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Prezidentka SR Zuzana Čaputo-
vá v rámci svojho regionálneho 
výjazdu po Banskobystrickom 
kraji navštívila našu obec. Na 
Námestí Juraja Pejku ju privítala 
starostka obce Predajná  Ing. Ta-
tiana Čontofalská spolu s členmi 
obecného zastupiteľstva. Pani 
prezidentka pozdravila občanov. 
Škôlkari jej venovali papierové 
srdiečka. Hlavným cieľom jej 
návštevy v Predajnej boli  gud-
rónové jamy.  Problematika en-
vironmentálnych záťaží jej nie je ľahostajná. Ostáva len veriť, že s jej pomocou sa 
podarí  obci tento ekologický problém vyriešiť.                                                                        -MV- 

V tú jeseň rušnú krvavú
hrnul sa národ húfne 
pod svoju zástavu.

Volali rodné hory
po nociach
signalizačné vatry klásť.
Do boja vyzýva vlasť.

Šli muži, ženy s dlaňou v dlani,
šli chlapci gvermi ovešaní.
A mnohí, Bože, takí mladí!
Nemali ani osemnásť.

A život mali strašne radi.
Tak veľmi chcelo sa im žiť
a odchádzali odhodlaní
aj so smrťou sa priateliť. 
Tá vtedy žatvu mala, kosila. 

Veď boli v bojoch neskúsení.
Zbraní dosť nebolo, málo najmä diel,
akoby Nemcov zastaviť chceli
len živou hradbou vlastných tiel. 

Význam a výročie Slovenského ná-
rodného povstania si každoročne 
pripomíname pietnym aktom po-
loženia vencov a vzdania úcty tým, 
ktorí sa zapojili do boja proti fašizmu 
a zaplatili tým najcennejším, svojím 
životom. Spomienku na hrdinské 

Klaniame sa hrdinstvu
Pietny akt kladenia vencov k pamätníku padlých hrdinov

Vzácna 
návšteva

činy povstaleckej armády a partizánov aj ten-
to rok  oživila starostka obce Predajná Ing. 
Čontofalská Tatiana sugestívnym príhovo-
rom pri pomníku padlých na Námestí Juraja 
Pejku. Žijúcich pamätníkov hrôz 2. svetovej 

vojny je už čoraz menej. Súčasnej gene-
rácii, ale i tej, ktorá príde po nás, je dôle-
žité pripomínať, že sloboda a život sú tie 
najvyššie hodnoty, ktoré nie vždy boli 
samozrejmosťou. Nezabudnime teda, že 
je tu Nemecká so svojimi obeťami, kto-
rých životy vyhasli vo vápenke, neďale-
ké Kalište vypálené 18.3.1945, Prašivá, 
Lomnistá dolina či Krpačovo, centrá 
partizánskeho odboja a Banská Bystrica 
s rozsiahlou expozíciou v Múzeu SNP. 
Nenápadné miesta nášho mikoregiónu, 
a predsa miesta dôležité a významné pre 
našu prítomnosť. Postojme, zamyslime 
sa venujme tichú spomienku tým, ktorí 
mali síce slobodu na dosah, ale nedožili 
sa jej.                                                  -MV-
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Uznesenia 
zo zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Predajná, 
ktoré sa konalo

 dňa 25. júna 2020

Uznesenie č.138/2020
Obecné zastupiteľstvo obce  Predajná (OZ) 
berie na vedomie Informáciu hlavnej kon-
trolórky obce ku kontrole plnenia uznesení zo 
zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 21. 5. 2020 
bez pripomienok.

Uznesenie č.139/2020
OZ berie na vedomie Bilanciu príjmov a vý-
davkov obce Predajná za rok 2020 v členení:
Bežné príjmy vo výške  1 162 230,17  €
z toho:
Daňové príjmy :                           598 390,82  €
Nedaňové príjmy:                  30 145,19  €
Granty a transfery:             466 530,25  €
Vlastné príjmy školy:      67 163,91  €
Bežné výdavky vo výške  1 101 557,29 €
z toho:
Bežné výdavky obce:  453 301,54 €, 
v členení:
Mzdové výdavky:  225 978,52 €
Prevádzkové výdavky:    213 698,28 €
Transfery:  10 567,15 €
Úroky: 3 057,59 €
Bežné výdavky ZŠ s MŠ:   648 255,75 €, 
v členení:
Mzdové výdavky:  470 352,17 €
Prevádzkové výdavky:      167 804,80 €
Transfery:  10 098,78 €
Výsledok hospodárenia 
bežného rozpočtu:          + 60 672,88 €
Kapitálové príjmy vo výške:        42 718,29 €
Kapitálové výdavky vo výške:     320 429,04 €
Výsledok hospodárenia 
kapitálového rozpočtu:   -277 710,75 €
Príjmové finančné operácie:     284 107,37 €
Výdavkové finančné operácie:     38 931,93 €
Výsledok hospodárenia FO:  +245 175,44 €
Celkové príjmy vo výške:        1 489 055,83 €
Celkové výdavky vo výške:    1 460 918,26 €
Bilancia príjmov a výdavkov:   +28 137,83 €

Uznesenie č. 140/2020
OZ berie na vedomie Správu ústrednej inven-
tarizačnej komisie k inventarizácii majetku 
obce k 31.12.2019 bez pripomienok. 

