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Otvorenie Komunitného centra v Predajnej 
„Ochota slúžiť a pomáhať  ľuďom je dar, ktorý sa prenáša z jedného človeka na dru-
hého ako oheň lásky, čo dáva komunite život.“   (Jean Vanier)

V piatok 15. októbra 2021  bolo slávnostne otvorené Komunitné centrum. 
Proces na opravu budovy, kde teraz sídli Komunitné centrum, začal v roku 2017. Sta-
rostka obce po dohode s poslancami obecného zastupiteľstva  zareagovala na výzvu Eu-
rópskeho sociálneho fondu zverejnenú Ministerstvom vnútra SR. Zhotovila projektovú 
dokumentáciu, vybavila všetky povolenia, podala žiadosť. Žiadosť bola schválená v roku 
2019. Realizáciu diela skomplikovala pandemická situácia. Zložitá bola aj následná re-
gistrácia Komunitného centra ako sociálnej služby v Banskobystrickom samosprávnom 
kraji. Vynaložená energia,  trpezlivosť a nemalé finančné prostriedky (cca 207.000 € s 
20% spoluúčasťou obce)  priniesli výsledok. Komunitné centrum je tu pre občanov. 
Bolo im dané do užívania v strede októbra.  Za účasti starostky Ing. Tatiany Čontofal-
skej,  poslancov obecného zastupiteľstva a pozvaných hostí bolo slávnostne otvorené. 
Po slávnostnom príhovore starostky obce Ing. Čontofalskej, v ktorom vyjadrila poďako-
vanie všetkým tým, ktorí sa aktívne podieľali na výstavbe komunitného centra a  po 
prestrihnutí pásky, sa symbolicky otvorili dvere do budovy Komunitného centra. Ume-

leckým slovom sa v tento deň 
prihovorili žiaci základnej 
školy. Po nich sa predstavila 
riaditeľka Komunitného cen-
tra Mgr. Ingrid Horváthová 
Priblížila  svoju víziu fungova-
nia Komunitného centra. Na-
sledovala prehliadka vynove-
ných priestorov. Veríme, že sa 
pani riaditeľke jej predstavy 
splnia a že sa v obci vytvorí 
priestor, ktorý bude spájať 
rôzne sociálne a vekové skupi-
ny.         M. Vaníková

Milí spoluobčania,
je tu jeseň. Čas sa nachýlil a znova padá 
lístie. Padá pomaly a ticho, tak ako sa 
príroda poberá na svoj zimný spánok.    
V takejto chvíli, keď olovené mračná na-
vodzujú pochmúrnu atmosféru, keď člo-
veku dobre padne ohriať si ruky na pla-
mienkom ohňa, prichádzajú na um spo-
mienky. Spomíname viac ako inokedy 
na tých, ktorí chýbajú – na našich rodin-
ných príslušníkov, blízkych, priateľov.
Začína november. Predposledný mesiac 
roka. Prvé jeho dni každoročne patria 
Pamiatke zosnulých a spomienke na 
svojich najdrahších. Vzduch je presýtený 
vôňou čečiny, vôňou horiaceho vosku, v 
mysli víria spomienky na tých, ktorí už 
nie sú medzi nami. V lone cintorína več-
ného odpočinku i dlhého spánku  stretá-
vajú sa príbuzní, priatelia, rodiny – blíz-
ke i vzdialené, ktoré pri stovkách horia-
cich kahancov a ľudských  osudov v  sú-
mraku jesenného ticha spomínajú na 
všetko, čo ich spájalo – rodičovskú lásku, 
lásku matky k dieťaťu, úctu a lásku detí 
k rodičom, manželské putá, vzťah člove-
ka k človeku.  V týchto dňoch spomalí-
me. Ostaneme so svojimi rodinami. Za-
pálime sviečky i kahance na hroboch 
tých, ktorí pre nás v živote niečo zname-
nali.  Vzdaním úcty a vďačnosti mŕtvym 
prejavíme, že si vážime život. Možno sa 
aj zamyslíme nad jeho hlbším zmyslom 
a hodnotou. 

Milí spoluobčania, 
prežite dušičkové obdobie v pokoji, v 
zdraví a v tichej spomienke na tých, kto-
rí boli kedysi súčasťou vašich životov.

Ing. Tatiana Čontofalská
starostka obce

Komunitné centrum je sociálnou službou, ktorá reaguje na aktuálne a dlhodobé po-
treby občanov v obci. Zameriava sa na sociálne poradenstvo, podporu pri vybavova-
ní úradných záležitostí, dokladov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, podpo-
ru mládeže pri výbere povolania alebo aj podporu pri prechode zo školy do života. 
Náplňou činností komunitného centra sú tiež preventívne činnosti zamerané na pre-
venciu vzniku nepriaznivých životných situácií a vykonávanie záujmových činností 
formou krúžkov, jednorazových voľnočasových aktivít zameraných na osvojenie si 
zmysluplného trávenia voľného času. Komunitné centrum môžu využívať deti, mlá-
dež, mladí dospelí, rodiny s deťmi aj seniori. Komunitné centrum je priestor na stre-
távanie sa a realizáciu spoločných aktivít pre VÁS a s VAMI. Tešíme sa na Vaše vy-
užívanie služieb komunitného centra. 
Prevádzkové hodiny do konca roka 2021 budú nasledovné:
Párny týždeň:    Nepárny týždeň:
Pondelok:  16:00 – 19:30  Pondelok:  16:00 – 19:30
Utorok:  16:00 – 19:30  Utorok:   16:00 – 19:30
Streda:   16:00 – 19:30  Streda   16:00 – 19:30
Štvrtok:  zatvorené  Štvrtok:   zatvorené
Piatok:   16:00 – 19:30  Piatok:  zatvorené (otvorené po dohode) 
Sobota: zatvorené (otvorené po dohode) Sobota: zatvorené (otvorené po dohode)
Nedeľa: zatvorené   Nedeľa: zatvorené

Čo to vlastne komunitné centrum je, 
čo je jeho cieľom a pre koho je dostupné?



Zvesti pre občanov

Obec Predajná rozbieha činnosť v no-
vovybudovanom a v práve otvorenom 
Komunitnom centre. Novou tvárou 
tejto inštitúcie je pani INGRID HOR-
VÁTHOVÁ. Vyspovedali sme ju a po-
núkame odpovede na naše otázky.  

