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Anka Miklošková

Mama
Prinesiem ti domov kvetov tisíce
na prekrásnom zlatistom koči. 
Lobálky, fialky, ruže, králiky, modrice pestré 
ako strelnica pri kolotoči.

Červené maky i nevädze ti prinesiem,
snáď hodia sa ti v izbe do vázy. 
Veď ty z množstva kvetov rôznych mien
vyčarúvaš kytice, až dych mi vyrazí. 

Prinesiem ti poživeň, chlieb a soľ,
k tomu veselú tvár a veľa, veľa radosti. 
Aby náš útulný domov plný smiechu bol,
skôr za čias mojej krásnej mladosti. 

Prinášam ti k srdcu lásku a pokoj neba, 
v náručí bohatstvo šírej matičky zeme. 
Všeličo ešte, čo je k šťastiu treba,
veď jedna druhú od vekov milujeme. 

Dlhý čas žitia ti poznačil zrobené ruky,
aj drahú tvár už poznačil čas. 
Tak ako kvety krášlia všetky zelené lúky,
tak teba mamka krášli postriebrený vlas.

Ja a ty sedávame pri sviatočnom stole,
lebo byť spolu, pre nás je ozaj sviatosťou.
Tam zverujeme si tajomstvá, radosti i bôle
a cnie sa za domovom, keď dýchal mladosťou. 

Deň matiek
Druhá májová nedeľa je každoročne 
venovaná našim mamám, mamkám, 
mamičkám. Sú to tie najdrahšie bytos-
ti. Stoja pri nás od nášho narodenia. 
Fúkali nám rozbité kolená, odhodlane 
nás viedli do prvej triedy, boli na nás 
hrdé, keď sme zmaturovali či ukončili 
vysokú školu. Odprevadili nás na cestu 
vlastným životom láskavými slovami i 
nežným pohladením.  
Deň matiek nám poskytol priestor po-
vedať našim mamám, ako ich máme 
radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť 
im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás 
urobili. Ďakujeme všetkým mamám  za 
ich lásku a obetavosť. Naše poďakova-
nie malo formu rozhlasovej relácie, kto-
rá odznela v obecnom rozhlase presne 
v nedeľné sviatočné popoludnie Dňa 
matiek. Nielen svojim maminám sa pri-
hovorili žiaci našej školy - Ján Kováč, 
Kristián Čavojský, Miroslav Predajňa, 
Bianka Beraxová, Bianka Laššáková, 
Aneta Žažová a Ela Filipková pod vede-
ním pani učiteľky Kleskeňovej. Veríme, 
že vrúcne a milé slová pohladili a sprí-
jemnili všetkým mamám ich deň.  Pra-
jeme im život naplnený  zdravím, šťas-
tím, pohodou a príjemnými zážitkami.      
                                              M. Vaníková

Medzinárodný deň detí
Deti sú často obrazom nás 
dospelých. V ich dušiach  
sa ako v malých zrkadlách  
odrážajú naše hodnoty, 
postoje, radosti či smútky.  
Sú to tvárne bytosti, ktoré 
s obdivom hľadia na náš 
každý krok a veria, že to, čo 
urobíme, je  správne. Sú pre 
nás všetkým. Vedia potešiť 

i nazlostiť. Bez nich by väčšine život nedával zmysel. 1.jún 
je sviatkom všetkých detí. Tento rok je špecifický tým, že 
cesty rozprávkovými lesmi, skákacie hrady, detské atrakcie a 
zábavy nebude možné realizovať. Venujme našim deťom čas a 
pozornosť, navštívme s nimi  zaujímavé miesta, vezmime ich 
do prírody, zahrajme sa spoločenskú hru, vypočujme si ich....
možností je veľa a čas strávený s nimi je neopakovateľný. 

  Pripravujeme...
Verejnosť bude mať možnosť nahliadnuť do obecnej kroni-
ky, ktorá má už digitálnu podobu a bude zverejnená na webo-
vej stránke obce. Rukopis kroniky, ako aj fotoalbum, je digita-
lizovaný len skenovaním bez prevodu na elektronicky čitateľnú 
formu. 

V našom záujme je zviditeľnenie obce Predajná. Krátky článok 
o obci je súčasťou pripravovanej knihy Čarovné Horehronie. 
Táto časť Slovenska skrýva svoje poklady. Tie tu celé veky vy-
tvárali ľudia s výdatnou pomocou prírody. Príroda  pripravi-
la v doline Hrona skvelé prostredie. Z Heľpianskeho podolia, 
Breznianskej a Lopejskej kotliny poskladala pestrú a širokú 
dolinu Hrona, ktorú obstavala reťazou skalnatých i hôľnych 
končiarov Nízkych Tatier. Oproti nim navŕšila husto zalesnené 
Slovenské rudohorie. Prírodná krása a bohatstvo kultúrnych 
pamiatok lákajú turistov, športovcov a návštevníkov. A všetky 
tieto krásy zachytávajú fotografie a text reprezentatívnej knihy 
Čarovné Horehronie. 



