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Uznesenie z mimoriadneho

zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva obce Predajná, 

ktoré sa konalo dňa 19. 7. 2012

Dni obce Predajná 3.-5. augusta 2012
Dni obce Predajná boli odštartované piatkovým slávnostným ceremoniálom, počas ktorého bolo 
zrekonštruované Námestie Juraja Pejku odovzdané p. starostkou  Ing. Čontofalskou občanom 
do užívania. 
V sobotu sa  v skorých ranných hodinách, veď niektorí nadšenci už boli na stanovisku o 6.00 
hodine, začala súťaž vo varení kotlíkového guľáša. Do súťaže sa zapojilo  21 družstiev. Kvalitu 
guľáša hodnotila porota v zložení: Peter Sanitra, delegovaný za obec Predajná a štyria členovia, 
majstri Českej republiky z r. 2011 vo varení guľáša, manželia Bauzovci a Luptákovci. Najchutnejší 
guľáš navaril DREAM TEAM pod vedením p. Tokára. Na druhom mieste sa umiestnila skupina 
BABKA GROUP a tretie miesto získal p. GLEMBA – Kasíno Jasenie. Víťazom odovzdala ceny 
starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská a členovia poroty. 
Súbežne s varením guľáša prebiehali aj ďalšie súťaže. Súťažilo sa v jedení guľáša, pití piva, v 
jedení tyčiniek. Atraktívna bola aj súťaž o  najsilnejšieho muža a najsilnejšiu ženu Predajnej. 
Súťažiaci si v duchu fair-play zmerali sily a diváci sa zabavili.
 O niečo serióznejšia súťaž prebiehala na tenisových kurtoch v areáli školy, kde približne do 17.00 
hod. trval tenisový turnaj. Zúčastnilo sa ho 11 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. 
V jednej skupine bolo 5 a v druhej 6 súťažných dvojíc. V skupinách hral každý s každým na dva 
sety. Hráčov potrápilo horúce slnko, vypotili hektolitre potu,  ale súťaživá nálada našich, takmer 
domácich hráčov, priniesla druhé miesto p. Malčekovi Matúšovi a p. Kochanovi Michalovi. 
Od 14.00 hod. bola našim spoluobčanom v miestnej knižnici sprístupnená výstavka artefaktov 
z histórie a súčasnosti našej obce pod názvom Predajňania v minulosti. Vystavovala tu svoje  
výtvarné práce aj mladá nádejná umelkyňa Veronika Kršteníková. O podvečerný program sa 
postaral gajdoš Ľubomír Tatarka zo Slovenskej Ľupče a Ľudová hudba Viliama Didiaša zo Zvo-
lena. V nočnej zábave pokračovali takmer všetky vekové kategórie. Do tanca hrala skupina ZBM. 
Po dvadsiatej tretej hodine Ľuboš Ofúkaný odpálil veľkolepý  ohňostroj. 
Oslavy boli v nedeľu  ukončené slávnostnou svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole, ktorú 
celebroval kaplán farnosti Krištof Zontek.
Na záver sa chceme poďakovať všetkým tým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh osláv – p. sta-
rostke Ing. Tatiane Čontofalskej, členom kultúrnej komisie, p. Fekiačovi a Roháčovi, ktorí varili 
guľáš pre účinkujúcich a pre hostí, členom Jednoty dôchodcov, p. J. Fekaičovi, za peknú báseň, 
pracovníčkam obecného úradu, Veronike Kršteníkovej za poskytnuté  práce na výstavku, Mgr. 
Janke Hubačekovej za inštaláciu výstavky, Márii Molčániovej za pekné darčeky v podobe slad-
kých perníčkov s erbom obce, p. Kvetke Pindiakovej za chutné buchty. Tieto boli rozdané všetkým 
pracovníkom, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii a výstavbe nového námestia. A ostatným, ktorí 
akokoľvek prispeli k úspešnému priebehu osláv. Osobitné poďakovanie patrí sponzorom, ktorí 
prispeli finančnou pomocou alebo vecnými darmi.                                                       Božena Šulková
SPONZORI DNÍ OBCE PREDAJNÁ
Vecné dary: Hydináreň Zámostie, Ivan Vančo 
(SHR), Demeter Ondrej – Predos,  Demeter Ján – 
Hospodárske potreby, COOP Jednota, Švantnerová 
Jana, Čontofalský Miroslav, Nociar Jozef, Berčík 
Michal, Baboľ Jaroslav, Pocklanová Viera, Nagy-
ová Mária (SHR), Gilla Vladimír (Dolná Lehota) 
Finančné dary: BBSK, Dunajský Milan, Bober 
Ondrej, KOBEX s.r.o. B. Bystrica.

UZNESENIE č.60/2012
a/ OZ obce Predajná schvaľuje cenovú 
ponuku na ochranu STL plynovodu 
dodávateľom REMOS Zvolen v cene 
1746,00€.
b/ OZ obce Predajná schvaľuje cenovú 
ponuku firmy EUROVIA a.s. Košice na 
vykonanie spevnenia cesty smerom od 
OÚ k predajni COOP Jednota a k objektu 
bývalého CBA a to vo výške 6 160,26€ bez 
DPH. /V rámci projektu rekonštrukcie 
Námestia J. Pejku/
UZNESENIE č. 61/2012
OZ obce Predajná schvaľuje položenie 
betónovej dlažby pred a za budovou 
domu smútku v zmysle cenovej ponuky 
predloženej firmou EUROVIA a.s. Košice 
a to vo výške 10 201,918€ zo dňa 17. 7. 
2012.
UZNESENIE č. 62/2012
OZ obce Predajná schvaľuje nákup po-
žiarneho vozidla Š-706 OHZ za šrotovú 
cenu 1620,006.
UZNESENIE č.63/2012
OZ obce Predajná berie  na vedomie in-
formáciu starostky obce o poverení Mgr. 
Michaely Vaníkovej riadením Základnej 
školy s MŠ, do ukončenia výberového ko-
nania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s 
MŠ.
UZNESENIE č.64/2012
OZ obce Predajná vyhlasuje v zmysle § 
4 ods. 1 zák. Č.. 596/2003 Z.z. výberové 
konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 
ZŠ s MŠ v Predajnej. Prihlášku spolu s 
požadovanými dokladmi je potrebné 
doručiť do 23. 8. 2012 na podateľni Obec-
ného úradu obce Predajná a to do 10.00 
hod.
UZNESENIE č.65/2012
OZ obce Predajná žiada starostku obce v 
rámci úsporných opatrení zrušiť vystúpe-
nie skupiny SLOVAK TANGO.
UZNESENIE č.66/2012
OZ obce Predajná schvaľuje ukončenie 
prenájmu parcely KN-C č. 116/2 o výmere 
30m2 so ŽP a.s. k 31. 7. 2012.
UZNESENIE č. 67/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná uk-
ladá všetkým poslancom OZ zaoberať 
sa výberom vhodného miesta pre par-
kovanie vozidla OHZ.



ZVESTI PRE OBČANOV

V myšlienkach s Tebou som, Bože milý,
a s prosbou začať chcem v tejto chvíli.
Tajomne pozrieť chcem do dejín,
oznámiť rodákom z miest, dedín.

Odovzdať pozdrav im, kde všade sú po svete,
no rodostrom, jeho koreň, len tu im nájdete.
Plody tak prastaré nájdete vôkol nás,
sú číre, vzácne, niektoré ohlodal čas. 