1. Ako ste sa dozvedeli o pracovnej pozícii 
v  Komunitnom centre v Predajnej?
O pracovnej pozícii som sa dozvedela ná-
hodou. Oslovila ma moja priateľka z Pre-
dajnej na základe zverejneného oznamu 
na stránke obce o výberovom konaní.
2. Akoby ste charakterizovali vašu dote-
rajšiu   profesionálnu kariéru?
Po strednej škole som  pracovala v admini-
stratíve v dvoch organizáciách – v Želez-
ničnej spoločnosti Slovensko a ČSOB Lea-
sing. Tento smer a práca v kancelárii ma 
frustrovali. Bola som nervózna, že zmys-
lom mojej práce sú len papiere a procesy. 
Tak som sa rozhodla, že zmením smer a 
budem študovať to,  po čom srdce túži. Po 
skončení vysokej školy  som pracovala ako 
sociálny pedagóg v základnej škole  s mlá-
dežou na druhom stupni. Následne som 
dva roky bola nezamestnaná a čas, ktorý 
som mala, som venovala hlavne štúdiu, re-
laxu a sebarozvoju. Po tejto pauze som 
pracovala ako kouč pre dlhodobo neza-

mestnaných a mladých nezamestnaných 
po ukončení strednej aj vysokej školy. Po-
sledné tri roky pracujem v neziskovej or-
ganizácii, kde sa venujeme mladým ľuďom 
s rôznym typom znevýhodnenia a podpo-
rujeme ich pri prechode zo školy do živo-
ta, tiež v trénovaní zručností dôležitých 
pre samostatný život dospelého. Spolupra-
cujeme v prípade potreby aj s rodinou a 
tiež so zamestnávateľmi. Forma práce, kto-
rú využívame, je veľmi špecifická. Je orien-
tovaná hlavne na riešenie a nie na prob-
lém. Túto formu individuálnej,  ale aj sku-
pinovej práce by som rada zaviedla aj v 
komunitnom centre. Popri tom som šesť 
rokov lektorkou zumby.  Týmto krúžkom 
som sa prioritne orientovala na deti od 3 
do 6 rokov alebo od 6 do 12 rokov. Krátky 
čas som cvičila aj s dospelými. Tiež som 
dobrovoľníčka v o.z. Návrat.
3. Čo by ste mohli našim čitateľom pre-
zradiť z vášho osobného života? 
Rada sa venujem rôznym činnostiam.  Nie 
som človek, ktorý dokáže tvoriť rukami, 
ale baví ma tvoriť hlavou a v rozhovoroch. 
Mám rada prírodu, knihy, tanec, bicyklo-
vanie a kopu ďalších vecí. Mojou veľkou 

radosťou je moja rodina a rada zmysluplne 
využívam každý okamih dňa, ktorý mô-
žem žiť. Rada počúvam ľudí a rada ich po-
vzbudzujem. Niekedy som náročná a tem-
peramentná. Záleží mi ale vždy na ľudskej 
dôstojnosti a hodnote človeka.
4. Aké sú vaše pracovné zámery a ciele v 
Komunitnom centre v Predajnej? Čo 
chcete dosiahnuť? 
Mojím pracovným zámerom už pri rozho-
dovaní sa, či ísť do tejto práce alebo nie, 
bola hlavne možnosť budovať niečo zmys-
luplné pre iných. Uvedomujem si však, že 
to čo dáva zmysel mne, nemusí byť zmys-
lom ostatných a táto zvedavosť zistiť to, čo 
ľudia potrebujú a chcú, ma poháňala k 
tomu vyskúšať to vo vašom komunitnom 
centre. To je aj cieľom mojej práce, vytvo-
riť priestor pre občanov všetkých veko-
vých kategórií. Priestor, kde sa budú cítiť 
príjemne, kde si prídu oddýchnuť, poroz-
právať sa, poradiť, ale aj zasmiať a stretnúť 
sa s inými a tráviť svoj voľný čas rôznymi 
aktivitami. Moje ciele a ich naplnenie ne-
záležia len odo mňa. Tým chcem povedať, 
že ten, na kom záleží a kto to môže spolu 
so mnou skutočne vytvoriť, sú samotní 
občania. Seba za komunitné centrum vi-
dím ako podporný článok, ktorý robí kro-
ky pre ich realizáciu.    Ďakujeme za rozhovor 

predstavujeme 

Hasiči na cvičisku
Previerkové hasičské cvičenie okrsku 

V nedeľu 12.9.2021 od 10:00 hod. sa uskutočnilo 
v Predajnej lokalita Kalvária-Hrádok okrskové 
hasičské cvičenie za účasti DHZO Predajná, Jase-
nie, Dolná Lehota, Nemecká a Ráztoka -  spolu 6 
cisterien a 30 hasičov. Úlohou bolo vytvoriť diaľ-
kové dopravné vedenie do kopca systémom „z 
cisterny do cisterny,“ zosynchronizovať výtlak 
vody z potoka Jasenica medzi jednotlivými cister-
nami tak, aby sa dokázala zásobovať veľká cister-
na na vrchole cesty s útočnými vedeniami 2C a 
1D. Po výmene skúseností a praxe bolo na záver 
konštatované, že úloha bola 
splnená na výbornú. Aj tým-
to cvičením prispeli dobro-
voľní hasiči jednotlivých obcí 
k zvyšovaniu svojej odbor-
nosti a praktickej zručnosti. 
Dokázali zasa, že ich občania 
sa môžu na nich kedykoľvek 
spoľahnúť... Touto cestou ďa-
kujeme všetkým zúčastne-
ným, hasičom, starostom ob-
cí, Urbariátu PS Predajná, p. 
J. Šebovi a p. Ľ. Kohútikovi, 
ako aj „vyhotovovateľom“ vi-
deí a fotiek.      Ľuboš Ofúkaný
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V stredu 13.10. 2021 o 3:02 LSEČ došlo cca 14 km západne od Brezna pri obci 
Predajná k slabému zemetraseniu s lokálnym magnitúdom 1,8. Zemetrasenie 
bolo makroseizmicky pozorované obyvateľmi z okolitých obcí.

1. Ak ste vo vnútri budovy, dávajte pozor na padajúce predmety. Vzdiaľte sa od okien 
a iných sklených predmetov. Nepokúšajte sa vybehnúť von z budovy

2. Aby ste obmedzili možnosť zásahu predmetmi, je lepšie byť pod stolom, posteľou 
alebo pod zárubňou dverí s rukami skríženými nad hlavou.

3. Ak ste vo výškovej budove, ihneď sa skryte pod stolom. Nechoďte do výťahov, ani 
na schodisko.

4. Ak ste v obchode plnom ľudí, nepodľahnite panike a nepokúšajte sa utekať k 
východu. Panika môže viesť ku zraneniam a iracionálnemu správaniu. Ak napriek 
tomu pociťujete potrebu uniknúť z budovy, zachovajte pokoj a nájdite najmenej 
preplnený východ.

5. Ak ste vonku, rýchlo sa vzdiaľte od budov, elektrického a iných vedení, komínov a 
pod. Ak idete autom, zastavte na voľnom priestranstve.

Čo robiť, ak ste pocítili zemetrasenie
• Vyplňte  makroseizmický dotazník,
   alebo
• stiahnite si makroseizmický dotazník a zašlite ho na adresu geofseis@savba.sk,
   alebo
• zavolajte alebo napíšte na Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied a povedzte 
meno a celú adresu.
Naše telefónne čísla sú : +421 - 2 - 5477 5280, +421 - 2 - 5941 0611 a my zašleme 
náš makroseizmický dotazník.