Uznesenie č. 141/2020
OZ berie na vedomie Správu nezávislého au-
dítora Ing. Cibulovej Daniele k účtovnej zá-
vierke za rok 2019 bez pripomienok.
Certifikovaný audítor Ing. Cibulová Daniela 
vykonala audit účtovnej závierky za rok 2019 
dňa 22.6.2020 a jej zistenia boli vypracované v 
Správe nezávislého audítora z auditu účtovnej 
závierky obce Predajná za rok 2019. 
Citovaná správa je uzavretá konštatovaním: 
„Na základe overenia dodržiavania povinností 
podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pra-
vidlách platných v SR pre územnú samosprávu 
v znení neskorších predpisov konštatujeme, 

že obec Predajná konala v súlade s požiadav-
kami zákona o rozpočtových pravidlách. Po 
zostavení účtovnej závierky Obce vzhľadom 
na skutočnosť, ktorá nastala po 31.12.2019 v 
súvislosti s celosvetovo sa šíriacim ochorením 
COVID 19 identifikujem potenciálny vplyv na 
finančnú situáciu účtovnej jednotky a rozpoč-
tové hospodárenie. Situácia sa priebežne vyvíja 
a preto nie je možné v čase vydania tejto sprá-
vy kvantifikovať potenciálny vplyv na Obec. 
Akýkoľvek dopad na hospodárenie a celkovú 
finančnú situáciu zahrnie Obec do rozpočtov-
níctva, účtovníctva a účtovnej závierky v roku 
2020.“

Uznesenie č.142/2020
OZ berie na vedomie Odborné stanovisko 
hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce 
Predajná za rok 2019 bez pripomienok.
Hlavná kontrolórka obce predložila Odborné 
stanovisko k návrhu záverečného účtu dňa 
12.6.2020, v závere ktorého konštatuje: „Pred-
kladaný ZÚ  je spracovaný prehľadne, v adek-
vátnom rozsahu, v súlade s platnou legislatívou 
a poskytuje ucelený reálny a podrobný obraz o 
finančnom hospodárení obce v roku 2019. Na 
základe skutočností uvedených v tomto stano-
visku   odporúčam   Obecnému zastupiteľstvu 
v Predajnej predložený záverečný účet prero-
kovať a uzavrieť s výrokom „bez výhrad“. 

Uznesenie č. 143/2020
OZ schvaľuje:
a) Záverečný účet obce Predajná za rok 2019 

výrokom celoročné hospodárenie bez vý-
hrad,

b) Vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške        
-217 037,87 € takto:
- Finančnými prostriedkami z rezervného 

fondu vo výške 30 284,56 €,
- Finančnými prostriedkami predchádzajú-

ceho roka vo výške 164 497,53 €,
- Úverom vo výške  vo výške 22 255,78 €. 

c) Zostatok finančných operácií vo výške                  
20 341,76 € na úhradu kapitálových výdav-
kov v roku 2020,

d) Účtovný výsledok hospodárenia obce zisk 
vo výške 399,16 € vysporiadať na účet 428 
– Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov.

Uznesenie č. 144/2020
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky na 2. polrok 2020.

Uznesenie č. 145/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
1. schvaľuje

a) podľa § 9a, ods. 1. písm. a) a ods. 9 záko-
na č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zámer na prenájom 
pozemkov na poľnohospodárske účely, 
p. č. KN-C 1234/1, druh pozemku: TTP 
o výmere 6 622 m2 , na LV č.485, v k.ú. 
Predajná, obchodnou verejnou súťažou, 
za nájomné najmenej   0,008 €/ m2,

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže. 
2. menuje členov komisie pre posúdenie sú-

ťažných návrhov v zložení: Ing. Jana Kohú-
tová, predseda, Ing. Miroslava Vaisová, člen,       

Martin Bukovec, člen, Ľuboš Ofúkaný, člen, 
Petra Hazuchová, člen.

