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KRONIKA MESTA SLIAČ 

 
 

Zápis do Kroniky mesta Sliač bol vypracovaný v zmysle Zákona NR SR         

č. 369/1990 o obecnom zriadení a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 

Sliač č. 33 o Kronike Mesta Sliač. 

 

Návrh zápisu do Kroniky mesta Sliač za rok 2011 bol prerokovaný a 

pripomienkovaný na Komisii pre mládež, vzdelávanie, kultúru, šport 

a cestovný ruch pri MsÚ Sliač dňa ... a následne schválený Mestským 

zastupiteľstvom v Sliači dňa ... v uznesení č. ..... 

  

         Tento zápis do Kroniky mesta Sliač za rok 2011 obsahuje 50 (slovom 

päťdesiat) strán. 

  

Dátum: 

   

okrúhla pečiatka 
mesta 

   

Ing. Daniel Dunčko 
primátor mesta Sliač 

   

Mgr. Róbert Borbély 
kronikár mesta Sliač 
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ZÁPIS DO KRONIKY MESTA SLIAČ 
 

Rok 2011 
 
 
 

I. Úvod – príhovor primátora mesta občanom 
 

 

 Žijem v meste Sliač, kde som vždy za najvyššiu prioritu považoval, aby 

mesto bolo riadené kolektívom slušných ľudí efektívne, prehľadne a hlavne 

s úctou voči občanom a ich záujmom. 

 Mesto Sliač je pekné mesto, pekné vďaka prírode, ktorá ho obklopuje, 

vďaka rieke, ktorá tu tečie, vďaka novým domom, vďaka podnikateľom, ktorí 

tu investujú, vďaka ľudom, ktorí sa starajú o svoje okolie a vytvárajú niečo 

pekné pre všetkých, vďaka vám. Ale niečo mu chýba. Keď som bol mladší, 

nevnímal som rozdiely medzi jednotlivými mestami a dedinami. Dnes, keď sa 

vraciam z ciest po Slovensku i zo zahraničia, pripadá mi Sliač obyčajný, 

neupravený a tak trochu schátralý. Veď prečo, keď prejdete do najbližšej 

dediny za rakúskymi hranicami, je zrazu všetko iné. Začína sa to už pri 

vstupe do mesta, kde vás  vítajú upravené záhony kvetov, kde chodníky sú 

vždy čisté, kde rovné trávnaté plochy vyzerajú ako keby ich práve niekto 

pokosil, ale kde na chodníkoch nikdy nezostáva nepohrabaná tráva. Sú to 

mestá a dediny, kde z každého stĺpu verejného osvetlenia visia kvetináče 

plné kvetov, kde autobusové zastávky nevyzerajú ako tie, ktoré tu boli pred 

30-timi rokmi, len s novším plechom. Sú to mestá, kde sa pred košmi na 

separovaný odpad netvoria kopy smetí. Sú to naozaj krajšie mestá. Som 

presvedčený, že to dosiahneme aj na Sliači. Preto som sa rozhodol 

kandidovať na primátora mesta, aby som vám predstavil KRAJŠÍ SLIAČ. 

 V  spolupráci s poslancami pri mestskom zastupiteľstve sme pre vás 

pripravili našu víziu o modernom meste.  Nebudeme tvrdiť, že všetko vieme 

najlepšie, a preto všetky naše riešenia budeme vždy konzultovať 

s odborníkmi v oblasti financií, stavebníctva, ale aj z oblasti športu, školstva, 
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zdravotníctva a samozrejme s vami – občanmi tohto mesta. Budeme 

spolupracovať s najlepšími expertmi na čerpanie fondov EÚ  a využijeme tak 

jedinečnú príležitosť na rozvoj nášho mesta. Spojíme Sliač aj po ľudskej 

stránke. Sme predsa všetci SLIAČANIA a spoločne si zaslúžime krajšie mesto 

a úctivé správanie ľudí, ktorí nás zastupujú. Len s podporou vás všetkých 

dokážeme naše predstavy a ciele zrealizovať.  

Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta Sliač 

nominant SDKÚ - DS, SaS 
  

 

II. Obyvateľstvo 
 
 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

V období od 13. mája do 6. júna 2011 bolo podľa zákona č. 263/2008  

Z. z. vykonávané sčítanie obyvateľov, domov a bytov. V meste Sliač sa pre 

tento účel zriadilo 26 sčítacích okrskov, v ktorých svoju činnosť vykonávalo 

16 sčítacích komisárov. Niektoré z výsledkov zisťovania v tabuľkovom 

prehľade (zdroj: Štatistický úrad SR, 2011): 

 
II. 1   Stav obyvateľstva 

  
Obyvateľstvo podľa pohlavia a rodinného stavu 

Vek Muži  Ženy Obyvate ľ
stvo 

spo
lu 

slobo
dní 

žen
atí 

rozved
ení 

ovdov
ení 

nezist
ení 

spo
lu 

slobo
dné 

vyd
até 

rozved
ené 

ovdov
ené 

nezist
ené 

úhr
n 

% 

Sliač                             

0 - 2 68 68 0 0 0 0 76 76 0 0 0 0 144 2,8 

3 - 4 46 46 0 0 0 0 34 34 0 0 0 0 80 1,6 

5 22 22 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 36 0,7 

6 - 9 89 89 0 0 0 0 77 77 0 0 0 0 166 3,2 

10 - 14 116 116 0 0 0 0 96 96 0 0 0 0 212 4,1 

15 32 32 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 50 1,0 

16 - 17 67 67 0 0 0 0 51 51 0 0 0 0 118 2,3 

18 - 19 74 74 0 0 0 0 73 73 0 0 0 0 147 2,9 

20 - 24 211 198 2 1 0 10 198 183 5 0 0 10 409 8,0 

25 - 29 198 147 29 1 0 21 194 108 50 8 0 28 392 7,7 

30 - 34 220 95 90 11 0 24 215 55 120 20 2 18 435 8,5 

35 - 39 181 51 113 16 0 1 202 40 125 36 1 0 383 7,5 
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40 - 44 178 27 112 37 2 0 190 14 125 48 3 0 368 7,2 

45 - 49 222 25 151 45 1 0 222 13 157 47 5 0 444 8,7 

50 - 54 177 13 131 33 0 0 189 8 141 33 7 0 366 7,2 

55 - 59 196 15 147 28 6 0 183 14 118 28 23 0 379 7,4 

60 - 64 130 8 97 18 7 0 148 10 98 19 21 0 278 5,4 

65 - 69 89 3 77 5 4 0 136 8 70 15 43 0 225 4,4 

70 - 74 70 2 57 4 7 0 103 4 52 8 39 0 173 3,4 

75 - 79 48 0 40 0 8 0 86 4 22 10 50 0 134 2,6 

80 - 84 32 1 20 4 7 0 76 2 11 13 50 0 108 2,1 

85 + 24 2 11 1 9 1 46 1 2 3 39 1 70 1,4 

Spolu  2 490 1 101 1 077 204 51 57 2 627 903 1 096 288 283 57 5 117 100 

                              

0 - 5 136 136 0 0 0 0 124 124 0 0 0 0 260 5,1 

6 - 14 205 205 0 0 0 0 173 173 0 0 0 0 378 7,4 

Produktívny 1 
886 

752 872 190 16 56 1 
883 

587 939 239 62 56 3 
769 

73,
7 

Poproduktívny 263 8 205 14 35 1 447 19 157 49 221 1 710 13,
9 

                              

Podiel 
obyvateľ
stva 

0 - 5  5,5 - - - - - 4,7 - - - - - 5,1 - 

6 - 14 8,2 - - - - - 6,6 - - - - - 7,4 - 

produktív
ny vek 

75,7 - - - - - 71,7 - - - - - 73,7 - 

poproduk
tívny vek 

10,6 - - - - - 17,0 - - - - - 13,9 - 

                              

Priemerný vek  38,5 - - - - - 42,2 - - - - - 40,4 - 

 

Obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity, zamestnania 

Vek, pohlavie  Postavenie v zamestnaní  Ekonomicky 
aktívni spolu  

Zamestnanci  podnikatelia  členovia 
družstiev  

vypomáhajúci 
(neplatení) 
členovia 

domácností v 
rodinných 
podnikoch 

ostatní a 
nezistení 

so 
zamestnancami 

bez 
zamestnancov 

Sliač               

15 - 19 muži 4 0 0 0 0 3 7 

ženy 2 0 0 0 0 8 10 

spolu 6 0 0 0 0 11 17 

20 - 24 muži 58 0 6 0 0 17 81 

ženy 43 0 4 0 0 13 60 

spolu 101 0 10 0 0 30 141 

25 - 29 muži 122 5 14 0 0 19 160 

ženy 114 1 5 0 0 21 141 
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spolu 236 6 19 0 0 40 301 

