
ročník 21   1/2020

Voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky

sa konajú v sobotu

29. februára 2020 
od 7:00 do 22:00 hod.

vo volebnej  miestnosti 
v budove 

Obecného úradu obce Predajná 
Nám. J. Pejku č. 67 

– kancelária starostky obce

Akcie pripravované v obci
V marci a v apríli sa môžete tešiť na pripravované akcie:
8. marec  Medzinárodný deň žien - divadelné predstavenie Bisťu dedina 3
20. marec vynášanie Moreny o 14.00 hod. z Námestia J.Pejku
20. marec pietny akt položenia kytice k pomníku padlých hrdinov 
  pri príležitosti 75. výročia oslobodenia obce 
22. marec Deň vody - Odklínanie studničiek v Mlyne u Čipkov
18. apríl  Žito fest – rocková akcia v Mlyne u Čipkov
19. apríl  Deň Zeme – Druhá šanca – environmentálna aktivita 
  v Mlyne u Čipkov
apríl  verejné preteky v streľbe z historických zbraní – WESTERN
apríl  aerobic

           Vážení spoluobčania!
   V živote ľudskej spoločnosti, v dejinách národov v širšom ponímaní a tiež v histó-
rii obcí a v osudoch ich obyvateľov sú medzníky, výročia a udalosti, ktoré sú hodné 
toho, aby sme sa k nim v spomienkach vrátili. Hovorí sa, že časom aj spomienky 
vyblednú, nuž preto mi dovoľte, aby som pri príležitosti 75. výročia oslobodenia obce 
Predajná odcitovala časť obecnej kroniky spred 75 rokov. 
„Príchod nového roka 1945 priniesol obyvateľom Predajnej obavy s prichádzajúcim 
frontom. Muži vo veku 16 až 60 rokov museli chodiť pomáhať na opevňovacie práce. 
Začiatkom marca sa obec dostala do dosahu delostreleckej paľby sovietskej armády. Na 
obec začali padať delostrelecké granáty. Zasiahnuté boli viaceré domy, dvaja obyvatelia 
zahynuli. V druhej polovici marca, t.j. 17.3. 1945, nariadilo miestne nemecké vojenské 
veliteľstvo povinný nástup všetkých mužov vo veku 16 až 60 rokov, mnohí z nich sa však 
ukryli. Po domoch robili prehliadky, streľba sa čoraz viac približovala a ľudia sa ukrý-
vali v pivniciach. 21. marec 1945 bol jasný deň. Ráno o 06.00 hod. sa ozvala silná deto-
nácia, bol odstrelený most ponad Jasenicu. Týmto otrasom bola veľmi poškodená fara a 
okolité domy. Okolo 18.00 hod. vstúpili do obce prvé jednotky oslobodzovacej armády. 
Ihneď sa opravuje most, kde pomáhajú obyvateľom obce aj vojaci. Pri oslobodzovaní 
obce padli šiesti príslušníci sovietskej armády – päť mužov a jedna žena. Pochovaní sú 
na námestí pri pomníku. Na cintoríne sú  tiež pochovaní ôsmi príslušníci rumunskej ar-
mády, ktorí padli pravdepodobne v okolí obce. Predsedom MNV sa stal Vojtech Kaliský. 
Postupne sa zneškodňovalo strelivo v jaskyni pod Hrádkom.“
Toľko citát z obecnej kroniky. 21. marec teda ukončil boj proti fašizmu v našej obci. 

Milí spoluobčania, 
vyberám slová, ako zhrnúť svoje myšlienky, aby som mohla vyjadriť dôstojnosť a 
vážnosť chvíle, v ktorej si pripomíname toto vzácne výročie. S veľkým uznaním a 
úctou sa skláňam pred všetkými tými, ktorí preukazovali svoju odvahu a udatnosť 
v boji proti fašizmu. Mnohí z nich už nie sú medzi nami. No ich udatnosť z našej 
histórie, z našich myslí a z našich sŕdc nevymizne. Tých žijúcich účastníkov a pamät-
níkov odboja je už ako šafránu. S o to väčšou úctou sa na nich obraciam, aby 
som sa im  v mene svojom i v mene všetkých občanov, no 
hlavne v mene mladej generácie, ktorá tieto udalosti 
pozná len z filmov, rozprávania a kníh, úprimne po-
ďakovala. Zároveň vyslovujem želanie pre nás 
všetkých NEZABUDNIME!                                             
         Ing. Tatiana Čontofalská   
                   starostka obce 

Ukončenie prác 
na požiarnej zbrojnici 
Projekt rozšírenia požiarnej zbrojnice sa 
začal vypracovaním projektovej doku-
mentácie, ktorá bola súčasťou žiadosti 
obce zaslanej Ministerstvu vnútra SR  o 
poskytnutie dotácie. 
Obec s Ministerstvom vnútra podpísala 
dňa 26. 10. 2018 zmluvu o  poskytnutí  
dotácie vo výške 29 937,22 EUR.  
Po podpise zmluvy bolo potrebné vyba-
viť stavebné povolenie (jún 2019) a začať 
verejné obstarávanie. Po verejnej súťaži sa 
zhotoviteľom stavebných prác stala spo-
ločnosť HMJ-UNI, s.r.o. 
Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľo-
vi prác 6. 9. 2019. Rozšírenie priestorov 
požiarnej zbrojnice bolo realizované ako 
zmena dokončenej stavby prístavbou. 
Zrealizovalo sa rozšírenie a zateplenie 
pôvodného priestoru (tzn. prístavby k 
obecnému úradu), v ktorom  má sídlo 
DHZ obce. Tento priestor je pristavaný k 
budove obecného úradu a slúži najmä pre  
účely garážovania hasičského automobilu 
a zároveň aj ako základňa DHZ Predajná. 
Okrem stavebných prác, ktoré boli pred-
metom dotácie, obec zároveň realizova-
la aj práce navyše – rozšírenie rozvodov 
elektroinštalácie v rekonštruovaných 
priestoroch a prerábanie priestorov pre 
aktivačných pracovníkov. 
Obec sa podieľala na spolufinancovaní 
projektu vo výške 18 156, 63 EUR. Sta-
vebné práce boli na stavbe ukončené 
dňa 11. 11. 2019. Stavba bol skolaudova-
ná dňa 5. 12. 2019.           
     Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce
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Uznesenia 
zo zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Predajná, 
ktoré sa konalo

 dňa 12. decembra 2019
Uznesenie č. 86/2019
Obecné zastupiteľstvo obce  Predajná (OZ) berie na 
vedomie Informáciu hlavnej kontrolórky obce ku 
kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia OZ, ktoré 
sa konalo dňa 24.10.2019 bez pripomienok.