Zvesti pre občanov

Z dôvodu toho, že v spoločenskom dome bolo zriadené MOM 
(do júna 2021), je miestna knižnica naďalej zatvorená. V na-
šej obci sme od  minulého roku zorganizovali  18 testovaní s 
nasledovnými výsledkami: 

 Názov                                       Dátum    Poč.testovaných Pozitivita
 Covid automat 16. 5.2021 177 0,00%
 Covid automat 2. 5.2021 246 0,00%
 Covid automat 24. 4. 2021 305 0,00%
 Covid automat 17. 4. 2021 424 0,00%
 Covid automat 11. 4. 2021 413 0,24%
 Covid automat   3. 4. 2021 381 0,52%
 Covid automat 28. 3. 2021 386 0,00%
 Covid automat 21. 3. 2021 409 0,00%
 Covid automat 13. 3. 2021 443 1,59%
 Covid automat   6. 3. 2021 443 0,68%
 Covid automat 28. 2. 2021 428 0,23%
 Covid automat 21. 2. 2021 421 0,00%
 Covid automat 14. 2. 2021 462 0,22%
 Covid automat   7. 2. 2021 541 0,18%
Celoslovenský skríning – „Zachráňme spolu životy 
                                       30.-31. 1. 2021 631 0,47%
Celoslovenský skríning – „Zachráňme spolu životy 
                                       23.-24. 1. 2021 588 0,85%
Celoplošné testovanie         7.- 8.11.2020 772 0,26%
Celoplošné testovanie 31.10.- 1.11.2020 824 1,21%

Pýtali sme sa
1. Ste členom odberového tímu, ktorý testuje obyvateľov na CO-
VID-19. Ako vnímate víkendy strávené na odberovom mieste?
 K: Myslím si, že čas strávený pri testovaní počas víkendov nie je  
zbytočný. Sme zohratý tím. Páči sa mi ľudský prístup zdravotných 
sestričiek Bianky a Ivetky a samozrejme nesmiem zabudnúť na 
prácu, ochotu a  pomoc našich hasičov. Tam, kde si ľudia rozume-
jú a navzájom sa rešpektujú, tam sa človek dobre cíti a aj sa dobre 
pracuje. 
 E: Čas strávený pri testovaní vnímam veľmi pozitívne.

2 . Keď ste išli do úplne prvého testovania, nemali ste obavu z 
nákazy koronavírusom? Ak ste ju mali, čo vás presvedčilo ísť „do 
toho?“ 
 K: Určite nie. Ináč by so do toho nešla. Dôležité je dodržiavať 
všetky bezpečnostné opatrenia. Napriek tomu, som COVID – 19 
prekonala, ale nenakazila som sa pri testovaní. Našťastie som mala 
ľahký priebeh.
 E: Nesmieme sa báť, my teraz potrebujeme každú ruku aj nohu. 
Keď sa pripravovalo prvé testovanie, dostali sme veľa dôležitých 
informácií o dodržiavaní hygienických opatrení a pokyny od pani 
starostky. Testovanie prebieha za prísnych epidemiologických 
opatrení, miestnosti sú vždy dezinfikované, testovací tím má špe-
ciálne oblečenie, nie je sa čoho obávať.

3. Aké máte dojmy z ľudí, ktorí sa chodia testovať? Zaznamenali 
ste nejakú dramatickú príhodu, resp. nejakú humornú situáciu?
 K: Pri testovaní stretnete rôznych ľudí. Väčšinou sú milí a pria-
teľskí. Myslela som si, že poznám väčšinu ľudí, ktorí bývajú v Pre-
dajnej, ale nie je to tak. O veľa ľuďoch som nevedela, že sú občanmi 
našej obce.  Stala sa mi jedná milá príhoda, keď som pri vypisovaní 
údajov od jedného pána pýtala číslo mobilu. On mi podal mobil a 
povedal. Kľudne  si zavolajte, keď potrebujete.
 E: Bol pripravený plán testovania, kde boli rozdelené ulice pod-
ľa časového harmonogramu. Vďaka dôkladnej organizácii prebie-
hal proces testovania v pokojnej, priateľskej a srdečnej atmosfére, 
nezaznamenali sme žiadny incident ani komplikácie. Všetci oby-
vatelia našej obce to brali ako povinnosť. Humorných situácii bolo 
veľmi veľa.

Niektorí sa smiali, že či už po toľkých týždňoch, čo sa chodia tes-
tovať, sme si nezapamätali ich dátumy narodenia alebo adresu.... 
Stala sa nám aj taká situácia, že sme prepočuli prvé písmenko v 
priezvisku a skomolili sme im meno...

4. Päť dní v práci, jeden deň na odbernom mieste. Ako zvyknete 
relaxovať, keď máte voľný deň?
 K: Počas voľných dní relaxujem s rodinou alebo s dobrou kni-
hou. Veľmi rada chodím do prírody na dlhšie prechádzky. Človek 
príde na iné myšlienky, oddýchne si a prečistí hlavu.
 E: Veľmi rada počúvam hudbu, nasadím si slúchadlá a zapnem 
obľúbené pesničky, odporúčam každému. Hudba je najlepšia na 
relaxáciu a odbúravanie stresu. Jednoduché, ale funguje to. 

Na webovej stránke obce nájdete platný Covid automat 
– aktuálne opatrenia pre región Brezno. 
Zoznam mobilných odberných miest v Brezne:
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 
Merci, n.o. - EBG, Školská 5 
pondelok - nedeľa 08:00 – 17:00, prestávka 12:00 – 13:00 
elektronické objednanie aj bez objednania 

ReviloMed, s.r.o. - Nám. gen. M.R.Štefánika 5/6 
Health Consulting, s.r.o. - Nám. gen. M.R.Štefánika 5/5 
Health Solutions, s.r.o. - Kuzmányho 345/3 
pondelok - nedeľa 8:00 – 16:30, prestávka 12:00 – 12:30 
bez objednania

PRIMADENT, s.r.o. - Nám. gen. M. R. Štefánika 31/38, 
budova hotela Ďumbier, vedľa hlavného vchodu 
pondelok - sobota 8:00 – 16:00, prestávka 12:00 – 12:30 
Bez objednania

DEJ, s.r.o.- Futbalový štadión, ŠLN 34 
pondelok - nedeľa 9:00 – 18:00, prestávka 13:00 – 14:00 
Bez objednania

Ordinačné hodiny
ambulancia pre dospelých

Podbrezová - Sládkovičova
Lekár: MUDr. Roman Gál

Sestra: Mgr. Bianka Skalošová

pondelok, utorok, streda  7.00 - 11.30   12.00 - 15.00
štvrtok  7.00 - 11.30  12.00 - 17.00
piatok  7.00 - 11.30  12.00 - 13.00

Na vyšetrenie je potrebné sa vopred objednať  
telefón: 048/4193558 
e-mail: ambulanciagal@gmail.com.