30 - 34 muži 141 9 25 0 0 22 197 

ženy 120 3 10 0 0 13 146 

spolu 261 12 35 0 0 35 343 

35 - 39 muži 115 10 19 0 0 19 163 

ženy 135 5 8 1 0 15 164 

spolu 250 15 27 1 0 34 327 

40 - 44 muži 110 10 23 0 1 17 161 

ženy 146 3 14 0 1 9 173 

spolu 256 13 37 0 2 26 334 

45 - 49 muži 138 15 27 0 0 15 195 

ženy 158 3 20 0 0 14 195 

spolu 296 18 47 0 0 29 390 

50 - 54 muži 109 14 16 0 0 8 147 

ženy 142 5 11 0 0 10 168 

spolu 251 19 27 0 0 18 315 

55 - 59 muži 114 8 16 1 1 14 154 

ženy 113 4 10 1 0 7 135 

spolu 227 12 26 2 1 21 289 

60 - 64 muži 39 4 4 1 0 5 53 

ženy 13 1 1 0 0 4 19 

spolu 52 5 5 1 0 9 72 

65+ muži 8 4 3 0 0 4 19 

ženy 11 1 0 0 0 5 17 

spolu 19 5 3 0 0 9 36 

Úhrn muži 958 79 153 2 2 143 1 337 
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ženy 997 26 83 2 1 119 1 228 

spolu  1 955 105 236 4 3 262 2 565 

% 76,2 4,1 9,2 0,2 0,1 10,2 100,0 

 

Pohlavie  

spolu  % z toho 

osoby na materskej 
dovolenke 

pracujúci 
dôchodcovia 

nezamestnaní  

Sliač           

Muži 1 337 52,1 0 117 137 

Ženy 1 228 47,9 21 56 116 

Spolu  2 565 100,0 21 173 253 

 

Obyvateľstvo podľa pracovného odvetvia  

Odvetvie ekonomickej činnosti  Ekonomicky aktívne osoby  

muži  ženy spolu  z toho 
dochádza 

do 
zamestnania  

Sliač         

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace 29 18 47 40 

Lesníctvo a ťažba dreva 11 6 17 14 

Ťažba uhlia a lignitu 2 0 2 1 

Iná ťažba a dobývanie 3 1 4 3 

Výroba potravín 15 19 34 29 

Výroba nápojov 1 0 1 1 

Výroba textilu 2 4 6 4 

Výroba odevov 8 12 20 14 

Výroba kože a kožených výrobkov 3 1 4 4 

Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo 
slamy a prúteného materiálu 

19 5 24 19 

Výroba papiera a papierových výrobkov 2 0 2 1 

Tlač a reprodukcia záznamových médií 8 7 15 15 

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 0 2 2 2 

Výroba chemikálií a chemických produktov 3 3 6 3 

Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 3 0 3 3 

Výroba výrobkov z gumy a plastu 11 11 22 16 

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 14 2 16 15 

Výroba a spracovanie kovov 3 3 6 5 

Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 28 8 36 22 

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 4 3 7 7 

Výroba elektrických zariadení 7 10 17 15 

Výroba strojov a zariadení i. n. 13 7 20 17 

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 21 13 34 31 

Výroba ostatných dopravných prostriedkov 1 1 2 2 

Výroba nábytku 8 4 12 8 

Iná výroba 4 8 12 10 

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 22 3 25 22 
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Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 23 3 26 22 

Zber, úprava a dodávka vody 8 3 11 11 

Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov 7 4 11 10 

Výstavba budov 19 3 22 15 

Inžinierske stavby 28 15 43 34 

Špecializované stavebné práce 74 13 87 62 

Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov 33 6 39 34 

Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 83 57 140 119 

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 78 113 191 160 

Pozemná doprava a doprava potrubím 94 29 123 109 

Skladové a pomocné činnosti v doprave 19 4 23 23 

Poštové služby a služby kuriérov 9 14 23 22 

Ubytovanie 13 29 42 33 

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev 17 17 34 30 

Nakladateľské činnosti 3 2 5 4 

Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových 
nahrávok 

0 1 1 0 

Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie 3 2 5 5 

Telekomunikácie 12 7 19 17 

Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby 21 9 30 27 

Informačné služby 5 1 6 5 

Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 15 29 44 39 

Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia 7 12 19 18 

Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia 7 1 8 7 

Činnosti v oblasti nehnuteľností 15 7 22 19 

Právne a účtovnícke činnosti 13 20 33 24 

Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia 2 4 6 4 

Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy 24 13 37 34 

Vedecký výskum a vývoj 7 4 11 10 

Reklama a prieskum trhu 1 6 7 7 

Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 12 13 25 19 

Veterinárne činnosti 3 4 7 7 

Prenájom a lízing 0 1 1 1 

Sprostredkovanie práce 6 3 9 7 

Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti 3 5 8 6 

Bezpečnostné a pátracie služby 19 2 21 19 

Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou 7 9 16 13 

Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti 2 6 8 7 

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 188 168 356 334 

Vzdelávanie 57 129 186 167 

Zdravotníctvo 53 183 236 216 

Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť) 1 8 9 7 

Sociálna práca bez ubytovania 1 5 6 5 

Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti 5 9 14 12 

Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení 3 3 6 5 

Činnosti herní a stávkových kancelárií 1 5 6 5 

Športové, zábavné a rekreačné činnosti 6 3 9 8 

Činnosti členských organizácií 10 4 14 9 

Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti 0 3 3 2 

Ostatné osobné služby 3 17 20 19 

Nezistené 72 69 141 114 

Spolu  1 337 1 228 2 565 2 209 
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Obyvateľstvo podľa národnosti 

Národnos ť Muži  Ženy Spolu  

Sliač       

Slovenská 2 218 2 374 4 592 

Maďarská 10 10 20 

Rómska 4 1 5 

Rusínska 0 2 2 

Ukrajinská 1 3 4 

Česká 24 33 57 

Nemecká 1 1 2 

Poľská 1 3 4 

Srbská 1 1 2 

Ruská 4 2 6 

Židovská 1 0 1 

Moravská 11 11 22 

Bulharská 1 1 2 

Iná 7 6 13 

Nezistená 206 179 385 

Spolu  2 490 2 627 5 117 

 

Obyvateľstvo podľa vzdelania 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie  Pohlavie  Spolu  

muži ženy 

Sliač       

Základné 177 270 447 

Učňovské (bez maturity) 234 191 425 

Stredné odborné (bez maturity) 144 178 322 

Úplné stredné učňovské (s maturitou) 87 63 150 

Úplné stredné odborné (s maturitou) 677 841 1 518 

Úplné stredné všeobecné 122 154 276 

Vyššie odborné vzdelanie 42 68 110 

Vysokoškolské bakalárske 66 85 151 

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 512 414 926 

Vysokoškolské doktorandské 31 25 56 

Vysokoškolské spolu 609 524 1 133 

Študijny 
odbor 

prírodné vedy 28 33 61 

technické vedy a náuky I (baníctvo, hutníctvo, strojárstvo, informatika a VT, elektrotech., tech. 
chémia, potravinárstvo) 

134 36 170 

technické vedy a náuky II (textilná v.,sprac.kože,dreva, plastov, v.hud.nástrojov, archit., 
staveb.,dopr.,pošty,telekom.,automatiz., špec. odb.) 

121 48 169 

poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 58 22 80 

Zdravotníctvo 31 47 78 

spoločenské vedy, náuky a služby I (filozof.,ekon.,polit. a práv.vedy, ekonomika a manaž., obchod 
a služby,SŠ- OA, HA, praktická š.,učeb.odb.) 

118 143 261 

spoločenské vedy, náuky a služby II (histor.,filolog.,pedag. a psych.vedy, publicistika a informácie, 
telových.,učiteľstvo, SŠ - gym.) 