V letných mesiacoch začala na pobočke 
Slovenskej pošty v Predajnej pracovať 
SILVIA HERICHOVÁ. Na tejto pozícii 
vystriedala dlhoročnú zamestnankyňu 
pani Gaboňovú, ktorá za okienkom  po-
šty odrobila úctyhodných 40 rokov. Zo 
zvedavosti sme položili niekoľko otázok 
jej nástupkyni. 

1. Ako dlho pracujete v službách Sloven-
skej pošty? 
Už 25 rokov. 
2. Ako ste sa dostali na poštu do Predajnej?
Oslovila ma vedúca pošty v Predajnej a 
miesto mi ponúkla aj manažérka Sloven-
skej pošty.  
3. Ako hodnotíte prácu s ľuďmi? 
Práca s ľuďmi ma baví a napĺňa. Myslím, 
že aj tu, na novom pracovisku si zvyknem 
na ľudí  oni si zase zvyknú na mňa. 
4. Čo patrí medzi vaše koníčky?
Rada čítam. Oddýchnem si na prechádz-
kach v prírode. Venovala som sa tancu. 
5. Venujete sa aj nejakému športu? 
Športujem len rekreačne. Odreagujem sa 
na jumpingu. 
6. Stihli ste tu spoznať už nejakých obyva-
teľov? 
Mnohých obyvateľov odtiaľto poznám a 
spoznala som už aj ďalších. 
7. Baví vás vaša práca? 
Moja práca ma baví. 25 rokov na pošte je 
toho dôkazom. Práca je to náročná, ale 
zaujímavá.                Ďakujeme za rozhovor

NAŠI  ZRUČNÍ OBČANIA – REMESELNÍCI 
Regionálny produkt Horehronie

V polovici októbra pán Vojtech 
Kuracina predstavil svoje výrob-
ky aj v Turisticko-informačnej 
kancelárii v Brezne. 
Misky, taniere, kahance, mažiare 
či rôzne iné nádoby vyrába špe-
ciálnou technikou na rotujúcom 
sústruhu pomocou tokárskych 
dlát. Výrobky pán Kuracinu sú 
ocenené regionálnou značkou. 

A telocvičňa je ako nová
Obec Predajná podala dňa 31. 8. 2021 žia-
dosť na rekonštrukciu telocvične – II. eta-
pa na Spoločný stavebný úrad v Brezne. 
Po procese verejného obstarávania a po 
podpísaní zmluvy s víťaznou firmou  dňa  
6. 9.2021  začali stavebné a rekonštrukčné 
práce na streche telocvične.  
V rekordnom čase boli aj 27. 9. 2021 
ukončené.  Náklady na rekonštrukciu sa 
vyšplhali do výšky cca 87.000 EUR. Na zá-
ver bolo potrebné nainštalovať bleskozvod 
a zhotoviť k nemu príslušnú dokumentá-
ciu. Budova telocvične postavená v roku 
1964, tak v roku 2021 definitívne nado-
budla úplne nový vzhľad. Vedenie školy, 
zamestnanci, rodičia i žiaci vyslovujú po-
ďakovanie starostke obce  Ing. Čontofal-
skej a poslancom obecného zastupiteľstva. 
Veríme, že vynovené vnútorné i vonkajšie 
priestory potešia i širokú športovú verej-
nosť. 

Členka miestnej organi-
zácie Jednoty dôchodcov 
p. Fortiaková, v sprievo-
de predsedníčky organi-
zácie Ing. Boberovej, sa 
zúčastnila Okresnej pre-
hliadky v prednese poé-
zie a prózy seniorov v 
Polomke.  Pani Rozália 
Fortiaková bola ocenená 
v kategórii poézia krás-
nym 3. miestom. 
    Srdečne gratulujeme!

predstavujeme 

Čo robiť počas zemetrasenia
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Veľkosť každého človeka 
sa meria jeho stratou

V živote nás ľudí nastávajú situácie, kedy strá-
came. Strácame zdravie, prácu, životné istoty, 
dobrých priateľov, rodičov,... Každá strata je 
bolestivou skúsenosťou v našich  životoch. Dni, 
týždne, mesiace sa nám zdajú čierne a bezvý-
chodiskové. Bolesť zo straty vylieči len čas. 
Mnohých dokáže strata zraziť na kolená, mno-
hých posilní. Závisí to len od mentálneho na-
stavenia  človeka, ktorý prežíva takúto emoci-
onálne vypätú situáciu. 
Veľkosť každého človeka sa meria jeho stratou. 
Po krátkom zamyslení sa nad týmto výrokom, 
mi akosi automaticky pod pojmom strata príde 
na  myseľ smrť. Práve vtedy, keď stratíme blíz-
keho človeka si kladieme mnoho otázok. Prečo 
sme s ním neboli častejšie? Prečo sme ho nepo-
čúvali pozornejšie? Prečo odišiel? Začneme si 
uvedomovať, čo pre nás v živote urobil, čo pre 
nás znamenal, čím pre nás bol. V takej chvíli by 
sme chceli vrátiť čas a urobiť veci inak. 
Stratu však nemusíme automaticky brať fatál-
ne. Stratou je aj rozchod so životným  partne-
rom, stratou je aj odsťahovanie kamarátky či 
kamaráta. V takýchto situáciách si uvedomíme 
jeho hodnotu. Uvedomíme si, čo jeho odcho-
dom strácame. 
Jemným  optimistickým východiskom z tejto 
situácie  je nečakať na stratu. Hodnotu človeka, 
resp. jeho veľkosť, zisťujme vtedy, keď je blízko 
nás, keď je súčasťou našich životov.          
        M. Vaníková

Ján Fekiač

Plamienok milostí
Spomienky stápajú plamienkami vosky.
Slzy z líc zmývajú nám, drahých dávne bozky. 
Obrazy ožívajú, vracajú dejiny. 
V modlitbách dnes objímajú sa od nepamäti rodiny. 

Pri mohylách mŕtvych príbuzenstvá stoja. 
Rozjímajú nad známymi, čo odišli zo života boja. 
Mnohé z myšlienok sú i nebohých dávne priania.
Mĺkve ich pery ku nám už neprehovoria. 

Ak by povedali, čo by zvestovali? 
Či by nás chválili? Pred čím varovali? 
Výčitky tušíme, slabí sme ich vyznať.
V duši horí láska ku nim
a zrady naše bojíme, hanbíme si priznať. 

Ľútosti slza steká s rosou z kvetín.
Odleteli drahí naši do nebeských svätýň. 
Rany žiaľov sú aj čerstvé. Jatria roky, veky! 
Na vaše pamätné dni schádzame sa deti, bratia, sestry. 
Vaše páry, známi, priatelia a pozostalí všetci. 