Uznesenie č. 146/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
a) schvaľuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v z. n. p. predaj nehnuteľností vo vlast-
níctve obce Predajná, pozemku parcela č. KN 
–C 447/361 o výmere 112 m2, druh pozemku 
trvalý trávny porast, určenej geometrickým 
plánom 46001336-038/19 zo dňa 15.1.2020 z 
pôvodnej parcely 447/74 o výmere 3491 m2, 
zapísanej na LV 485, druh pozemku TTP, žia-
dateľovi Ing. Zuzane Šlichtovej, rod. Compe-
lovej, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
ktorým je malá výmera pozemku a predmetná 
časť slúži ako prístupová cesta k rodinnému 
domu, a to za kúpnu cenu 20 €/ m2, s povin-
nosťou kupujúceho uhradiť náklady spojené s 
vkladom vlastníckeho práva do KN v prospech 
kupujúceho vo výške 66 €, náklady na vypra-
covanie znaleckého posudku vo výške 200 € a 
náklady na vyhotovenie geometrického plánu 
v alikvotnej časti vo výške 250 €, spolu 2 756 €.
b) žiada starostku obce o zabezpečenie kúpno-
predajnej zmluvy.

Uznesenie č. 147/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
a) berie na vedomie stanovisko Komisie vý-

stavby a životného prostredia k žiadosti p. 
Renate Zemkovej Špilovej, rod. Kováčovej 
o kúpu pozemkov vo vlastníctve obce  a to 
parciel KN-C 619/10, druh pozemku ostat-
ná plocha, 1135/6, druh pozemku ostatná 
plocha a 1036/3, druh pozemku ostatná plo-
cha vytvorených g.p. č. 36041459-152/2008 
z parciel 1191/14, zapísaných na  LV 558 a 
619/1 zapísaných na LV 485

b) žiada starostku obce o zabezpečenie: 
- právneho stanoviska k žiadosti  p. Renate 

Zemkovej Špilovej, rod. Kováčovej o kúpu 
pozemkov vo vlastníctve obce  a to parciel 
KN-C 619/10, druh pozemku ostatná plo-
cha, 1135/6, druh pozemku ostatná plocha 
a 1036/3, druh pozemku ostatná plocha vy-
tvorených g.p. č. 36041459-152/2008 z par-
ciel 1191/14, zapísaných na  LV 558 a 619/1 
zapísaných na LV 485, nakoľko sa jedná o 
pozemok cez ktorý bude vedená kanalizácia.

- znaleckého posudku na cenu pozemkov par-
ciel KN-C 619/10, druh pozemku ostatná 
plocha, 1135/6, druh pozemku ostatná plo-
cha a 1036/3, druh pozemku ostatná plocha.

Uznesenie č. 148/2020
OZ berie na vedomie Správu o vyhodnotení 
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce Predajná za rok 2019.

Uznesenie č. 149/2020
OZ berie na vedomie Správu o vyhodnotení 
Komunitného plánu sociálnych služieb obce 
Predajná za rok 2019.

Uznesenie č. 150/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
a) Berie na vedomie zámer investora na výs-
tavbu rekreačných domov v rekreačnej oblasti 
Breziny. 

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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ZO SZZP Podbrezová 

Sedembolestná 
Panna Mária

15. septembra, v deň pra-
covného pokoja,  si veria-
ci z Predajnej a Jasenia 
uctili Pannu Máriu, pat-
rónku Slovenska, sláv-
nostnou svätou omšou na 
Kalvárii v Predajnej.
 Slávnostnú svätú omšu 
s úmyslom poďakovania 
za úrodu celebroval pán 

farár A. Piekut. Pozvanie na ňu prijali otec 
Ján Krupa, gréckokatolícky  kňaz z Ban-
skej Bystrice,  dôstojný pán Rastislav Su-
chý – pán farár z Nemeckej a otec Marko 
– vojenský duchovný zo Zvolena. Omše sa 
zúčastnila starostka obce Predajná Ing. T. 
Čontofalská a starostovia ź okolitých de-
dín – starosta obce Nemecká Branislav 
Čižmárik a starosta obce Jasenie Ing. Ma-
rek Kordík, PhD.  O slávnostnú atmosféru 
sa pričinili farníci z Predajnej a Jasenia. 
Farníci z Jasenia vyzdobili vonkajšie prie-
story a farníci z Predajnej sa postarali o 
chutné občerstvenie. Poďakovanie patrí aj 
pracovníkom obcí Predajná a Jasenie, kto-
rí pred týmto sviatkom upratali celý pries-
tor Kalvárie.                                         -MV-

Deň Ústavy
1. septembra 1992 bola Slovenskou ná-
rodnou radou schválená Ústava SR. Ústa-
vu SR slávnostne podpísali 3. septembra 
1992 na Bratislavskom hrade predseda 
SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády 
SR Vladimír Mečiar za účasti mnohých 
významných hostí. Účinnosť nadobudla 
dňom vyhlásenia - 1. októbra 1992. Jej 
prijatie sa stalo dôležitým medzníkom na 
ceste k vytvoreniu samostatnej slovenskej 
štátnosti. Spoločný štát Čechov a Slovákov 
sa stal minulosťou. Slovensko prevzalo 
vlastnú zodpovednosť za rozvoj sloven-
skej štátnosti a slovenského národa. 

