
ročník 24   1/2023

Pozývame Vás...
Pri príležitosti 

78. výročia oslobodenia 
obce Predajná 

Vás pozývame na pietny akt 
k pomníku padlých 

na Námestie Juraja Pejku dňa 
21. marca 2023 
o 14.00 hodine.

* * *  

Dňa 21. marca 2023 o 14.10 hod. 
sa zároveň uskutoční 

Rozlúčka so zimou 
symbolickým vynesením Moreny 

za účasti obce, členov miestnej 
organizácie Jednoty dôchodcov 

a detí a žiakov zo ZŠ s MŠ v Predajnej.  

Všetci ste srdečne vítaní!

ŠETRÍME 

elektrickou energiou na 
verejnom osvetlení a plynom 

v obecných objektoch
Vzhľadom na zvýšenie cien energií sme 

v obci pristúpili k úsporným opatreniam.    
V obecných budovách sme znížili vyku-
rovanie o jeden stupeň a vymenili sme 
pôvodné žiarivky za úsporné LED žiariv-
ky. 

Ďalším krokom v šetrení je zníženie   
miery intenzity svietenia v obci. V čase 
od 4.00 hod. je intenzita svietenia nasta-
vená na 30 % a od 16.45 hod. do 4.00 hod. 
je intenzita svietenia nastavená na 20%. 
Veríme, že zavedené opatrenia budú efek-
tívne a znížia náklady obce.

K úsporným opatreniam pristúpili aj v 
ZŠ s MŠ reguláciou vykurovania. V čase 
zimných a jarných prázdnin bola znížená 
teplota vykurovania na minimálnu mieru. 
V čase jarných prázdnin bola prevádzka 
v MŠ obmedzená na jednu triedu, čím 
vznikla možnosť znížiť  kúrenie v druhej 
triede. Pripravuje sa výmena starých žiari-
viek v niektorých triedach za úsporné. 

Keďže je za nami starý rok a my sme sviežo 
vykročili do toho ďalšieho, radi by sme s vami 
zdieľali „život“ komunitného centra za uplynu-
lý rok. Predrali sme sa obmedzeniami lockdo-
wnu a tvorili sme aj napriek obmedzeniam. Už 
počas januára nás dvakrát navštívila RTVS, za 
čo vďačíme pánovi Kortánovi. Vo februári sme 
plánovali Manželské večery, ktoré sa nám pre 
lockdown nakoniec nepodarilo uskutočniť. V 
tomto mesiaci sa začali aj krúžky zumby. Počas 
jarných prázdnin sa žiaci mohli prísť zabaviť 
do KC do poobedného klubu a dopoludnia sa 
starší žiaci zúčastnili doučovania z angličtiny 
a slovenského jazyka, ktoré nám zabezpečili 
pán Ján Kuracina a pani riaditeľka Vaníková. 
V poobednom klube pomáhali dobrovoľníci 
– Dezider Smitka, Vierka Medveďová, Božena 
Sanitrová, Evka Pocklanová. 

Začiatok marca bol zahájený zbierkou pre 
Ukrajinu, tejto zbierky sa zúčastnilo 66 darcov 
a vyzbieralo sa 2427 ks potrieb pre občanov 
Ukrajiny. V apríli s činnosťou KC dobrovoľne 
pomáhali dve dámy Evka Urbanová a Martina 
Harazinová, ktoré žiakom 2. stupňa poskytli 
krúžok Tvorivé písanie a opakovanú aktivity 
– Kam na strednú školu. Máj a jún sa niesli v 
duchu zabehnutých voľnočasových činností a 
sociálneho poradenstva. 

V júli sme uvítali prázdniny letným táborom 
a v auguste sme ich letným táborom aj takmer 

uzatvárali. Pri jeho organizovaní pomáhala 
Soňa Peťková a rodičia, ktorí nám napiekli de-
siaty a olovranty a pomáhali s dopravou. Od 
septembra do decembra sme pokračovali v už 
zabehnutých krúžkoch zumby, otvorili sme 
krúžok varenia a pečenia, doobedné utorkové 
herničky pre mamičky a detičky. Spolupraco-
vali sme so základnou školou, obcou, ZO JDS 
Predajná a ľuďmi s obce, ktorí pomáhajú pri 
činnosti a chode komunitného centra. 

