiaci 5. a 9. triedy
riešili úlohy celoslovenského Testovania 5
a Testovania 9. Objektivitu Testovania 5,
stav zabezpečenia a realizáciu kontrolovala i Štátna školská inšpekcia so sídlom
v BB. Prispievali sme svojimi príspevkami
do Predajnianskych zvestí a tromi článkami do regionálneho týždenníka Horehronie MY.
Žiaci mohli zmysluplne tráviť čas v 13
krúžkoch, ktoré viedli naši pedagógovia,
ale aj pán Komora a pán Ofúkaný.
16 žiakov 9.triedy bolo prijatých na ďalšie
štúdium. Siedmi žiaci boli prijatí na štúdium na gymnáziu, piati žiaci na štúdium
na strednej odbornej školy a štyria žiaci
boli prijatí na štúdium na hotelovej škole
a strednej zdravotnej škole.
Vyučujúci využívali na svoju výchovnovzdelávaciu činnosť aj jazykovú učebňu,
učebňu s interaktívnou tabuľou, učebňu

informatiky (20PC), a špeciálnu učebňu - chemicko-fyzikálne laboratórium. Z
projektu Podpora polytechnickej výchovy
na základných školách sme získali a prevzali učebné pomôcky v celkovej hodnote 49.472,38€. Ide o hodnotné a kvalitné
učebné pomôcky. Všetky kmeňové triedy
sme vybavili novým osvetlením. Nové
osvetlenie sme nainštalovali aj v jazykovej a počítačovej učebni, ako aj na dolnej
a hornej chodbe. Šatne sme vybavili kamerovým systémom. Vo všetkých kmeňových triedach, v počítačovej učebni, v
učebni s interaktívnou tabuľou i v jazykovej učebni sme vymenili umývadlá a urobili nový obklad okolo nich. Jednu triedu
sme vymaľovali. Investovali sme do kúpy
a montáže žalúzií (2 triedy). Priebežne sa
investuje do servisu IKT techniky, jednoduchých opráv a do revízií. Mrzí nás, že
palubovka telocvične je naďalej v havarijnom stave. MŠVVaŠ SR sme predložili

projekt, ktorý reagoval na výzvu ministra
o pridelenie financií na rekonštrukciu telocviční. Žiaľ, finančné prostriedky nám
neboli pridelené. Naďalej je aktuálna naša
žiadosť o pridelenie financií na riešenie
havarijného stavu, ktorá je v evidencii Odboru školstva v BB. Aj tento školský rok
sme boli nútení na vlastné náklady vymeniť časť palubovky (dočasné riešenie).
Napriek technickým nedokonalostiam
a momentálne pokazenej kanalizácii prišiel školský rok 2015/2016 úspešne do
svojho cieľa.Podrobná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej podmienkach
a výsledkoch za školský rok 2015/2016
bude zverejnená na našej webovej stránke
(www.zspredajna.edupage.org) a predložená do konca októbra zriaďovateľovi.
Dovoľte mi v závere vysloviť poďakovanie
všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí sa svojou
prácou pričinili o to, aby bolo zabezpečené
vyučovanie i prevádzka v základnej škole,
v materskej škole, v školskom klube detí
i v školskej jedálni počas celého školského roku. Ďakujeme za spoluprácu pani
starostke Ing. Čontofalskej, ako aj pánovi
Kazárovi, s ktorým sme pripravili Dvojboj mládeže. Ďakujeme rodičom našich
žiakov, ktorí s nami spolupracovali, komunikovali i tým, ktorí nám pomohli pri
zlepšovaní materiálno-technických podmienok v škole - pánovi Koštialovi, pani
Grlákovej, pánovi Šlapkovi. Ďakujeme
aj priateľom školy, ktorí nám pomohli pri organizovaní Priateľského turnaja
vo volejbale dievčat i tým, s ktorými sme
spolupracovali pri vedení krúžkov. Poďakovanie patrí i zamestnancom obecného úradu v Predajnej a členom Jednoty
dôchodcov v Predajnej.
M. Vaníková

Deviatakov prijala pri príležitosti ukončenia ich štúdia na ZŠ s MŠ Predajná starostka
obce Ing. Tatiana Čontofalská.

Jubilanti
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Život v pohode s mysľou veselou,
veľa zdravia, lásky,
dlhý rad verných priateľov
a do ďalších rokov
mnoho šťastných krokov.
Blahoželáme v mesiaci jún
50 rokov
Peter Paulečko
Ján Kováč
Anna Čonková
55 rokov
Ondrej Pavlovský
Jozef Fekiač
Jaroslav Pančík
Oľga Kubišová
60 rokov
Jiří Němeček
Jaroslav Tokár
Pavol Trúchly
65 rokov
Ján Alberty
Peter Šuhajda
Viera Rosenbergerová
Blahoželáme v mesiaci júl
50 rokov
Peter Šagát
55 rokov
Slavomír Goral
Karol Vraniak
60 rokov
Anna Giertlová
Anna Dunajská
65 rokov
Daniel Starčok
Ing. Vladimír Fundja
Anna Foltínová
70 rokov
Mgr. Ivan Faluš

PRIPRAVUJEME

v októbri - večerný lampiónový sprievod
pre veľkých i malých. Dátum a trasa budú
upresnené. Lampióny je potrebné priniesť
(kúpite v každiom papirnictve).