Telefón lekár: (len pre konzultácie) 0948 085 804 

  7.00 -   8.00   Odbery
  8.00 - 11.30   Objednaní pacienti
12.00 - 15.00 (17.00, 13.00)  Objednaní pacienti, návštevy
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A je po Veľkej noci
   Po období pôstu rýchlo ubehlo aj päť sviatočných veľkonočných dní. Sviatky Veľkej noci niektorí oslávili v kruhu svojich 
najbližších a uctili si tradície a zvyky. Niektorí zase využili dni voľna na vybehnutie do prírody, na upratovanie svojich domác-
ností či prečítanie dobrej knihy. Každopádne už druhý rok mali tieto sviatky „covidovú“ príchuť.  Život sa nám zmenil. A určite 
bolo zmenené i prežívanie najvýznamnejších kresťanských sviatkov. V našej obci  zásluhou pani Kubišovej, pani Pocklanovej a 
pracovníkov obce boli na námestí a pred predajňou Fresh nainštalované symboly Veľkej noci. O svetelné dekorácie sa na podnet 
starostky obce Ing. T.  Čontofalskej postaral p. Moravčík. Drevené dekorácie vyrobil  p. Szakács. Originálne dekorácie skrášlili 
občanom životný priestor a pripomenuli tradičnú veľkonočnú výzdobu. Tradične osláviť  zmŕtvychvstanie Ježiša Krista však nebolo 
dopriate veriacim v kostoloch. 
   Verme, že už o rok to bude iné. Veriaci budú v kostoloch, dievčatá budú výskať, keď ich chlapci oblejú vodou a vyšibú do krásy. 
Dovtedy si prajme, nech sa nám všetkým  naplní zmysel týchto sviatkov -  buďme   zdraví  a majme radosť zo života! 
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protitureckej vartovky. Stavitelia tieto pozostatky využívali na spá-
vanie. Neskôr ich rozobrali a použili ako stavebný materiál. 
   Pri terénnych úpravách počas výstavby krížovej cesty sa našli kosti 
jaskynného medveďa, pohrebné popolnice, sedem zlatých rímskych 
mincí. Tieto nálezy potvrdili, že táto oblasť bola nepretržite osídlená 
už od obdobia praveku. Pri kopaní základov kalvárskeho kostola, 
stavitelia narazili na pozostatky kamenného múra a niekoľko desia-
tok pomerne dobre zachovaných popolníc, v ktorých bol uložený 
popol a zvyšky kostí mŕtvych. Na ich obhliadku pozvali odborníka 
z Matice slovenskej, ktorý následne zverejnil predpoklad, že na vr-
chu Hrádok bolo pravdepodobne pohrebisko a hradisko. 
   Kalvária bola dokončená a posvätená  v roku 1873. 
   Vstup na krížovú cestu sa začínal kaplnkou Poslednej večere pri 
Jasenianskom potoku. V niektorých zdrojoch je uvádzaná ako ka-
plnka sv. Jána, dnes je jedinou zachovanou kaplnkou. Ďalej nasle-
dovalo šesť kaplniek -  kaplnka Povýšenia sv. kríža, kaplnka Jána 
Nepomuckého, kaplnka sv. Jozefa, kaplnka sv. Anny, kaplnka sv. Šte-
fana a kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Kalvária bola známym 
pohronským pútnickým miestom. Najfrekventovanejšie boli púte 
okolo 12. septembra - na sviatok mena blahoslavenej Panny Márie. 
V roku 1978 posúdili pamiatkari kalváriu ako značne zdevastovanú. 
Keďže nešlo o architektonickú zvláštnosť, štát a ani cirkev nemali o 
ňu záujem. Miestna farnosť nemala dostatok financií na jej záchra-
nu, a tak došlo k takmer jej úplnému zániku. 
   Správca farnosti farár Strapko spolu s novozriadenou farskou ra-
dou sformulovali 15.októbra 1990 výzvu k veriacim a spoluobča-
nom, ktorou sa podujali obnoviť kalváriu. Na základe tejto občian-
skej aktivity sa v roku 1991 podarilo získať finančné prostriedky na 
stavbu nového kostola a na obnovenie krížovej cesty. V roku 1992 
bola kalvária nanovo postavená rukami farníkov z Predajnej a Jase-
nia. Celá stavba bola financovaná z milodarov. 
   Novopostavený kostolík bol opätovne zasvätený  Sedembolestnej 
Panne Márii a krížová cesta pozostávala zo štrnástich zastavení. Ob-
novené boli dve kaplnky – kaplnka Poslednej večere a kaplnka Se-
dembolestnej Panny Márie. Kalváriu s kostolíkom a krížovou cestou 
posvätil 12. septembra 1992 diecézny biskup Rudolf Baláž. 
  Každoročne sa na predajnianskej kalvárii slúži na sviatok Sedem-
bolestnej Panny Márie 15. septembra slávnostná svätá omša spojená 
s poďakovaním za úrodu. 
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Ján Fekiač

Života menoslov
Nekonečný poradovník skrúca sa pri dverách osudu,
pestrosť jeho rodných čísel pripomína farebnú stuhu.
Rozpoznávam z mien tváre, nachádzam meno otca, mamky,
spolužiačky, priateľa i meno prvej detskej lásky. 