Anka Miklošková
COVID 19
Zjavil sa ako netvor
a przní celý svet.
Ruže vädnú v tvári,
zamŕza ľudský smiech.
Život stráca čaro,
smutné sú kostoly.
Netvorovi máli sa, 
je mu jedno, čo robí. 
Lieta si a číha
v každom kúte sveta,
krehké kvety kosí
aj mladučké kvieťa. 
Rozhadzuje rúška 
po celej Zemi
i množstvo potu 
v skafandroch väznený.
Biele plášte,
v nich srdcia oddané,
otvárajú oči otcovi či mame. 
Dietky privinú
k životu ich budia, 
vďaka za pomoc,
šepnú ustráchaní ľudia. 
Slnko vždy vychádza
po tmavej noci
a nám v závetrí 
ťažko bolo by
bez hrdinskej pomoci.
Vďaka, vďaka komukoľvek, 
čo robí pre nás obetavý človek. 

b)OZ žiada investora Mgr. Dávida Marušku o 
vypracovanie Zastavovacej štúdie, vizuali-
zácie lokality, návrh na riešenie prístupovej 
cesty a záchytné stanice na dažďovú vodu.

Uznesenie č. 151/2020
OZ neschvaľuje Dodatok č. 1 k Mandátnej 
zmluve 1/2019 – JALE – inžiniering vo výstav-
be, Ing. Ján Lendácky, ŠKN 14, 976 97 Nemec-
ká – navýšenie odplaty mandatára o 500 € z 
dôvodu rozšírenia stavebných prác (splašková 
kanalizácia a osadenie žumpy, nútené vetranie) 
na projekte „Komunitné centrum Predajná“. 

Uznesenie č. 152/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
a) Berie na vedomie informácie starostky obce 
o ukončení prác na Komunitnom centre – pre-
bieha registrácia do registra poskytovateľov 
sociálnych služieb na BB SK, na základe kto-
rej musíme predložiť záväzné stanovisko Re-
gionálneho úradu verejného zdravotníctva o 
uvedení do užívania komunitného centra
b) Schvaľuje finančné prostriedky vo výške 4 730 € 
na kúpu schodolezu do komunitného centra

Uznesenie č. 153/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
1. Berie na vedomie
a) Informácie starostky obce o projekte „Moder-

nizácia technického vybavenie ZŠ“ – IKT boli 
dodané víťazom obchodnej verejnej súťaže do 
priestorov učební. Didaktické pomôcky budú 
dodávané priebežne, proces dodania spomalil 
COVID 19.

b) Informácie starostky obce o tom, že v lokalite Bô-
rovie, smer Jasenie, je prepadnutá cesta. Bude po-
trebné vyčleniť finančné prostriedky na opravu. 
Po obhliadke s Ing. Lendackým bude pripravená 
predbežná cenová ponuka

c) Informáciu starostky obce o aktualizácii infor-
mačnej tabule hrobových miest na cintoríne. 
Posledná aktualizácia bola robené v roku 2014. 
Cenová ponuka na vyhotovenie aktuálnej pa-
sportizácie hrobových miest a novej Pamätnej 
tabule zosnulých pre cintorín v obci je vo výške 
615 €.

2. Schvaľuje
 Finančné prostriedky vo výške 615 € na vyhoto-

venie aktuálnej pasportizácie hrobových miest a 
novej Pamätnej tabule zosnulých pre cintorín v 
obci.
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Dňa 3. júla 2020 sme sa vybrali na Chopok a do Jasnej. Bolo krásne slnečné počasie. Do 
Krupovej nás odviezol autobus a potom lanovkami. Staršie členky ostali na Chopku a 
zvyšok sa zviezol do Jasnej. Po kratšej turistike a chutnom obede sme sa domov vracali 
v spokojnej nálade.
O pár dní sme sa vybrali pozrieť Ochtinskú aragonitovú jaskyňu. Bola objavená v roku 
1954 a sprístupnená v roku 1972. V stabilnej mikroklíme sa nachádzajú prekrásne ara-
gonitové útvary. Po prehliadke sme sa zastavili v Štítniku na obed a pokračovali sme 
smer kaštieľ Betliar. Ten pochádza z 18. storočia Do roku 1945 patril ako jedno z mno-
hých šľachtických sídiel Andrášiovcom. Postaviť ho dal Štefan Andráši. Nachádza sa        
7 km od baníckeho mesta Rožňava. Výlet sa vydaril a počasie nám prialo. Oboch výle-
tov sa zúčastnilo vyše 40 našich členov.                                         Predsedníčka Šuhajdová
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JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU - ZO Predajná