Na prsia značíme v pokore Pánov kríž.
V dušiach znejú takty piesne, 
Len k Tebe, Bože, blíž...
Opatruj Pán s Božou Matkou verné vaše deti. 
Nech snívajú svoj večný sen a svetlo vašich milostí, 
v raji naveky im svieti. 

I v tomto čísle Predajnianskych zvestí pokračujeme v rubrike Osudy našich predkov. 
Prispela do nej Anka Miklošková príbehom zarámcovaným 1. svetovou vojnou. 
Smutné osudy obetí 1. svetovej vojny si aj tento rok pripomenieme 11. novembra 
pietnym aktom pri pomníku padlých hrdinov. 

Stará mama a I. svetová vojna
Moju rodinu ťažko poznačili dávne časy. V I. svetovej vojne padol na ukrajinskom fron-
te môj starký. Vojnový ošiaľ mu pretrhol najlepšie roky života. Mal iba 26 rokov. Zosta-
la po ňom vojnová vdova Terka a dve maličké deti - Jožko a Anka. Matke a sirotám na-
stali ťažké časy. Nebolo čo jesť, nebola strecha nad hlavou, bola len drina a služby. A do 
tých stará mama musela chodiť jedna za druhou, či  už po domoch, alebo pracovať na 
hospodárstvach u gazdov. Dokonca slúžila aj u miestneho notára. Roky pripravovala 
rôzne  liečivé mastičky, odvary, a tak uľahčovala život chorým ľuďom. Jej osobný život 
sa časom zlepšil, keď ju prijali za gazdinú u Skalošov, kde žila rodina s ťažko chorou 
matkou. Vojnovú vdovu aj s jej sirotami prijala rodina za svoju. Ich spoločné priateľstvo 
pretrvalo mnohé desaťročia. Terka z ťažko nasporených peniažkov dala syna Jožka 
(môjho otca) vyučiť u obuvníkovho majstra. To v tom čase nebolo možné len tak ľahko. 
Stará mama mala medzi ľuďmi dobrú povesť, a tak ju požiadala jedna rodina z vedľajšej 
dediny o opatrovanie  ťažko chorého príbuzného z Ameriky, ktorý bol pripútaný na 
lôžko.  Bola to nadľudská práca. Nik nevedel, kedy sa pán alebo Amerikán (tak ho ľudia 
volali)  zbaví svojho trápenia. A to trvalo deväť dlhých rokov. Za svoju svedomitú prácu 
jej odkázali malý domček. Maličký, ale ním získala pre seba a svoje deti strechu nad 
hlavou a nejakú pôdu na obživu. 
   Uprostred pekného námestia v Predajnej chodíme denne okolo pomníka padlých 
hrdinov I. svetovej vojny. Na mramorovej tabuli je menoslov padlých. Medzi nimi je aj 
meno Ján Dunajský, meno môjho starého otca. Venujme im, ale aj všetkým padlým 
hrdinom, kytičku kvetov a milú spomienku plnú vďaky.                       Anka Miklošková

OSUDY NAŠICH PREDKOV

15. september je pre nás najkrajší sviatok. V rímskokatolíckej cirkvi je  Sedembolestná 
Panna Mária patrónkou Slovenska. V našej obci Predajná máme krásnu kalváriu                  
s kaplnkou, kde každoročne slávime tento sviatok. Tento rok nám prialo počasie, slnieč-
ko svietilo a naši  farníci pripravili nádhernú slávnosť. Svätú omšu hosťoval a celebroval 
Mons. ICLic Rastislav Suchý, pán farár z Nemeckej. Dôstojne odslúžil svätú omšu, ktorú 
doplnil spevom zbor z Jasenia a Predajnej. Slávnosť bola o to krajšia, že čítanie z Evan-
jelia predniesla pani  starostka  Ing. Tatiana Čontofalská a starosta obce Jasenie, Ing. 
Marek Kordík, PhD. Myslím, že všetci veriaci mali nádherný duchovný aj pocitový zá-
žitok. K tomu prispeli organizátori, ochotní   ľudia, ktorí nádherne a veľmi vkusne vy-
zdobili kaplnku kvetmi a rôznymi plodmi ovocia a zeleniny. 
Všetkým veriacim dobre padlo pohostenie jasenských žien sladkými koláčikmi, kávou, 
čajom, ktoré boli veľmi dobré.                     Marcela Zodlová

Sedembolestná Panna Mária



Zvesti pre občanov

Pre Váš úsmev milý, hravý,
prinášam Vám kus zábavy.

Od východu až na západ, 
koronavírus vnukol nápad.
Od severu cez stred na juh, 

zažiarili farby dúh.

Zelienkavé, žltkasté, 
jarabaté, striebristé.

Jesto modré, farby kaki, 
aj firemné sú tiež znaky. 

Móda moru! Márna sláva, 
cena tíško sa schováva. 
Jedno uško, druhé uško, 
nasadíme svoje rúško.

Od nošteka až po bradu, 
pretŕčame tú parádu.

Môžeme vdýchnuť, vydýchnuť. 
Nedajbože v tom kýchnuť!

Obrovská je rýchlosť vzduchu! 
Môže vám zaľahnúť v uchu.
Z poisťovne nemáte nárok, 

ak vám urve ušný lalok. 

Nenechajte na náhody. 
Preštudujete rady, návody. 

Nie len vdýchnuť a vydýchnuť. 
Či do rúška smiete kýchnuť!

Na cenu tiež nehľaďte! 
Rýchlo rúško si nasaďte!

Do obchodu, do záhrady! 
Ja želám vám, buďte zdraví!