50 164 214 

vedy a náuky o kultúre a umení 5 12 17 

vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 51 5 56 

Nezistený 13 14 27 

Bez školského vzdelania 342 297 639 

Nezistené 56 41 97 
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Úhrn  2 490 2 627 5 117 

 

Obyvateľstvo podľa vierovyznania 

Náboženské vyznanie  Muži  Ženy Spolu  

Sliač       

Rímskokatolícka cirkev 906 1 173 2 079 

Gréckokatolícka cirkev 18 9 27 

Pravoslávna cirkev 8 10 18 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 432 520 952 

Reformovaná kresťanská cirkev 6 0 6 

Evanjelická cirkev metodistická 9 14 23 

Apoštolská cirkev 2 3 5 

Starokatolícka cirkev 0 1 1 

Bratská jednota baptistov 2 1 3 

Cirkev československá husitská 2 1 3 

Cirkev adventistov siedmeho dňa 1 4 5 

Cirkev bratská 0 1 1 

Kresťanské zbory 3 7 10 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 0 1 1 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 3 3 6 

Bahájske spoločenstvo 1 0 1 

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní 2 1 3 

Bez vyznania 796 626 1 422 

Iné 20 12 32 

Nezistené 279 240 519 

Spolu  2 490 2 627 5 117 

 

II. 2   Rodinný život 

 Sobáše uzavreté v roku 2011 v matričnom obvode Sliač: 

• počet civilných sobášov - 8 

• počet cirkevných sobášov - 9 

 
 
 

III. Samospráva mesta 
 

 

Primátor mesta: Ing. Daniel Dunčko 

Zástupkyňa primátora mesta: Mgr. Ľuboslava Bieliková 

Prednosta MsÚ: Eduard Vágner (do júna 2011), Ing. Jozef Žabka  

Hlavný kontrolór mesta: Mária Klöslová 
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III. 1   Záverečný účet mesta k 31. 12. 2011 

 Príjmy Mesta Sliač za rok 2011 predstavovali sumu 2 557 819 € a 

výdaje za rok 2011 boli vo výške 2 319 684 €. Celoročné hospodárenie za 

rok 2011 sa skončilo s prebytkom vo výške 238 135 €. Finančná komisia a 

správy majetku mesta navrhla uvedený prebytok hospodárenia použiť na 

tvorbu rezervného fondu, na krátkodobé záväzky mesta, na nákup akcií od 

FIN MOS, na časť neoprávnených nákladov spojených s výstavbou Domova 

pre seniorov a na bežné výdavky. 

           

III. 2   Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

Mestské zastupiteľstvo je zákonodarným orgánom mestskej 

samosprávy. Aj v roku 2011 plnilo úlohu zastupiteľského zboru 

obyvateľov mesta Sliač, ktorý rozhodoval o dôležitých otázkach týkajúcich sa 

života mesta. Má 11 poslancov, ktorí sú volení obyvateľmi mesta v priamych 

voľbách na štvorročné obdobie. Poslanci sú volení z jednotlivých mestských 

častí proporčne v závislosti od počtu obyvateľov mestskej časti. Mestské 

zastupiteľstvo rokuje najmenej raz za tri mesiace, zasadnutia zvoláva a 

vedie primátor. Rokovanie je zásadne verejné a koná sa v  zasadacej 

miestnosti pri MsÚ na Leteckej ulici 1 v Sliači. 

Poslanecký zbor pracoval v nasledovnom zložení: 

Volebný obvod č. 1   Hájniky Bydlisko 

Koreň Stanislav   J. Fučíka 5 

Šimončík  Emil RSDr. Clementisova 10 

Volebný obvod č. 2   Rybáre Bydlisko 

Dina  Milan    Š. Záhorského 45 

Frick  Anton  Ing. Rybárska 21 

Urbanec  Róbert  Ing. 1. mája 15 

Volebný obvod č. 3 Bydlisko 

Palečka  Cyril  Mgr. Ing. Kukučínova 2 

Šupová  Zuzana  Mgr. Nová 11 

Volebný obvod č. 4 Bydlisko 

Bieliková  Ľuboslava  Mgr. J. Cikkera 8 
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Karniš  Róbert    Na Brázdach 16 

Vajdičková Renáta  PaedDr. Gorkého 16 

Volebný obvod č. 5   Sampor Bydlisko 

Škamla Tomáš   Samporská 48 

 

II. zasadnutie, 27. januára 

- Poslanci schválili plánovaný rozpočet mesta na rok 2011 vo výške              

3 154 000 € (príjmy i výdaje).  

- Zriadené boli tri nové komisie pracujúce pri MsZ: Komisia bytová; 

Komisia pre posudzovanie majetkových priznaní; Komisia pre verejné 

obstarávanie a výberové konania. 

- Zvolení boli predsedovia a členovia všetkých komisií pri MsZ v Sliači: 

 
KOMISIA FINANČNÁ A SPRÁVY MESTSKÉHO MAJETKU 

Predseda: Anton Frick 
Tajomník: Ľubica Pašková 
Členovia: Ľubica Chowaniecová, Marta Julényová, Michal Gabaš, 
Ondrej Ďurčík, Peter Teknös 

 
KOMISIA OBCHODU, SLUŽIEB, PODNIKANIA A SOCIÁLNO- 
ZDRAVOTNÁ 

Predseda: Róbert Urbanec 
Tajomník: Jarmila Laskavá 
Členovia: Tomáš Škamla, Zlatica Čajková, Lýdia Janáková, Jozef 
Žabka 

 
KOMISIA VÝSTAVBY, SPRÁVY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ, 
ÚZEMNÉHO ROZVOJA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Predseda: Milan Dina 
Tajomník: Jolana Zlatníková 
Členovia: Pavel Antalík, Ivan Jakobei, Roman Turčan, Dušan Zemko 

 
KOMISIA KULTÚRY, VZDELÁVANIA, MLÁDEŽE A ŠPORTU 

Predseda: Robert Karniš 
Tajomník: Beáta Mikušová 
Členovia: Róbert Urbanec, Zuzana Šupová, Marek Moravčík, Juraj 
Valentíny 
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KOMISIA ZBORU PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI 

Predseda: Renáta Šeniglová 
Tajomník: Marta Kašiarová 
Členovia: Róbert Borbély, Alica Hancková, Katarína Krutá, Elenka 
Lepková, Jana Ťavodová, Renáta Vajdičková 

 
KOMISIA LEGISLATÍVNA, OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU 
A BYTOVÁ 

Predseda: Cyril Palečka 
Členovia:  Jana Pásztorová, Katarína Pastorková 

 
KOMISIA REGIONÁLNEJ, ZAHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE A 
CESTOVNÉHO RUCHU 

Predseda: Renata Vajdičková 
Tajomník: Lucia Bertóková 
Členovia: Anna Čekanová, Ľubomír Dovičin, Milan Julény 

 
KOMISIA PRE POSUDZOVANIE MAJETKOVÝCH PRIZNANÍ 

Predseda: Cyril Palečka 
Členovia: Milan Dina, Robert Karniš 

 
KOMISIA PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A VÝBEROVÉ KONANIE 

Predseda: Anton Frick 
Členovia: Daniel Dunčko, Stanislav Koreň, Cyril Palečka, Jolana 
Zlatníková 

 
- Primátor mesta poveril vykonávaním funkcie viceprimátorky                  

Mgr. Ľuboslavu Bielikovú. Jej pracovný úväzok bol schválený vo výške 

1/3 s mesačným platom 645 €.  

- Menovaní boli zástupcovia zriaďovateľa do školských rád:  

• Rada školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač – Ľuboslava Bieliková, Emil 

Šimončík, Renáta Vajdičková;  

• Rada školy pri ZUŠ Sliač – Milan Dina, Róbert Urbanec, Róbert 

Karniš;  

• Rada školy pri MŠ Ul. SNP Sliač – Lýdia Janáková;  

• Rada školy pri MŠ Ul. J. Cikkera Sliač – Zuzana Šupová.  
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III. zasadnutie, 12. apríla 

- Schválený bol rozpočet mesta Sliač na roky 2012 – 2014. 

- Za konateľa spoločnosti Podnik bytového hospodárstva Sliač, s. r. o. 

bol menovaný Ing. Ján Žigmund. 

 

IV. zasadnutie, 30. mája 

- Odpredaná bola časť budovy Zdravotného strediska na Ul. SNP pre 

spoločnosť GYNPOR s. r. o. za cenu 64 700 €.  

 

V. zasadnutie, 30. júna 

- Odpredaná bola ďalšia časť budovy Zdravotného strediska na Ul. SNP 

pre spoločnosť GYNPOR s. r. o. za cenu 56 009,56 €.  

- Do Komisie regionálnej, zahraničnej spolupráce a cestovného ruchu 

bola vymenovaná Ing. Marcela Borodovčáková. Do Komisie obchodu, 

služieb, podnikania a sociálno-zdravotnej bola vymenovaná Ing. Iveta 

Kíšiková. Členstva práce v komisiách sa na vlastnú žiadosť vzdali               

Ing. Jozef Žabka a Ing. Ľubomír Dovičin. 

- Odsúhlasená bola úprava hrobových miest vojakom padlým v SNP 

pochovaných na cintoríne Sliač-Rybáre.  

 

VI. zasadnutie, 21. júla 

- Schválené bolo predkupné právo v prospech obchodnej spoločnosti 

Gynpor Sliač s.r.o., SNP 9/293, 962 31 Sliač, na nebytové priestory v 

zdravotnom stredisku súp. č. 293. 

 

VII. zasadnutie, 13. októbra 

- Výkonom sobášiacej pri občianskych obradoch bola poverená 

zástupkyňa primátora mesta Mgr. Ľuboslava Bieliková. 