Výlet do  Banskej Bystrice a na Poniky
Dňa 21. 7. 2020 výbor ZO JDS Predajná zorganizoval výlet 
do Banskej Bystrice a do obce Poniky. V Banskej Bystrici 
sme navštívili Múzeum SNP, kde sme si spolu  s odbor-
ným výkladom lektora pozreli stálu expozíciu  „Slovensko 
v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-
1945,“ ako  aj  výstavu nainštalovanú k 75. výročiu SNP.  
Na záver  sme položili kyticu k Pamätníku SNP, ktorý bol 
v roku 1982 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Pa-
mätník SNP obklopuje rozsiahly upravený areál, v ktorom 
je vybudovaný skanzen ťažkej bojovej techniky používa-
nej v SNP.
Náš výlet pokračoval do obce Poniky. Cestou sme sa za-
stavili pri Srdci /lavičke lásky/ odkiaľ bol krásny výhľad 
na obec. 
Pozreli sme si Ponický dom kultúrneho dedičstva, kde sa 
nachádza množstvo zbierkových predmetov a klenotnica 
vzácnych ponických krojov, dreveného pracovného nára-

dia a nábytku. V Ponickom dome je izba Štefana Žáryho, 
kde je umiestnená aj unikátna expozícia tohto  spisovateľa, 
básnika a ponického rodáka.
V kostole sv. Františka z Assisi nám pán farár porozprával 
o jeho histórii  - kostol bol postavený v roku 1310 a pre-
stavaný v 18. a 19. storočí.  Obdivovali sme gotické  fresky, 
maľby a zaujímavé architektonické prvky.  Rozlúčili sme sa 
modlitbou, požehnaním od pána farára a spoločnou fotog-
rafiou.
Výlet sme ukončili občerstvením v Kolibe Grajciar, kde sme 
si pochutnali na neskorom ale výdatnom obede. Spokojní, 
plní zážitkov z celého dňa sme sa „Schniererbusom“  od-
viezli domov. Veľké poďakovanie patrí našej predsedníčke 
Ing. Márii Boberovej, ktorá tak ako vždy  všetko zorgani-
zovala a vybavila.                                      Magdaléna Rečlová

Posedenie pri guláši
Konečne vláda ukončila zákaz hromadných akcií. Na zasadnutí výboru ZO JDS 
v Predajnej sme sa rozhodli, že začneme plniť „plán práce“ našej organizácie. 
Ako prvú akciu v mesiaci júl sme
uskutočnili stretnutie členov a ich vnúčat na strelnici Šimáň. Stretnutie sa ko-
nalo 6. júla.
Seniori, ktorí by trasu nezvládli, sa stretli o 10:00 hodine na námestí, odkiaľ 
bol zabezpečený odvoz. Guláš nám už od rána aj s pomocníkmi varil pán Voj-
to Kuracina. Súťažné disciplíny si pripravili pani Čunderlíková a pani Rečlová. 
Vnúčatá sa mohli hrať kartové hry a kresliť si v tieni strelnice.
Tak ako vždy, aj na túto akciu priniesli členky a členovia rôzne „pochutiny.“ Kým 
sa čakalo na guláš, deti, ale aj seniori, sa zapojili do športových súťaží. Súťaž začínala prekonávaním trasy tak, že súťažiaci si mohol 
stupiť len na noviny, ktoré si stále prekladal. Nasledovalo skákanie vo vreci, preskakovanie ponad povrazový rebrík, šprint, kotúľ 
vpred a kotúľ vzad. Súťaž  končila behom okolo prekážok. Niektoré členky nás prekvapili svojou šikovnosťou a ohybnosťou. Po súťaži 
pani predsedníčka Boberová vyhodnotila výkony súťažiacich. Všetci dostali sladké odmeny a od pani Čunderlíkovej rozprávkové 
CD. Pochvalu a obdiv si zaslúžili všetci, ktorí sa súťaže zúčastnili. Po súťaži nasledoval obed. Guláš bol vynikajúci. Nálada na pose-
dení bola veľmi dobrá. Tešili sme sa, že sa po dlhej dobe môžeme pozhovárať a aj si zaspievať. Škoda, že niektoré členky sa nemohli 
zúčastniť, lebo mali obavy z teplého počasia.
Za úspešnú akciu chcem poďakovať členom výboru za ich pomoc pri organizovaní stretnutia, pani predsedníčke aj za jej fotografo-
vanie, pánovi Kuracinovi za výborný guláš a všetkým ostatným členom a členkám za ich dary.      Margita Beraxová – členka výboru
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Seniori v zlatej Kremnici
Seniori z Predajnej dňa 14. augusta navštívili mesto Kremnica. Už 
od 10. storočia sa v meste a okolí ťažilo zlato a striebro. Kremnica je 
od roku 1328 slobodné kráľovské banské mesto a od 14. storočia je 
označovaná prívlastkom zlatá.  V meste sídli Mincovňa Kremnica, 
ktorá je najstaršia dodnes existujúca mincovňa na svete. Mestský 
hrad v Kremnici je národnou kultúrnou pamiatkou. V meste sa 
uskutočňujú viaceré umelecké, kultúrne a športové podujatia 
slovenského a medzinárodného významu.
Z množstva pamiatok a zaujímavostí v meste výbor ZO JDS vybral 