Tu na námestí je aj mohyla Krista,
kde  láska hladká bôľov miesta.
Chlácholí, tíši frontového vojaka,
veď rodných jeho krv do zeme vsiaka.

Po čase nevôle zreli lány chleba.
Ich osivo zostalo nám i deťom nechať treba.
Predkovia túžili a snili lepšie žiť,
aj tieto ich plány chceme uskutočniť.

Otriasť však gruntami, zvykmi vrodenými
stretá sa s odporom, činmi nechcenými.
Preto chcem hold tu vzdať za veliké dielo,
tým, čo do práce sa chcelo takej púšťať.

Dnes sa tu odkryli piade zeme rodnej,
aby sa zaskveli do podoby novej.
Záslužná tých práca a ochota veľká,
zmenila Námestie Juraja Pejka.

No pri piesňach, veršoch od poeta Pejku
cítim žiaľ so smútkom a clivotu veľkú.
Zamyslieť sa nad odkazom tej našej dediny,
priniesť k piesni činnosť – „Predanské hodiny.“

Odbíjali smutne, ale predsa išli.
Zvony sa hojdali, zvonára tiež našli.
Chýba šum remeníc a tikanie riečíc,
nevonia biely prach rotujúcich mlyníc.

Mĺkne spev prepelíc z vlniacich sa lánov,
ich zlatisté plochy vymizli z hektárov.
Privreté sú knihy, prerušené dejstvá,
odišla réžia, v sále nik netlieska.

Námestie je čisté, vidieť smery ulíc,
jasné sú cestičky, čo viedli do pšeníc.
Na smer do cudziny, tú prerobiť novú.
Vytvoriť miestečko pre Poničanovú.

Cudzinca tu vítať v malebnej krajine,
ukázať fortieľ  prác v našej domovine.
Tajomstvá objaviť zatuchnutých jaskýň,
tok žriedla vyčistiť zo sihote svätýň.

Práce sú známe, len či budú zdroje,
na pomoc čakajú riečkam mosty troje.
Diela však hotové trpia od prázdnoty,
víťazný gól vsietiť, niet snahy, ochoty.

Zmenil sa vzhľad, účel i celé námestie,
že Táničku máme, to je naše šťastie!
Chcel by vyryť vďaku do dlažby v kronike,
Druh a spôsob urč, Ty, ktorý  si najvyššie!

Mal by však oceniť obetavú prácu,
všetkých tých, čo prejavili chuť, ochotu nejakú.
Musí znať, vysušiť ľúbe detské slzy,
započať im sníčky maľovaním tvárí.

Nesmie chýbať láska, bez tej by to nešlo.
Pre mená sponzorov musí tam byť miesto.
Príjemná ponuka starkému, babičke
so sviežim vetríčkom na čistej lavičke. 

Nech vody dáždikov zmyjú pasivitu,
preberú, udržia myseľ triezvu, čistú.
Prostriedky detských hier, životnosťou svojou
nech sa nerušia rozkošou ničivou. 

Pod erbom predanským zlatom vyšijeme,
monogramy všetkých, čo im ďakujeme.
Za stavebný dozor, neustálu pomoc.
riešenie ťažkostí, ktorých stále je dosť.

Za návrh a projekt, za práce a stroje,
za žliebky vodárom, aj svit elektrikárom.
Poďakovať treba za kritické body
i slová uznania, ktoré sem-tam padli.

Tiež úmornú prácu v obci počas roka
v uliciach, pri zberoch, aj vôkol potoka.
Príjemnejší pohľad, chotár pekne čistý,
udržujú pre nás naši aktivisti.

Oslavám v začiatku prajem veľa zdaru,
výborné guľáše a skvelú náladu.
Nášmu osadenstvu v dome spoločenskom,
vďaka za obsluhu a úctu k hosťom.

Mnoho je činností hodných pre pochvalu.
No ja, mimo slova, právomoc mám malú.
Tak pri dobrom zdraví z vrchu Kalvárie,
ďakujeme aj Pánu Bohu, tiež Panne Márie.

V piatok 3. augusta 2012  popoludní sa  začali 
zhromažďovať na námestí ľudia. Starší, mladší, 
najmenší. Postávali v chládku pod lipami, v 
tieňoch domov a stavieb, veď bolo mimoriadne 
teplé popoludnie. Očividne na niečo čakali a 
dočkali sa. 
   Pred pätnástou hodinou už väčšina z nich 
zaujala miesta na novučkých  lavičkách. Nastala 
očakávaná chvíľa a spevácky zbor Lipka z Va-
laskej odštartoval pre nás všetkých významnú 
udalosť – otvorenie vynoveného Námestia Ju-
raja Pejku. Po úvodnej piesni sa ujal slova Ľuboš 
Ofúkaný. Najskôr privítal hostí – pani starostku 
Ing. Tatianu Čontofalskú, riaditeľa firmy Euro-
via a.s. Košice závod Zvolen Ing. Tibora Fuchsa, 
stavebný dozor Ing. Jána Lendackého, architekta 
projektu Ing. arch. Ondreja Bobera, projektan-
tov Ing. Štefana a Martu Hlavatých, poslancov 
VÚC, starostov a starostky okolitých obcí a 
všetkých ostatných prítomných. Po privítaní 
predniesol svoju báseň p. Ján Fekiač. Za ním 
sa už slova ujala naša pani starostka. Vo svo-
jom príhovore pripomenula, že cesta k tomu-
to výsledku nebola jednoduchá. Poďakovala 
všetkým, ktorí sa o toto dielo pričinili, ale aj 
občanom za trpezlivosť pri stavebných prácach.  

To už vedľa nej čakali dievčatá s krásnou „predajnianskou stuhou“ a jej prestrihnutím bolo námes-
tie slávnostne otvorené. Nasledovalo posvätenie námestia p. kaplánom Krištofom Zontekom. A ne-
zaostala ani obloha. Niekoľkými dažďovými kvapkami pokrstila nové dielo. Slávnostný ceremoniál 

ukončili piesne vysokej umeleckej úrovne v podaní speváckeho 
zboru Lipka.
   Ale to ešte nebolo všetko. Týmto aktom sa zároveň začali Dni 
obce Predajná. Stalo sa už tradíciou, že piatok patrí deťom. Tie 
už dávno pred oslavou pobehovali po novom námestí a boli 
krásne vyzdobené a vymaľované. O pestrofarebnú výzdobu ich 
tváričiek sa postarala p. Klaudia Tokárová. No a potom prišlo 
milé prekvapenie - chodúľové divadlo Maska zo Zvolena pred-
viedlo vtipné predstavenie Cirkus obludárium.  Herci svojimi ob-
rími postavami v maskách deti nielen zabávali, ale ich aj poriadne 
vystrašili. Bolo to milé a nezvyčajné. Z námestia určite odchádzali 
spokojné nielen deti, ale spokojní boli aj ich rodičia a starí rodičia. 
   Novému námestiu prajeme veľa pekných akcií, oddychujúcich 
spoluobčanov, veľa príjemných posedení na lavičkách, hier na 
nových preliezačkách a hlavne dlhú životnosť.          
                Mgr. Viera Morová
Slávnostného otvorenia Námestia Juraja Pejku sa zúčastnili 
hostia, ktorých pozvala p. starostka Ing. Tatiana Čontofalská: 
poslanec NR SR a primátor mesta Brezno Ing. Jaroslav Demian, 
riaditeľ závodu Stred Eurovia Košice Ing. Tibor Fuchs, autor pro-
jektu Ing. arch. Ondrej Bober, stavebný dozor Ing. Ján Lendacký, 
projektant Ing. Štefan Hlavatý, projektantka Ing. Marta Hlavatá, 
poslankyňa VÚC MUDr. Eva Wolframová, poslanec VÚC Ing. 
Dušan Švantner, stavbyvedúci Štefan Bronček, predseda okresného 
výboru strany Smer Ján Račák, starostka obce Jasenie Elena 
Kordíková, starostka obce Ráztoka Zuzana Vaníková, starosta 
obce Podbrezová Mgr. Ladislav Kardhordó, starosta obce Nemecká 
ThDr. Jozef Murín, starosta obce Horná Lehota Vladimír Bušniak, 
zástupkyňa ZŠ s MŠ Predajná Mgr. Michaela Vaníková. Predseda 
BBSK Ing. Vladimír Maňka svoju neúčasť ospravedlnil pracovnou 
vyťaženosťou.