Ach, vydržte ešte chvíľku, 
pichneme vám injekcijku!
Najlepšie je predísť moru, 

dať si kalíštek humoru.
 Ján Fekiač

Za dedinou pri ceste, ktorá vedie do polí, sa po jej 
ľavej strane nachádza veľký močiar. V zime močiar 
zamrzne a vtedy sa po okolí rozlieha krik a smiech. 
Zamrznutá plocha je plná detí, ktoré sa až pri mesia-
čiku lúčia s obrovským klziskom, aby na druhý deň 
zase korčuľami brúsili hrubý ľad. 
Od jari sa z týchto končín hlásia iní obyvatelia. Večer 
čo večer tam majú žaby svoje koncerty. Ich žabie pes-
ničky sa rozliehajú doďaleka po predajnianskom 
chotári a tá časť nad cintorínom sa volá Tehelňa ale-
bo Tehelné pole. 
Tu začína môj prvý príbeh o malej žabke Kŕkulienke, 
ktorá skoro doplatila na svoju neposlušnosť. Stalo sa 
to takto. Malá žabka bývala so svojimi rodičmi na 
južnej strane močiara, odkiaľ na jeho opačnú stranu 
mladá  slečna sotva dovidela. Lebo bol taký veličizný. 
Kŕkulienka sa vždy zdržiavala blízko domova a nik-
dy sa od neho neodvážila odísť ani na dvadsať sko-
kov. Ale darmo, aj ju začalo zaujímať všetko nepoz-
nané, tak preto práve teraz prvýkrát porušila zákaz 
rodičov. A zdalo sa jej to také jednoduché. Hop na 
skalku, čľup do vodičky, hop na skalku, čľup do vo-
dičky,.. poskakovala, poskakovala až preskákala a 
preplávala ani sama nevedela ako ďaleko. Vodička 
bola príjemná a sloboda ešte viac. Veď sa cítila už ako 
veľká slečna. A to ešte decko, ktoré si vôbec neuvedo-
movalo nebezpečenstvo , ktoré na ňu mimo domova 
číhalo. Veď už len taký vodník, ktorého síce zatiaľ 
nikto nevidel, ale všetci verili, že v močiari má svoju 
veľkú moc. A nehovoriac o obrovských zlých žabia-
koch, ktorí malé žabky, ako je Kŕkulienka, strašia. 
Ale malej slečne to ani na um neprišlo, keď sa vydala 
na cestu. Voľkala si na slobode, hoci sa mesiačik už 
dávno stratil v úsvite rána a veľká oranžová guľa na 
nebi, väčšia ako najväčší pomaranč, sa už pregúľala 
do druhej polovice dňa. 
- Potrebujem si trochu oddýchnuť a vyhriať sa na sl-
niečku, - vzdychla si unavená žabka.
Chcela vyskočiť na veľkú skalu, ktorá jej prišla práve 
do cesty, no nie a nie na ňu vyskočiť. Skúšala to z 
jednej strany, z druhej tiež, ale námaha bola márna. 
Trochu si oddýchla a potom prudko vyskočila. 
- Hop, hop a už som tu, - potešila sa, keď pristala na 
plytkej skale. 
Kŕkulienka bol unavená a žiadalo sa jej oddýchnuť. 
Natiahla sa na bruško a vyhrievala si chrbátik. Po-
tom sa obrátila a nastavila aj bruško teplým lúčom 
slnka. Ale ani nepomyslela na to, čo vlastne svojím 
výletom spôsobila. Celá šťastná zo svojej slobody za-
čala na skalke poskakovať a vyspevovať. 
- Gúľajže sa, gúľaj, oranžová gulička, dnes je sama na 
výlete Kŕkulienka – žabička.-
Keď sa dosýta naskákala a naspievala, opäť si ľahla na 
bruško a unavená zaspala. Prisnil sa jej sníček a v 
tom sníčku tmavý  tieň. To už slniečko začalo za 
hory zapadať. Otvorila očká a neďaleko seba pri 

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, 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: október 2021

okraji skaly sa stretla s poh-
ľadom dvoch obrovských očí 
ozrutného žabiaka. To je na-
isto z tých, čo strašia malé žabky. A ten sa jej škeril 
zlovestne do malej tváričky. 
- Pomóóóc! – zakričala prestrašená, no tým len pri-
volala množstvo neznámych žabích očí
k sebe. Stíchla, dostala veľký strach a vtedy  si uvedo-
mila, čo vykonala. Z tejto skaly, pomedzi tieto hrozi-
vé oči, sa ťažko dostanem sama, pomyslela si zúfalo. 
Pokúsila sa o výkrik, ale slovo pomóóóc zaniklo v 
žabom zbore. A najväčší žabiak sa len škeril a škeril. 
Vedel totiž, že Kŕkulienka je veľmi vystrašená a ne-
zmôže sa ani na slovo. Očká jej behali sprava doľava, 
zľava doprava a pomoci nikde. Rozhodla sa tíško ča-
kať na nejaký zázrak. Veď jej ani nič iné neostávalo. 
Sedela tíško na kameni a slzičky jej stekali po zele-
ných líčkach. 
- Maminka, pomôž svojej Kŕkulienke, prosím, už ťa 
budem vždy poslúchať, - šeptom sľubovala, no nik ju 
nepočul. Čakala a čakala a do hrozných očí sa dívala. 
A čakali aj doma, že sa náhle žabka objaví. Začali sa 
obávať toho najhoršieho. 
- Kde len to neposlušné dievča môže byť... – lamen-
tovala mama žaba.
- Veď je taká malá, taká krehučká, sotva nám podrá-
stla. – 
- Treba zavolať žabiu políciu,-  povedal autoritatívne 
otec Kŕkuliak. 
- Daj s políciou pokoj, tí by nám už len pomohli!- 
skočila do neho žaba – mama. 
- Treba zavolať žabky – babky, tie vedia všetko a o 
všetkom, čo kde sa čľupne,- zamudrovala mama 
Kŕkulienky. 
A tak sa aj stalo. Žabky – babky okamžite boli v po-
hotovosti a začali plávať sem a tam, tam a sem mo-
čiarom, no márne. Aj tie sa vrátili naspäť bez Kŕku-
lienky. Len jedna žabka – babka sa z výpravy nevrá-
tila. Tá najmladšia, najbystrejšia a najrýchlejšia. Za-
tiaľ Kŕkulienka na veľkej skale drkotala zubami a 
neustále celkom tichučko opakovala, že už bude ro-
dičov poslúchať, že bude dobrá a nevzdiali sa od nich 
ani na desať skokov. Očká od plaču mala opuchnuté, 
ba narástli jej ako tej najväčšej žabe. Ešteže sa nevi-
dela. A tie odporne zvedavé žaby len a len na ňu vy-
vaľovali svoje okále. A ako sa ich len bála. 
   Zatiaľ na druhom konci močiara otec  Kŕkuliak, 
mama Kŕkula a žabky – babky neustále brázdili vody 
močiara, ale po Kŕkulienke akoby sa  zľahla voda. Už 
ani neverili, že dievčatko ešte niekedy uvidia. 
- Kŕkulienka! Kŕkulienka! – vykrikovali na všetky 
strany. 
Aj malá žabka výkriky začula. Premohla strach. Pod-
skočila na skale, až sa žaby na chvíľu vyplašili a svoje 
veľké okáliská skryli pod vodou. Kŕkulienka mávala 
rúčkami, ale pomoc bola príliš ďaleko, aby ju niekto 

uvidel. Vysilená sa opäť posadila na skalu, slniečko 
sa pregúľalo za hory a s ním aj jeho teplé lúče. Kŕku-
lienke začala byť zima. Celá sa triasla, maličká. V 
tom sa spoza skaly vynorila žaba, vypúlila najväčšie 
okále na svete a tie rovno na vystrašené dievčatko. 
Ale to ich ihneď nespoznalo, a tak sa vyľakalo, že od 
strachu tuho zatvorilo oči, aby ušlo prísnym očiam. 
Ale v tej chvíli jej napadlo, že tie oči pozná a skričalo:
- Ach, veď je to tetka Betka! – a rozosmiala sa. Bola 
šťastná, že vidí známu tvár. No radosť netrvala dlho. 
Kŕkulienka dostala spŕšku výčitiek od tetky Betky.  
Aj zlovestné žaby okolo poskákali od strachu do mo-
čiara. Ale všetkému býva koniec, aj výčitkám bolo. 
Tetka Betka sa usmiala  na Kŕkulienku, nastavila jej 
svoj veľký chrbát, skočila s ňou do močiara a vybrali 
sa na dlhú cestu domov. Dobrodružstvo žabky Kŕku-
lienky sa skončilo dobre, ale mohlo sa aj nedobre. 
Uvidíme, či sa malá žabka zo svojej zlej skúsenosti 
aspoň trochu poučila. To zistíme v ďalších  príbe-
hoch z močiara.                                   Anka Miklošková