tri exkurzie: Mincovňa, Múzeum mincí a medailí a 
Múzeum gýča. Niektorí členovia si prezreli aj areál 
mestského hradu, severnú vstupnú bránu, mučiareň a 
iné pamiatky na Štefánikovom námestí . V súčasnosti 
dominantným – výrazným prvkom námestia je 
barokový Morový stĺp sv. Trojice. Nezabudli sme vojsť 
aj do jedinečnej Krumplovej cukrárne. 
Za jeden deň v tomto banskom meste bohatom na rôzne 
pamiatky, zaujímavosti a múzeá sa všetko stihnúť nedá. 
Aj tak spokojní /aj trochu unavení/ sme sa autobusom 
Schniererbus  doviezli domov.               Mária Boberová

Ružena Huťová

Dom
Ulica rovná k horám sa náhli,
predkovia múdru voľnosť jej dali. 
Stromy sadiť – taká vrava,
pred našim domom hruška stála. 

Hruška starla – už jej niet,
Korene hlboké mala.
Domček ostal – náš malý svet,
svedkom bol života odmala.

Radosti a žiale – ako prišlo,
rúk mocných by sa zišlo.
Chalúpka sa k zemi kloní,
nových múdrych treba ľudí. 

Objali našu chalúpku slabú,
múdrosť a lásku jej dali. 
život nový jej ponúkli, 
všetko čo teší – radosť samú.

Zrazu sa vystrela mladou silou,
oknami novými k slnku žmúri. 
Hrdí sa všetkým – aj strechou novou,
opája krásou všetkých ľudí. 

A ona rozkvitla – radosť sama,
vo dvore, humne či izbe prednej,
či vonku, kde stará hruška stála, 
slza v oku od radosti samej. 

JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU - ZO Predajná

Posedenie pri hudbe
Po dlhšej prestávke spôsobenej opatreniami proti šíreniu  koronavírusu sme sa v ob-
medzenom počte  dňa 7. augusta 2020 stretli v reštaurácii Relax pri posedení s  hud-

bou. Akciu organizovala Jednota dôchodcov v 
Predajnej. O hudbu sa nám postaral pán  Pavel 
Babka, dobrú večeru nám uvaril Jarko Michal-
čík a fajné koláčiky priniesli členovia JD. A už 
bolo na každom členovi , aby sa zabavil. A veru-
že zábava bola dobrá. 
Zatancovali sme si, zaspievali aj zaspomínali na 
mladé časy. Teraz si uvedomujeme, aké je prí-
jemné stretávať sa s ľuďmi, keď sme mali karan-
ténu.  Ďakujeme výboru JD v Predajnej za zor-
ganizovanie tejto akcie.             Želmíra Púchyová
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Slávnostná atmosféra v 1. triede
Otvorenie školského roka 2020/2021 nemohlo prebehnúť 
spôsobom, na ktorý sme boli roky zvyknutí. Tak trošku 
prichádza o punc slávnosti a jedinečnosti. Slávnostný charakter 
však nestratil v triede našich prvákov. Darček v podobe pasteliek,  
omaľovánky a  knihy s osobným venovaním našim najmladším 
členom školskej rodiny prišla odovzdať pani starostka 
Čontofalská. S prvákmi sa dohodla, že na konci školského roka 
jej prídu vymaľované písmenkové obrázky ukázať. Im, ako aj 
triednej pani učiteľke, zaželala úspešný školský rok. 