Za rok 2022 sme zorganizovali individuálne 
intervencie a aktivity spolu v počte 110 a počet 
návštevníkov bol približne 398.  Pri činnosti 
pomohlo spolu 20 dobrovoľníkov.

 VŠETKÝM DOBROVOĽNÍKOM VEĽMI 
PEKNE ĎAKUJEME!

Tešíme sa na spoločné tohtoročné zážitky a 
činnosti. Zároveň vás srdečne pozývame, ak 
máte vôľu a chuť akokoľvek pomôcť pri tvorení 
a realizovaní aktivít a krúžkov v KC. Na spolu-
prácu s vami tešíme. Uvítame pomoc, ručnú aj 
tvorivú, pri tvorení a realizácii aktivít KC. Bu-
deme vďační za sponzorské dary pre fungova-
nie a organizovanie činností v KC a tiež sa po-
tešíme každej vašej návšteve „zo zvedavosti.“ 
Svojou jedinečnosťou určite dokážete obohatiť 
život komunitného centra. Každá pomocná 
ruka a hlava navyše vždy pomôže, poteší a zá-
roveň budeme tvoriť komunitne -  spolu. 

DVERE MÁTE VŽDY OTVORENÉ 
                                    Mgr. Ingrid Horváthová

Zo života komunitného centra
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KONTAKTY 
na poslancov 

Obecného zastupiteľstva 
obce Predajná 

a ich pracovné obvody

ING. MIRIAMA BERAXOVÁ
Bydlisko: Kalvárska 223, Predajná
Telefón: 0910 300 838
Pracovný obvod: ulica Farská
Email: beraxova.ozpredajna@gmail.com

PETRA HAZUCHOVÁ
Bydlisko: Zabečov 168, Predajná
Telefón: 0918 166 178
Pracovný obvod: ulica Zabečov
Email: hazuchova.ozpredajna@gmail.com

ĽUBOŠ OFÚKANÝ
Bydlisko: Kramlište 299, Predajná
Telefón: 0918 166 178
Pracovný obvod: ulica Kramlište
Email: ofukany.ozpredajna@gmail.com

ĽUBOŠ KOHÚTIK
Bydlisko: Podhrádok 369, Predajná
Telefón: 0915 454 828
Pracovný obvod: ulica Podhrádok, 
bytovky pod Kalváriou
Email: kohutik.ozpredajna@gmail.com

ING. MILAN SRNKA, PHD.
Bydlisko: Kalvárska 249, Predajná
Telefón: 0948 196 212
Pracovný obvod: ulica Kalvárska
Email: srnka.ozpredajna@gmail.com

MARTA VESELOVSKÁ
Bydlisko: Bečov 122, Predajná
Telefón: 0903 379 643
Pracovný obvod: ulica Bečov, Borgondia
Email: veselovska.ozpredajna@gmail.com

ING. MIROSLAVA VIRÁGOVÁ
Bydlisko: Školská 423, Predajná
Telefón: 0904 552 466
Pracovný obvod: ulica Školská, Zábrežná
Email: viragova.ozpredajna@gmail.com

Informácie z obce
– dnes na tému daň za psa
Daň za psa platí každá osoba, ktorá je 
vlastníkom psa staršieho ako 6 mesiacov. 
Poplatok vo výške 10,00 € za jedného psa 
na kalendárny rok  je určený Všeobecne 
záväzným nariadením č.2/2023 v  §10. 
Každú zmenu vo vlastníctve psa, to 
znamená úhyn, nadobudnutie, utratenie, 
je potrebné nahlásiť do 30 dní od vzniku 
zmeny na predpísanom tlačive, ktoré 
je k dispozícii na obecnom úrade pri                 
Ing. Kňazovickej. 

Cintorín v Predajnej
Na cintoríne je pochovaných 1020 zosnu-
lých v 581 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1888.
Správcom cintorína je Obec Predajná, 
Nám. Juraja Pejku 67, 97663 Predajná. 
Akékoľvek práce v cintoríne je potreb-
né nahlásiť na obecnom úrade, nakoľko 
môže dôjsť k poškodeniu cudzieho majet-
ku. Nahlásiť treba aj uloženie urny. 
Informácie o hrobových miestach, zo-
snulých, nájomných zmluvách či iných 
náležitostiach podáva na Obecnom úrade          
v Predajnej p. Lányová.