Záverom poslancom, 
hlavne pani starostke našej, 
veľa zdravia prajem.

                     Ján Fekiač: 

Námestiu
Za deti, seniorov aj za tinedžerov,

za smutných, veselých, 
tichých aj rebelov.

Máme nové námestie



ZVESTI PRE OBČANOV

Z histórie obce  
Dňa 29. augusta 1944 po prekročení sloven-
ských hraníc nemeckým vojskom vydal podp-
lukovník generálneho štábu  Ján Golian  rozkaz, 
aby jednotky slovenskej armády kládli fašistom 
odpor. Začalo SNP. Tento rok si pripomíname 
68 rokov odvtedy, ako Slováci otvorene a oz-
brojene vystúpili proti fašistickému Nemecku. 
Na zlomových udalostiach participovali aj oby-
vatelia Predajnej a okolitých dedín. 
  Od roku 1939 pôsobil na strednom Slo-
vensku aktívny protifašistický odboj, ktorý 
si tu vytvoril širokú ilegálnu organizačnú 
sieť. Do ilegálnej činnosti sa zapájali aj oby-
vatelia okresu Brezno. V marci 1944 prišiel 
K.Šmidke na Horehronie, aby oboznámil 
odbojových pracovníkov so smernicami V. 
ilegálneho ÚV KSS o príprave celonárod-
ného ozbrojeného povstania proti fašizmu. 
Pred vypuknutím SNP obyvatelia Horehronia 
podporovali činnosť partizánskych oddielov 
v Nízkych Tatrách a v Slovenskom rudohorí. 
Vynášali muníciu do partizánskych táborov, 
vyzbrojovali dobrovoľníkov,... Z Predajnej sa k 
povstalcom pridalo osem mužov – Jozef Krá-
lik, Ján Mesiarik, Jozef Glemba, Rudolf Bartoš, 
Emil Kordulič, Stanislav Kordulič,  Štefan Pa-
vol Beraksa a Vojtech Čunderlík. Kľúčovými 
miestami povstalcov bola Latiborská hola, a 
Jasenská (Kyslá) dolina. Po vypuknutí SNP 
sa dediny Predajná a Jasenie stali súčasťou 
základného operačného priestoru Brezno - 
Banská Bystrica- Zvolen s krycím názvom 
„Zuzana“. Dňa 25. októbra 1944 sa pred doli-
nou Bystrô v Dubovej zrazili vlaky naložené 
potravinami a spotrebným tovarom. Oby-
vatelia okolitých obcí (aj Predajnej) využili si-
tuáciu na zásobovanie. V tento deň sa väčšina 
obyvateľov ukryla pred blížiacou sa nemeck-
ou armádou do hôr. Na druhý deň ustúpili 
povstalecké jednotky do Nízkych Tatier. Jedna 
z únikových ciest viedla aj cez obec Jasenie. 
Po nich prišli do Predajnej nemecké vojská. 
Veliteľstvo si zriadili v miestnej ľudovej škole. 
Obyvatelia sa vrátili z hôr do svojich domovov. 
Nemci im vydali zákaz vychádzania po 19. 
hodine. Nemci vysielali za partizánmi do hôr 
hliadky. Podarilo sa im chytiť a zastreliť par-
tizánov z Jasenia Štefana Peťku, Jozefa Bučku a 
Jaroslava Kosca.  Partizánom sa však aj naďalej 
darilo prerušovať dopravu  na železničnej trati 
medzi Lopejom a Predajnou (6. november, 25. 
november, 28. december a 10. január). V noci z 
26. na 27. januára 1945 partizáni podmínovali 
železničnú trať južne od píly v Predajnej. Vý-
buch vykoľajil 70 vagónov s nemeckými tanka-
mi. Na Štedrý deň boli v hostinci u Františka 
Prístaša zastrelení dvaja nemeckí vojaci. Hro-
zilo, že obec bude vypálená. K tomu nedošlo. 
Majiteľa hostinca zatkli a dom podpálili. 
  Začiatkom marca sa Predajná dostala do de-
lostreleckej paľby sovietskej armády. Nemci 
postupne obec opúšťali. 21.marca 1945 bola 
Predajná oslobodená.
(Spracované podľa monografie obce Predajná 
autorov Hronček P., Lokša M., Maliniak P. a 
kolektívu)

 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
 Tlačová správa: 
 Kto sa bojí jasných a transparentných pravidiel? 

Bratislava – 11. septembra 2012 – Združenie miest a obcí Slovenska konštatuje, 
že samosprávy sú zodpovedné za oblasť základného a stredného školstva vrátane 
školských zariadení a podporuje novely školských zákonov, ktoré budú prerokované 
na najbližšej parlamentnej schôdzi.
   Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a 
novela zákona o odbornom vzdelávaní vnášajú jasné a transparentné pravidlá financo-
vania škôl a školských zariadení. Podporujú princípy efektívneho manažérstva, subsid-
iarity a priamej zodpovednosti volených predstaviteľov samosprávy a občanov miest a 
obcí v oblasti školstva. 
Mestá, obce a verejné školy sú atakované neoprávnenými a často vymyslenými nárokmi 
neštátnych zriaďovateľov škôl a ich krúžkov záujmovej činnosti. Cez nekontrolovateľné 
zvyšovanie počtov zapísaných detí dochádzalo k tunelovaniu verejných rozpočtov. 
Nároky na financie pre neštátnych poskytovateľov školských služieb, ktorých počet na 
Slovensku prevyšuje priemer  EÚ a navyše namiesto vzdelávania a výchovy preferujú 
financovanie voľno časových aktivít, spôsobujú dlhodobé znižovanie zdrojov nielen na 
chod verejných materských škôl, školských jedální, základných umeleckých škôl, ale aj 
na modernizáciu a obnovu základných škôl vo všetkých sídlach Slovenska. 
Neštátni zriaďovatelia nemôžu očakávať, že rozpočty samospráv uspokoja v plnom roz-
sahu ich finančné predstavy o vlastnom „biznise“. Jednoducho preto, lebo samosprávy 
majú zodpovednosť za celý školský systém na svojom území, za verejné školy, za ich 
výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu. Sme si vedomí, že po prijatí týchto zákonov 
bude potrebná dohoda medzi obcami, dohoda s prevádzkovateľmi a zriaďovateľmi 
školských zariadení. 
      ZMOS zároveň odmieta tvrdenia o tom, že samosprávy účelovo zadržiavajú peniaze 
školám. Mestá a obce prevzali na seba bremeno rekonštrukcií a celkovej modernizácie 
škôl v hodnote niekoľko stoviek miliónov Eur. Viac ako 900 projektov zrealizovali cez 
fondy EÚ, niekoľko desiatok škôl a školských zariadení najmä v Bratislavskom kraji 
bolo zmodernizovaných z vlastných zdrojov a úverov týchto miest a obcí, nie škôl. Aj 
tieto prostriedky sú súčasťou financovania regionálneho školstva.  Deje sa to aj preto, 
že výchovu našich detí si mestá a obce vážia ako svoje poslanie a nie ako svoj biznis. 
Zverejnené informácie aktivistov iniciatívy „Nie je nám to jedno“ o tom, že „ vo viac 
ako 500 slovenských obciach, ktoré sú v nútenej správe, budú tieto prostriedky použité 
na dlhovú službu. Deti, mládež, rodičia tak zostanú na konci zoznamu potrieb a povin-
ností samosprávy“ sú klamstvom, demagógiou a zavádzaním verejnosti. Pravdou je, že 
za súčasnej ťažkej finančnej situácii sú reálne v nútenej správe 3 samosprávy.  
            Jozef Dvonč, predseda ZMOS