Uznesenie č.87/2019
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontro-
lórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 s 
výhľadom na roky 2021 – 2022 (bez pripomienok)

Uznesenie č. 88/2019
OZ A/ schvaľuje
a) rozpočet obce na rok 2020 v členení podľa funkč-
nej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (príloha 
č. 2), v členení:
1. Rozpočet celkom
Príjmy celkom 1 118 530 €
Výdavky celkom  1 097 300 € 
z toho:
2. Bežný rozpočet:
Bežné príjmy celkom 1 118 530 €
Bežné výdavky celkom 1 097 300 €
3. Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy                                           1 000 €
Kapitálové výdavky                                      43 145 €
4. Rozpočet finančných operácií
Príjmové finančné operácie                        41 215 €
Výdavkové finančné operácie                     20 300 €
b) Rozpočet rozpočtovej organizácie Základnej ško-
ly s materskou školou Predajná
a) príjmy celkom:     628 472 €
b) výdavky celkom:  628 472 €
v tom: - bežné výdavky
09.1.2.1. – základné vzdelanie
610 tarifný plat, príplatky, odmeny          220 000 €
620 poistné 82 000 €
630 materiál, služby  101 750 €
640 transfery  3 752 €
09.1.1.1. – predškolská výchova
610 tarifný plat, príplatky, odmeny            58 480 €
620 poistné 21 760 €
630 materiál, služby 15 000 €
640 transfery  626 €
09.5.0.1. – školský klub detí
610 tarifný plat, príplatky, odmeny            24 090 €
620 poistné 8 970 €
630 materiál, služby 2 000 €
640 transfery 500 €
09.6.0.1. – zariadenie školského stravovania
610 tarifný plat, príplatky, odmeny            26 100 €
620 poistné                  9 500 €
630 materiál, služby 700 €
633 potraviny  53 000 €
640 transfery 244 €
Spolu bežné výdavky ZŠ s MŠ             628 472 €
- kapitálové výdavky
09.6.0.1. – zariadenie školského stravovania
713 prevádzkové stroje, zariadenia         1 000 €
Spolu kapitálové výdavky ZŠ s MŠ        1 000 €
OZ  B/ berie na vedomie
Rozpočet obce Predajná na roky 2021-2022 ako vý-
hľadový podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej 
klasifikácie

Uznesenie č. 89/2019
OZ schvaľuje VZN obce Predajná č. 5/2019 o na-
kladaní s komunálnym odpadom a drobným sta-
vebným odpadom.
Dôvodová správa: VZN č. 5/2019 bolo upravené na 
podmienky obce a doplnené o § 19 Spôsob spätné-
ho zberu pneumatík.

Uznesenie č.90/2019
OZ schvaľuje Zámer vybudovania nájomných by-
tov v obci Predajná v lokalite Zábrež
Dôvodová správa: Obec Predajná má záujem o roz-
šírenie bytovej výstavby vybudovaním nájomných 
bytov, ktoré by spravovala obec z prostriedkov ŠFRB 
a zastabilizovania mladých rodín v obci.

Uznesenie č. 91/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
a) berie na vedomie vykonanie inventarizácie ma-
jetku a záväzkov k 31.12.2019
b) menuje členov Ústrednej inventarizačnej komi-
sie: Ing. Jana Kohútová, predseda komisie
Eva Mamojková, člen, Ing. Miroslava Vaisová, člen

Uznesenie č. 92/2019
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kon-
trolórky na I. polrok 2020 

Uznesenie č. 93/2019
OZ berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o 
hospodárení obce k 30.9.2019 bez pripomienok 

Uznesenie č. 94/2019
OZ berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky 
z kontroly hospodárnosti nakladania s finančnými 
prostriedkami obce, dotácií z rozpočtu obce poskyt-
nutých PO a FO  pôsobiacich na území obce Predaj-
ná bez pripomienok. 

Uznesenie č. 95/2019
OZ berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky 
z kontroly hospodárnosti nakladania s finančnými 
prostriedkami obce, dotácií z rozpočtu obce určenej 
na školskú jedáleň, ŠKD a materskú školu a kontro-
la použitia vlastných príjmov v ZŠ s MŠ Predajná 
z réžie na úseku školskej jedálne a z poplatkov na 
činnosť MŠ a ŠKD bez pripomienok

Uznesenie č. 96/2019
OZ schvaľuje odmenu Ing. Miroslave Vaisovej, 
hlavnej kontrolórke obce, za obdobie 2. polrok 2019 
(júl – december 2019) vo výške 30% z úhrnov me-
sačných platov platných pre rok 2019

Uznesenie č. 97/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
a) Berie na vedomie Správy o činnosti komisií pri 
OZ za I. polrok 2019 bez pripomienok.
b) Schvaľuje
- odmeny členov komisií a  poslancov podľa zásad 
odmeňovania poslancov a komisií pri OZ podľa prí-
lohy zápisnice, 
- odmenu Petre Hazuchovej – zástupca starostky 
vo výške 40 €/mesačne od 1.7.2019, za obdobie 
7-12/2019 v celkovej výške 240,- EUR

Uznesenie č. 98/2019
OZ  I. berie na vedomie 
návrh predsedu finančnej komisie Ing. Jany Kohúto-
vej na prerokovanie platu starostky obce 
II. konštatuje, že rozsah a náročnosť úloh starostky 
sa zvýšili za predchádzajúce obdobie a starostka v 
uplynulom období získala pre obec Predajná finan-
čné prostriedky z eurofondov a z dotácií zo štátne-

ho rozpočtu SR na projekty: „Materiálno-technické 
vybavenie základnej školy,“  „Komunitné centrum,“ 
„Wifi pre teba,“ „Rekonštrukcia telocvične v ZŠ,“  
„Obnova obalových konštrukcií MŠ,“ „Rekonštruk-
cia požiarnej zbrojnice“ v celkovej výške cca 840 000 
€, a dosiahla pri zabezpečovaní výkonu prenesenej 
pôsobnosti štátnej správy a pri výkone samospráv-
nej pôsobnosti obce veľmi dobré výsledky 
III. rozhodlo o plate starostky v zmysle § 11 ods. 4 
písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a  § 4 ods. 2 zákona 
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov o zvýšení platu starostu: 
a) o 60 % od 1.12.2019 do 31.1.2020  
b) o 30 % od 1.2.2020 
Dôvodová správa
Finančná komisia obecného zastupiteľstva po pre-
hodnotení náročnosti práce starostky pri získavaní 
finančných prostriedkov z eurofondov a dotácií zo 
štátneho rozpočtu SR a  pri zabezpečovaní výkonu 
prenesenej pôsobnosti štátnej správy, pri výkone 
samosprávnej pôsobnosti obce, navrhuje zvýšiť plat 
starostovi, tak ako je uvedené v návrhu uznesenia.  