Nájomné za hrobové miesto
Poplatok: 
• za 1 hrobové miesto -  4€/kalendárny rok
• za 2 hrobové miesta – 6€/kalendárny rok
• za 3 hrobové miesta - 8€/kalendárny rok
• za uloženie urny – 3€/ kalendárny rok.

KOMISIE 
Obecného zastupiteľstva 
Predajná vo volebnom 

období 2022-2026
KOMISIA NA OCHRANU 
VEREJNÉHO ZÁUJMU 
PRI VÝKONE FUNKCIE STAROSTU:
Predseda – Ľuboš Ofúkaný
Členovia - Ľuboš Kohútik, Marta 
Veselovská

KOMISIA NA PREŠETRENIE 
STAŹNOSTÍ NA HLAVNÉHO 
KONTROLÓRA OBCE
Predseda – Marta Veselovská

FINANČNÁ KOMISIA
Predseda - Ľuboš Kohútik
Členovia - Eva Mamojková, Ing. Miro-
slava Virágová, Ing. Miriama Beraxová

KOMISIA NA OCHRANU 
VEREJNÁHO PORIADKU
Predseda – Marta Veselovská
Členovia – Ľuboš Ofúkaný, Ing. Jana 
Kohútová

KOMISIA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA A VÝSTAVBY
Predseda – Ing. Milan Srnka, PhD.
Členovia – Ing. Peter Štefek, František 
Reizer, Jozef Koštial

KOMISIA KULTÚRY 
A VZDELÁVANIA
Predseda – Ing. Miriama Beraxová
Členovia – Eva Pocklanová, Božena 
Šulková, Mgr. Želmíra Kohútová, Ing. 
Milan Srnka, PhD., Ing. Miroslava 
Virágová, Mgr. Eva Urbanová, PhD.

ŠPORTOVÁ KOMISIA
Predseda – Ing. Miroslava Virágová
Členovia - Ing. Peter Lübeck

KOMISIA SOCIÁLNO – ZDRAVOTNÁ
Predseda – Petra Hazuchová
Členovia – Anežka Búdová, Margita 
Čižmárová

Výsledky 
hlasovania v referende

Hlasovať v referende dňa 21. 1. 2023 v 
čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. malo 
možnosť 1087 voličov. Na hlasovaní sa 
zúčastnilo 375 voličov. 374 bolo platných 
hlasovacích lístkov. 

  Poďme spolu súťažiť!
Súťaž vyhlásená obecnou knižnicou

                      Obecná knižnica v Predajnej vyhlasuje súťaž o najaktívnejšieho čitateľa 
a pravidelné návštevy v knižnici za 1. polrok 2023. Súťažiť sa bude v 2 kategóriách. 
Najaktívnejší detský čitateľ do 15 rokov a najaktívnejší dospelý čitateľ. Hodnotiť sa 
bude evidencia účasti a počet požičaných kníh. V knižnici sa budú nachádzať aj nové 
knižné tituly. Víťazi budú odmenení vecnými cenami. Tešíme sa na vašu účasť!
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Sobotný podvečer 11. februára patril kultúre a divadlu.  Na pozvanie starostky obce 
Predajná do našej obce zavítali umelci z ochotníckeho divadelného súboru Ráztočan, 
aby nám predstavili posledný diel svojej úspešnej trilógie Bisťu dedina – tentokrát s 
podnázvom BOMBA NÁPAD. Ako nám už názov sčasti napovedá, ide o divadelnú 
hru, ktorá odzrkadľuje život občanov v jednej dedine, kde sa prelína pestrá škála cha-
rakterov a pováh ľudí v spojení s veľkou snahou starostu presadiť v dedine nové ná-
pady – konkrétne založiť divadlo. Tvorba pani režisérky Zuzany Vaníkovej bola plná 
úsmevných a zábavných momentov, ktoré z veľkej časti odzrkadľovali realitu, v ktorej 
sa veľa z nás určite videlo a našlo. Diváci si kultúrny zážitok plnohodnotne užili a 
odmenili hercov za ich výkony bujarým potleskom. Za herecký výkon im poďakovala 
aj pani starostka. Verím, že sa divadelníci u nás cítili dobre a čoskoro sa na „dosky“ v 
Predajnej vrátia s ďalšou skvelou hrou.                              Ing. Beraxová M.