JOGURTOVÝ KRÉMEŠ
SUROVINY: lístkové cesto 270g
PLNKA 1: 3 vanilkové pudingy * 1 l mlieko * 7 PL 
kr. cukor * 250g biely jogurt 
PLNKA 2: 500g biely jogurt * 3 vanilkové cukry 
180 ml šľahačková smotana * 1 stužovač * piškóty, 
čokoláda
POSTUP:  Lístkové cesto  rozvaľkáme na veľkosť 
plechu, popicháme vidličkou, upečieme pri  teplote 
200 stupňov. Pečieme  cca 8-10 min.

Plnka 1: Z mlieka, kryštálového  cukru a pudingových práškov uvaríme hustý pu-
ding, necháme 1-2 min postáť a hneď vmiešame biely jogurt. Horúci krém natrieme na 
upečené cesto. Pracujeme rýchlo, aby sa dal dobre rozotierať. Hneď poukladáme piškóty.
Plnka2: Najskôr si vyšľaháme šľahačku so stužovačom a potom už iba primiešame 
jogurt s vanilkovým cukrom. Ak by  plnka bola málo sladká, dosladíme práškovým  
cukrom. Natrieme na piškóty. Nakoniec nastrúhame čokoládu. Dobrú chuť!

RECEPTÁR



ZVESTI PRE OBČANOVČO NOVÉ
v našej škole

Personálne obsadenie  
ZŠ s MŠ Predajná

Riaditeľ pre ZŠ: Mgr. Michaela Vaníková
Zástupca pre ZŠ: Mgr. Alena Žugecová 
Zástupca pre MŠ: p. Ružena Smolová
Výchovný poradca: p. Mária Kováčiková
Vedúca šk. jedálne: p. Martina Babková
Oddelenie PAM: p. Františka Biacovská

Triedy a triedni učitelia v ZŠ:
1. trieda Mgr. Oravkinová  Miroslava
2. trieda Mgr. Homolová Iveta
3. trieda Mgr. Kohoutová Želmíra
4. trieda Mgr. Maderová Ivana
5. trieda Mgr. Mistrík Maximilán
6. trieda Mgr. Horvát Jozef
7. trieda Mgr. Rusnáková Jana
8. A Mgr. Vaníková Viera
8.  B p.     Kováčiková Mária
9. trieda Mgr. Bovanová Anna

Učitelia v MŠ:
Mgr. Janka Kleskeňová
Mgr. Stanislava Michalková
p. Alexandra Vaníková
 
Vychovávateľky v ŠKD:
Bc. Zuzana Hrončeková
p.   Mária Skladaná

Školníčka: p. Romana Eremiášová

Kuchárky:
p. Kvačkajová Marta, p. Hôrčiková Elena, 
p. Giertlová Anna

Upratovačky: p. Elena Kubová, 
p. Želmíra Šagátová, p. Katarína Fógelová

Na slovíčko...
V Základnej škole s materskou školou v Predaj-
nej pôsobím 13 rokov. Mojím prvým školským 
rokom bol školský rok 1998/1999. Začínala som 
na pozícii učiteľa slovenského jazyka a literatúry 
a dejepisu. Prvý rok v práci mám v živej pamäti 
aj dnes. Čas strávený nad prípravami do školy 
sa mi stonásobne vrátil. Deti z našej školy boli v 
mojich očiach úplne geniálne a úžasné. Ich záu-
jem o históriu a bezprostredná komunikácia ma 
úplne dostali.  Taký skvelý  pocit sa dá prežiť len 
raz.  Po návrate z materskej dovolenky sa situácia 
mierne zmenila. Nadšenie žiakov  opadlo a život 
sa dostával do stereotypných koľají. Z mierneho 
stereotypu ma vytrhla ponuka pána riaditeľa, 
a tak som   v školskom roku 2010/2011 začala 
vykonávať funkciu zástupcu riaditeľa. Spolupráca 
s ním mi umožnila profesionálne rásť v oblasti  
vedenia školy. 
...a potom prišiel 18.júl a odvtedy som zvažovala, 
či sa prihlásim do výberového konania na pozíciu 
riaditeľa školy.  V živote som nič zložitejšie 
neriešila. Na jednej strane podpora kolegov a 
verejnosti, za čo som vďačná, na strane druhej 
pocit zodpovednosti, nové výzvy a opäť nový 
začiatok. Výberového konania som sa 30. augus-
ta  zúčastnila a 3. septembra som otvárala nový 
školský rok ako riaditeľka školy. 
Podmienkou účasti na výberovom konaní bolo 
vypracovanie koncepcie rozvoja školy.  Musím sa 
priznať, že vízie a zámery, ktoré som predložila, 
neboli len moje. Sú výsledkom spolupráce s 
bývalým pánom riaditeľom školy, s človekom, 
ktorého si mimoriadne vážim a cením nielen pre 
jeho odborné, ale hlavne ľudské vlastnosti.  Pri vy-
pracovaní koncepcie som brala do úvahy rodinný 
charakter školy, prostredie, ktoré nás obklopuje 
a bezpečnosť žiakov. Navrhujem zlepšovať prácu 
v štyroch oblastiach. Prvou oblasťou je výchov-
no-vzdelávací proces, druhou oblasťou je per-
sonálna oblasť, treťou oblasťou je spolupráca 
s verejnosťou a rodičmi a štvrtou  oblasťou je 
materiálno-technická základňa a financovanie.
To, čo dôverne poznám, je pedagogický proces. 
V tejto oblasti navrhujem:
a) Vyprofilovať charakter školy – keďže sme 

súčasťou regiónu ohraničenom Nízkymi Ta-
trami a Slovenským rudohorím, myslím, že ab-
solvent našej ZŠ by mal dôverne poznať región, 
kde žije. Mojím zámerom je systematicky 
rozvíjať a zapracovať prierezovú tému region-
álna výchova do učebných osnov a následne do 
praxe. 