Opustili nás
Pohaslo slnko, na večnosť išlo spať.
Vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Pavol Čuma - apríl
Marta Črepová – máj
Štefan Gajdoš – máj
Jaroslav Beraxa – júl

Narodili sa
Vitaj teda medzi nami, utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré sudby žitia letia,
nech Ti Pán Boh požehnáva
všetky žitia kroky
a buď šťastné v svete krásnom
mnohé dlhé roky.

Narodili sa v máji:
Lukas Pikula
Narodili sa v júni:
Mário Kvačkaj
Veronika Němcová
Sabína a Lesana Kapusňákové
Narodil sa v júli:
Simona Škultétyová
Nataša Morová

Športové zvesti

taktovkou
Alenky Roštárovej a Maťa
Bukovca, ale samozrejme i vďaka skvelej
atmosfére, ktorú vytvorilo osem súťažných
družstiev.
Tešilo nás, že 18. júna 2016 sme mohli
opäť privítať osem súťažných družstiev
na 1.ročníku Memoriálu Petra Roštára.

Aj tohtoročný volejbalový turnaj sa niesol
v znamení pekného počasia, perfektných
športových výkonov a výbornej atmosféry. O prvenstvo súťažili družstvá volejbalistov z Nemeckej, z Jasenia, z Malachova,
družstvo COOP Jednota Brezno a štyri
družstvá z Predajnej. Zastúpenie tu malo
družstvo obecného úradu, družstvo seniorov, družstvo mladých športovcov sústredených v AVK (Amatérsky volejbalový
klub) a družstvo základnej školy. Športovci
v jednotlivých zápasoch vypotili litre
potu. Finálový zápas sa niesol v duchu maximálneho športového nasadenia, zdravej
konkurencie a krásnych výmen. Víťaz však
môže byť len jeden. Prvenstvo si zaslúžene odnieslo družstvo AVK Predajná.
Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo COOP Jednota Brezno. Tretie miesto
obsadilo družstvo volejbalistov z Jasenia.
Družstvo základnej školy obsadilo v silnej
konkurencii štvrté miesto. Víťazom srdečne gratulujeme a družstvám, ktoré sa neumiestnili, ďakujeme za účasť!
Poďakovanie patrí i šarmantnému organizačnému tímu, aj tohto roku v zložení
Alenka & Martin a všetkým tým, ktorí
sa organizačne a sponzorsky podieľali na
príprave a realizácii 1. ročníka Memoriálu
Petra Roštára. Som rada, že i tohto roku
sme mohli v závere dňa skonštatovať: A
dobre to dopadlo! A opäť raz vďaka za
počasie, pán riaditeľ :-) M. Vaníková

sme podľahli v pomere 1:3. Neklesali sme
na duchu, pretože nás čakal súboj o tretie
miesto s družstvom zo Závadky. Ten sa
nám podarilo kolektívnym výkonom a húževnatosťou vyhrať a vybojovať si krásny
pohár a medaily na pamiatku. Okrem
vynikajúceho umiestnenia si naši žiaci

vybojovali aj rešpekt súperov a individuálne ocenenia. Menovite to boli Frederik
Horváth – najlepší brankár a Dianka Zboranová – najlepšia hráčka. Našim žiakom
gratulujeme a zároveň ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.
PaedDr. Múka Marcel

Memoriál
Petra Roštára

Pred rokom sa prvýkrát stretli
amatérski volejbaloví nadšenci na predajnianskej antuke na
nultom ročníku Memoriálu Petra
Roštára. K jeho realizácii sme pristupovali s rešpektom a dúfali, že
sa nám podarí po rokoch nadviazať na tradíciu volejbalových turnajov, ktoré sa v tejto obci konali a ktorých
sa zúčastňoval aj pán riaditeľ Roštár. Na
konci dňa sme si vydýchli a skonštatovali: Dobre to dopadlo! A dobre to dopadlo
nielen vďaka počasiu, nielen vďaka
perfektnej organizácii, ktorá bola pod

Florbalová liga

V prebiehajúcom školskom roku sa družstvo našich žiakov pod vedením učiteľa
Marcela Múku zapojilo do žiackej florbalovej ligy. Naše družstvo v zložení Marián
Kňazovický, Adam Lofaj, Diana Zboranová, Ema Žugecová, Richard Kessel, Jaroslav Michalčík, Julianna Povrazníková,
Matej Hôrčik, Frederik Horváth, Branislav Skaloš a Andrej Weisenbacher bolo
zaradené do skupiny Dolehron, v ktorej
po štyroch kolách v konkurencii šiestich
družstiev obsadili konečné tretie miesto
a postúpili do nadstavbovej časti (play –
off). Nadstavbová časť sa hrala na zimnom
štadióne v Brezne, čo bolo pre našich žiakov veľkým zážitkom. Vo štvrťfinále sme
narazili na družstvo z Pohorelej, ktoré obsadilo druhé miesto v skupine Horehron.
Naši žiaci sa súpera nezľakli a po víťazstve
v pomere 3:0 sme postúpili do semifinále. V ňom sme nanešťastie narazili na favorita celej súťaže a aj neskoršieho víťaza
družstvo MPČL Brezno, ktorému sme síce
boli vyrovnaným súperom, no nakoniec