Kultúrna komisia pripravovala fašiango-
vé čoro-moro, ktorého súčasťou mal byť   
fašiangový sprievod. Obcou sa niesli ryt-
mické melódie z obecného rozhlasu, ktoré 
pozývali veľkých a malých na fašiangové 
čoro-moro. Počasie však fašiangovému 
„harašeniu“ neprialo, a preto sa fašiango-
vé masky presunuli v sobotu 18. februára 
2023  do priestorov školy, kde ich vítali 
rozprávkové postavičky -  Kremienok a 
Chocholúšik v podaní Evky Pocklanovej 
a Mirky Beraxovej.  Masky sa prešli po 
tematicky vyzdobenej  základnej škole. 
Každá jedna z masiek sa predstavila. Roz-
hovor s nimi viedla  „moderná šašovina“ -  
pani učiteľka  Želka Kohoutová. O hudbu 
a  dobrú náladu sa postarali DJ pán Srnka. 
Sladké pampúšiky napiekla v školskej je-
dálni  pani Giertlová a voňavý punč uva-
rila pani Beraxová s Mirkou Beraxovou. S 
výzdobou pomohla pani Veselovská a pani 
Virágová. Balóniky nafúkali Aďo Virág, 
Laurika Pocklanová a Bianka Beraxová. 
Poďakovanie patrí pani Ingrid Nociarovej, 
Ľubošovi Kohútikovi a Obecnému úradu 

obce Predajná, ktorí materiálne a finančne 
prispeli  na akciu.  Fašiangy sú oslávené a 
môžeme sa tešiť na Veľkú noc a veríme, že 

Divadelníci z Ráztoky opäť v Predajnej

Fašiangové čoro-moro
na budúci rok sa Fašiangové čoro-moro 
podarí uskutočniť na našom námestí, tak 
ako to bolo naplánované tento rok. 
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JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU - Základná organizácia Predajná

ZDRAVOTNÁ PREDNÁŠKA 
O BYLINKÁCH A MASTIČKÁCH
Výbor ZO JDS Predajná usporiadal dňa 24. januára 2023 
v Komunitnom centre v Predajnej  zdravotnú prednášku o 
bylinkách a mastičkách na potlačenie bolesti pohybového aparátu. 
Predsedníčka ZO JDS Predajná Ing. Mária Boberová privítala 
medzi nami kúpeľného lektora a bylinkára Ing. Karla Štenbauera. 

DOMA, SOM MILÁČIK!
Hru Laury Wade, anglickej dramatičky a scenáristky „Doma, 
som miláčik“ seniori z Predajnej mohli sledovať v Divadle 
JGT vo Zvolene. Dňa 07.02.2023 hosťovali v tomto meste her-
ci Divadla Jonáša Záborského z Prešova, ktorí sa predstavili 
v komédii, ktorá získala najprestížnejšie divadelné ocenenie 
v Anglicku v roku 2019.  O tom, že kultúra je stále žiadaná, 
svedčí aj počet členov našej organizácie, ale aj nečlenov z Pre-
dajnej /65/, ktorí toto predstavenie ocenili potleskom.                     
        Mária Boberová

Zdravá domácnosť bez chémie
Dňa 15. februára 2023 výbor ZO JDS Predajná usporiadal v Ko-
munitnom centre  prednášku Zdravá domácnosť bez chémie.
     Predsedníčka ZO JDS Predajná Ing. Mária Boberová privíta-
la medzi nami p. Martu Haviarovú z Medzibrodu. Oboznámila 
nás o ekologickom využívaní produktov medzinárodnej firmy 
GREENWAY. Predstavila nám rôzne produkty na používanie 
v domácnosti – antibakteriálne utierky na riad, sklo a zrkadlá, 
utierky na čistenie vodného kameňa, obkladačiek a umývadiel, 
pastu s citrónovou vôňou na čistenie kuchynského riadu. V po-
nuke mala aj dámske a pánske parfémy, rôzne výživové dopln-
ky, čaje ALTAJA a kávičku s kokosovým mliekom, ktorú sme aj 
ochutnali. Mnohí využili možnosť a zakúpili si produkty, ktoré 
uľahčia upratovanie v domácnosti.
     Pani Margitka Flašková nás ponúkla chutnými bio jabĺčkami z 
jej záhradky, ktoré boli vypestované bez chémie. Na záver pred-
sedníčka Ing. Boberová poďakovala p. Haviarovej a ostatným za 
účasť.                                                                    Anna Čunderlíková