Vraciam sa spiatky, bo už som na rade.
„Posaďte sa, prosím,“ vľúdny hlas mi káže.
Previerkou prechádzam, doktor  skúma zrak môj, vnemy,
fonendoskop ozvu hlási, stav srdca, jeho premeny. 

Slovom i sluch sleduje, mi určí liečby kúru,
srdcu pokoj, lásku, predpisuje na  priateľstvo tinktúru. 
Ku spolupatričnosti zvedavý pohľad do rodiska,
s otázkou, ako sa má rodinka, ďaleká i blízka? 

Recept uzatvára útecha, čo prináša nádeje  pre zdravie,
s pozdravom pre krásne, šťastné spolunažívanie. 
Dovidenia. Zbohom, menoslov od dvier padá
i život lekára v dnešnom čase smrť ukrutná postráda. 

Poradovník však nekončí, no tento odlieta do diaľav. 
Vďaka za všetkých v ňom, Pánu Bohu modlitby posielam.
Splň mu, Pane Bože, posledné jeho želanie,
ďakujeme Vám za všetko!
Sladké v Raji odpočívanie!

K poslednej rozlúčke MUDr. Petrovi Zlevskému, po dlhé roky 
nášmu obvodnému lekárovi z vďaky za starostlivosť o mňa, ro-
dinku a všetkých Vami liečených pacientov. 

    Kalvária
3. apríla 2021 v relácii Rádiovíkend na Rádiu Slovensko odznela 
zvuková pozvánka na kalváriu v obci Predajná. Reportéra rádia La-
dislava Eliáša  sprevádzal Ladislav Dunajský. Pán Dunajský pútavo a 
farbisto porozprával o histórii  miesta, polohe, prírode, o kostolíku, 
kaplnke, krížovej ceste... Už len len vstať a ísť... 
Úlomky z histórie
   V roku 1861 na podnet vtedajšieho správcu farnosti farára Karola 
Vozáryho rozhodli obyvatelia obce Predajná a Jasenia, že na kopci 
zvanom Hrádok postavia kalváriu, ktoré bude   pútnym  miestom 
pripomínajúce Ježiša Krista. Podľa niektorých pamätníkov išlo o 
stavbu  v poradí už druhej kalvárie, keďže pôvodná kalvária bola 
značne schátraná. Údajne stála o niečo severnejšie od tej súčasnej. 
Keďže sa túto informáciu nepodarilo  písomne potvrdiť, mohlo ísť 
o pozostatky pôvodného hrádku a jeho hospodárskeho zázemia či 



Asi nie je potrebné nejako špeciálne ozna-
movať, že v nedeľu 18. apríla v Predajnej 
na ulici Kalvárska horelo. Minimálne hus-
tý čierny dym bolo vidieť naďaleko. Oheň 
vznikol v stodole a rozšíril sa ďalej na stre-
chu rodinného domu, garáž a aj na susedné 
humno. V priebehu niekoľkých minút to 
bolo celé v plameňoch. Čo je najdôležitej-
šie – nikto nebol zranený nielen z rodiny, 
susedov, ale ani zasahujúcich hasičov. Sme 
vďační susedom Šusterovcom, ktorí asi prví 
zaznamenali, že zo stodoly stúpa dym a pri-
volali hasičov. Následne tak urobili viacerí 
susedia v okolí, vrátane Ing. Milana Srnku, 
ktorý privolal aj profesionálnych požiarni-
kov z Podbrezovej. Sme vám vďační, milí 
susedia, že ste tak rýchlo a účinne zareago-
vali.
Keď sme sa ako rodina so štyrmi maloletý-
mi deťmi pred viac ako 15 rokmi prisťaho-
vali do Predajnej, nepoznali sme tu naozaj 
nikoho a až postupne sme sa zoznamovali 
s najbližšími susedmi, ľuďmi na úradoch 
(OcÚ, pošta, škola ...) a ďalšími. Vzhľadom 
na charakter našej práce sme veľa času trá-
vili mimo obce, a tak sme mnohých z vás, 
milí Predajňania, poznali viac-menej len 
z videnia. O to silnejšie bolo pre nás, keď 
ste nám mnohí prejavili svoju spoluúčasť aj 
praktickú pomoc pri aj po požiari. Viace-
rých z vás, ktorí ste sa u nás zastavili, aby ste 
nám prišli s niečím prakticky pomôcť, pri-
niesli jedlo, ponúkli možnosť ubytovania, 
osprchovania sa, či uloženia vecí, ktoré sme 
dočasne potrebovali niekde preskladovať ... 
sme poznali len zbežne, alebo vôbec nie. Je 
to pre nás naozaj silná a veľmi osobná skú-
senosť. Vážime si vaše slová povzbudenia aj 
poskytnutú, či aspoň ponúknutú pomoc. 
Keďže železiarne máme neďaleko, nemu-