Uznesenie č. 99/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
a) berie na vedomie žiadosť  p. Rolanda Bíreša, by-
tom Kramlište 295/35, Predajná, o odkúpenie po-
zemku KN –C p. č. 670/7 v k. ú. Predajná
b) žiada Komisiu výstavby o stanovisko k žiadosti 
na najbližšie zasadnutie OZ

Uznesenie č. 100/2019
OZ schvaľuje a) kúpu časti pozemku p. č. 114/1 v 
k. ú. Predajná o výmere 7 m2 (okapový chodník a 
prístavba) od vlastníka Železiarne Podbrezová a.s.
b) za cenu 70 €. Ide o diel č. 2 a 3 v zmysle geomet-
rického plánu č. 36639729-556/2019, vypracované-
ho SAJ, Židlovo 3, Brezno, na zameranie hasičskej 
zbrojnice ku kolaudácii p. č. 114/9.
c) úhradu správneho poplatku za vklad na kataster 
vo výške 66 €

Uznesenie č. 101/2019
OZ schvaľuje Sadzobník poplatkov pri poskytovaní 
služieb občanom v Spoločenskom dome.

Uznesenie č. 102/2019
OZ schvaľuje dotáciu vo výške 1 000 € pre mesto 
Prešov na účely poskytnutia finančnej pomoci pri 
likvidácii následkov po mimoriadnej udalosti – po 
výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej 
ulici v Prešove, ktorá sa stala 6. decembra 2019

Uznesenie č. 103/2019
OZ berie na vedomie Informácie starostky obce o 
prácach na telocvični, s tým, že bude potrebné dofi-
nancovať vybavenie telocvične, a to rebriny, stĺpy na 
volejbal so sieťou, kladinu pre gymnastiku. Toto vy-
bavenie bude nainštalované firmou, ktorá má na to 
oprávnenie spolu s revíznymi správami. Ďalej bude 
potrebné dofinancovať vybavenie telocvične nový-
mi hydrantami, aj na to budú potrebné finančné 
prostriedky. Najväčším problémom zostáva strecha, 
ktorá zateká a rosia sa nezateplené stropy v sociál-
nych zariadeniach, kde sa teraz robia opatrenia voči 
roseniu, ale bude na budúci rok riešiť celú strechu 
telocvične z úverových zdrojov.

Uznesenie č. 104/2019
OZ berie na vedomie Plán zasadnutí OZ na I. pol-
rok 2020: 30. 1., 26. 3., 28. 5., 25.6.



Zvesti pre občanov

Defibrilátor AED
Predstavte si, že váš blízky, kolega alebo 
náhodný okoloidúci skolaboval a leží na 
zemi. Čo urobíte? 
Ako sme vás informovali v minulom čísle, 
DHZ Predajná disponuje  automatickým 
externým defibrilátorom – AED, prístro-
jom, ktorým aj laik dokáže zachrániť ži-
vot pacientovi so srdcovým zlyhaním. 
Dôležité je nebáť sa ho použiť a včas re-
agovať. Základom je samozrejme začať s 
oživovaním masážou srdca a dýchaním 
v pomere 30:2. Ďalšiu prítomnú osobu 
požiadame, aby zavolala na linku 155 a 
zároveň priniesla AED. Prístroja je ulože-
ný v hasičskej zbrojnici.  Sprístupnenie je 
na obrázku, ktorý je na dverách hasičskej 
zbrojnice. Prístroj vás po zapnutí  naviguje 
v slovenskom jazyku.  Podá informácie o 
tom, čo treba urobiť a kontroluje vašu čin-
nosť. Vyhodnotí stav pacienta a v prípade 
potreby navrhne elektrický výboj. Vašou 
úlohou je len nalepiť elektródy na hrudník 
pacienta podľa návodu a na výzvu prístro-
ja stlačiť červené tlačidlo. Prístroj NIKDY 
NEVYDÁ elektrický šok do srdca, ak to 
nie je potrebné! 

Takto sa volá každoročné oceňovanie profesionálnych aj dobrovoľných hasičov a ha-
sičských zborov v rámci Banskobystrického kraja. Nebolo tomu inak ani tento rok. 

Radostnejšie ale bolo, že sa 
tejto udalosti zúčastnil aj náš 
Dobrovoľný hasičský zbor obce 
Predajná v zastúpení veliteľom 
Ľubošom Ofúkaným. 
V piatok 17. januára 2020 v 
kultúrnom dome v Hliníku nad 
Hronom prevzal z rúk minis-
terky vnútra pani Denisy Sako-
vej ocenenie za zásahovú čin-
nosť a kolektívnu spoluprácu 
pri  zásahoch s okolitými zbor-
mi, najmä pri likvidácii lesných 
požiarov v náročnom horskom 
teréne, akým bol aj požiar v 
katastri obce Bystrá časť Veľký 
Gápeľ. 
Toto ocenenie, je výsledkom 
doposiaľ kvalitnej a efektívnej 
práce každého člena DHZO a 
veľmi si ho vážime, no ešte viac 
nás ale zaväzuje byť nápomocní 
svojim spoluobčanom v duchu 
hesla „Bohu na slávu – blížne-
mu na pomoc!“            
                              Ľuboš Ofúkaný

Uvedomte si, že bez vašej pomoci je tak-
mer isté, že pacient zomrie. Preto sa ne-
treba ničoho báť!  Najviac ublížite vašou 
nečinnosťou! AED bude počas konania 
verejných podujatí vždy pripravený v ha-
sičskom vozidle alebo na riadne označe-
nom mieste! V prípade otázok kedykoľvek 
volajte jedno z uvedených čísel!                                                 Ľuboš Ofúkaný