Hlavnou témou prednášky boli byliny – zber, použitie a liečivé 
účinky na potláčanie bolesti pohybového aparátu. Prednáška 
sa často zmenila na besedu s výmenou skúseností. Veľa otázok, 
názorov a hlavne profesionálne vedomosti a skúsenosti a tiež 
zážitky z iných prednášok boli zaujímavým predmetom diskusie s 
bylinkárom. Prednášky sa zúčastnilo vyše 30 seniorov z Predajnej 
a okolia. Mnohí využili aj možnosť zakúpenia mastičiek.
                   Magdaléna Rečlová



Zvesti pre občanov

Prečo???
Vianoce sú  pre všetkých ľudí najkrajším 
obdobím roka. Pre mňa tie vlaňajšie 
patrili k najsmutnejším a najbolesti-
vejším. Začiatkom decembra mi nejaký 
„dobrák“ otrávil môjho najmilšieho psí-
ka. Bol neoddeliteľnou súčasťou môjho 
života. Vypĺňal moje dni. Trávili sme 
spolu všetok  voľný čas. Neviem, komu 
mohol prekážať. Pohyboval sa v ohra-
denom priestore a počas prechádzok bol 
vždy na vôdzke.  Ak mal alebo stále má 
niekto  so mnou problém, bolo by férové 
povedať mi to do očí a neriešiť osobné 
antipatie útokom na bezbranné zviera. 
Život mu už týmto síce nevrátim, bolesť 
v srdci  ostáva a stále nerozumiem tomu, 
prečo je v nás toľko zloby a prečo si ju 
niektorí z nás vybíjajú na bezbranných 
tvoroch.                                    Milan Vaš

Folklórne Vianoce
28.decembra 2022 sa v obci MICHALOVÁ uskutočnilo podujatie FOLKLÓR-
NE KRESŤANSKÉ VIANOCE.
Bola to nesúťažná prehliadka, na ktorej sa predstavili spevácke skupiny zák-
ladných organizácií seniorov okresu Brezno. Tematika prezentovala folklórne 
prejavy v živote ľudu vo vianočnom období s cieľom podporovať udržiavanie 

národopisného zamerania regió-
nu Horehronia.
Tejto peknej akcie sa zúčastni-
li aj členovia ZO JDS Predajná. 
Pani Rozália Fortiaková na úvod 
programu zarecitovala báseň 
nášho rodáka Jána Fekiača NO-
VOROČNÉ PROSBY. Ďalej už 
nasledovali piesne, scénky, vinše, 
koledy, hudba, betlehemci. Ob-
divovali sme aj krásu krojov, v 
ktorých sa zúčastnené obce pre-
zentovali.
Toto veľmi pekné a pre nás nové poduja-
tie v období „ medzi sviatkami “ pripravila  
ZO JDS Michalová v spolupráci s obcou 
Michalová.



Čo nové v našej škole

Zo života školy
Prvý polrok školského roka 2022/2023 máme za sebou. V škole 

pracuje   16 pedagogických zamestnancov, 4 nepedagogickí za-
mestnanci v ZŠ  a 1 školský digitálny koordinátor. V MŠ zamest-
návame štyroch  pedagogických zamestnancov a  jedného  ne-
pedagogického  zamestnanca.  V školskej jedálni pracujú  štyria  
nepedagogickí  zamestnanci. 

K 15.09.2022 sme mali v škole 161 žiakov. K dnešnému dňu  
navštevuje školu   160 žiakov. K   15.09.2022 bolo v MŠ zapísa-
ných 37 detí,  k dnešnému dňu je to  38 detí. 