Rozprávky z predajnianskeho chotára

Žabka Kŕkulienka



Čo nové v našej škole

Školský rok 2021/2022 je rozbehnutý. Ok-
rem výchovno-vzdelávacieho procesu 
máme zrealizovaných aj viacero aktivít.
V rámci environmentálnej výchovy v me-
siaci september žiaci piateho, šiesteho a 
siedmeho ročníka  pod vedením pána uči-
teľa Ramaja vypracovali zaujímavé projek-
ty na tému Liečivé, jedovaté a chránené 
rastliny. Žiaci sa zamerali hlavne na naše, 
ale aj cudzokrajné druhy rastlín. Najkraj-
šie projekty sú vystavené na chodbe. So 
zaostrením na environmentálnu výchovu 
v školskom klube pani učiteľka Homolová 
zorganizovala stretnutie s Ing. Kološtovou 
z NAPANTu. Žiaci sa dozvedeli o tom, 
ako sa zvieratká pripravujú na obdobie 
zimy a nedostatok potravy. 
V septembri si žiaci s pani učiteľkou Šan-
doryovou  v online priestore pripomenuli  
Európsky deň jazykov  v spolupráci so 
Štátnym pedagogickým ústa-
vom a Zastúpením Európskej 
komisie na Slovensku.  Sied-
maci a deviataci sa zúčast-
nili interaktívnych  works-
hopov prostredníctvom 
aplikácie ZOOM - virtu-
álne sa stretli s rovesník-
mi z iných škôl z celého 
Slovenska.  Workshopy 
sa zamerali na učenie 
cudzích jazykov (ta-
liansky, francúzsky), 
ale na-príklad aj slo-
venského jazyka zá-
bavnou formou. 
Siedmaci taktiež 
vytvorili pútavé plagáty na tému: 
Jazyky okolo nás. Zaujímavými aktivitami 
prenikli do tajov efektívneho a inovatívne-
ho vyučovania jazykov.
V predposledný septembrový deň si žiaci 
1. stupňa osvojili techniku čistenia zúb-
kov. Všetci chceme mať zdravý a žiarivý 
úsmev v duchu hesla: Kto chce zdravé 
zúbky mať, musí si ich umývať!

Začiatkom októbra 
pán učiteľ Ramaj zor-
ganizoval školské 
kolo  olympiády z 
techniky. Zúčastnili 
sa ho ôsmaci a devia-
taci. Úspešnými rieši-
teľmi boli N. Hraško-
vá, K.Kováčiková, S. 
Kosec, M. Fógel  z 8. 
triedy a S. Rosíková z 
9. triedy. Dve dievča-
tá z 8. triedy postúpili 
do okresného kola. 
Gratulujeme!
Žiaci ôsmeho a devia-
teho ročníka sa týž-
deň po olympiáde  z techniky zúčastnili 
olympiády zo slovenského jazyka a litera-
túry. Súťaž prebehla cez Edupage. 
Začiatkom októbra sa konali na strelnici 

Šimáň  Majstrovstvá SR v let-
nom biatlone s me-
dzinárodnou účas-

ťou. Z pretekov si ten 
najcennejší titul Maj-
ster Slovenska vo svo-

jich kategóriách od-
niesli: Ida Bevilaqua, Ján 

Kováč, Tomáš Šuhajda a 
Adela Liptaiová. Srdečne 

gratulujeme a prajeme ne-
konečné športové úspechy! 

Dňa 21.10.2021 sa škola za-
pojila do verejnej zbierky 

Hodina deťom.  Ďakujeme 
žiakom, kolegom  i obyvate-

ľom obce, ktorí finančne pris-
peli do Nadácie pre deti Sloven-

ska. Na účet tejto organizácie bolo odosla-
ných  odoslali 191,86 EUR.
V duchu pohybu a zdravia sa v škole  nie-
sol aj 22. október 2021. Pedagógovia a žia-
ci zrealizovali aktivity podporujúce zdra-
vý životný štýl.  Žiaci vytvorili prezentácie 
na danú tému, svoje poznatky využili pri 

tvorbe plagátov - potravinová pyramída, 
zdravá výživa. Súťažili vo vedomostnom 
kvíze o zdravej výžive. Diskutovali o príči-
nách, ktoré spôsobujú obezitu a ako jej 
predchádzať vyváženou stravou a špor-
tom. A športovali aj aktívne. V telocvični 
a na školskom ihrisku si žiaci zahrali rôz-
ne loptové hry.
Na  predposledný deň pred jesennými 
prázdninami členovia školského parla-
mentu spolu s pánom učiteľom Mistríkom 
naplánovali vyučovanie v maskách. Trie-
dy boli plné čarodejníc, stríg, čiernych by-
tostí, duchov. Žiaci sa inšpirovali americ-
kým sviatkom  Halloween. Už chýbali len 
vyrezané tekvice :-) a tma. 
Október je zároveň aj mesiacom, kedy si o 
niečo intenzívnejšie uvedomujeme, že 
máme starých rodičov, že potrebujú našu 
pomoc či našu spoločnosť, že ich môžeme 
potešiť... Niekedy stačí len úsmev. Žiaci 1. 
stupňa pripravili svojim starým otcom a 
starým mamám prekvapenie.  Prváci a 
druháci tvorili portréty, tretiaci písali listy 
a štvrtáci pripravili pozdravy. Recitátori z 
2. stupňa predniesli básne v miestnom 
rozhlase.  Tretiaci tvorili ešte aj v družine.  
Vyrobili netradičné magnetky pre svojich 
najmilších starých rodičov. 
Sme hrdí, že sme aj tento rok mohli aspoň 
čiastočne participovať na príprave Memo-
riálu Petra Roštára. 11. septembra 2021 sa 
v areáli školy uskutočnil 5. ročník volejba-
lového turnaja. Aj tento rok ho bravúrne 
zorganizoval Martin Bukovec s manžel-
kou Alenkou Roštárovou. Vzhľadom na 
neistú situáciu okolo pandémie nebolo 
zámerom organizátorov spropagovať 
športovú udalosť vo veľkom meradle. Vo 
volejbalových  zápasoch v priateľskej at-
mosfére  si teda zmerali sily len štyri druž-
stvá. Prvenstvo získal tím volejbalistov  z 
Jasenia. Srdečne gratulujeme!
                      M. Vaníková