SADzObník 
POPlAtkOv 

pri poskytovaní služieb občanom 
v Spoločenskom dome 

KAR: 

s varením:
Menu (prípitok, hlavné jedlo, káva): 4 €/1 osoba
Režijné náklady:                               5 €/1 osoba
Spolu:                                9 €/1 osoba

bez varenia:
Režijné náklady:            4 €/1 osoba
príplatok za kúrenie:   20 €

RODINNÁ OSLAVA: 

Menu 
Prípitok                         0,60 €/1 osoba
Predjedlo                                          1,00 €/1 osoba
Polievka                                            1,00 €/1 osoba
Hlavné jedlo I. (150 g mäsa)            3,00 €/1 osoba
Hlavné jedlo II.(100 g mäsa)            2,50 €/1 osoba
Káva                                                  0,40 €/1 osoba
Spolu:                                         8,50 €/ 1osoba 
  
Režijné náklady:      7,50 €/1 osoba 
Spolu menu+réžia:                        16,00 €/ 1osoba

Príplatok po 8 hodinách                      4,00€/1 osoba
príplatok za kúrenie:                      20 €

Defibrilátor sa nachádza v hasičskej 
zbrojnici v prvom vozidle IVECO!

Kľúče sú na obecnom úrade 
a v pohostinstve RELAX

Tel.č. 0940 874 423   0948 746 898
0918 393 526

HASIČI-HASIČOM



Zvesti pre občanov

JEDnOtA DôcHODcOv nA SlOvEnSkU - zO Predajná

7. februára 2020 sa naši seniori stretli v Reštaurácii 
Relax. Na úvod p. Rozália Fortiaková v mene našej 
predsedníčky ZO JDS Ing. Márii Boberovej všetkých privítala 
a zaželala dobrú zábavu. Do tanca a na počúvanie hral a spieval 
náš dvorný spevák Pavel Babka. Seniori v pekných maskách si 
zatancovali a  pri dobrom vínku od šéfa podniku aj zaspievali. 
Po chutnej večeri seniorka Anka všetkých pozvala na tanečný 
parket, aby sme si spolu zatancovali metlový tanec, a tak výborná 

Joga v dennom živote

Dňa 15. januára 2020 
výbor JDS Predajná 
usporiadal prednáš-
ku o zdraví na tému 

JOGA V DENNOM ŽIVOTE zameranú na krčnú chrbticu, hor-
né končatiny a oči. 
Podstatu jogy nám vysvetlila PhDr. Evka Kňazovická, ktorá pra-
cuje v Rehabilitačnom centre podniku Železiarní Podbrezová. 
Každý rok nám prednáša o tom, ako sa máme starať o svoje zdra-
vie.  Tentokrát nám ukázala cvičenia, ktoré zamerala na krčnú 
chrbticu, ruky a oči. Niektoré cviky sme dobre  zvládli.  Pri iných 
sme sa zase  dobre zabavili a zasmiali. 
Rozhýbali sme svoje postaršie stuhnuté svaly a kosti. Za jej voľný 
čas, ktorý nám venovala, jej zo srdca ďakujeme a tešíme sa na 
ďalšiu prednášku zameranú na dolné končatiny.                              
         Nella Markusová

Seniori ďakujú
Výbor ZO JDS ďakuje Ing. T. Čontofalskej – starostke a vede-
niu obce Predajná za podporu a sponzorstvo našej činnosti v 
roku 2019. Ďalej ďakuje Mgr. M. Vaníkovej – riaditeľke ZŠ a 
MŠ, s  ktorou naša organizácia spolupracovala počas uplynu-
lého roka.
Ďakujeme sponzorom -  Ing. M. Vágnerovi  /Urbariát, pozem-
kové spoločenstvo/, I. Kohútikovej, Coop Jednote, Anne Šal-
kovskej a Ing. arch. O. Boberovi. Ďalej ďakujeme M. Kazárovi 
za poskytovanie priestorov na Strelnici a T. Schniererovi za 
dopravu pri spoznávaní nášho Slovenska.Predsedníčka ďaku-
je členom výboru za svedomitú prácu a účasť na prípravných 
stretnutiach, J. Beraxovi za pomoc pri všetkých podujatiach a 
obnovovanie nástenky výmenou fotografií z našich akcií.
Dúfame, že naša organizácia sa aj v roku 2020 obohatí o ďal-
ších členov, pretože znova plánujeme absolvovať rozmanité 
aktivity pre seniorov, ale i pre ostatných občanov obce Pre-
dajná.

ZO JDS PREDAJNÁ ďakuje za 2% dane 2019
Venovali nám ich: Beraxa Ján, Ing. arch. Bober Ondrej, Bučko 
Tomáš, Buchan Vladimír, Grožaj Jozef, Halgašová Martina, 
Majerová Milada, Mereš Robert, Predajňová Lenka, Púchyová 
Želmíra, Mgr. Púchy Zuzana, Ing. Púchy Šimon, Ing. Šagátová 
Katarína, Šalkovská Anna, Tomková Anna, Trnovská Anna, 
Trnovský Jozef, Vallová Dominika, Veselovská Marta.
              Predseda ZO JDS
              Ing. M. Boberová

zábava pokračovala ďalej. Všetkým chutili pampúšiky a koláčiky,  
ktoré priniesli seniorky a seniori, ako aj pagáčiky ktoré venoval 
šéf podniku Jaro. 
Na záver ďakujem našej predsedníčke Ing. Márii Boberovej za 
prípravu a výbornú organizáciu tejto  peknej akcie.                                                                 
            Magda Rečlová

Fašiangové 
posedenie seniorov
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Seniori a žiaci základnej školy 
v zariadení pre seniorov HROn - Dubová
Dňa 22.01.2020 členovia ZO JDS Predajná navštívili DD a DDS Hron v Dubovej. Pani 
riaditeľka Ing. Šurábová nás srdečne privítala.
Predsedníčka ZO JDS Predajná pani Ing. Boberová sa na začiatku prihovorila seniorom. 
Našu návštevu spes-
trili žiaci ZŠ s MŠ 
v Predajnej, ktorí 
nám zahrali na heli-
gónke, píšťalke a na 
gajdy. Seniori radi 
spievajú, a tak sme 
si spoločne zaspie-
vali ľudové pesnič-
ky.  
V tomto zariade-
ní prežívajú jeseň 
svojho života  aj se-
niori z Predajnej,   s 
ktorými sme sa  pri 
výbornom koláčiku 
porozprávali.
Na záver nášho stretnutia nám pani ria-
diteľka poďakovala za to, že sme si našli 
čas a prišli medzi nich.       Magda Rečlová