VIII. zasadnutie, 16. decembra 

- Schválené bolo Všeobecne záväzné nariadenie MsZ č. 31 o udeľovaní 

ocenení Mesta Sliač. Mestské zastupiteľstvo tak môže udeliť čestné 

občianstvo, cenu mesta a pamätnú tabuľu. Primátor mesta môže 
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udeľovať cenu primátora mesta. Oceňovať by sa mali predovšetkým 

významné historické udalosti, ale aj jednotlivci a kolektívy, ktoré sa 

mimoriadnym spôsobom zaslúžili o dobré meno mesta na Slovensku i 

v zahraničí, významným spôsobom sa pričinili o jeho rozvoj v rôznych 

oblastiach života spoločnosti, obohatili ľudské poznanie v rôznych 

oblastiach života spoločnosti, zaznamenali mimoriadne výkony a činy v 

rôznych oblastiach života spoločnosti. 

- Schválené bolo Všeobecne záväzné nariadenie MsZ č. 32 o 

umiestňovaní a povoľovaní reklamných, informačných a propagačných 

zariadení na území mesta Sliač. 

 

IX. zasadnutie, 29. decembra 

- Schválený bol rozpočet Mesta Sliač na rok 2012 spolu s Plánom 

investičných akcií na rok 2012. Plán bol zameraný na výstavbu Domu 

pre seniorov a revitalizáciu centrálnej mestskej zóny. 

- Do Komisie regionálnej, zahraničnej spolupráce a cestovného ruchu 

bol vymenovaný Ing. Pavol Borodovčák. Mgr. Anna Čekanová bola z 

komisie odvolaná. 
 

III. 3   Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ v Sliači 

Predsedníčka ZPOZ: Renáta Šeniglová 

Tajomníčka: Mgr. Jana Ťavodová  

 
 Hlavnou činnosťou ZPOZ bolo aj v roku 2011 organizovanie a 

spoluorganizovanie tradičných podujatí, ako napríklad: obrad uzatvorenia 

sobáša, uvítanie novorodenca do života, smútočná rozlúčka so zosnulým. 

Z ostatných aktivít to boli aj tieto slávnosti: slávnosť výročia sobáša, 

spoločná slávnosť pre jubilantov, individuálne návštevy jubilantov, pietna 

slávnosť k Pamiatke zosnulých či vzácne návštevy mesta z domova i 

zahraničia. Všetky uskutočnené podujatia ZPOZ sú evidované v pamätnej 

knihe na Matričnom úrade vo forme slávnostného zápisu. 

 V uplynulom roku si okrúhle 90. výročie svojho narodenia 

pripomenuli títo spoluobčania: Anna Čurillová z Ulice B. Nemcovej, 
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Emília Boborová z ulice Hájnickej, Mária Kochová z Ulice Š. Záhorského, 

Alžbeta Laskavá z ulice Hájnickej, Rozália Dobríková z Ulice Š. 

Záhorského, Juraj Turkota z Ulice Š. Záhorského a Zuzana Pavlíková z 

ulice Jarnej. 

 

IV. Výstavba a zmeny charakteru mesta 
 

  

 Mesto Sliač sa rozprestiera na ploche 3 983 ha. Jeho územie pozostáva 

z nasledovných mestských častí: 

 

 Hájniky 

Mestská časť Hájniky je najstaršou časťou mesta. Nachádza sa tu: 

- historická časť mesta – väčšinou samostatné rodinné domy s 1 a 2 

nadzemnými podlažiami, 

- najstaršie objekty rodinných domov (po r. 1945) – samostatne stojace 

rodinné domy s 1 a 2 nadzemnými podlažiami, 

- rodinné domy – samostatne stojace rodinné domy s 1 a 2 nadzemnými 

podlažiami, 

- bytové domy so 4 a 5 nadzemnými podlažiami (60. – 90. roky), 

- centrum objektov základnej a vyššej občianskej vybavenosti (obchody a 

služby), 

- polyfunkčné objekty, 

- mestský úrad, obradná sieň, farský kostol so zvonicou, kaštieľ, 

- areály výroby, služieb a skladov firiem (BELSPOL, SLIAČAN). 

 

 Rybáre 

V tejto miestnej časti sa nachádza: 

- hromadná bytová výstavba (70. – 80. roky), 

- rodinné domy s 1 a 2 nadzemnými podlažiami (60. – 70. roky), 

- bytové domy so 4 nadzemnými podlažiami (začiatok 80. rokov), 

- rodinné domy s 2 nadzemnými podlažiami (prelom 40 – 50. rokov), 
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- najstaršie objekty rodinných domov (pred r. 1945) – samostatne stojace 

rodinné domy s 1 nadzemným podlažím, 

- objekty občianskej vybavenosti, 

- základná škola a materská škola, základná umelecká škola 

- areál výroby a skladov, 

- požiarna zbrojnica.  

 

 Rybáre – pod kúpeľmi 

Táto miestna časť pozostáva: 

a) severná časť 

- panelové domy s 5 nadzemnými podlažiami, 

- bytové domy so 4 a 5 nadzemnými podlažiami (60. – 70. roky), 

- staršia zástavba rodinných domov s 1 nadzemným podlažím, 

- materská škola, 

- objekty občianskej vybavenosti. 

b) stredná časť 

- staršia zástavba rodinných domov do 1,5 nadzemného podlažia, 

- rodinné domy na rozsiahlejších pozemkoch (vily), 

- rodinné domy do 2 nadzemných podlaží (50. – 60. roky), 

- rodinné domy do 2,5 nadzemného podlažia (70. roky), 

- bytové domy so 4 nadzemnými podlažiami (60. roky), 

- objekty vyššej občianskej vybavenosti. 

c) južná časť: 

- staršia individuálna zástavba s 2 nadzemnými podlažiami,  

- väčší podiel IBV do 2 nadzemných podlaží (vekovo staršie objekty a 70. 

roky), 

- objekty občianskej vybavenosti. 

 

 Kúpele Sliač 

V tejto miestnej časti sa nachádzajú: 

- kúpeľné a liečebné objekty a zariadenia (výstavba v rôznych časových 

obdobiach), 

- administratívne budovy kúpeľov. 
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 Mesto Sliač má ďalej nasledovné miestne časti: 

- Trebuľa (s areálom hotela Kaskády), 

- obec Sampor. 

 

 V roku 2011 bolo prijaté územné rozhodnutie pre realizáciu 

inžinierskych sietí v lokalite Rybáre – juh k pripravovanej výstavbe 

rodinných domov v prístupe z ulice Továrenskej. Vo výstavbe sa počíta 

približne s 80 rodinnými domami. Posledná väčšia individuálna bytová 

výstavba sa zrealizovala v lokalite Za školou v polovici 90. rokov minulého 

storočia. Vzniklo tam celkom 50 rodinných domov. Po roku 2000 začali na 

základe záujmu ľudí stavať na Sliači aj nové nájomné byty. Prvé odovzdali v 

roku 2002 a dodnes ich postavili už 94. Mestský úrad však k uplynulému 

roku evidoval ďalších asi 80 žiadostí na takúto formu bývania. 

 V rámci doplnku k územnému plánu mesta (č. 5) bola rozšírená aj 

funkčná plocha pre bytovú výstavbu – bývanie v rodinných domoch v lokalite 

Trebuľa.  

 

 

V. Činnosť podnikov a ich podiel na živote mesta 
 

V. 1   SEZA, n.o. Sliač – mestská triedička separovaného odpadu 

Za kalendárny rok 2011 sa z domácností a verejných inštitúcií 

vyseparovali nasledovné množstvá odpadu: 

 
Plasty  23,98 ton 

Sklo 42,90 ton 

Papier 20,54 ton 

Tuhý komunálny odpad 1 243,08 ton 

Objemový odpad VOK 87,92 ton 

 
Zber komunálneho odpadu zabezpečovala spoločnosť SITA Slovensko, 

sídliaca na ulici Hronskej v Sliači. 
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V. 2   Mestská kompostáreň Sliač 

V roku 2011 sa podarilo z dvorov a záhrad obyvateľov mesta, ako aj 

z verejných priestranstiev a letiska vyzbierať nasledovné množstvá 

prírodného materiálu:  

 
Rastlinný odpad  465,3 ton 

Tráva  360 ton 

Odpad z lesného hospodárstva  515,8 ton 

Spolu: 1 341 ton 

 
 29. septembra 2011 sa v Sliači-Sielnici (Hotel Kaskády) uskutočnila 

odborná konferencia na tému „Samospráva a separovaný zber 2011”, ktorá 

sa v rámci svojho programu venovala novej legislatíve v oblasti odpadov, 

programu odpadového hospodárstva na roky 2011 – 2015, evidencii 

nakladania s odpadmi a jej kontrole či nakladaniu s BIO odpadom. 