b) Podporovať zdravý životný štýl žiakov. Mys-
lím, že tento fenomén je zároveň spoločenským 
trendom.  Zdravý životný štýl rovná sa zdraví 
žiaci. Počítače a televízia sú prioritou našej 
mladej generácie. Dôležité je však  uvedomiť 
si, že pohybu majú deti naozaj málo. Možno je 
táto téma i o to aktuálnejšia, že letné olympi-
jské hry odkryli, či len poodhalili situáciu v 
slovenskom športe. Nevravím, že by sme mali 
ísť okamžite cestou talentov, skôr mám na 
mysli, aby žiaci získali základné kompetencie z 
telesnej výchovy. V aplikácii na naše podmien-
ky to znamená ponúknuť žiakom záujmové 
útvary so športovým zameraním, organizovať  
aktivity takéhoto  charakteru predmetovými 
komisiami a metodickým združením v priebe-

hu školského roka.  Zvýšiť účasť  žiakov na 
športových súťažiach. 

c) Viesť žiakov tak, aby na konci štúdia boli 
schopní samostatne riešiť úlohy zodpoveda-
júce ich veku a potrebám pre ďalšie štúdium 
(riešenie stresových situácií, problémov, vypra-
covanie projektov), podporovať organizačné 
zručnosti a viesť ich k zodpovednosti za im 
zverenú akciu.

d) Podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti 
na všetkých hodinách. Zvyšovanie čitateľskej 
gramotnosti  znamená schopnosť zapamätať si, 
pochopiť a reprodukovať text.

e) Trendom zamestnávateľov je zvyšovanie náro-
kov na svojich zamestnancov. Preto si mys-
lím, že  každý rodič ocení, keď je o jeho deti 
postarané i v čase prázdnin, hlavne letných. 
Tu vidím možnosť a rezervy v práci školského 
klubu. Navrhujem realizovať denný tábor, čím 
by sme zabezpečili deťom zmysluplné vyplne-
nie voľného času, zabezpečili ich bezpečnosť a 
zároveň vyšli v ústrety zamestnaným rodičom. 

f) Skvalitniť výučbu anglického jazyka.
g) Zapájať žiakov do vedomostných súťaží a 

olym-piád, čím sa podporí vzťah k predmetu, 
rozvoj vedomostí a  rozvoj sociálneho správa-
nia.

h) Vypracovať systém odmeňovania žiakov, ktorí 
pri polročnej a koncoročnej klasifikácii dosia-
hnu priemer 1,00.

i) Viesť žiakov k tomu, aby si uvedomili význam  
komunikácie s rodičmi. 

Ďalšou oblasťou je personálna oblasť. Z nej vy-
berám:
a) Práca so žiakmi vyžaduje od pedagógov 

celoživotné vzdelávanie. Je neoddeliteľnou 
súčasťou práce pedagogického zamestnanca 
školy, pretože výdobytky vedy a techniky 
nedovoľujú zamestnancom stagnovať. Rôzne 
formy vzdelávania – workshopy, besedy, 
brainstorming je možné zabezpečiť priamo 
na pôde našej školy a zároveň je nevyhnutné 
podporovať kontinuálne vzdelávanie peda-
gogických  zamestnancov, čím si zvyšujú vlast-
nú kvalifikáciu.

b) Absolvent ZŠ má nadobudnúť kompetencie v 
cudzom jazyku. Tu vidím možnosť zamestnať 
odborníka na výučbu anglického jazyka, t.j.  
pedagogického zamestnanca, ktorý ukončil 
štúdium angličtiny na FHV, resp. filozofickej 
fakulte. 

Treťou oblasťou je spolupráca s rodičmi
a) Škola by mala byť otvorená verejnosti a na-

klonená spolupráci s rodičmi. Chceme dať 
rodičom možnosť prísť a overiť si kvalitu 
vyučovacieho procesu napr. na dni otvorených 
dverí.

b) Navrhujem i možnosť prezentácie triednych 
kolektívov raz do roka pred svojimi rodičmi.

c) Osvedčila sa nám aj  spolupráca s rodičmi ako        
s vedúcimi našich záujmových útvarov.

Oblasť materiálno-technická a financovanie
Zrekonštruovaná budova školy, plastové okná, 
podlahy v triedach, sklad učebníc, kuchynka 
– za bývalého p. riaditeľa sa vytvorili takmer 
dokonalé materiálno- technické podmienky.  
Viem, že v tejto oblasti mal p. riaditeľ ešte plá-
ny – nová palubovka v telocvični  a zmoderni-

zovanie školského areálu. V súvislosti s tým, 
čo som povedala o zdravom životnom štýle 
vidím aj možnosť vybudovania multifunkčného 
ihriska v areáli školy. Samozrejme, vyvstane tu 
otázka financií. Tu už nestačí byť len pasívnym 
prijímateľom dotácií zo štátneho rozpočtu. 
Moja činnosť by mala  spočívať aj v získavaní 
finančných prostriedkov formou dotácií z fon-
dov EU alebo formou sponzoringu, ktorý  začína 
predstavovať významný zdroj finančných pros-
triedkov. V závislosti od dostatku financií je 
možné modernizovať zariadenie MŠ,  školskej 
kuchyne a ZŠ – vybavenosť modernými didak-
tickými pomôckami.
 Týmto koncepčným zámerom máme v úmysle 
nadviazať na tradičné hodnoty našej školy, 
rozvíjať jej silné a pozitívne stránky  a zároveň  
eliminovať jej slabé stránky. Žiakom chceme aj 
naďalej ponúkať kvalitné vzdelanie s dôrazom na 
podporu využitia vlastnej invencie a logického 
myslenia. Verím, že spoločným úsilím a spolu-
prácou s kolegami, sa nám podarí zvýšiť úroveň 
Základnej školy s materskou školou v Predajnej a 
vytvoriť tak školu schopnú konkurovať školám z 
blízkeho okolia.       Mgr. Michaela Vaníková



ZVESTI PRE OBČANOV ČO NOVÉ
v našej škole

        Ten čas je,      
   žiaľ, už 

       za nami...
Svet krásny býval,

keď z okna som sa díval
len nevinnými očami....

Ten čas je, žiaľ, už za nami.
Svet krásny býval,

v ňom smial som sa a sníval,
v ňom trpel som, aj miloval,

aj smútil, aj sa radoval.
(Autor textu: Ján Štrasser)

...je to tak. Čas strávený s p. riadi-
teľom Roštárom je, žiaľ, už za nami. 
Odišiel akosi prirýchlo a nečakane. 
Od poslednej rozlúčky ubehlo už 
niekoľko týždňov. Pocit zo straty 
vzácneho človeka je však stále silný. Aj 
napriek tomu, že ma s ním nespájalo 
rodinné puto, chýba... Nedokážem si 
ani predstaviť, ako musí chýbať jeho 
najbližším. Múdry čas zahojí rany a 
odfúkne bolesť. Verím, že raz si my 
všetci, ktorí sme ho poznali, dokážeme 
spomenúť na chvíle strávené v jeho 
spoločnosti  s úsmevom na tvári. A 
poznalo ho veľa ľudí – minimálne 
niekoľko generácií žiakov a ich 
rodičov. Pri tejto príležitosti by som  
mohla  bilancovať a menovať výsled-
ky jeho práce. Nebudem. Tí, ktorí ho 
poznali, tí, ktorí s ním spolupraco-
vali,  žiaci, ktorých učil a dokonca i  
rodičia, s ktorými prišiel do kontaktu, 
všetci majú vytvorenú svoju mienku. 
Majú vlastný názor a nejakú tú spo-
mienku na svojho učiteľa telesnej 
výchovy, riaditeľa, kolegu, kamaráta, 
človeka... Žiaľ, nemal dosť síl, aby svoj 
boj vyhral. Ukončil školský rok a do 
práce chodil aj v júli. Zúčastnil sa ešte 
prvého zasadnutia novozvolenej rady 
školy, riešil žiadosť rodičov z mater-
skej školy a mňa posielal na dovolen-
ku. Poslúchla som. Len keď som sa 
vrátila, už som sa s ním nestretla. 
Nepočkal. Odišiel. Ostalo len prázdne 
miesto. Sviečka na stole. Strach zo 
septembra. Výčitka, že som sa nestih-
la poďakovať a rozlúčiť. Lúčim sa teda 
dnes a ďakujem za dôveru.
Zbohom, pán riaditeľ a drž nám 
zhora palce! 
                      Mgr. Michaela Vaníková