Jednota dôchodcov 
v dennom stacionári 
v nemeckej
Seniori z Jednoty dôchodcov v  Predajnej 
dodržali slovo a prišli k nám 12. decembra 
s koledníkmi z ich miestnej  základnej 
školy.  
Adam Margeta a Peter Šturlajter sú talen-
tovaní mladí  chlapci, ktorí očarili našich 
klientov  v októbri pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším nielen svojím postojom k 
životu, nákazlivou srdečnosťou, ale najmä 
svojou schopnosťou ovládať niekoľko hu-
dobných nástrojov.  A tak na želanie hrali 
a spievali opäť v  dennom stacionári.  Ten-
tokrát na vianočnú nôtu. 
Predsedkyňa Jednoty dôchodcov  pani 
Mária Boberová ich hru  doplnila vianoč-
nými vinšami a básňami. My sme im na 
oplátku zahrali divadielko O divotvor-
nom  hrnčeku a na záver sme si všetci spo-
ločne zaspievali Tichú noc.  
Chcela by som  vyjadriť vďaku v mene ce-
lého kolektívu a klientov denného staci-
onára  seniorom z  JDS v Predajnej za do-
terajšiu spoluprácu. 
Vážime si  ich záujem a ochotu, s ktorou 
k nám vždy prichádzajú, a tak isto ďaku-
jeme za pútavé a zaujímavé programy, 
ktorými nás vždy obohatia.  
                              Renáta Liptaiová
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Oslobodenie obce
Zaspomínajme si na udalosti, ktoré predchádzali oslobodeniu obce Predajná. Oslobo-
denie Horehronia viedla sovietska armáda pod vedením generál poručíka Zmočen-
ka a rumunské jednotky generála Descalescu. Ich spojencami boli maďarské vojská. 
Nepriateľské nemecké jednotky boli v obci od 26.10. 1944 do 21.03.1945. Ich pobyt 
v Predajnej sa vyznačoval represáliami. S približujúcim frontom sa represálie stupňo-
vali. Mužov do 60 rokov prinútili k opevňovacím prácam v blízkosti frontu. Miestni 
roľníci museli vojsku dodávať mlieko, seno, slamu a ovos.  Občania Predajnej nezná-
šali nemeckú okupáciu pasívne. Zapojili sa priamo do odboja ako partizáni, ktorí po-
škodzovali železničnú trať. Dôsledkom toho bolo, že 06.11.1944 sa medzi Predajnou a 
Lopejom vykoľajil vlak. V noci zo 16. na 17.11. 1944 bol za použitia výbušnín zničený 
most ponad Jasenský potok pred rímsko-katolíckym kostolom. Situácia sa stupňovala. 
V ranných hodinách 21.03.1945 vyhodili Nemci v obci tri mosty. Streľba silnela a ob-
čania v pivničných krytoch vycítili, že doba utrpenia končí a blíži sa oslobodenie. A 
sloboda sa stala skutočnosťou. 21. 03. 1945 o 18. 00 hodine bola Predajná oslobodená.                                               
Ďakujeme za 75 rokov prežitých v mieri.                   (spracované z monografie Predajná )

Ružena Huťová

List mame
Mama drahá, píšem ti list,
prepáč, nemôžem teraz prísť.
Medzi nami hora žitia stojí,
prejsť ju ťažké je, nedá sa,
a tak za tebou len srdce bolí.

Vidím tie krušné chvíle,
čím všetkým musela si prejsť,
kým chlieb do rúk si mi dala.
Skromná – čoho si sa vzdala,
aby na stole bolo čo jesť.

Piekla si, varila a šila,
na poli ťažko si robila,
o silu žitia Boha si prosila.
Obrus krásny v nedeľu si prestrela,
ako sa dalo, tak si žila.
Deťom si lásku a úctu vštepila. 

Dnes nenosia sa tieto cnosti,
neláska a mamon vládne svetom.
Dostatok všetkého 
–aj krutosti navzájom,
neúcta k sebe, prírode, zverom. 

Nie, nechcem časy, čo si žila!
Časy to boli ťažké, plné ťažoby.
Len návrat vzťahov, pohody
v rodinách, silu priateľstva,
čo podrží ťa v búrke, v čase samoty. 
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Detský 
karneval

Aj takto si deti z Predajnej spievali 
na detskom fašiangovom karnevale, 
ktorý sa uskutočnil 1. februára 2020 
v spoločenskom dome. Masiek prišlo 
veľa, miestami sme mali pocit, že sme sa 
ocitli v rozprávkovom svete, kde prišiel 
pirát aj princezná, vojak aj víla, či zajačik 
a striga milá. To sa však len sála preme-
nila na jednu úžasnú karnevalovú zábavu 
plnú tancovačky a súťaží pre malých aj 
veľkých. Každá maska dostala diplom 
a sladkú odmenu. Občerstviť sa mohli 
vynikajúcimi pampúšikmi a čajíkom, 

Kompost má široké uplatnenie v záhrade 
a domácnosti. Ocení ho pôda pri jej zúro-
dňovaní, trávnik, takmer všetky plodiny, 
ovocné stromy a taktiež izbové rastliny. 
Obsahuje totiž nespočetné množstvo vý-
živných látok, ktoré podporujú ich rast. 
Zároveň sa jeho tvorbou podieľate na eko-
logickom spôsobe nakladania s biologic-
kými odpadmi. Je to krásny príklad toho, 
ako sa vám trocha úsilia dokáže vrátiť v 
podobe kvalitného domáceho hnojiva, 
upravenej záhrady a v neposlednom rade 
čistejšieho životného prostredia.
Kedy je kompost zrelý
Vyzretý kompost má hnedú až tmavohne-
dú farbu, drobnohrudkovitú štruktúru, 
nezapácha, ale vonia ako lesná pôda. O 
zrelosti kompostu sa môžete presvedčiť 
jednoduchým testom klíčivosti. Do ná-
dobky s vlhkým preosiatym kompostom 
vysejte semienka žeruchy siatej, a ak po-
čas týždňa väčšina semien vyklíči, môžete 
kompost použiť v záhrade.