Prvý deň nového školského roka 
je vždy pre  žiakov, ale i pre nás, učiteľov, výnimočnou udalosťou. 
Výnimočnou udalosťou je pre našich žiakov  určite i preto, že každý 
nový školský rok je ďalším pomyselným krokom na ceste životom, 
na ceste do sveta dospelých. Kolobeh reprezentovaný jednotlivými 
školskými rokmi sa začína žiakmi 1. ročníka a končí žiakmi 
deviateho ročníka našej základnej školy.
2. septembra sme privítali 159 žiakov školy. Netradične zasadli 
hneď v prvý deň školského roka do lavíc vo svojich triedach. Cez 
školský rozhlas sa im prihovorila starostka obce Predajná Ing. 
Čontofalská a riaditeľka školy Mgr. Vaníková. Žiakov privítalo 
9 triednych učiteľov. Prvákov Mgr. Homolová, druhákov Mgr.   
Kohoutová, tretiakov Mgr. Hrinová, PhD., štvrtákov Mgr. 
Šagátová, piatakov Mgr. Fodorová, šiestakov Mgr. Žugecová, 
siedmakov RNDr.PaedDr.Ramaj, DBA, ôsmakov Mgr. Mistrík a 
deviatakov Mgr. Šandoryová. Žiaci sa na hodinách budú stretávať 
aj s ďalšími vyučujúcimi. Na hodinách matematiky a fyziky s Mgr. 
Rusnákovou, na hodinách slovenského jazyka a literatúry s Mgr. 
Vaníkovou V., na hodinách nemeckého jazyka s pani učiteľkou 
Kováčikovou, na náboženstve s pánom farárom Piekutom a pánom 
učiteľom Turňom. Popoludnie v školskom klube žiakom 1. stupňa 
budú vypĺňať vychovávateľky Bc. Hrončeková a Bernáthová.  O 
čistotu a poriadok sa po celý rok budú starať pani upratovačky 
Pavlovská a Ďuricová, ako aj pani školníčka Eremiášová. 
2. septembra sa otvorili aj dvere materskej školy. 35 detí materskej 
školy sa vzdeláva v dvoch triedach. V triede Húseničiek s nimi 
pracuje Mgr. Kleskeňová a Mgr. Martinková. V triede Motýlikov 
sa im venuje pani učiteľka Smolová a Mgr. Michalková. Pani 
učiteľkám výdatne pomáha šikovná školníčka pani  Maličká. 
Súčasťou základnej školy je aj zariadenie školského stravovania. 
Vedúcou školskej jedálne je Bc.Babková. Ako hlavná kuchárka 
pracuje pani Giertlová, ako kuchárka pani Ligasová a pomocnou 
silou v prevádzke je pani Hôrčiková. Mzdy zamestnancom 
spracúva pani Biacovská. 
Od začiatku školského roka dodržujeme nastavené hygienicko-
epidemiologické opatrenia. Žiaci ZŠ a deti MŠ prechádzajú 
ranným filtrom. Pri vstupe do budovy je dezinfekcia. Dezinfekčné 
prostriedky majú žiaci k dispozícii aj v triedach. Zamestnanci a 
žiaci 2. stupňa absolvujú vyučovací proces s prekrytými hornými 
dýchacími cestami, t.j. v rúškach. Žiaci 1. stupňa používajú rúško 
pri vstupe do budovy v školy a pri každom opustení svojej triedy. 
Deti v MŠ rúška nepoužívajú. V budove ZŠ, ako aj v MŠ máme 
vyčlenenú miestnosť na izoláciu.  Teplé dni sme využili i na 

vyučovanie v exteriéri, t.j. na školskom dvore. Telocvičňu, žiaľ, do 
30.09. 2020 nemôžeme využívať. Žiaci hodiny telesnej a športovej 
výchovy absolvujú na školskom dvore a na obecnom ihrisku. Od 
začiatku septembra nemiešame žiakov z rôznych tried. Ide hlavne o 
predmety etická výchova, náboženská výchova a telesná a športová 
výchova.  V školskej jedálni sa nestretávajú žiaci školy s deťmi s 
materskej školy. Žiaci absolvujú obed podľa harmonogramu. 
Cudzím stravníkom obed neposkytujeme. 
Školský  rok sa nám rozbehol. Prajeme si, aby do svojho  cieľa 
dobehol  bez väčších komplikácií a problémov. Veríme, že 
problémy, ktoré nám skrížia cestu, spolu s kolegami, rodičmi a 
žiakmi dokážeme vyriešiť.                        Mgr. Vaníková Michaela
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Pobyt v prírode
Žiaci 1. a 2. stupňa absolvovali didaktické hry a účelové cvičenie 
v prírode. Zopakovanie teoretických vedomostí zo zdravotnej 
prípravy, topografie či  civilnej ochrany a pobyt v prírode 
spríjemnili žiakom prvé dni školského roka.

Športujeme, súťažíme, 
reprezentujeme

Školský rok sa ešte len rozbieha a súrodenci Janko a Mia  
Kováčovci a sestry Alicka, Lujzka a Emka Beraxové  už súťažia a 
merajú si sily so športovcami svojich kategórií v letnom biatlone. 
Zúčastnili sa  športového zápolenia vo Vyhniach a druhý 
septembrový víkend Majstrovstiev Slovenska v letnom biatlone v 
Predajnej.  Za svoje výkony  žnú ocenenia. Srdečne gratulujeme!  
Prajeme im  vytrvalosť a pevné  odhodlanie počas prípravy a 
športové šťastie na pretekoch! 

      Enviro okienko
                                           Viete, čo nepatrí do triedeného zberu?
Použité jednorázové rúška a respirátory, ani rukavice. Je potrebné ich vložiť do plastovej tašky 
alebo vreca, pevne ho uzavrieť a vyhodiť do zmesového odpadu. 

Inzulínové perá a injekčné striekačky sú považované za nebezpečný odpad, s ktorým nemožno 
ďalej manipulovať. Je potrebné odovzdať ich v lekárni. To isté platí aj pre lieky. 

Žalúzie, hadice od vysávača, maliarske potreby, kolieskové korčule, koberce, vence z cintorína nepatria do plastov.