Rozlúčka s deviatakmi
Prihováram sa dnes k vám, dovolím si tvrdiť, za všetkých rodičov, ktorým v školskom 
roku 2011/2012 jeho dieťa ukončilo deviaty ročník základnej školy. Našim veľkým ra-
tolestiam sme chceli pripraviť rozlúčku so základnou školou, na ktorú by s radosťou 
spomínali. A myslím, že sa to podarilo. K tomu nám dopomohli aj samotní deviataci, 
samozrejme vedenie ZŠ, náš nezabudnuteľný pán riaditeľ, pani zástupkyňa, pán triedny 
učiteľ Maximilián Mistrík, organizačný výbor rozlúčky - p. Ivetka Homolová, p. Mari-
ka Hôrčiková, p. Lucka Núterová, p. Stanka Michalková, p. vedúca školskej jedálne 
Maťka Babková, ktorá nám umožnila použiť priestory školskej jedálne na slávnostnú 
večeru. Pomohli aj  šikovné pani kuchárky, ktoré nám navarili slávnostnú večeru. 
Rodičia spríjemnili svojim deťom posedenie na slávnostnej večeri slanými pochúťkami, 
výbornými domácimi zákuskami. Musíme poďakovať aj pani starostke Ing. Tatiane 
Čontofalskej a Obecnému úradu  v Predajnej za krásnu oficiálnu časť samotnej rozlúčky 
s deviatakmi a tzv. uvítanie našich detí do sveta „takmer dospelých“.
Oficiálna časť sa konala na obecnom úrade, kde si naši deviataci vypočuli slávnostný 
príhovor pani starostky a podpísali sa do kroniky obce Predajná. Pani starostka im 
odovzdala darček na pamiatku. Žiaci sa prihovorili prostredníctvom svojho spolužiaka 
Miroslava Čontofalského všetkým prítomným, rodičom, učiteľom i spolužiakom. 
Po príhovore všetci na znak vďaky odovzdali krásnu ružičku svojim rodičom i pani 
zástupkyni, pánovi riaditeľovi a triednemu učiteľovi. Po oficiálnej časti sa spoločne po-
hostili s rodičmi, pani starostkou a ostatnými prítomnými zákuskom. No a potom už 
nasledovala slávnostná večera, ktorá bola len pre našich deviatakov a pozvaných.
Okrem toho si naši deviataci pripravili milé básničky, ktoré zarecitovali na konci 
školského roka v deň odovzdávania vysvedčenia. Zamestnancom základnej školy  
odovzdali v tento deň na rozlúčku malý, ale zato milý darček. Pekné kytice odovzdali 
vedeniu školy a svojmu  triednemu  učiteľovi. Veru nie jedno oko nezostalo suché.
Dúfam, že tento krásny deň si naše deti budú pamätať a možno po niekoľkých rokoch 
na stretávke zo základnej školy, keď si budú prezerať fotografie zo študentských čias, si 
povedia, že mali naozaj peknú rozlúčku so základnou školou. 
Ešte raz sa chcem všetkým zo srdca poďakovať, ktorí sa viac či menej podieľali na už 

spomienkach našich detí.                                                                  
                   Mgr. Stanislava Michalková



KULTÚRNE ZVESTI

Blahoželáme v mesiaci
júl

50 rokov
Viliam Peťko

Pavol Šúr
Jozef Šebo

Alena Ondrejková

55 rokov
Eva Pítová

Ján Šebo

65 rokov
Jana Lehoczká

70 rokov
Agnesa Gyničová

Kamila Švantnerová
Ján Košík

Blahoželáme v mesiaci
august
50 rokov

Anežka Búdová

55 rokov
Anna Koštiaľová

Marta Longauerová
Peter Hlásnik

60 rokov
Milan Nezbeda

65 rokov
Peter Roháč

Katarína Lányová

70 rokov
Štefan Kazár

75 rokov
Zita Minarovjechová

Oľga Hrašková
Róbert Senček

Blahoželáme v mesiaci
september

50 rokov                                                                                                                   
Janka Živická                                                                                                                                         

Ján Vetrák                                                                                                                                           
Ing. Zuzana Peniaková

60rokov
Milan  Vágner

65rokov                                                                                                                                
Mária Rybárová

75rokov
Jolana Kupcová

 Mariánske piesne
 Zas tešia srdcia tých,
 čo prebývajú v dedinách
 i v mestách slovenských.
 Plné prosieb sú
 i neskonalej vďaky
 a letia, letia vysoko 
 hore nad oblaky.

Jeden z najkrajších dní v roku je 
sviatok Sedembolestnej Panny 
Márie - Patrónky Slovenska.

Ľudia s čistým srdcom vzhliadajú k 
našej Matke Márií a prosia ju vrúcne o 
pomoc, lebo Ona, jedine Ona je pros-
tredníkom našich prosieb k jej Synovi 
Ježišovi.
Pochmúrne dni akoby zázrakom prežia-
rili slnečné lúče v tento deň a dodali 
mu osobitné čaro. Mohutné lipy na 
kalvárii nám spúšťali na  vlasy a plecia 
svoje zlaté listy, už podfarbené jeseňou a 
prezretý lipový kvet sa nezbedne vrtel v 

slnečnom jase ako nádherné, ľahké paraplíčko. V našich dušiach tieto okamihy rozhos-
tili pokoj a ak boli pripravené oddať sa slávnostnej chvíli.
Naša kalvária bola opäť svedkom prekrásnych piesní, modlitieb a príhovorov. No i 
prekvapení, lebo nás nesmierne potešilo, že sme po dlhšom čase mohli privítať nášho 
bývalého, ale navždy nášho pána farára Petra Kluberta. S veriacimi sa modlil celú 
krížovú cestu zdola kalvárie až hore ku kostolíku. Pred pietou Márie a jej syna, uprost-
red krásne vyzdobeného priečelia  kostolíka sa pomodlili veriaci krížovú cestu.
Sedembolestnej za spevu clivej piesne. Každý rok máme tú česť privítať i vzácneho hosťa 
medzi nami. Dnes to bol gen.vikár rožňavskej diecézy Rastislav Suchý, ktorý do našich 
sŕdc svojim príhovorom priniesol pokoj a vier. Srdečne ďakujeme.
Slávnostná omša sa skončila ku spokojnosti všetkých prítomných a pre mnohých aj 
so silnými emocionálnymi zážitkami. Kto chcel, mal možnosť opytovať si svedomie vo 
svätej spovedi, iný mal možnosť podebatovať sa s priateľmi, ktorých dávnejšie nevidel. 
Mohol sa pristaviť pri stánku s chutnými domácimi koláčikmi a zapiť ich dúškom slad-
kého čaju, či kávy.
A čo nás potešilo? Že v týchto okamihoch sa zdalo, že ľudia mali srdcia otvorené jeden 
pre druhého, že  tu na chvíľu zavládla pohoda a láska, že detské ústočká umazané od 
čokoládovej polevy veselo džavotali a, že prostredníctvom nich sa možno blýska na 
lepšie časy.
Za tieto chvíle slávnostnej pohody patrí vďaka pani starostkám z Predajnej a Jasenia, 