Konferencia bola zorganizovaná pod záštitou Združenia miest a obcí 

Slovenska, ako aj Únie miest Slovenska. 

 
V. 3   Kúpele Sliač, a. s. 

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb: 3 268 708 €. 

V roku 2011 navštívilo kúpele celkom 5 935 ústavných klientov 

(vrátane liečenia), z toho 968 zahraničných. Z toho 53 % tvorili pacienti 

slovenských zdravotných poisťovní. Narástol aj počet klientov bez liečenia až 

o 97 % oproti minulému roku. Väčšinu zahraničnej klientely tvorili hostia z 

Česka (71 %), ďalej Nemecka, Francúzska, Ruska, Poľska, Kanady. Menšiu 

časť tvorili hostia z Ukrajiny, Srbska, Veľkej Británie, Lotyšska, Talianska, 

Maďarska, USA, Rakúska a Dánska. Celoročná obsadenosť Kúpeľného 

hotela PALACE (395 lôžok) dosiahla 71 %. Liečili sa tu predovšetkým pacienti 

s chorobami vysokého krvného tlaku, artériosklerózy, stavov po 

reumatickom zápale srdcového svalu a chlopní, ako aj po operácii srdca a 

ciev. 

V Spoločenskej dvorane Palace sa uskutočnili štyri plesy: Mestský, 

Letecký, Ples kvetov, Ples Slovenskej jazdeckej federácie. V priebehu roka sa 
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uskutočnilo spolu 16 svadieb, 4 stužkové slávnosti, 19 rodinných osláv 

(narodeniny, kary, výročia a pod.). K ďalším významným podujatiam patrili: 

Majstrovstvá SR detí a mládeže v šachu (apríl), Celoslovenská konferencia 

sestier v kardiológii (apríl), Veľtrh environmentálnych výučbových programov 

ŠIŠKA (september), predstavenie Radošínske naivné divadlo (október), 

koncert Cigánski diabli (október), Koncert pri príležitosti 100. výročia 

narodenia Jána Cikkera. 

V spoločenskej miestnosti KD PALACE prebiehali celoročne viaceré 

výstavy fotografií a produktov umeleckej tvorby v spolupráci s 

Podpolianskym osvetovým strediskom vo Zvolene. K jedinečným patrili 

napríklad: výstava malieb a plastík Štefana Pelikána z Lietavskej Lúčky, 

Výstava karikatúr komika Vlastu Buriana.  

 Slovenský šachový zväz a Kúpele Sliač, a. s. zorganizovali v termíne 

31. 3. – 7. 4. 2011 Majstrovstvá Slovenskej republiky v šachu chlapcov a 

dievčat v kategóriách do 8, 10, 12, 14, 16 a 18 rokov.  

Na základe rozhodnutia vlády SR sa po ukončení súdnych sporov 

pripravuje odpredaj majoritného podielu akcií formou verejnej súťaže na 

Slovensku, resp. prostredníctvom medzinárodnej verejnej súťaže. Termín jej 

vyhlásenia a konkrétne podmienky neboli k záveru kalendárneho roku 

známe.  

 

V. 4   Zmiešané krídlo generálmajora Otta Smika Sliač 

Primárnym poslaním zmiešaného krídla je zabezpečovať nepretržitú 

obranu a ochranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky. Od 1. januára 

2006 sa zmiešané krídlo Sliač stalo súčasťou plnenia úloh NATINADS (NATO 

Integrated Air Defence System). Deň 15. jún 2011 je ďalším míľnikom v 

histórii slovenského vojenského letectva. Dôvodom bolo obnovenie civilnej 

letovej prevádzky (GAT) na letisku Sliač. Stalo sa tak za účasti 1. 

podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Jána Figeľa a ministra obrany SR Ľubomíra Galka na slávnostnom otvorení. 

Letové prevádzkové služby a letovú telekomunikačnú službu po novom 

zabezpečujú už ozbrojené sily SR, tak ako v mnohých západoeurópskych 

krajinách, čo je v slovenských podmienkach unikátom. Povolenie Leteckým 
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úradom SR na to získali po niekoľkomesačnom špecializačnom školení a 

skúškach.  

Proces prípravy a certifikácie na poskytovanie leteckých navigačných 

služieb na letisku Sliač pre prevádzku GAT začal už v roku 2009. Riadiaci 

letovej prevádzky museli splniť požiadavky európskeho inštitútu pre civilné 

letectvo EUROCONTROL Safety Regulatory Requirement (ESARR 5) a to v 

oblasti zdravotnej spôsobilosti, získania osvedčenia rádiotelefonistu leteckej 

pohyblivej služby  a úspešne absolvovať preskúšanie na Leteckom úrade (LÚ 

SR). Preskúšanie zahŕňalo postupy pri riadení letovej prevádzky, leteckú 

navigáciu, meteorológiu, angličtinu, letecké právo, lietadlá, ľudské faktory, 

systémy, profesijné prostredie, manažment bezpečnosti letov (safety 

managment system). Ďalej museli absolvovať teoretický a praktický 

prechodový, predkvalifikačný a kvalifikačný výcvik. Praktický výcvik bol 

realizovaný využitím síl a prostriedkov vzdušných síl OS SR na letisku Sliač. 

Celý proces prípravy vyvrcholil v mesiaci jún 2011 preskúšaním riadiacich 

letovej prevádzky skúšobnou komisiou Leteckého úradu SR a následným 

vydaním  preukazov spôsobilosti riadiacich letovej prevádzky. 

Zo slávnostných príhovorov oboch ministrov: „Znamená to veľmi dobrú 

správu pre Letisko Sliač a pre stredné Slovensko. Od dnešného dňa tu môžu 

pristávať a vzlietať civilné lietadlá všetkých typov. Môže to slúžiť pre 

pravidelnú, charterovú dopravu, takisto pre záchranné lety a pre športové 

letectvo. Tým sa otvára veľmi veľa možností pre rozvoj nielen letiska, ale aj 

celého regiónu...” (Figeľ). Ďalej: „Je to výsledok niekoľkoročného úsilia 

množstva ľudí a bolo treba vykonať veľa opatrení personálneho, technického a 

legislatívneho charakteru. Je to dobré riešenie pre ľudí tohto regiónu, pre 

obyvateľov Slovenska, je to vzor spolupráce nielen dvoch rezortov, ale aj 

spolupráce s miestnou samosprávou. Verím, že lety, ktorých počet sa bude 

neustále zvyšovať, prispejú nielen k rozvoju turistického ruchu v tomto regióne, 

ale aj k celkovému zlepšeniu situácie na celom Slovensku...” (Galko). 

Dňa 19. marca 2011 uplynulo 66 rokov odvtedy, čo vojská                            

2. ukrajinského frontu, v rámci ktorej bojovali aj rumunské jednotky, 

oslobodili bývalé obce Hájniky a Rybáre. Túto významnú udalosť si k 

pamätníku padlých prišli v piatok 18. marca 2011 spolu s obyvateľmi mesta 
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Sliač pripomenúť aj príslušníci Zmiešaného krídla generálmajora Otta Smika 

Sliač. Veliteľ krídla plukovník Ing. Vladimír Lisý si v mene všetkých 

príslušníkov útvaru, spolu s obyvateľmi mesta Sliač a primátorom mesta  

Ing. Danielom Dunčkom uctil pamiatku padlých položením kytice k pomníku 

padlých na ul. ČSA.  

Počas spomienkových osláv 67. výročia Slovenského národného 

povstania bola na budove Materskej školy na Ul. SNP odhalená pamätná 

tabuľa pripomínajúca protifašistický odboj počas 2. svetovej vojny. 

Slávnostného aktu sa zúčastnili najvyšší predstavitelia mesta, leteckej 

základne, ZO BOZP, ako aj riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici PhDr. 

Stanislav Mičev. Práve z tejto budovy pomocou tajnej vysielačky „Vít” 

zabezpečovali spojenie s Londýnom kapitán Krátky a rotný Zolvík. Išlo o 

spojenie medzi domácim a zahraničným československým odbojom. V 

priestoroch dnešnej škôlky, v minulosti známej ako vila staviteľa Ladislava 

Stupku, býval Miroslav Zolvík v podnájme. S Jaroslavom Krátkym, ktorý za 

ním prichádzal vlakom z Bratislavy, poslali cez noc do Londýna aj desať 

depeší. Neustále spojenie s centrami československého zahraničného odboja 

v Londýne a Istanbule udržiavali počas SNP tri tajné vysielačky Vít, Oto a 

Leo (január -október 1944), ktoré prispeli k ich zjednoteniu s domácim 

odbojom. Rádiotelegrafistom vysielačky Vít bol Miroslav Zolvík, ktorý po 

vypuknutí SNP pracoval na Veliteľstve 1. čs. armády v Banskej Bystrici. 