Tipy ako správne použiť kompost
Surový kompost, ktorý sa spracovával po 
dobu 2 až 6 mesiacov a nie je ešte úplne 
stabilizovaný je vhodný ako mulč okolo 
stromov alebo kríkov. Takýto kompost 
však ešte nie je vhodný k priesadám, keďže 
je výrazne silný a mohol by mladé rastliny 
spáliť.  
Vyzretý kompost je vhodný na akékoľvek 
použitie. Výborne sa zapracováva naprík-
lad do pôdy pri zakladaní nových plôch, 
kde výrazne vylepší pôdnu štruktúru. 

za ktoré  ďakujeme  p. A. Mikloškovej 
a p. A. Búdovej. Ďakujeme dídžejovi 
p. M. Srnkovi,  p. E. Pocklanovej, p. Ľ. 
Foltínovej-Gattingerovej, ktorí vytvorili 

Zrelý kompost možno aplikovať do pôdy 
počas akéhokoľvek vegetačného obdobia 
avšak ideálne je, ak sa zapracováva jem-
ne, nie príliš hlboko do pôdy a v rovno-
mernej vrstve. Ideálnymi pomocníkmi pri 
zapracovaní kompostu do pôdy sú hrable a 
kultivátor.
Odporúča sa zapracovávať kompost do 
pôdy v menších, ale opakovaných dáv-
kach.
Pred zapracovaním kompostu pri výseve, 
či pri sadení priesad alebo do trávnika 
kompost preosejte (napríklad cez záhrad-
né sitko alebo klasické sitko na piesok). 
Malé častice, ktoré prepadnú cez sito po-
užite ako hnojivo a veľké časti ešte vráťte 
späť do kompostu, aby sa spracovali na 
menšie frakcie.
Z kompostu si môžete pripraviť aj výživný 
výluh. Ten je ideálny ako listové hnojivo v 
podobe postreku, ktoré rastliny rýchlo zá-
sobuje živinami. Rastliny, ktoré sú pravi-
delne vyživované kompostovým výluhom, 
sú odolnejšie proti chorobám a škodcom. 

Výluh si pripravíte zmiešaním 1kg zrelé-
ho preosiateho kompostu s 10l vody. Ná-
sledne necháte zmes lúhovať cca 14 dní a 
potom je potrebné ho precediť a zriediť s 
vodou v pomere minimálne 1:10. 

Kompostovanie s radosťou!

FOTO: www.menejodpadu.sk
VIAC INFORMÁCIÍ V PORADNI NA 
www.zemito.sk

Pozvánka
Prednáška o kompostovaní 
Pozývame všetkých občanov na prednáš-
ku o kompostovaní, ktorá sa uskutoč-
ní dňa 20. marca 2020 v spoločenskom 
dome. Presná hodina bude upresnená a 
vyhlásená obecným rozhlasom. 

Chystáme sa na karneval, bude že to zábava.
Do tanca už veselá hudba nám vyhráva.
Ja dnes budem princeznička a ty zasa kráľ.
Celý svet je zrazu krajší, keď je karneval.

výbornú atmosféru a pre deti pripravili 
bohatý program. Myslím, že karneval mal 
u našich najmenších úspech a už teraz sa 
tešíme na ďalší ročník.          K. Kohútová 

AkO vYUŽIŤ vlAStnÝ kOMPOSt



Čo nové v našej škole

I. polrok školského 
roka 2019/2020 v 

číslach
Výpis známok sme dňa 31. 1. 2020 
rozdali 164 žiakom. 48 žiakov malo 
na výpise samé jednotky. 42 čistých 
jednotkárov bolo z  1. stupňa, šesť 
jednotkárov bolo  na 2. stupni.  Z 
celkového počtu žiakov prospelo s 
vyznamenaním 76 žiakov, 30 žiakov 
prospelo veľmi dobre, 55 žiakov pros-
pelo a 3 žiaci neprospeli. 
18 žiakov sa svojím správaním vymyká 
z celkového priemeru. Našťastie sú me-
dzi nimi aj žiaci, ktorí môžu byť prík-
ladom pre tých ostatných.  Triednym 
učiteľom sme pochválili sedem žiakov. 
Šiesti  žiaci boli napomínaní triednym 
učiteľom a štyria žiaci boli pokarhaní 
triednym učiteľom. Jeden žiak mal zo 
správania zníženú zámku 3. stupňa. 
  Žiaci v I.polroku vymeškali 6 726 
hodín, priemer na žiaka je 41,01%. Z 
celkového počtu hodín bolo 18 hodín 
neospravedlnených, priemer na žiaka 
je 11.                                             M. Vaníková

Dňa 31.1.2020 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštru-
ovanej telocvične Základnej školy s materskou školou v Predaj-
nej. Telocvičňa slúžila žiakom a iným športovým kolektívom 
nepretržite už niekoľko desiatok rokov, čo sa však negatívne od-
razilo na jej technickom stave. Jej následná rekonštrukcia bola 
nevyhnutná. Stavebné práce sa začali 16. októbra 2019 a boli 
ukončené 16. januára 2020. Modernizácia telocvične zahŕňala 
položenie novej palubovky, obkladov, výmenu kúrenia a elektro-
inštalácie, opravu šatní i sociálnych zariadení.
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo vo vynovených priestoroch 
telocvične. V úvode sa prítomným prihovorila riaditeľka školy 
Mgr. Michaela Vaníková, ako i starostka obce Ing. Tatiana Čon-
tofalská. Otvorenia sa okrem pedagogického zboru zúčastnil 
prednosta OÚ Banská Bystrica Mgr. Július Ernek,  technický ria-
diteľ Železiarní Podbrezová a.s. Ing. Milan Srnka PhD.,  poslanci 
obecného zastupiteľstva a zástupcovia stavebných firiem, ktorí sa 
podieľali na realizácii tohto náročného projektu. 
Po slávnostnom akte prestrihnutia pásky nasledoval program v 
podaní žiakov školy. Malí predškoláci s radosťou predviedli svoje 
pohybové zručnosti, vystúpenie hip-hopového krúžku bolo zase 
plné akrobatických prvkov. V rytme zumby sa nieslo vystúpenie 
žiačok ôsmeho ročníka a svojím moderným tanečným vystúpe-
ním publikum roztancovali žiačky štvrtého ročníka.   Vynovenú 
telocvičňu si pri tejto príležitosti vyskúšali aj členovia atletického 
krúžku.
Dotácie na rekonštrukciu boli poskytnuté  Ministerstvom škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR (134 384,00€).  Úspešné ukon-