Žiaci majú možnosť zmysluplne tráviť čas a rozvíjať svoje zruč-
nosti v krúžkoch.   Futbalový  krúžok vedie p. Komora, florba-
lový krúžok  p. Mistrík, krúžok  zumby p. Horváthová,  krúžok 
netradičných športov  vedie  p. Kačír, šperky žiaci vyrábajú s  p. 
Kohoutovou, krúžok varenia vedie p. Sanitrová, biatlon  p. Kazár, 
krúžok francúzštiny vedie  p. Kleskeňová, angličtiny  p. Šandory-
ová a prípravu na T9  p. Kleskeňová a  p. Žugecová. 

Od začiatku školského roka sme žiakov zapojili do rôznych 
aktivít. Uvádzame stručný prehľad: Deň eura, testovanie pohy-
bových predpokladov žiakov, súťaž Všetkovedko, púšťanie šarka-
nov, zapojili sme sa  do projektu Záložka spája školy (1.-5.r.). Pri-
pravili sme aktivity k Medzinárodnému  dňu jazykov, maľovali 
sme na kamienky, pripravili program k otvorenie miestnej kniž-
nice, nacvičili so žiakmi kultúrny program pri príležitosti me-
siaca úcty k starším, vyrobili sme darčeky seniorom. So žiakmi  
9. ročníka sme pripravili  pasovačku prvákov, zúčastnili sme sa 
besedy o J.Pejkovi v miestnej knižnici, pripomenuli sme si Deň  
vďakyvzdania, podporujeme literárnu tvorbu žiakov. Žiakov ve-
dieme k spoznávaniu regiónu – navštívili sme mestskú vežu v 
Brezne a expozíciu Tajuplné bytosti  vo Vlastivednom  múzeu 
v Brezne. Nie sú nám cudzie ani charitatívne aktivity. Zapojili 
sme sa do zbierky vyhlásenej Úniou nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska  Biela pastelka. Pripravili sme rozhlasovú reláciu ku 
Dňu zvierat. So žiakmi 9. ročníka sme  si pripomenuli Svetový 
deň štatistiky.  V rámci profesijnej orientácie sme sa s ôsmakmi  
a deviatakmi zúčastnili akcie s názvom Deň remesiel konanej v 
Brezne. Na burze stredných škôl získali tí najstarší informácie o 
stredných školách v okrese Brezno a v okrese Banská Bystrica. 
Žiaci  9. ročníka si preverili svoje poznatky zo slovenského jazyka 
a literatúry a z matematiky v testovaní s názvom  KOMPARO 
9.  Za vydarenú považujeme akciu organizovanú v spolupráci s 
rodičmi -  Deň otvorených dverí a Lampiónový sprievod. Kole-
govia zapojili žiakov do vedomostných súťaží. 

Zo spolupráce so ZUŠ Valaská vzišiel  vianočný program Via-
noce na dedine v Predajnej. V tomto školskom roku sme začali 
spolupracovať v oblasti profesijného rastu a mentoringu  s Regi-
onálnym centrom podpory učiteľov so sídlom v B. Bystrici.  Pria-
teľské vzťahy máme so  ZŠ Kláry Jarunkovej v Podbrezovej. Žiaci 
tejto školy pod vedením svojej pani učiteľky prezentovali našim 
piatakom  projekt o mikrobitoch. Dlhodobo spolupracujeme  s 
miestnou organizáciou   Jednoty dôchodcov v Predajnej. V rámci 
spomínaných charitatívnych akcií sme pripravili so žiakmi  prog-
ram v DDS Hron a v  DDS Luna. Prispeli sme aj do útulku Tu-
láčik.  S  CPPPaP  so sídlom v Brezne spolupracujeme v oblasti 
diagnostiky a  profesijnej orientácie. Mgr. Šuníková realizovala 
v 1. triede   projekt KOZMO. Environmentálnu problematiku 
riešime aj v spolupráci s Ing. Kološtovou z NAPANTu.  S  Mgr.  
Horváthovou z komunitného centra  sme nadviazali úzku spolu-
prácu.  O tom, ako sa chrániť proti chrípke a ako jej predchádzať,  
porozprávali žiakom zamestnanci RÚVZ so sídlom v B.Bystrici. 
V priebehu I.polroka sme intenzívne spolupracovali s rodičmi 
našich žiakov. 

Na konci klasifikačného obdobia sme vyhodnotili aj dochádz-
ku, správanie a prospech žiakov. 