Ďalším rádiotelegrafistom a zároveň styčným dôstojníkom ministerstva 

národnej obrany bol Jaroslav Krátky. 

 

V. 5   Medzinárodné Letisko Sliač, a. s. 

Počet zamestnancov: 29 

Hodnota majetku: 2 684 000 €  

Rok 2011 priniesol na letisko významné zmeny. V júni bola 

znovuotvorená civilná letová prevádzka na Letisku Sliač a v tento deň bol aj v 

skorých ranných hodinách vybavený let do dovolenkovej destinácie v 

Burgase. Po vyše 2 rokoch rekonštrukcie, ktorá bola zameraná na 

technologickú obnovu vybavovania letov v regióne, je možné stredné 

Slovensko opäť plnohodnotne a priamo prepojiť so svetom.  
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Po prvýkrát sa z letiska lietalo do destinácie ANTALYA (Turecko), ktorá 

sa stala úspešnou z hl'adiska obsadenosti lietadla. Charterové lety doplnili 

lety mierových vojenských misií na Cyprus – spolu 4 rotácie (55 letov). K 

najvýznamnejším klientom Letiska Sliač patrili 3 letecké spoločnosti:  

• najväčší podiel prevádzky s odletmi/príletmi do Turecka a 

Bulharska vykonávala česká spoločnosť TRAVEL SERVICE 

(celkovo 26 letov, operovaných 25), ktorá používa 2 typy lietadiel – 

AIRBUS 320 (180 pax) a BOEING 737-800 (189 pax); 

• druhým v poradí bola bulharská spoločnosť BULGARIAN AIR 

CHARTER, ktorá vykonávala lety do Bulharska (celkovo 23 letov, 

operovaných 19), táto spoločnosť používa 1 typ lietadla – MD 82 

(164 pax); 

• tretím prepravcom v poradí z hl'adiska počtu letov bola slovenská 

letecká spoločnosť SAM AIR vykonávajúca lety do Bulharska 

(celkovo 8 letov) a používa 2 typy lietadiel – BOEING 737-300  

(150 pax) a BOEING 737-400 (165 pax). 

 

 
VI. Sociálne záležitosti a zdravotníctvo 

 

Poskytovanie opatrovateľskej služby na území mesta vykonávalo                 

6 opatrovateliek. Mesto dohliadalo na výkon opatrovateľskej starostlivosti v 

rodinnom prostredí a kompletne vybavovalo žiadosti do domovov dôchodcov. 

Mesto ďalej zabezpečovalo stravovanie dôchodcov v zariadení reštauračného 

typu CLUBU EM na základe písomnej dohody s prevádzkovateľom 

zariadenia. Stravovacie služby využívalo v roku 2011 približne 40 stravníkov. 

Mesto Sliač malo zriadený aj Klub dôchodcov, ktorý mal v závere roka 

približne 110 členov. V uplynulom roku Mesto Sliač v spolupráci s 

pôdohospodárskou platobnou agentúrou poskytlo občanom v hmotnej núdzi 

potravinovú pomoc, ktorá spočívala v dodávke potravín (20 kg múky a 20 kg 

cestovín). Pre sociálne odkázaných seniorov poskytlo mesto jednorazovú 

sociálnu výpomoc v hotovosti alebo formou príspevku na poplatok za 

komunálny odpad.  
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V Meste Sliač žije približne 115 občanov – držiteľov preukazu ťažko 

zdravotne postihnutých (ZŤP), ktorí sú organizovaní v dvoch organizáciách 

a to Zväze telesne a Zväze zdravotne postihnutých na Slovensku. Mesto Sliač 

pre týchto občanov vybudovalo bezbariérové vstupy do verejných budov a 

bezbariérové chodníky v meste. Poskytovalo im priestory a finančné 

prostriedky na ich činnosť. Občanom držiteľom preukazov ZŤP Mesto Sliač 

poskytlo zľavy na dani z nehnuteľnosti vo výške 50 % a odpustená im bola aj 

daň za psa. 

Začiatkom roka 2011 (21. 2.) získala spoločnosť Gynpor s. r. o. 

povolenie na prevádzkovanie ústavnej zdravotnej činnosti – Všeobecná 

nemocnica. Nemocnica a jednodňová chirurgia sa nachádzala v budove 

zdravotného strediska v mestskej časti Rybáre. Pracovisko poskytovalo 

chirurgiu v odboroch: gynekológia, plastická a estetická chirurgia, všeobecná 

chirurgia, cievna chirurgia, traumatológia a urológia. Viacdňovú 

hospitalizáciu si vyžiadali najmä operačné výkony brušným rezom, pri 

ktorých sa odstraňujú maternice, myómy a veľké cysty. Pracovisko  je od 

roku 2008  školiacim pracoviskom pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu, v 

rámci školení sa  lekári  z celého Slovenska zoznamujú s novými operačnými 

technikami.  

Dňa 30. novembra 2011 vzniklo v priestoroch školskej jedálne ZŠ             

A. Sládkoviča Sliač Rodinné centrum pod prameňmi. Ide o občianske 

združenie, ktoré vzniklo najmä z iniciatívy matiek na materskej a rodičovskej 

dovolenke. Vďaka dobrovoľníkom a niekoľkým poslancom MsZ boli 

zrekonštruované skladové priestory v spodnej časti školskej jedálne                    

v celkovej sume 3 800 €. Vznikli tak priestory detskej herne a nové sociálne 

zariadenia. Nové rodinné centrum bude vyvíjať niekoľko druhov aktivít pre 

najmenšie deti žijúce na Sliači spolu s ich matkami (rodičmi). Pôjde najmä o 

možnosť voľného vstupu detí do herných priestorov s cieľom adaptácie detí           

v skupine; kreatívne dielne so zámerom rozvíjania jemnej motoriky detí pri 

tvorbe rôznych umeleckých diel; ďalšie kurzy a krúžky (angličtina, hudba, 

tanec a i.); možnosť stretávania sa rodičov, ako aj výmeny skúseností. Zo 

slávnostného otvorenia priestorov za účasti primátora mesta Ing. Daniela 
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Dunčka a poslancov MsZ - Ing. Antona Fricka, Ing. Róberta Urbanca,              

Mgr. Zuzany Šupovej:  

 „Na otvorení sa zúčastnilo 24 detí, ktoré otestovali naše priestory, 
vyrobili ozdôbky na náš vianočný stromček, podľa svojich prianí si nechali 
namaľovať tváričky a strávili príjemné popoludnie v spoločnosti detí a ich 
rodičov. Na dotvorení priestoru sa stále pracuje, rovnako ako aj na príprave 
krúžkov pre deti rôzneho veku. Pre deti do 3 rokov pripravujeme hudobno-
pohybový krúžok, krúžok šikovných ručičiek a zamazaných prštekov, pre deti 
od 3 do 6 rokov športový krúžok. V popoludňajších hodinách budeme 
organizovať prednášky na rôzne témy s odborníkmi, ale pripravujeme aj kurz 
cvičenia pre tehotné ženy pod vedením diplomovanej fyzioterapeutky, 
doplnený o prednášky gynekologičky. Naplno začne centrum fungovať od 
januára 2012, kedy sprístupníme herňu pre deti a ich mamičky. Herňa bude 
otvorená dvakrát týždenne v dopoludňajších hodinách, počas víkendov bude k 
dispozícii pre organizovanie detských osláv. Presné dni a hodiny ešte 
doplníme, keďže sa musíme prispôsobiť kurzom a lektorom zabezpečovaným 
cez iné organizácie.” 

Mgr. Zdenka Nemcová – vedúca centra 
    

 
 

VII. Školstvo, vzdelávanie a výchova 
 
 

 V meste Sliač je k dispozícii vzdelávanie na úrovni materskej a 

základnej školy,  ako aj základnej umeleckej školy. Základná škola svojou 

kapacitou presahuje potreby obyvateľov mesta a slúži pre širšiu spádovú 

oblasť, do ktorej patria aj obce Sielnica, Veľká Lúka, Lukavica a mestská 

časť Sampor. Priestorovo je základná škola umiestnená na Pionierskej ulici 

č. 9. V danej budove škola pôsobí od roku 1961. V roku 1997 sa začalo s 

výstavbou nového pavilónu pre zvýšenie kapacity školy. Výstavba bola 

dokončená v roku 2000. V súčasnej dobe škola spĺňa nároky na kapacitu aj 

vhodné priestory. Súčasťou areálu školy sú štyri ihriská a športová hala. 