našim kňazom, hosťom a všetkým, ktorí 
poskytli akúkoľvek pomoc k priebehu 
slávnosti. Ďakujeme všetkým, ktorí v do-
brej vôli prišli medzi nás z blízka i z ďaleka 
, dokonca i zo zámoria.
Napokon ďakujeme pani organistkám 
Martuške a Ľudke, ktoré si popri mnohých 
povinnostiach nájdu čas pre spevácke zbo-
ry a nacvičujú piesne pre všetky väčšie svi-
atky v roku. Svojou ochotou dotvárajú čaro 
sviatočným dňom. 
Ďakujeme.                               A. Miklošková

Opustili nás 
v júli 

František Vaník
Emília Hrončeková

v auguste
Mária Košíková

v septembri
Tibor Sekáč

SVIATOK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE  
VO FARNOSTI PREDAJNÁ- JASENIE



ZVESTI PRE OBČANOV
Slovenské naj...

Vlani sme v augustovom čísle Predajnianskych zvestí písali o dovolenkovom hite a 
obľúbenej destinácii Slovákov - o Chorvátsku. Verím, že mnohí túto krajinu navštívili aj 
počas tohtoročných letných mesiacov. Určite  mnohých z vás upútali aj iné zahraničné 
letoviská a z vašej dovolenky ste sa vrátili spokojní, oddýchnutí, opálení a usmiati. A 
možno mnohí sa len tak  túlali  po slovenských mestách, horách, stanovali pri slo-
venských jazerách a boli spokojní,  a možno aj nespokojní, so službami ponúkanými 
Slovákmi. Poznáme Slovensko? Ponúkame 10 slovenských naj... 

Viete, že...
...  najstarší hrad na Slovensku je hrad Devín, ktorý bol osídlený už v mladšej dobe 

kamennej?
...  najmladší zámok je Bojnický zámok, ktorý bol postavený podľa vzoru francúzskych 

zámkov na Loire? Je zároveň aj najnavštevovanejším a najromantickejším sloven-
ským  zámkom. 

...  najrozsiahlejší hrad  je Pustý hrad? Nachádza sa necelé 2 km od Zvolena. Pred-
pokladá sa, že jeho pôvodný rozsah bol dvakrát väčší ako je rozloha Spišského hradu. 

...  hrad s najväčšími podzemnými priestormi a najstaršou lekárňou je Červený 
Kameň?

...  hrad známy najkrutejšou povesťou  je Čachtický hrad?

...  najvýznamnejšie banícke mesto je Banská Štiavnica? Prebiehala tu nepretržitá 
ťažba rúd od stredoveku do sedemdesiatych rokov 20. storočia.

...  mesto s najzachovanejším historickým centrom je Bardejov?

...  mesto s najväčším štvorcovým námestím je Rožňava?

...  najznámejšie a najnavštevovanejšie kúpele sú Piešťany?

...  najvyššie položené minerálne kúpele sú kúpele v Korytnici?
                                     (Spracované podľa knihy Rekordy Slovenska – Človek a spoločnosť)

Tipy na výlety po Slovensku
Dva mesiace prázdnin sa pomaly blížia ku koncu. 
Niektorí z nás stihli absolvovať rodinné dovolenky pri 
mori, iní sa túlali po Slovensku. Navštívili sme zau-
jímavé, historické i exotické miesta. Na nenáročný 
jednodňový výlet si však môžeme nájsť čas aj počas 
víkendov, na ktoré sa po pracovnom týždni plnom 
stresu a povinností  zvykneme tešiť. Kam teda na 
výlet? Možností je naozaj  veľmi veľa. 
Chládok a svieži vzduch si môžeme vychutnať v tôni vzácnych drevín a rastlín, ktoré 
rastú v botanických záhradách -  v B. Štiavnici, v Bratislave, v Košiciach i v Arboréte  
Tesárske Mlyňany. Najkratšia cesta vedie do Arboréta Borová hora vo Zvolene.
Malé deti ocenia návštevu zoologickej záhrady. Najstaršou a najznámejšou zoologick-
ou záhradou je ZOO v Bojniciach. Chová sa tu cez 250 druhov zvierat. V ZOO v Mlyn-
skej doline v Bratislave možno vidieť i vzácne druhy zvierat ako biele levy a tigre. ZOO 
v Košiciach je zameraná na euroázijskú faunu. Ako v jedinej ZOO na Slovensku je v nej 
vybudovaný náučný botanický  chodník. Najmenšia ZOO sa nachádza v Spišskej Novej 
Vsi. Zaujímavosťou je jazierko a potok, ktorý preteká cez areál. 
Slovensko je popretkávané aj sieťou podzemných jaskýň. Najbližšie máme do Bys-
trianskej a Harmaneckej jaskyne. Dobrodružné a turisticky ladené povahy láka len 
nedávno sprístupnená Jaskyňa mŕtvych netopierov učupená pod Ďumbierom. Medzi 
najnavštevovanejšie jaskyne na Slovensku patrí Belianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa 
Slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa či Domica. 
Ak by nám v jaskyniach bola predsa len priveľká zima, stále je tu možnosť navštíviť 
aquaparky či termálne kúpaliská. 
A ak by sme uprednostnili stretnutie  s minulosťou, je tu možnosť nazrieť do domčekov 
v skanzenoch. Pribylina, Vlkolínec, Čičmany či Zuberec ponúkajú expozície zachy-
távajúce tradičný spôsob života. 
Je veľa krásnych miest, ktoré možno navštíviť – hory, vodné priehrady, rieky, mestá či 
hrady a zámky... podstatné je nájsť si čas a stráviť príjemný výlet v kruhu svojej rodiny 
alebo priateľov a známych. Veď načo budeme na staré kolená  spomínať? 
                   Mgr. Michaela Vaníková

Dni obce Predajná si už nevieme predstaviť 
nielen bez najlepšieho guľášmajstra, ale 
ani bez súťaže o najsilnejšieho muža a 
ženu obce. 
Už tradične sa súťažilo v troch disciplí-
nach – hod kľuchtou, beh s bandaskami 
a pretláčanie rukou.
Kto si nevyskúša - nevie, ale ani jedna z 
týchto disciplín nie je jednoduchá či ľahká. 
Ženy mali samozrejme menšiu kľuchtu 
aj bandasky s menším objemom, ale ich 
výkony boli naozaj perfektné a bodové ro-
zdiely minimálne. V mužskej kategórii to 
už bolo jednoznačnejšie.
Poradie na prvých troch miestach bolo 
nasledovné:
Ženy:
1.miesto – Ivetka Trnovská – 8 bodov
2.miesto – Mirka Beraxová – 9 bodov
3.miesto – Monika Felbabová – 10 bodov
Muži:
1.miesto – Martin Švidraň – 6 bodov
2.miesto – Peter Núter – 9 bodov
3.miesto – Babka Peter – 11 bodov
Bodovací systém je nasledovný: za 
každú disciplínu sa súťažiacim zapisujú 
body, najlepší ich dostane najmenej. Po 
ukončení všetkých troch disciplín sa body 
sčítajú a ten, kto ich má NAJMENEJ zís-
kava prvé miesto a pohár starostky obce. 
Prví traja - muži aj ženy, dostávajú aj vec-
né odmeny.
Čo dodať, táto súťaž je nielen krásna a zau-
jímavá, ale má aj tradíciu a divácku pod-
poru. Veď súťažiacim dodajú povzbudzu-
júci diváci nielen chuť podať čo najlepší 
výkon, ale dotvárajú aj nezabudnuteľnú a 
neopakovateľnú atmosféru každý rok!
Dezider Smitka, predseda športovej komisie