Vážení rodičia a priatelia školy!
Opäť je tu čas, keď môžete finančne podporiť našu školu po-
ukázaním 2% daní z Vášho príjmu nášmu Rodičovskému 
združeniu pri Základnej škole s materskou školou Predajná.  
Vyzbierané finančné prostriedky chceme použiť na vybudova-
nie  chodníka od školy k telocvični.  Tlačivo  nájdete v ľavom 
menu na našej stránke.  
ĎAKUJEME za Vašu podporu!

Za I. polrok žiaci vymeškali 8 116 hodín. Trom žiakom bolo 
udelené výchovné opatrenie. 60% žiakov prospelo s vyzname-
naním, 27,5% žiakov prospelo veľmi dobre, 10,63% prospelo a 
1,88% žiakov neprospelo. 24,38% žiakov malo na vysvedčení zo 
všetkých predmetov známku výborný.

O aktivitách podrobnejšie informujeme zákonných zástupcov, 
žiakov i priateľov školy na našom webovom sídle.    
           Mgr. Michaela Vaníková 

Deň bez mobilu
Aj keď deň bez mobilu bol 6. februára, my sme si ho v našej 
škole vyskúšali 15. februára 2023. V tento deň si väčšina žiakov 
nechala mobil doma alebo ho odovzdala triednym učiteľom.  
Dokázali sme, že i keď je mobil potrebný, nie sme na ňom 
závislí, dokážeme sa spolu zahrať a komunikovať medzi sebou. V 
aktivitách Dňa bez mobilu pokračovali aj naši družinári z 3. a 4. 
triedy a to v Obecnej knižnici v Predajnej, kde hľadali v knihách 
odpovede na rôzne otázky, ktoré im boli zadané. Zodpovedanie 
úloh zvládli a prečítali aj úryvky z vybraných kníh.
                                                                           Mgr. Anita Fodorová

2%



Čo nové v našej škole

Valentín
Februárové dni sme vyplnili v rámci výchovy k manželstvu 
a rodičovstvu pripomenutím si dňa sv. Valentína - výrobou 
valentínskych pozdravov. Tento deň bol príležitosťou, ktorou 
žiaci mohli prejaviť svoju náklonnosť k obdivovanej osobe - 
spolužiakovi, kamarátovi, priateľovi opačného pohlavia alebo 
učiteľovi. Takáto šanca sa nám, nielen počas dospievania, núka 
každý deň, pretože lásky nie je nikdy dosť a má veľa podôb. Či už 
na Valentína alebo v iný deň roka – dajte ľuďom naokolo najavo, 
že vám na nich záleží.               Mgr. Dana Šandoryová

Tvorivá pani učiteľka Saška
Nový rok v materskej škole začal krstom v poradí už druhej 
knihy s názvom  Príbehy spod jablone – Zima. Autorkou knižky 
pre našich najmenších je naša pani  učiteľka Saška Vaníková 
spolu so svojou maminou  Tatianou Vilhanovou.  Pani učiteľka 
Saška deťom zahrala príbeh, prečítala úryvok z knihy, upiekla 
fantastickú jabĺčkovú tortu. Knihu  pokrstila bielymi papierovými 
snehovými vločkami. Prajeme knihe veľa šťastných a spokojných 
čitateľov.

Hokejový turnaj 
na tenisových kurtoch 
Druhý februárový pondelok ponúkol krásne slnečné, ale 
mrazivé počasie. Počasie ako objednané pre nadšencov hokeja.  
11 trojčlenných družstiev sa zúčastnilo historicky prvého 
hokejového turnaja konaného v areáli našej školy. V skupine A 
(1.stupeň a družstvá dievčat) súperilo 5 tímov. V skupine B sa 
proti sebe postavilo 6 tímov. S myšlienkou zorganizovať turnaj 
prišla športová komisia pod vedením Ing. Virágovej. Pripravila 
rozpis tímov a usmerňovala priebeh turnaja. Z našich pedagógov 
organizačne pomáhal Mgr. Mistrík. Prípravu ľadovej plochy mala 
pod palcom pani školníčka Eremiášová a chlapci Denis Berezňák 

a Kristián  Horváth. Výrazne pomohli aj  naši predajnianski 
hasiči.  Ďakujeme za spoluprácu! Tešíme sa na ďalší ročník.
          Mgr. Michaela Vaníková 
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Zvesti pre občanov
Slovenský Viesmann  pohár v biatlone 