Šialené inferno
  Vo sviatočnom odpoludní sa tíško ako ľahký vánok znášal nad dedinou nedeľný pokoj. Ešte 
aj chladný vietor, čo pred časom fúkal, akoby chcel na pá dní uchrániť obnažené halúzky 
stromov. Malé krehké kvietky jari sa kochali svojou krásou, a tak pomáhali vyniknúť pestrým 
tulipánom a narcisom, ktorých pobozkalo jarné slnko.
  V nedeľnom predpoludní sa po dlhom čase rozhojdal dedinský zvon a vábil ľudí do dlho 
opusteného kostola, a tým radostne zvestoval posolstvo prichádzajúcej nádeje. 
  Neskoré odpoludnie zrazu zachvátil nepokoj. Medzi domami sa začali objavovať  modravé 
blikajúce svetielka, ktoré sprevádzalo množstvo výstražných tónov. Tie sa zarezávali do mysle 
ľudí a ich srdcia sa začali strachom chvieť. Kolesá zavýjali v rýchlom behu a horný koniec 
Kalvárskej ulice plnili bielo-červené autá,  z ktorých vyskakovali anjeli strážni. Pomedzi nich 
sa začali miešať aj obetaví domáci občania. Malé ohníky sa rozbesneli, chrlili obrovský čierny 
dym k oblohe. Ten oznamoval okolitým dedinám, že sa deje niečo zlé. 
  Začal sa boj s ohňom i s časom. Obetaví ľudia bojovali s ohňom na pokraji svojich síl, až 
strašný živel pokorili. premočení, unavení, uzimení, ale spokojní, že to statočne ustáli a pred-
išli ešte horšej pohrome alebo nebodaj tragédii. Čierne slzy padali záchranárom dolu tvárou. 
Otravou nasýtený štipľavý dym je ťažko zniesť. 
  Dohorel oheň, dym sa rozplynul do dialí a patrí sa poďakovať tým, čo DNES, včera, predvče-
rom, pred rokmi svoje sily s nebezpečenstvom merali. ĎAKUJEME, ĎAKUJEME, ale mysli-
me na obetavých, vzácnych ľudí nielen vtedy, keď ich potrebujeme.             Anka Miklošková

síme asi po výstižný príklad chodiť ďaleko 
– mnohí vieme, že oheň je zaujímavý živel. 
Na jednej strane ničí to, čo je slabé, ale tiež 
zušľachťuje to, čo za niečo stojí. Ako sa zo 
železa pri vysokej teplote vyplavuje „strus-
ka“ (teda nepotrebný balast), a tým obsah 
zmesi zušľachťuje ... podobne sa to deje aj 
vo vzťahoch. Skúšky vzťahy preveria – to, 
čo stálo na plytkých základoch padá, no to 
skutočné a pravdivé zostáva a vzťahy aj do 
budúcna posilňuje. Ešte je asi skoro hodno-
tiť, ako sa toto celé premietne do budúcnos-
ti, my však veríme, že vzťahy, ktoré prešli aj 
touto konkrétnou skúškou ohňom, pretrva-
jú. A my sa na to tešíme!
Na záver chceme poďakovať všetkým vám, 
ktorí ste sa akokoľvek pričinili o likvidáciu 
požiaru, či jeho následkov, akokoľvek ste 
nám pomohli alebo finančne prispeli, ... asi 
ani nevieme vymenovať všetky formy vašej 
pomoci a povzbudenia, ktoré sme od vás 
prijali. A najviac asi od vás, naši najbližší 
susedovci. Ste nám vzácni! Úplne špeciálne 
chceme poďakovať vám, pani starostka Ing. 
Čontofalská, za koordináciu jednotlivých 
záchranárskych zložiek počas požiaru, za 
pomoc a komunikáciu s úradmi v období 
po udalosti, za sprostredkovanie kontaktov 
na rôznych odborníkov pre potrebné opra-
vy domu a zariadenia, ale aj za váš osobný 
prístup a záujem o nás ako rodinu. Veľa to 
pre nás znamená. Naša najväčšia vďačnosť 
však smeruje k Bohu, ktorý nás nielen stvo-
ril, ale sa o nás dobre a verne stará v časoch 
ľahkých aj tých náročnejších. 
Požiar domu asi nie je bežná a ani ľahká 
situácia v živote rodiny, avšak aj napriek 
hmotným stratám sa touto skúsenosťou cí-
time obohatení. 
        Renáta a Vladimír Sochorovci 

Deň otcov
Tradícia Dňa otcov vznikla v mes-
te Spokane v štáte Washington, už v 
roku 1910. Američanka Sonora Smart 
Doddová si chcela uctiť všetkých ot-
cov, ako bol ten jej. Veterán občianskej 
vojny William Jackson Smart po smrti 
manželky musel vychovávať šesť detí 
sám. Sonora vnímala svojho otca ako 
hrdinu a hneď, ako sa dozvedela, že 
matky majú svoj sviatok, navrhla, aby 
podobný mali aj všetci otcovia. Prvá 
neoficiálna oslava sa konala v deň na-
rodenín Sonorinho otca 19. júna 1910. 
Popularita sviatku narastala a tretia jú-
nová nedeľa sa postupne stala sviatkom 
všetkých otcov. V roku 1966 prezident 
Lyndon Johnson podpísal prezidentské 
vyhlásenie, v ktorom určil tretiu nedeľu 
v júni ako oficiálny sviatok Dňa otcov.