O strýkovi , ktorý 
miloval rytierov

Môj strýko obdivuje rytierov. Ako malý 
chlapec sa hrával na rytiera. Obdivuje 
mesto Rím. V rímskom múzeu videl rýdze 
zbrane a brnenie. Bolo až také rýdze, že sa 
v ňom sám videl. Keď prišiel domov z Ríma, 
dal si bryndzu s chlebom. Myslel aj na syr. 
Zistil, že syr nemá, tak si dal uvarenú 
ryžu. Len čo sa najedol, išiel do pivnice 
po rýľ a začal rýľovať zem. Keď dorýľoval, 
odniesol pýr na kompost. Potom sa skryl 
pod perinu a opäť sníval o rytieroch. Keď 
sa zobudil, bol svieži ako ryba. Vybral sa 
hneď na rybačku. V rieke Torysa plávalo 
veľa rýb a rybičiek. Striehol na ne rybárik. 
Strýko vytiahol udicu a hodil ju do vody. 
Ryby zabrali. Keď prišiel domov, dal ich do 
koryta. Koryto si vyrobil sám. Bol šikovný 
rytec. Mal aj nástroje. Ešte v ten večer 
mu zavolal kamarát Richard. Povedal, 
že potrebuje nové koryto. V Korytnici, 
kde býva, už všetky vypredali. Richard 
potreboval koryto pre svoju korytnačku. 
Koryto sa stalo jej dočasným obydlím. 
          Natálka Hrašková, 3. ročník

zápis do 1. ročníka
Riaditeľstvo Základnej školy s mater-
skou školou, Školská 418/11, 976 63 Pre-
dajná oznamuje, že zápis do 1. ročníka 
sa uskutoční dňa 08. apríla 2020 o 15.30 
hod. v budove školy na 1. poschodí. Pod-
robnejšie  informácie budú zverejnené  
na webovej stránke školy. 

čenie tohto projektu by  nebolo možné bez výrazného  osobného 
vkladu starostky obce Ing. Čontofalskej.  Projektu rekonštrukcie 
telocvične  venovala  čas i energiu. Absolvovala veľa pracovných  
stretnutí a rokovaní. Zamestnanci školy, ako aj žiaci jej  i týmto 
spôsobom vyjadrujú úprimné poďakovanie.  Poďakovanie   patrí 
aj poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí odsúhlasili prijatie 
úveru určeného na ďalšie stavebné práce (104 406,99€). Z roz-
počtu školy bol hradený drevený obklad vo výške 9057,27€. Sa-
mostatná vďaka patrí stavebnej firme LUMA- SK z Dolnej Tiži-
nej, ktorá projekt rekonštrukcie telocvične realizovala. 
                                                           Mgr. Alexandra Hrinová, PhD.

OznAM 
Zrekonštruované priestory telocvične 
sú už využívané žiakmi školy. Športo-
vá  verejnosť si bude môcť tento pries-
tor prenajať  po 26. marci 2020, kedy 
sa bude konať zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, na ktorom bude prero-
kovaná a následne  schválená  výška 
nájmu.  Súčasťou zmluvy o nájme bude 
aj prevádzkový poriadok. Prevádzkový 
poriadok telocvične je zverejnený na 
webovej stránke školy a v telocvični. 
Veríme, že všetci užívatelia telocvične 
ho budú aj dodržiavať a riadiť sa ním.                                           
   M.Vaníková

zrekonštruovaná telocvičňa 
základnej školy s materskou školou v Predajnej

z našej tvorby
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AKCIE ŠPORTOVÝCH KLUBOV 
BIATLON Predajná

Strelecký klub biatlon Predajná, 
Lyžiarsky klub biatlon Predajná

NA STRELNICI PREDAJNÁ ŠIMÁŇ V ROKU 2020
 
apríl Verejné preteky v streľbe z historických zbraní –  
 WESTERN
2. 5. 6. ročník - Branný viacboj žiakov základných škôl 
 v spolupráci  so ZŠ a MŠ Predajná 
9. 5.  10. ročník - strelecký päťboj – verejné preteky   
 (celodenná akcia - malokalibrovka, pištoľ, samopal,  
 brokovnica, vzduchová puška kal. 5,4 + ukážka streľby z   
 historickej zbrane) 
23. 5.  Majstrovstvá okresu – poľovnícky pretek, malokalibrovka 400
5. - 6. 9.   Majstrovstvá SR,  Viessmann pohár v letnom biatlone
september 39. ročník -  Memoriál hrdinov SNP v letnom biatlone
8. 10.  11. ročník - verejné preteky v streľbe z historických  
 zbraní  –  WESTERN

Od januára do  marca, od novembra do decembra 2020 bude 
prebiehať  úprava tratí pre lyžiarov, bežcov v dĺžke cca 4 km. 
Od apríla do októbra 2020 sa budú  upravovať a udržiavať  tra-
te okolo strelnice v dĺžke cca 2 km -  posilňovňa v prírode. 
Členovia klubov sa zúčastňujú v lete i zime pretekov – ve-
rejných, Slovenského pohára, Majstrovstiev SR, ako i medzi-
národných pretekov na náklady klubov a vlastných zdrojov. 
Členovia klubov BIATLON Predajná, Strelecký klub biatlon 
Predajná, Lyžiarsky klub biatlon Predajná sa starajú o areál, 
robia údržbu areálu a zveľaďujú ho.                        Marian Kazár