Čo nové v našej škole

Poradili sme si 
Každému z nás život a každodenná realita 
prináša  do cesty nové situácie. Častokrát 
na prvý pohľad možno aj zložité a kompli-
kované. Vtedy človek hľadá riešenie a spô-
sob, akým z danej situácie vyjsť. V apríli 
tohto roku sme na nový školský rok zapí-
sali 6 žiakov do 1. ročníka. 
V zmysle školského zákona 
je minimálny počet na ot-
vorenie 1. triedy 11 žiakov.  
Prvýkrát v novodobej his-
tórii školy sme tak  v škol-
skom roku 2021/22 spojili 
na vyučovanie dva ročníky 
do jednej triedy. Šesť prvá-
kov sa ocitlo v jednej triede 
s druhákmi. Triedna pani 
učiteľka si delí vyučovacie 
hodiny tak, aby  sa stihla 

venovať aj jedným, aj druhým žiakom. 
Jedna skupina žiakov pracuje samostatne, 
kým druhej je vysvetľované učivo alebo 
poskytovaná spätná väzba na predchádza-
júcu samostatnú prácu. Efektivita hodiny 
závisí od výberu vhodných  metód vyučo-
vania a didaktického spracovania učiva. 
Žiaci sú v triede rozdelení na zóny. Každý 

ročník má svoj priestor. Vzhľadom na roz-
delenie triedy sme zakúpili a nainštalovali 
v nej ďalšiu tabuľu.  Obsahový  štandard 
predmetov prvého a druhého ročníka je 
daný. Spôsob, akým je realizovaný, je v ru-
kách pedagóga. Triedna učiteľka prvákov 
a druhákov Mgr. Maderová Ivana prijala 
novú pracovnú  výzvu  a počas prvých 

dvoch  školských mesiacov si 
našla spôsob práce so  žiakmi. 
Pravidelne komunikuje s ro-
dičmi. O úlohách, prebratom 
učive a výstupoch a výsled-
koch žiakov informuje cez 
Edupage. Raz mesačne reali-
zuje rodičovské združenia 
prostredníctvom aplikácie Mi-
crosoft Teams. Druháci sa  no-
vej situácii rýchlo prispôsobili 
a prváci zistili, ako funguje 
škola.         M.Vaníková

V priebehu októbra žiaci na hodinách slovenského jazyka a literatúry tvorili. 
Básne, vyznania, príbehy  venovali starým rodičom.  Uverejňujeme niektoré z nich.

Tomáš Šuhajda
Starký a starká
Starká, starký, rád vás mám,
s vami nikdy nie som sám. 
Keď mamička doma nie je,
radi sa vždy zasmejeme. 

Chránite ma, ako viete, 
aj keď som už veľký, stále to smiete. 

Prechádzky a záhrada, 
to je naša zábava. 
Starká a starký, rád vás mám, 
s vami si život  užívam. 

Moja stará mama
Počas môjho života sa okrem mojich rodičov o 
mňa najviac zaujíma moja stará mama. Volám ju 
familiárne starká. Je to mama mojej mamy. Moja 
starká býva v Brezne. Našťastie Brezno je blízko  a 
môžem s ňou byť často. 
Starká ma odmalička viedla k láske k prírode. Keď 
trávim víkend u nej, chodíme spolu na prechádzky, 
ba dokonca aj na túry s breznianskymi turistami. 
Starká ma naučila rozoznávať kvety, počúvať 
zvuky prírody a tiež ich vedieť odlíšiť. Okrem 
lásky k prírode ma starká vedie k pracovitosti. 
Pomáham jej pri varení a upratovaní. Keď som 
bola malá, starká ma nechala robiť aj tzv. 
nebezpečné činnosti, aspoň podľa mojej mamy, 
akými je krájanie či strúhanie. Moja stará mama 
ma vo všetkom podporí, je trpezlivá. Veľmi rada 
sa s ňou hrávam rôzne hry. 
Škoda, že nemôžeme spolu tráviť viac času, lebo 
stále pracuje, no spoločný víkend u nej mám za 
odmenu. Svoju starkú mám veľmi rada.            
                 Lea Cibuľová, 8. ročník

Vanessa Mičkyová
Starým rodičom
Starkých mám ja veľmi rada,
so všetkým im pomáham. 
Chodím k nim už odmala,
stále je to zábava. 

K starkým chodím veľmi rada,
kompóty nám radi varia. 
K tomu ešte koláče,
malinové, čokoládové 
a i chutné pagáče. 
Rada im s tým pomáham,
aj odmenu dostávam. 

Chodievame na prechádzky, 
niekedy aj na zmrzlinu.
Občas sa však strhnú hádky,
vyriešia ich medové oblátky. 

Bianka Beraxová
Starým rodičom
Najlepší jablčník na svete
pečie moja babička. 
Ja jej zato  pusu vždy dám na líčka. 
Babička Mariška má dobré srdiečko,
ja jej za to do vrecka dám 
vždy červené jabĺčko. 

Dedko, to je kutil veľký,
stále niečo vymýšľa. 
Neposedí ani chvíľku,
stále drží v ruke pílku. 
Rúbe drevo, píli strom,
až sa trasie celý dom. 
Veselo je s dedkom naším, 
vždy sa naňho veľmi teším. 

Moja stará mama
Hoci prežíva moja stará mama jeseň života, so svojím humorom mi vždy vyčarí úsmev 
na tvári a dobrú náladu. Život sa s ňou nemaznal. Sama vychovala štyroch synov. Jej 
vojenská výchova priniesla ovocie. Všetci jej synovia majú svoje rodiny, o ktoré sa vedia 
postarať a starkej teraz vracajú požičané. V čerstvej pamäti mám hlavne jej príhody, 
ktorými ma odmala prekvapovala. Vždy mi navarí všetko, čo chcem. Pamätám si, ako 
kuchyňa rozvoniavala domácimi pečenými buchtami plnenými slivkovým lekvárom. 
Mňam! Často som jej pomáhal zbierať jablká a hrušky a ona z nich piekla tie najchutnejšie 
koláče! Starká vždy dokázala všetko v kuchyni „zúžitkovať.“ Od malička sa o mňa starala. 
Občas sa naše názory nezhodujú, ale vždy ju rešpektujem a vážim si ju. Obdivujem je 
láskavosť a priateľský prístup takmer ku každému.  Marek Koštial, 8. ročník 



Športové zvesti

Celkové výsledky 
Slovenského VIESMANN  pohára

 v letnom biatlone 2021
Konečné poradie klubov: KB Predajná 2. m.
- žiacke kategórie: 1. m.
- mládežnícke kategórie: 14. m.
- seniorské kategórie: 1. m. 
Kat. žiačky A: Bevilaqua Ida 1. m., Jančová 
Zuzana 7. m.
Kat. žiaci A: Kazár Jerguš 2. m.
Kat. žiačky B: Kazárová Izabela 6. m., Ková-
čová Mia 7. m., Beraxová Lujza 16. m. Figlu-
šová Sára 19. m. 
Kat. žiaci B: Kováč Ján 2. 
m., Šuhajda Tomáš, 5. m.       
Kat. žiaci C: Podhorský 
Matej 3. m., Dobias Nikolaj 
František 4. m., Tkačenský 
Alex 11. m., Kostelník Kris-
tián, 13. m. 
Kat. žiačky C: Liptaiová 
Adela 3. m., Beraxová Ema 
7. m., Kučeráková Eliška 14. 
m. Tajbošová Emily 31. m.      
Kat. dorastenci B: Kostelník 
Richard 15. m.
Kat. muži A: Kostelník V. 2. 
m.