   V minulom čísle Predajnianskych 
zvestí sme uverejnili povesť o predaj-
nianskych vílach autorky Márie Vrko-
slavovej-Ševčíkovej. Uverejnenie riad-
kov z knihy Z  potuliek po Horehroní 
ju potešilo: „Celkom náhodou sa mi 
dostali do rúk Vaše Predajnianske zves-
ti a veľmi ma potešila zmienka o mojej 
knihe, aj uverejnená povesť o Predaj-
nianskych vílach a Mišovi Kováčikovi.“ 
(z  listu adresovaného pani starostke).
   Nás zase potešilo, že Predajnianske 
zvesti majú svojich čitateľov aj za hra-
nicami našej obce

Obecné zastupiteľstvo v Predajnej 
bude zasadať v roku 2021 v nasledu-
júcich termínoch: 17. 6., 23. 9., 21. 10. 
a 15. 12. 2021.
Dňom konania zasadnutia OZ je štvr-
tok.
Začiatok zasadnutia OZ: 17.00 hod. 
(letné mesiace) / 16.00 hod. (zimné 
mesiace)
Zasadnutie je v budove obecného úra-
du v kancelárii starostky obce.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú 
verejné a prístupné pre verejnosť.
Termíny plánovaných zasadnutí v prí-
pade nepredvídaných udalostí je mož-
né posunúť podľa potreby.
Plán zasadnutí bol schválený na zasad-
nutí OZ Predajná dňa 25.2.2021 uzne-
sením č. 181/2021

SkúSenOSť S OhňOm
Zvesti pre občanov



Čo nové v našej škole

   I. polrok školského roka 2020/2021 sme ukončili v riadnom termíne, t.j. k 31. 1. 2021. Výpisy známok boli odovzdané žiakom 
1. stupňa. Výpisy žiakov 2. stupňa počkali na ich návrat. K polročnej známke  sa žiak a jeho zákonný zástupca  dostal prostred-
níctvom elektronickej žiackej knižky. Z celkového počtu žiakov 93 prospelo s vyznamenaním, 32 žiakov prospelo veľmi dobre,             
33 žiakov prospelo  1 žiak neprospel. Výchovné opatrenie v zmysle pokarhania nebolo navrhnuté žiadnemu žiakovi. Jednej  žiačke 
bola udelená pochvala triednym učiteľom. Vyučujúci spolu so žiakmi uzatvárali I.polrok formou dištančného vzdelávania. 
   Po ukončení zimných prázdnin  žiaci 1. stupňa  nastúpili do školy 8. 2. 2021. Od 23. 2. 2021 začalo opäť fungovať elokované pra-
covisko ZUŠ Valaská - odbor keyboard, klavír, gitara, akordeón, husle. Podmienkou vstupu na pracovisko bol aktuálny negatívny 
test na COVID nie starší ako 7 dní, čo zamestnanec potvrdil svojím podpisom na čestnom vyhlásení. Odovzdávali ho aj kolegovia 
zo ZUŠ Valaská.  Čestné vyhlásenia každý týždeň v pondelok dokladali aj zákonní zástupcovia žiakov. 
   Žiakov 2. stupňa sme vzdelávali dištančným spôsobom.  Vyučujúci hľadali efektívne spôsoby učenia, vytvárali didaktický mate-
riál, surfovali po stránkach s edukatívnym obsahom, vyberali vhodné náučné videá, ktoré im pomáhali  vysvetliť obsah preberanej 
témy. A žiaci? Niektorým  tento spôsob vzdelávania vyhovoval, iným menej. Niektorí sa da školy tešili, iní nie. Dobrou správou 
bola informácia o nástupe žiakov 8. a 9. triedy do školy. Žiaci oboch ročníkov zasadli do školských lavíc  19. apríla 2021. 26. apríla 
2021 sa   vrátili do školy aj piataci, šiestaci a siedmaci. Posledný aprílový týždeň sme tak otvorili školu pre všetkých žiakov. Žiaci 
2 stupňa prešli adaptačnými týždňami s upraveným rozvrhom, s väčším počtom hodín s triednym učiteľom, s aktivitami zamera-
nými na spoluprácu, komunikáciu, socializáciu, na rozvoj empatie a pozitívnej klímy. 
   Tretí štvrťrok netradičného školského roka sme uzatvorili. Symbolicky sa k dátumu konania pedagogickej rady vrátili do školy 
žiaci 2. stupňa.  Veríme, že  táto priaznivá situácia so všetkými žiakmi, prezenčným vyučovaním a klasickým denným školským 
režimom nám ostane minimálne do konca školského roka. 

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Školská 418/11, 
976 63 Predajná vyhlasuje zápis detí do materskej školy  pre 
šk. rok 2021/2022 v  zmysle  zákona NR SR č. 209/2019, kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelá-
vaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 438/2020 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole 
v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. 
 
Miesto a termín podávania žiadostí: Vyplnenú žiadosť o prija-
tie dieťaťa na školský rok 2021/2022 podáva zákonný zástupca 
dieťaťa zástupkyni ZŠ s MŠ pre MŠ od 1.mája 2021 do 31. mája 
2021 elektronickou formou, alebo podaním žiadosti bez osobnej 
prítomnosti dieťaťa s dôrazom na dodržanie hygienicko-epide-
miologických opatrení po telefonickom dohovore na konkrétny 
čas a hodinu na telefónnom čísle 0917 738 962, alebo posiela na 
adresu Základná škola s materskou školou, Školská 418/11, 976 
63 Predajná.

Forma a priebeh zápisu: 

•	Podávanie žiadostí sa bude organizovať elektronickou for-
mou, resp.

•	Osobne bez prítomnosti detí.
•	Na zápis je potrebné predložiť kompletne vyplnenú a  pod-

písanú „Žiadosť zákonného zástupcu o  prijatie dieťaťa do 
MŠ“ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti absolvo-
vať predprimárne vzdelávanie od všeobecného lekára pre deti 
a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa

•	Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 
sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie a okrem potvrdenia o zdravotnej spô-

sobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré 
je súčasťou prihlášky aj osobitne odporúčanie všeobecného le-
kára pre deti a dorast.

Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie, ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti 
a dorast, má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto die-
ťaťa so ŠVVP do bežnej MŠ.

•	Bližšie informácie k zápisu sa môžete dozvedieť na telefónnom 
čísle 0917 738 962.

Elektronickú prihlášku môžete vyplniť priamo na našej stránke 
(menu hore)
Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:
•	deti, ktoré dosiahli 5 rokov veku do 31.08.2021, pre ktoré je 

predprimárne vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého 
bydliska

•	deti s pokračovaním plnenia predprimárneho vzdelávania          
Ostatné podmienky prijatia:
•	deti, ktoré v kalendárnom roku dovŕšili  tri roky 
•	deti, ktorých súrodenec už navštevuje MŠ
•	ostatné deti, podľa voľnej kapacity materskej školy
•	deti od dvoch rokov možno prijať výnimočne, ak sú vytvore-

né vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky 
(predovšetkým kapacitné)

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne 
vzdelávanie, bude rodičom zaslané do 15. 6. 2021.

Zápis do materskej školy



Zvesti pre občanov

Iniciatíva WiFi4EU 
podporuje myšlien-
ku bezplatného pri-
pojenia Wi-Fi pre 
občanov vo verej-
ných priestoroch, 
ako sú parky, ná-
mestia, verejné bu-
dovy, knižnice, 
zdravotnícke zaria-
denia, školy či mú-
zeá v obciach v celej 
Európe.
Vďaka projektu Wi-
fi4EU obec Predaj-
ná získala pros-
triedky v sume 
15-tisíc eur z výzvy 
Európskej komisie WiFi4EU na budovanie 
sietí bezdrôtového internetu na verejných 
priestranstvách. Obec Predajná poskytuje 
bezplatne WiFi signál na 11 verejných 
priestranstvách v obci po dobu nasledujú-
cich troch rokov.
Prístupové body sú umiestnené na nižšie 
uvedených verejných priestranstvách:

Vonkajšie body:
1. Obecný úrad
2. Námestie 
3. Kostol 
4. Dom smútku
5. Škola
6. Škola
7. Škola
8. Komunitné centrum

Vnútorné body:
9.   Škola
10. Komunitné centrum
11. Komunitné centrum

Vyberáme z podmienok pre využívanie 
služby verejnej WiFi siete:

Služba je poskytovaná bezplatne prostred-
níctvom zariadení umožňujúcich bezdrô-
tový prístup Používateľa Služby k interne-
tu.  Do WiFi siete WIFI4EU je povolené 
pripájať výlučne bežné klientske WiFi za-
riadenia v režime klient, ako sú mobilný 
telefón, tablet, prenosný počítač. Používa-
teľ Služby nesmie do WiFi siete WIFI4EU 
pripájať iné bezdrôtové sieťové zariadenia, 
najmä WiFi smerovač, WiFi zosilňovač, 
WiFi opakovač, a iné zariadenia, ktoré by 
znemožňovali bezporuchovú činnosť siete 
WIFI4EU.

Používateľ Služby nesmie pri používaní 
Služby vykonávať žiadnu činnosť, ktorá 
ohrozuje alebo by mohla ohroziť, znemož-
niť alebo inak narušiť riadnu funkčnosť 
Služby alebo zariadení ostatných Používa-
teľov Služby. 
Zakázané je zámerné preťažovanie WiFi 
siete WIFI4EU, narušovanie funkčnosti 
Služby, vykonávanie akejkoľvek činnosti 
spôsobujúcej prenos alebo šírenie počíta-
čových vírusov, prenos IP paketov s uve-
dením falošnej IP adresy alebo iných ne-
pravdivých údajov, rozosielanie nevyžia-
daných správ (spamov), šírenie poplaš-
ných správ a nepravdivých informácií, po-
škodzovať hardvér a softvér, prostredníc-
tvom ktorého je poskytovaná Služba, ako 
aj vykonávanie ďalších činností, ktoré sú v 
rozpore s platnými právnymi predpismi 
Slovenskej Republiky.
Používateľ Služby je plne zodpovedný za 
obsah, ktorý prenesie počas pripojenia cez 
WiFi sieť WIFI4EU.

Pripomenuli sme si
4. mája uplynulo 102 rokov od tragickej 
smrti politika, diplomata, astronóma, 
brigádneho generála ozbrojených síl 
Francúzska, vojenského letca, Milana 
Rastislava Štefánika. 
Mal najväčšiu zásluhu na formovaní 
česko-slovenského zahraničného od-
boja počas prvej svetovej vojny. Zohral 
dôležitú úlohu pri organizovaní čes-
ko-slovenských légií a sprostredkovaní 
kontaktov na francúzskych štátnych 
funkcionárov. Spolu s Tomášom Gar-
riguom Masarykom a Eduardom Bene-
šom bol kľúčovou osobou pri založení 
Československa. Štefánik bol podpred-
sedom Československej národnej rady, 
ministrom vojny v Dočasnej vláde čes-
koslovenskej a následne aj v novovznik-
nutej ČSR.

Nezabúdame!
V histórii každého mesta či obce sú za-
písané  pamätné udalosti, ktoré menili 
životy obyvateľov. Významným dňom v 
živote našej obce je jej oslobodenie. 21. 
marca sme si pripomenuli  76. výročie 
oslobodenia obce. Starostka obce Pre-
dajná, Ing. Tatiana Čontofalská, položi-
la pri pomníku padlých hrdinov veniec 
a uctila si obete vojny. V tejto výnimoč-
nej chvíli sme venovali tichú spomien-
ku všetkým tým, ktorí položili svoje 
životy v 2. svetovej vojne.  Obetovali to 
najcennejšie, aby porazili nemeckého 
nepriateľa a priniesli vytúženú slobodu  
                   Česť ich pamiatke!