1. kolo WIESSMANN pohára v 
biatlone 2019/2020

Osrblie 25. 1. 2020  ŠKP Banská 
Bystrica - rýchlostné preteky
  
kat. prípravka chlapci 
klasickým spôsobom  
Kazár Jerguš 2. miesto
Niňaj Milan 4. miesto
kat. prípravka dievčatá 
klasickým spôsobom  
Adamovcá Amálka 1. miesto 
Beraxová Alica 2. miesto
kat. žiaci A 10 - 11 r. 
klasickým spôsobom  
Kováč Ján 2. miesto 
Medvedzký Matúš   11. miesto
Kat. žiačky A 10 - 11 r. 
klasickým spôsobom  
Šuchtárová Ema 3. miesto
Pecníková Jana 5. miesto
Beraxová Lujza 6. miesto
Obrcianová Laura 9. miesto
Kazárová Izabela    10. miesto 
Šmidlová Ema        17. miesto 
Kováčová Mia        24. miesto 
Šlauková Nina       28. miesto
kat. žiaci B 12 - 13 r.  
Adamov Ján 3. miesto 
Dobias Nikolaj Frant. 12. miesto
kat. žiačky B 12 - 13 r. 
Beraxová Ema 5. miesto 
Kučeráková Eliška   21. miesto
kat. žiaci C 14 - 15 r. 
Adamov Michal 5. miesto 
Škerda Matúš     11. miesto 
Melich Lucas 16. miesto
kat. žiačky C 14 - 15 r. 
Medvedzká Viktória   24. miesto
kat. dorastenci A 16 r. 
Ilavský Sebastián 3. miesto 
Adamov Šimon 4. miesto 
Pastrnak Ľubomír 8. miesto
kat. juniori   
Mikus Ján 3. miesto
kat. juniorky   
Šavelová Stela 2. miesto
kat. muži B 41 - 50 r. 
Trizna Viliam 3. miesto 
kat. ženy B 41 r. a staršie 
Niňajová Bartalská D. 2. miesto
 
Osrblie 26. 1. 2020  
ŠKP Banská Bystrica  

rýchlostné preteky so štartom 
5“ štartom  
  
kat. prípravka chlapci 
klasickým spôsobom  
Kazár Jerguš 2. miesto 
Niňaj Milan 5. miesto 
kat. prípravka dievčatá 
klasickým spôsobom   
Beraxová Alica 1. miesto 
Adamovcá Amálka 2. miesto

Dobias Nikolaj Frant. 6. miesto
kat. žiačky B 12 - 13 r. 
Beraxová Ema 6. miesto
Kučeráková Eliška 14. miesto
kat. žiaci C 14 - 15 r. 
Adamov Michal 7. miesto
kat. dorastenci A 16 r. 
Ilavský Sebastián 3. miesto
Adamov Šimon 4. miesto
Pastrnak Ľubomír 10. miesto
kat. juniorky 20-22. r. 
Šavelová Stela 8. miesto
kat. muži B 41 - 50 r. 
Trizna Viliam diskvalifik.
kat. ženy A 23-39 r. 
Lehotská Eva 1. miesto
 
NBC Osrblie 16. 2. 2020  
KB Predajná
Vytrvalostné preteky 
Majstrovstvá Slovenska
 
kat. prípravka chlapci 
klasickým spôsobom 
Kazár Jerguš 3. miesto 
kat. prípravka dievčatá 
klasickým spôsobom 
Beraxová Alica 1. miesto
Adamová Amálka 2. miesto 

Koudelová Aneta 13. miesto 
kat. žiaci A 10 - 11 r. 
Kováč Ján 5. miesto 
Medvedzký Matúš  6. miesto 
kat. žiačky A 10 - 11 r. 
Beraxová Lujza 4. miesto 
Šuchtárová Ema 7. miesto 
Pecníková Jana 5. miesto 
Kazárová Izabela    13. miesto 
Šmidlová Ema       16. miesto 
Obrcianová Laura 17. miesto
Kováčová Mia     22. miesto 
Šlauková Nina    27. miesto 
kat. žiaci B 12 - 13 r. 
Adamov Ján 5. miesto 
Dobias Nikolaj Frant. 10. miesto 
kat. žiačky B 12 - 13 r. 
Beraxová Ema 5. miesto 
Kučeráková Eliška 15. miesto 
kat. žiaci C 14 - 15 r.  
Adamov Michal 5. miesto 
Škerda Matúš 8. miesto 
Melich Lucas 14. miesto 
kat. žiačky C 14 - 15 r.  
Medvedzká Viktória   23. miesto 
 
Preteky s hromadným štartom

kat. dorastenci A 16 r. 
Adamov Šimon 3. miesto 
Ilavský Sebastián 5. miesto 
kat. juniori   
Mikus Ján 3. miesto 
kat. juniorky   
Šavelová Stela 4. miesto 
kat. muži B 41 - 50 r. 
Trizna Viliam 3. miesto 
kat. ženy B 41 r. a staršie 
Niňajová Bartalská D. 2. miesto

WIESMANN pohár v biatlone 
2019/2020

Majstrovstvá Slovenskej republiky
s medzinárodnou účasťou

Osrblie15. 2. 2020  
KB PREDAJNÁ 
- rýchlostné preteky
 
kat. prípravka chlapci 
klasickým spôsobom 
Kazár Jerguš 3. miesto 
kat. prípravka dievčatá 
klasickým spôsobom 
Beraxová Alica 1. miesto
Adamová Amálka 2. miesto
Koudelová Aneta 10. miesto
kat. žiaci A 10 - 11 r. 
klasickým spôsobom 
Kováč Ján 1. miesto
kat. žiačky A 10 - 11 r. 
klasickým spôsobom 
Pecníková Jana 5. miesto
Kazárová Izabela 6. miesto
Kováčová Mia 9. miesto
kat. žiaci B 12 - 13 r. 
Adamov Ján 4. miesto

kat. žiaci A 10 - 11 r. 
Kováč Ján 2. miesto 
kat. žiačky A 10 - 11 r. 
Kazárová Izabela 4. miesto
Beraxová Lujza 9. miesto
Pecníková Jana 11. miesto
Kováčová Mia 15. miesto
kat. žiaci B 12 - 13 r. 
Dobias Nikolaj Frant, 6. miesto
Adamov Ján 9. miesto
kat. žiačky B 12 - 13 r. 
Beraxová Ema 4. miesto
Kučeráková Eliška 16. miesto
kat. žiaci C 14 - 15 r. 
Adamov Michal 3. miesto
kat. dorastenci A 16 r. 
Pastrnak Ľubomír 3. miesto
Ilavský Sebastián 5. miesto
Adamov Ján 6. miesto
kat. juniorky 20-22 r. 
Šavelová Stela 7. miesto
kat. muži B 41 - 50 r. 
Trizna Viliam 3. miesto
kat. ženy 23-39 r. 
Bartalská-Niňajová D. 2. miesto
 
Kompletné výsledky nájdete na 
www.biatlon.sk
                                  Marian Kazár
 
 
 

   
  
  
 

výsledky športovcov klub biatlonu Predajná