Jednorázové plienky, mastný, mokrý a znečistený papier zase nepatrí do zberu papiera.

Autoodpad – opotrebované pneumatiky, akumulátory, autobatérie a disky z áut sa odnášajú na zberný dvor. 

Drobný stavebný odpad a veľkoobjemový odpad patrí na zberný dvor, prípadne si treba počkať na zber veľkoobjemového 
odpadu. 

Elektroodpad patrí na zberný dvor alebo je možné odovzdať ho v predajniach elektrospotrebičov. 

Odev, obuv, handry a plyšové hračky je možné  vytriediť do kontajnerov.

Zvesti pre občanov



Športové zvesti

Dôležité telefónne čísla

HASIČI PREDAJNÁ
  0940 874 423
  0949 746 898
  0944 043 979
  0918 393 526
HASIČI BREZNO 150
POLÍCIA  158
ZÁCHRANKA 155
SOS   112
................................................
ELEKTRIKÁRI 
  0800 159 000
PLYNÁRI 0850 111 727
VODÁRI 0850 111 234

V sobotu súťažilo 179 žiakov v rých-
lostných pretekoch. Prinášame prehľad 
umiestnení žiakov a žiačok reprezentujú-
cich Klub biatlonu  Predajná. 

Kategória 10 – 11-ročných: 7.m. – Kazár 
Jerguš

Kategória 12 – 13-ročných: 3.m – Ada-
mov Ján, 5.m. – Kováč Ján

Kategória 14 – 15-ročných: 1.m. – Ada-
mov Michal, 4.m.- Melich Lucas, 5.m. – 
Škerda Matúš

Kategória 10 – 11-ročných: 4.m. – Kazá-
rová Izabela, 5.m. – Kováčová Mia, 7.m. 
– Adamová Amália, 18.m. – Bevilaqua Ida

Kategória 12 – 13-ročných: 3.m. – Bera-
xová Ema, 14.m. – Beraxová Lujza, 23.m. 
– Kučeráková Eliška, 24.m. – Šuchtárová 
Emma, 27.m. – Pecníková Jana

V sobotu v rýchlostných pretekoch súťaži-
lo aj 122 súťažiacich v kategóriách dorast, 
juniori,  muži a ženy. Umiestnenia repre-
zentantov Klubu biatlonu Predajná.

Dorastenci 17-19-roční: 9.m. –Pastrnák 
Ľubomír, 12.m. – Adamov Šimon

Muži 23-39-roční:
3.m. – Mikuš Ján, 5.m. – Kvačkaj Martin

Muži 50-roční a starší: 3. m. - Trizna Vi-
liam, 10.m. – Kazár Marian, 13.m. – Ka-
nianský Viliam

Ženy 40-ročné a staršie: 1.m. – Bartalská 
Niňajová Dana

V nedeľu sa v disciplíne preteky s  hro-
madným štartom na štart postavilo 127 
žiakov  a žiačok a 107 súťažiacich v kate-
góriách dorast a dospelí. 

Kategória 10 – 11-ročných: 9.m. – Kazár 
Jerguš

Kategória 12 – 13-ročných: 1.m. – Dobiaš 
Nikolaj František, 2.m.- Kováč Ján, 5.m. – 
Adamov Ján, 20.m – Šuhajda Tomáš

Kategória 14 – 15-ročných: 1.m. – Ada-
mov Michal, 4.m. – Melich Lucas, 11.m. 
– Škerda Matúš, 14.m. – Šuchtár Kristián 

Kategória 10 – 11-ročných: 4.m. – Ada-
mová Amália, 5. m. – Kazárová Izabela

Kategória 12 – 13-ročných: 1.m. – Be-

raxová Ema, 12.m. – Šuchtárová Emma, 
20.m. – Beraxová Lujza, 26.m. – Pecníko-
vá Jana

Dorastenci 17-19-roční: 6.m. –Pastrnák 
Ľubomír, 18.m. – Adamov Šimon

Ženy 23 – 39-ročné 8.m. – Lehotská Eva

Ženy 40-ročné a staršie: 1.m. – Bartalská 
Niňajová Dana

Muži 23-39-roční: 5.m. – Kvačkaj Martin

Muži 50-roční a starší: 4. m. - Trizna Vi-
liam, 9.m. – Kazár Marian

Preteky  s hromadným štartom  kategóriu  
mužov (23-39r.) vyhral Matej Kazár, ktorý 
reprezentuje Duklu BB.  

Kompletnú  výsledkovú listinu nájdete 
na  https://www.biathlon.sk/sk/sutaze/
vysledky/slp-leto-2020. 

Slovenský zväz biatlonu a Klub biatlonu Predajná usporiadali dňa 12.-13. 9. 2020 
na strelnici Šimáň

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V LETNOM BIATLONE 2020 
VIESSMANN POHÁR V LETNOM BIATLONE 2020