Majstrovstvá Slovenskej republiky 
v letnom biatlone 2021, 

40. ročník Memoriálu hrdinov SNP
Predajná 2. - 3. 10. 2021.

RÝCHLOSTNÉ PRETEKY
Kat. žiačky A: Bevilaqua Ida 2. m., 1. m. 
SVK, Majster Slovenska RP, Jančová Zuzana 
11. m., 10. m. SVK
Kat. žiačky B: Kazárová Izabela 4. m., 3.m. 
SVK, Kováčová Mia 11. m.,10.m. SVK, 
Figlušová Sára13. m., 12. m. SVK
Kat. žiaci B: Šuhajda Tomáš 2. m. 1. m. 
SVK, Majster Slovenska RP, Kováč Ján 9. m.,     
6.m. SVK
Kat. žiaci C: Podhorský Matej 4. m., 3. m. 
SVK, Dobias Nikolaj František 8. m., 7. m. 
SVK, Tkačenský Alex 13. m. ,12. m. SVK
Kat.  žiačky C: Liptaiová Adela 2. m. 2.m. 
SVK, Beraxová Ema, 14. m., 11. m. SVK, 
Kučeráková Eliška, 16. m., 13. m. SVK , Taj-
bošová Emily 27. miesto, 24. m. SVK
Kat. dorastenci B: Kostelník Richard 14. 
m.,12.m. SVK
Kat. ženy B: Bartalská Niňajová Dana 3. m.
Kat.  muži C : Trizna Viliam 3.m., Kostelník 
Eduard, 4. m. Paukovček Miloš  7. m.
Kat. prípravka žiaci – laserové zbrane: Bevi-
laqua Daniel 1. m.
Kat. prípravka žiaci – laserové zbrane: Bera-
xová Alica 1. m., Sčibranová Nela 2. m.

PRETEKY S HROMADNÝM ŠTARTOM
Kat. žiačky: Bevilaqua Ida 1. m., Majster 
Slovenska PHŠ, Jančová Zuzana 6. m., 
Kat. žiačky B: Kazárová Izabela 6. m., 5.m. 
SVK, Figlušová Sára 16. m., 15. m. SVK, Ko-
váčová Mia19. m.,18. m. SVK
Kat. žiaci B: Kováč Ján 3. m., 1. m. SVK, 
Majster Slovenska PHŠ, Šuhajda Tomáš 4. 
m., 2.m. SVK

Kat. žiaci C: Dobias Nikolaj František 4. m. 
3.m. SVK, Podhorský Matej 5. m., 4. m SVK,
Tkačenský Alex 13. m., 12.m. SVK
Kat.  žiačky C: Liptaiová Adela 1. m., Maj-
ster Slovenska PHŠ, Kučeráková Eliška 13. m., 
10. m. SVK, Beraxová Ema 15. m., 12.m. SVK, 
Tajbošová Emily 28. m.,25.m. SVK
Kat. dorastenci B: Kostelník Richard 16. m.,  
13.m. SVK
Kat. ženy B: Bartalská Niňajová Dana 3. m. 
Kat. muži C:  Kostelník Eduard 3. m., Trizna 
Viliam 5. m.

Kat. ženy A: Šavelová Stela 7. m.
Kat. ženy B: Bartalská Niňajová Dana 3. m.
Kat. muži C: Kostelník Eduard 3. m., Trizna 
Viliam 4. m., Paukovček Miloš 8. m. 

Majstrovstvá Maďarskej republiky s 
medzinárodnou účasťou 

v letnom biatlone, Galyeteto 11. 9. 2021

RÝCHLOSTNÉ PRETEKY
Kat.  žiačky A: Jančová Zuzana 3. m.
Kat.  žiačky B:  Figlušová Sára 4. m.
Kat.  žiaci B: Šuhajda Tomáš  3. m.
Kat.  žiaci C: Podhorský Matej 1. m., Schon 
Daniel 3. m., Tkačenský Alex 10. m.
Kat. prípravka žiačky Sčibranová Nela  5. m.

Majstrovstvá Českej republiky  
s medzinárodnou účasťou v letnom biatlone 

Bystřice pod Hostínem 18. – 19. 9. 2021

RÝCHLOSTNÉ PRETEKY
Kat. žiačky W 11: Bevilaqua Ida 2. m.
Kat. žiaci M 13: Kováč Ján 2. m. 
PRETEKY S HROMADNÝM ŠTARTOM
Kat.  žiačky W 13 Štulajterová Nela 2. m. 
Kat.  žiaci M 13: Kováč Ján 2. m. 
                                                      Kazár Marian

Dňa 19. 10. 2021 si ZO JDS Predajná naplánovala výlet do 
blízkeho okolia.  Svoj výlet sme začali vo Valaskej - časť 
Piesok, kde sme navštívili  unikátne múzeum o histórii 
baníctva a hutníctva na Pohroní – Hutnícky skanzen. Toto 
múzeum v prírode sa nachádza  na vápencovom brale Skalka. 
Pán Milan Štéc nás oboznámil s bohatou minulosťou výroby 
železa. Pozreli sme si podzemné železné bane s dobývacím 
zariadením, železiareň poháňanú silou vody zo 16 storočia, 
exponáty prvých spaľovacích motorov a vodných turbín, 
kaplnku, kováčsku dielňu. Z rozhľadne z výšky až 50 metrov 
sme mali pekný výhľad na okolie Valaskej a údolie Hrona.  
Naša cesta ďalej pokračovala do Hronca, kde sme si v Kolibe 
Groš pochutnali na kačacích hodoch a makovo-višňovej 
štrúdle. Zuzka Albertyová nás ponúkla výbornými 
vlastnoručne upečenými oblátkami. Náš výlet sme ukončili 
prehliadkou Národného biatlonového areálu v Osrblí.
  Ďakujeme našej predsedníčke Ing. Márii Boberovej za 
vybavenie a zorganizovanie tohto pekného výletu.
                                           Anna Čunderlíková

Zvesti pre občanov

SENIORI NA VÝLETE