V minulom čísle Predajnianskych zvestí sme uverejnili tajničku a životopis rodáka z 
Predajnej – Juraja Pejku. V apríli sme si pripomenuli 205. výročie jeho narodenia a 
v apríli uplynulo aj 128 rokov od jeho smrti.   Starostka obce Predajná, Ing. Čonto-
falská, položila kytičku kvetov na jeho hrob 
a v tichej spomienke zapálila sviečky. Spo-
mienka na J.Pejku sa objavila aj vo facebo-
okovej skupine Som z Predajnej. 

Vážení obyvatelia Predajnej, 
25. apríla 2021 uplynulo  205. rokov od narodenia právnika a básnika Juraja Pejku, ro-
dáka z Predajnej, podľa ktorého ste si vybrali meno námestia v Predajnej. Pracoval ako 
advokát v Budapešti a zastupoval v právnych sporoch občanov Predajnej ako advokát 
v Brezne. Okrem iného napísal slová piesne Predanské hodiny, ktoré sa, neviem prečo, 
spievajú ako „trenčianske.“ Tieto slová boli dlhé roky napísané na stene pri vchode na 
chór v našom kostole. Spomínajte!                                                       Brigita Pivovarčiová

WiFi4eU - Bezplatné Wi-Fi pre obyvateľov eú 
aj v obci Predajná

Juraj Pejko



Zvesti pre občanov

Obyvateľom obce sme v druhej etape  pri-
delili ďalších 115 kompostérov.  Dosta-
li ich občania, ktorým neboli pridelené 
v prvej etape, a ktorých výmera záhrad 
je do 400 m2. Občan prevzal kompos-
tér označený inventárnym číslom spolu 
s návodom. Občan, ktorý nemal  záujem 
o kompostér,  podpísal čestné vyhlásenie 
o kompostovaní biologicky rozložiteľné-
ho odpadu vo vlastnom kompostovacom 
zásobníku. Zároveň upozorňujeme obča-
nov, že je ZAKÁZANÉ vyhadzovať bio-
logicky rozložiteľné odpady do nádob na 
komunálne odpady a na stojiská separo-
vaného zberu. 
Nádoba na zber bio  odpadu je na Školskej 
ulici oproti bytovkám. Odvoz odpadu za-
bezpečuje firma OZO raz za dva týždne. 

Brigáda v areáli školy
V marci sme na základe rozhodnutia obce 
Predajná o výrube drevín pristúpili k vý-
rubu stromov vo vstupnej časti areálu ško-
ly. Stromy svojou výškou siahali do drôtov 
elektrického vedenia a ohrozovali bezpeč-
nosť a zdravie. Na tejto ploche plánujeme 
vysadiť nové dreviny a  kry, a tak skrášliť 
vstupný priestor do školského areálu. 

Spustenie zberu dát 
medzinárodného 
výskumu PIAAC

Obec Predajná bola vybraná do výsku-
mu s názvom Medzinárodné hodnotenie 
kompetencií dospelých, ktoré organizuje 
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a 
rozvoj (OECD). Výskum v SR realizuje Ná-
rodný ústav certifikovaných meraní vzdelá-
vania (NÚCEM) pre MŠVVaŠ SR. 
Čo výskum zisťuje?
Výskum sa zameriava na hodnotenie 
úrovne základných vedomostí a zručností 
potrebných pre úspešné uplatnenie sa vo 
všednom živote a na pracovnom trhu. Vý-
skumom budú zisťované čitateľské a ma-
tematické zručnosti a schopnosti riešenia 
problémov prostredníctvom moderných 
informačno-komunikačných technológií. 
Respondenti budú vypĺňať aj sprievodný 
dotazník. 
Ako bude výskum prebiehať?
Prostredníctvom rozhovorov v domácnosti 
alebo na verejnosti. Rozhovory budú zabez-
pečovať profesionálni „opytovatelia,“ vy-
školení prostredníctvom medzinárodných 
štandardov. 
Ako budú obyvatelia vedieť, že ide skutoč-
ne o „opytovateľa“ a nie o podvodníka?
„Opytovateľ“ sa preukáže identifikačným 
preukazom a poverovacím úradným listom 
z Národného ústavu certifikovaných mera-
ní vzdelávania. Možnosť overenia totožnos-
ti – na bezplatnej infolinke 0800 138 033.
Dostanú obyvatelia za účasť vo výskume 
nejakú odmenu?
Darčekovú poukážku v hodnote 25 eur. 
Na čo poslúžia výsledky výskumu?
Výskum ukáže silné a slabé stránky nášho 
vzdelávacieho systému v oblasti celoživot-
ného vzdelávania. Poskytne podnety na 
ďalší rozvoj vzdelávania. 
Konal sa niekedy podobný výskum v SR?
V roku 2012. Obyvatelia SR v ňom preuká-
zali výbornú úroveň vedomostí a zručností v 
matematike, v práci s grafmi a tabuľkami, ale 
iba priemerné zručnosti pri práci s textom. 
         Viac informácií: https://piaac.nucem.sk

V letných mesiacoch to bude častejšie. Do 
tejto zbernej nádoby sa nevyhadzujú po-
traviny zabalené v plastových vreckách. V 
máji  sa bude zbierať aj nebezpečný odpad.

k odpadom