2022/2023
NBC Osrblie, organizátor KB Č. Balog, 

ŠK Ružomberok, 11. - 12. 2. 2023

RÝCHLOSTNÉ PRETEKY
Kategória žiaci A - Bevilaqua Daniel,        
1. miesto. Kategória žiačky A - Beraxo-
vá Alica, 1. miesto. Kategória žiaci B - 
Kazár Jerguš, 3. miesto. Kategória žiaci 
C- Kováč Ján, 1. miesto; Šuhajda Tomáš,               
2. miesto.

RÝCHLOSTNÉ PRETEKY VOĽNOU 
TECHNIKOU

Kategória prípravka žiačky - Weiss Ale-
xandra, 1. miesto; Kohútová Simona,         
2. miesto

PRETEKY S HROMADNÝM ŠTARTOM
Kategória žiaci A - Bevilaqua Daniel,          
2. miesto. Kategória žiačky A - Beraxová 
Alica, 2. miesto. Kategória žiačky B - Ka-
zárová Izabela, 1. miesto. Kategória žiaci 
C - Kováč Ján, 1. miesto. 

Pohár ZSL v behu na lyžiach, 
Látky 19. 2. 2023, 

organizátor Ski team Látky

Kategória žiačky 2012 + Beraxová Alica, 
1. miesto. Kategória žiačky 2010 - Ko-
váčová Mia, 2. miesto. Kategória žiačky 
2009 - Figlušová Sára, 3. miesto. Kate-
gória žiačky 2008 - Beraxová Ema, 2. 
miesto. Kategória žiaci 2009 - Kováč Ján, 
1. miesto; Šuhajda Tomáš, 2. miesto. Ka-
tegória žiaci 2008 - Dobias Nikolaj Fran-
tišek, 1. miesto. Kategória Veteránky A 
- Šuhajdová Eva, 2. miesto.

Pohár ZSL v behu na lyžiach, 
NBC Osrblie 18. 2. 2023, 

organizátor ŠKP Banská Bystrica

Kategória žiačky 2012 + Beraxová Alica 
2. miesto. Kategória žiačky 2010 - Ko-
váčová Mia, 3. miesto. Kategória žiačky 
2008 - Beraxová Ema, 1. miesto. Kate-
gória žiaci 2009 - Kováč Ján, 1. miesto; 
Šuhajda Tomáš, 3. miesto. Kategória žiaci 
2008 - Kostelník Kristián Milan, 2. mies-
to. Kategória Veteránky A - Šuhajdová 
Eva, 1. miesto. Kategória starší dorasten-
ci - Kostelník Richard, 2. miesto. Kategó-
ria veteráni B - Kazár Matej, 2. miesto.
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Ako správne vytriediť obaly od syrov?
V roku 2021 
zjedol každý 

obyvateľ
Slovenska

v priemere 
16,4 kg
syrových
výrobkov.

Plast

Plast

Plast

www.triedime.sk www.envipak.sk www.vezmisi.ma

AK SPRÁVNE TRIEDIME, SVET JE KRAJŠÍ
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
 Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
 Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom 

oranžová farba. Napovie vám aj označenie na obale:  Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. 
 Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
 Obal označený  patrí do triedeného zberu.

Harmonogram zberu 
tuhého komunálneho odpadu

Harmonogram 
zberu plastov

16. 3. 2023
20. 4. 2023
18. 5. 2023
20. 6. 2023
20. 7. 2023
17. 8. 2023
20. 9. 2023

18. 10. 2023
22. 11. 2023
20. 12. 2023

10. 3. 2023
24. 3. 2023

6. 4. 2023
21. 4. 2023

5. 5. 2023
19. 5. 2023

2. 6. 2023
16. 6. 2023
30. 6. 2023
14. 7. 2023
28. 7. 2023

11. 8. 2023
25. 8. 2023

8. 9. 2023
22. 9. 2023
6. 10. 2023

20. 10. 2023
3. 11. 2023

16. 11. 2023
1. 12. 2023

15. 12. 2023
29. 12. 2023