Škola sa nachádza v blízkosti železničnej a autobusovej stanice, čo je 

výhodné pre dochádzajúcich žiakov. Areál školy má dostatok priestoru pre jej 

ďalší rozvoj. Okolo objektov školy je parková úprava. V meste sú umiestnené 

aj dve materské školy. Prvá sa nachádza na ulici SNP, s dislokovanou 

triedou v parteri obytného domu bez vlastného pozemku na ul. Rybárskej. 

Druhá je na ulici J. Cikkera. Materské školy majú vo svojom okolí dostatok 

zelene a detské ihriská. Špecializovaným školským zariadením je základná 
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umelecká škola, ktorá sa nachádza na ulici SNP č. 39. Na škole sa vyučujú 

tri učebné odbory – hudobný, tanečný a výtvarný. 

VII. 1   Základná škola A. Sládkoviča v Sliači 

 Počet žiakov: 397 

 Počet tried: 21 

 Počet novoprijatých žiakov do 1. ročníka: 35 

 Počet pedagogických zamestnancov: 40 

 Počet nepedagogických zamestnancov: 18 

 Výučba prebiehala v jednej budove, rozdelenej na školské bloky A, B a 

C. Okrem kmeňových tried sa v každom bloku nachádzajú odborné učebne, 

predmetové kabinety a zborovne pre učiteľov. Súčasťou budovy je aj 

telocvičňa. V areáli školy sa nachádza budova školskej jedálne, na prízemí 

ktorej sú umiestnené priestory školských dielní. Na športovú činnosť slúžia 

dve multifunkčné ihriská, trávnaté a spevnené plochy v okolí hlavnej budovy 

a športovej haly. Všetky kancelárske priestory, zborovne a časť kmeňových 

tried je vybavená prístupom na internet (optický kábel, SANET). V priebehu 

školského roka pokračovala obnova sociálnych zariadení pre žiakov či 

obnova podlahových krytín v triedach. V priestoroch školskej kuchyne bol 

vymenený kotol z dôvodu jeho havárie. 

 V školskom roku 2011/12 sa škola zapojila do nasledovných 

vybraných projektov: 

• Projekt „Školské mlieko” – spolupráca s firmou Rajo a.s. v rámci 

podpory spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou 

školskou dochádzkou. 

• Planéta vedomostí – počas celého roka mali učitelia a žiaci prístup k 

online vzdelávacím materiálom na portáli. 

• Lesná pedagogika – stretnutie 4 x počas šk. roku – podľa ročných 

období (jeseň, zima, jar a leto). Žiaci 5.ročníka sa v rámci hodín 

biológie zážitkovým vyučovaním učili spoznávať miestnu krajinu a 

prírodu v našom okolí. Vyučovanie prebiehalo v prostredí kúpeľov. 

Lesní pedagógovia hravou formou učili žiakov zákonitostiam prírody. 
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• PLAY ENERGY – Kreatívna energia – na projekte pracovali žiaci 

ôsmeho ročníka. Na hodinách technickej výchovy, geografie získali 

vstupné informácie k danej téme, rozdelili sa do skupín a spracovali 

videá. Práce žiakov patrili medzi 8 najlepších na Slovensku. 

• Európa v škole – medzinárodná literárno-výtvarná súťaž, mottom            

59. ročníka bolo EURÓPA: TVOJA - MOJA - NAŠA BUDÚCNOSŤ.  

 Najvýznamnejšie výchovno-vzdelávacie podujatia v šk. r. 2011/12:  

 1. stupeň 

• Čítanie s Osmijankom – akcia na podporu čitateľskej gramotnosti v 

spolupráci s MsKS (žiaci 3.-4. ročníka), rovnako Noc s Andersenom – 

žiaci strávili celú noc v mestskej knižnici, Beseda so spisovateľom 

Petrom Urbanom, Ako vzniká kniha - zoznám sa s knižnicou - akcia 

pre žiakov 1. ročníka. 

• Karneval masiek, Mikulášska besiedka, Míľa pre mamu, Cesta 

rozprávkovým lesom. 

• ZŠ bezplatne zabezpečila praktický výcvik a teoretické vyučovanie pre 

žiakov 1. až 4. roč. na detskom dopravnom ihrisku Nicholtrack vo 

Zvolene.  

 2. stupeň 

• Na kolesách proti rakovine – Cyklojazda na podporu boja proti 

rakovine po trase Sliač – NRC Kováčová a späť. 

• V spolupráci s mestskou knižnicou sme absolvovali Maratón v čítaní. 

Zúčastnili sa žiaci 5. - 7. ročníka.  

• Aj v tomto roku sa pokračovalo v Peer programe (šírenie osvety a 

zdravého životného štýlu). V tomto programe boli aktívne zapojení žiaci 

9. ročníka aj žiačky 8. ročníka. 

• ENVIROTÁZNIKY – zo ZŠ sa do plnenia úloh zapojilo 10 žiakov ôsmeho 

ročníka. Z celkového počtu 222 škôl a 1336 súťažiacich obsadila 

žiačka Kristína Gašperová 7. miesto. 

• Žiaci počítačových krúžkov na 2. stupni sa zúčastnili akcie Týždeň 

vedy organizovanej Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK 
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Bratislava. V rámci akcie sa žiaci zúčastnili edukačných dielní v 

Bratislave. 

• V rámci etickej výchovy sa škola zapojila do celoslovenského projektu 

Detský čin roka. Žiaci sa stali detskou porotou a hlasovali o 

jednotlivých detských skutkoch, ktoré deti vykonali a napísali o nich.  

 

VII. 2   Základná umelecká  škola  Sliač 

 Počet žiakov: 248 

 Počet tried: 11 

 Počet pedagogických zamestnancov: 17 

 Počet nepedagogických zamestnancov: 3 

 V školskom roku 2011/2012 sa vyučovalo v priestoroch ZUŠ Sliač (Ul. 

SNP), vo vysunutých triedach na ZŠ s MŠ v Kováčovej a tiež priamo v 

budovách materských škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač (Ul. 

SNP a Ul. J. Cikkera). V materiálno-technickej oblasti sa podarilo 

nainštalovať do tanečnej sály zrkadlovú stenu s madlami, rovnako sa 

zakúpila zvukotechnika pre ozvučenie koncertnej sály ZUŠ, zakúpili sa 

maliarske stojany pre výtvarný odbor. 

 Škola sa svojou umeleckou činnosťou prezentovala na mnohých 

kultúrnych podujatiach. K najvýznamnejším patrili: Hudobné vystúpenie 

ZUŠ Sliač v rámci stretnutia predstaviteľov krajín V4 na Zvolenskom zámku,  

 V uplynulom školskom roku ZUŠ realizovala najmä tieto projekty: 

Letné tvorivé dielne alebo Prázdniny so ZUŠ, Projekt Noc hudby, Projekt 

Detviansky zvar – Podpoľanie sa zabáva, Staň sa členom orchestrov ZUŠ, 

Projekt Koncerty hudobných talentov ZUŠ Sliač, Výchovné koncerty „Od 

klasiky po jazz“.  

 ZUŠ Sliač sa v školskom roku 2011/12 zapojila do nasledovných 

súťažných umeleckých prehliadok: Hnúšťanský akord, hudobno-teoretická 

vedomostná súťaž, okresné kolo Očová (1. miesto), krajské kolo Detva (3. 

miesto); Oblastná súťaž Zlatá struna v hre na sláčikových nástrojoch, Zvolen 

(3. miesto); Nitrianska lutna, výtvarné práce 2 žiačok nainštalované na 

hodnotiacej vernisáži v užšom výbere; Výtvarná súťaž Európa v škole, 
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obvodná súťaž (2. miesto); Poďme spolu lietať, pozri Sliač už letí, krajská 

súťaž (2. miesto); Klavírne talentárium, školské kolo; Hľadá sa muzikálová 

hviezda, postup žiačky do 2. kola; Klavír 20. a 21. storočia, celoslovenská 

klavírna súťaž v Bánovciach nad Bebravou.  

VII. 3   Materská škola, Ul. SNP 

 V školskom roku 2011/2012 bolo v troch triedach zaradených spolu 

65 detí. V prvej triede 3 – 4 ročné deti (20), v druhej triede 5 – 6 ročné deti 

(23) a v tretej triede, elokovanej na ul. Rybárskej 3 – 6 ročné deti (22). Pod 

vedením riaditeľky školy Mgr. Jany Ťavodovej pracovalo 5 pedagogických 

zamestnancov a 3 nepedagogickí zamestnanci.  