Dni obce Predajná
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Túra pre deti 
– Predajnianska slatina

Športová komisia zorganizovala pre deti 
túru k  Predajnianskej slatine. Tam sme 
obdivovali vodné zákutia, kvety, stromy, 
ktoré mali taký obvod kmeňa, že sme ich 
opásali až siedmi, krásne jazierka a  po 
slovnom výklade a oddychu sme sa vrátili 
domov.

Medzinárodný deň detí
Športová komisia v rámci MDD pripravila 
pre deti  súťaž v zdolávaní strmého kopca 
pomocou lana. Pre niektorých to bola 
hračka, no niektorí sa poriadne potrápili. 
Samozrejme, že pomoc bola na blízku 
a Idka, Marika a Dezider sa postarali o to, 
aby každé dieťa túto disciplínu zvládlo. 
Samozrejme, dohliadali aj na bezpečnosť 
detí a  bezproblémový priebeh súťaže, za 
čo im patrí poďakovanie.

Výstup na Chabenec
Táto túra je spoluorganizovaná s  Turist-
ickým klubom v Predajnej a je určená pre 
všetky vekové kategórie. Vystúpili sme na 
Zámostskú hoľu a  odtiaľ sme hrebeňom 
prešli na Chabenec. Oddýchli sme si na 
chate pod Chabencom ,a  keďže počasie 
prialo, spokojní a  plní dojmov nielen 
z  tejto už tradičnej akcie, ale aj z  krás 
okolitej prírody, sme sa pobrali domov.

Dobšiná – Slovenský raj
Ráno nás privítalo krásne počasie, ktoré 
nás sprevádzalo po celý deň. Autobus 
nás vyviezol k  priehrade a  odtiaľ sme 
pekne do kopca vystúpili až k  rebríkom 
a reťaziam, teda najkrajšej časti prechodu. 
Zážitok z nich mali najmä deti. V ohrade 
sme pozorovali malé aj veľké diviačiky, 

odtiaľ sme sa pobrali na Havranie skaly 
a túru sme ukončili v Dedinkách.

Cyklotúra
Čierny Balog – Lesnícky skanzen
Zišli sme sa na autobusovej zastávke 
a odtiaľ sme cez Hronec lesnými cestami 
prešli pomaly do Lesníckeho skanzenu. 
Tam sme si urobili prestávku. Boli sme 
sa  prejsť a poobzerať vystavenú techniku 
- staré lesnícke traktory, helikoptéru. 
Ocenili sme  rezbárske umenie, diviačiky 
v  ohrade a  samozrejme prírodu. Domov 
sme sa vracali cez Lúčky. 

Terchová – Veľký Kriváň
Pod Veľkým Kriváňom sme nestáli po 
prvýkrát. Dvakrát predtým sa nám ho 
zdolať pre zlé počasie nepodarilo, ale 

na tretíkrát už áno. Bol krásny 
letný deň. Zo  Starého dvora na 
Poludňajší Grúň bol poriadny 
stupák, ktorý nám dal zabrať. 
Odtiaľ trasa pokračovala na Chleb 
a  Veľký Kriváň. Po jeho zdolaní 
sme zostúpili do Snilovského 
sedla a  cez Príslop sme sa vrátili 
na Starý dvor. Počas túry sme sa 
previezli aj kabínkovou lanovkou, 
z čoho mali samozrejme najväčšiu 
radosť deti.

Vysoké Tatry 
– Tatranská magistrála 

II. časť
Ráno nás vítalo krásne počasie, ale 
bolo už chladnejšie. Vystúpili sme 
v  Starom Smokovci a  pokračovali v  túre 
na Hrebienok. Odtiaľ sme vystúpili 
na Zamkovského chatu, kde sme sa 
občerstvili, oddýchli si a  pokračovali na 
Skalnaté pleso. Tu bolo čo obdivovať, 
počasie prialo, a  tak sme mohli vidieť 

Malý futbal v skratke
Ihrisko ma rozmery 40 metrov dlžka a 20 
metrov šírka, povrch je umelá trava, bránky 
majú 2 metre výšku a 3metre šírku.
Hrací čas je 2 x 20 minut,  prestavka 5 mi-
nút, hru hrajú 4 hrači plus brankár, počet 
striedajucich hračov je neobmedzený.
Mestská liga sa hrá spôsobom každý s 
každým, je rozdelená na jesennú a jarnú 
časť, prvé štyri mužstvá hrajú playoff o 
víťaza ligy.

Rozpis zápasov 
Mestskej futbalovej ligy 

– malého futbalu 
2. ročníka sa zúčastní týchto 7 družstiev:
1. Predajná, 2. Iris Team, 3. Kobok, 4. Sršne, 
5. Donor, 6. Bwin Team, 7. Mazorník

5. kolo – 27.9.2012  
Čas    Zápas                      Rozhodca
17:00 Mazorník - Sršne IRIS TEAM
18:00 Iris Team - Bwin Team SRŠNE
19:00 Predajná - Donor BWIN TEAM
Kobok – voľno

6. kolo – 4.10.2012  
17:00 Bwin Team - Kobok SRŠNE
18:00 Sršne - Predajná MAZORNÍK
19:00 Mazorník – Iris Team PREDAJNÁ
Donor - voľno

7. kolo – 11.10.2012  
17:00 Mazorník - Donor IRIS TEAM
18:00 Iris Team - Kobok DONOR
19:00 Sršne - Bwin  KOBOK
Predajná – voľno

Zápas FK 1922 PREDAJNA - MAZORNÍK  
skončil výsledkom  4 : 10
goly za Predajnú: Giertl, Vonderčík, Pikula, 
Dobrota

Spoznávame krásy Slovenska s turistami
nielen Lomnický štít, ale aj lanovku 
ako stúpa hore. Odtiaľ sme sa pobrali 
na najťažšiu časť túry, výstup na Veľkú 
Svišťovku. Veľké prevýšenie nám 
dalo poriadne zabrať, ale tie krásne 
výhľady všetko zahojili. Zišli sme na 
chatu pri Zelenom plese, niektorí po 
reťaziach, niektorí to vzali priamo 
žľabom a  odtiaľ sme pokračovali do 
Tatranských Matliarov.

Všetky tieto túry boli krásne, dali 
nám možnosť nielen obdivovať 

a  spoznávať krásy slovenskej prírody, 
ale umožnili nám urobiť aj niečo 
prospešné pre naše zdravie. Posilnili 
sme si telo a  zregenerovali ducha. A  to 
je v  tejto uponáhľanej dobe potrebné a 
nevyhnutné.   

Dezider Smitka
predseda Turistického klubu v Predajnej