 Počas roka sa mimo hlavnej výchovno-vzdelávacej činnosti uskutočnilo 

53 akcií a aktivít pre deti, rodičov i širšiu verejnosť. Medzi najvýznamnejšie 

patrili: literárne dopoludnie „Pipi dlhá pančucha“ s dramatizáciou 

obľúbených rozprávok v interpretácii detí, vynášanie Moreny ulicami mesta a 

privítanie jari pri rieke Hron, „Noc bez mamy” – večerné hľadanie podkladov 

s predškolákmi v mestskej knižnici, „Týždeň detskej radosti“ pri príležitosti 

Dňa detí – súťažno-zábavný športový poldeň na dvore MŠ a futbalovom 

ihrisku Slovan Sliač, „Tekvicová slávnosť“ spojená so športovými aktivitami, 

jesennými výtvormi – Tekvičiarmi, Ovocníčkami, Gaštankami, s ochutnávkou 

ovocných a zeleninových šalátov a ovocných koláčov; predvianočné stretnutie 

predškolákov s kamarátmi zo ZŠ A. Sládkoviča vo Vlastivednej sieni Štefana 

Hudáka s predvedením programu a spoločnými hrami. 

 Škôlka sa zapojila aj do viacerých projektov, ku ktorým patrili 

napríklad: Zdravý úsmev – zameraný na sústavnú a správnu starostlivosť o 

chrup, Voda vodička – zameraný na význam vody pre život na zemi, Evička 

nám ochorela – zameraný na starostlivosť a ochranu vlastného zdravia a 

zdravia druhých, Chceme dýchať čistý vzduch – zameraný na protidrogovú 

výchovu, propagáciu boja proti fajčeniu. 

 V materiálno-technickej oblasti bolo v spolupráci so zriaďovateľom – 

Mestom Sliač zabezpečené: vykonanie opravy rozpadávajúceho sa komína na 

budove školy, vykonanie drobných opráv v oblasti vodoinštalácie – výmena 

batérií, vysokotlakových hadíc na umývadlách v detských umyvárňach, 
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opravy WC;  práce pri úpravách školského dvora – zabezpečenie betónovej 

dlažby či zakúpenie chýbajúcej bezpečnostnej dlažby pod preliezačky. 

VII. 4   Materská škola, Ul. J. Cikkera 

 V školskom roku 2011/2012 bolo v troch triedach zaradených spolu 

62 detí. Pod vedením riaditeľky školy Mgr. Ley Janákovej pracovalo 6 

pedagogických zamestnancov a 3 nepedagogickí zamestnanci.  

 Škola disponuje prízemnou budovou pavilónového typu s 

spriestrannými triedami, spálňami, hygienickými zariadeniami, šatňami pre 

deti, skladom a miestnosťami pre personál. Nesie prívlastok „Lesná škôlka” 

vzhľadom na svoje prostredie – v blízkosti areálu kúpeľov Sliač a 

environmentálne zameranie. Školský dvor je vybavený preliezkami, 

hojdačkami, pieskoviskami, pergolou a ohniskom, vysadený stromami a 

kvetinovými záhonmi. 

 V uplynulom školskom roku sa škola zapojila do nasledovných 

projektov: Škola podporujúca zdravie, Zdravý úsmev (stomatologický 

program), Adamko hravo zdravo (podpora zdravého života detí), ako aj Múdra 

sova (environmentálna výchova). V spolupráci s rodičmi a širokou 

verejnosťou boli realizované tradičné podujatia a aktivity, ako napríklad: 

predplavecký výcvik v kúpeľoch Sliač, výstavka ovocia a zeleniny, „Chodník 

zdravia” a „Cesta rozprávkovým lesom” v spolupráci s MsKS Sliač, Záhradná 

slávnosť – rozlúčka predškolákov, šarkaniáda pri rieke Hron a tekvicová 

slávnosť, jogové hudobno-pohybové cvičenia a iné. 

  

 

VIII. Kultúra a spoločenský život 
 
 

VIII. 1   Mestské kultúrne stredisko Sliač 

 Mestské kultúrne stredisko so svojimi organizačnými zložkami: 

Mestská knižnica, Vlastivedná sieň Štefana Hudáka, Informačné centrum a 

kino Hron plnilo v priebehu roka 2011 nasledujúce úlohy:  

  



Kronika                                                                                                                       mesta Sliač                                                                           

2011 © Mgr. Róbert Borbély 32

Celomestské akcie 

 12. Mestský ples otvoril primátor mesta Sliač Ing. Daniel Dunčko, 

ktorý spolu so zástupkyňou primátora Mgr. Ľuboslavou Bielikovou všetkých 

hostí privítali kvetom a koňakom. Účinkovali: Komorný orchester ZUŠ, 

hudba Trio šarm, konferenciér Pavel Víglaš, DJ Eperješi, Tanečná škola 

Zuzana, Michaela Kukurová (spev), ohňová šou, Elán dancing revival. Účasť 

309 platiacich divákov, 18 hostí.  

 Karneval masiek sa uskutočnil 11. februára v športovej hale za účasti 

133 masiek a 87 dospelých. Pre deti boli pripravené rôzne hry a súťaže. K 

dobrej atmosfére karnevalu prispel aj DJ Robo Kresila.  

 Míľa pre mamu – najväčšia tradičná oslava Dňa matiek na Slovensku. 

Pod týmto názvom sa skrývalo zábavné popoludnie pre rodiny s deťmi. 

Nosnou myšlienkou tejto oslavy je prechádzka po trase symbolickej míle, ako 

vyjadrenie úcty a vďaky pre svoju mamu i pre všetky mamy na Slovensku. 

Toto celoslovenské podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Úniou 

materských centier v predvečer Dňa matiek 7. 5. 2011. Jedinečné podujatie 

sa na Sliači konalo po prvý raz a zúčastnilo sa ho okolo 600 ľudí, pre ktorých 

bol pripravený pestrý kultúrny a športový program. Na samotnej „Míli pre 

mamu“ sa zúčastnilo 293 osôb. Slávnostný program, ktorý bol venovaný 

mamám, bol zložený z vystúpenia ZUŠ Sliač, vystúpenia detí MŠ, hudobnej 

skupiny Gassland, tancovala sa aj zumba. Moderátorom bol redaktor 

Slovenského rozhlasu Michal Várošík. Súčasťou bolo aj ocenenie viacdetných 

mám: ocenené boli pp. Dokoupilová, Garguláková, Krnáčová, ktoré sa vzorne 

starajú o 5 detí. K sprievodným akciám patrili: občerstvenie, cukrová vata, 

maľovanie na tvár, kreatívne dielne, kone, predvádzanie vozidiel, nafukovací 

hrad, trampolíny.  

 Umelecká skupina Cigánski diabli sa predstavili na Sliači 11. 5. 2011. 

Tlieskalo im 354 nadšených divákov. Priniesli originálne diela, odvážne 

aranžmány, neobvyklé hudobné kombinácie. Účinkujúci: primáš Štefan 

Banyák, Ernest Šarközi – cimbal, Silvia Šarköziová – violončelo, Zoltán 

Grunza – klarinet, Emil Hasala – husle, Jozef Farkaš – viola, Alexander 

Mihok – kontrabas.  
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 30. 5. sa uskutočnila „Cesta rozprávkovým lesom” za účasti 280 detí, 

50 dospelých a 32 účinkujúcich. Hraných bolo niekoľko rozprávkových 

príbehov: Kocúr v čižmách, Červená čiapočka, Budulínko, Snehulienka, Tri 

prasiatka.  

 Na Sliač zavítalo tiež Radošinské naivné divadlo s predstavením 

Radošinský výber – 2. októbra – účasť 288 divákov. Predstavili najlepšie 

scénky z divadelných hier RND.  

 15. 10. prebehla tradičná Šarkaniáda – súťažilo 40 detí so šarkanmi, 

účasť bola najmenej 200 ľudí. Okrem súťaže šarkanov boli pre deti 

pripravené rôzne hry.  

 26. 10. Halloween – štvrtý ročník halloweenskej party bol za účasti 50 

strašidelných masiek a 150 divákov. Pre deti boli pripravené súťaže a 

diskotéka.  

 9. 11. sa v spolupráci s Kúpeľmi Sliač usporiadal koncert k                    

100. výročiu narodenia Jána Cikkera. Účinkovali Peter Michalica – husle, 

Viera Bartošová – klavír, Andrea Čajová-Vizvári – soprán. Výťažok z tohto 

koncertu pôjde na zhotovenie reliéfu J. Cikkera na budovu Palace.  

 5. 12. Mikuláš v meste – príchod Mikuláša so sprievodom na koči 

ťahaného koňmi do kina, kde divadlo Spod Spišského hradu zahralo 

rozprávku „Snežní ľudkovia“. Uskutočnili sa až dve predstavenia.  

 17.12. Sliačske vianočné hody – zabezpečený bol predaj kaprov, 

stromčekov, oblátok, medu, pečiva, ozdôb, klobás, vareného vína a iného 

vianočného tovaru. Vianočnú kapustnicu, haruľu s pečienkou zabezpečil 

primátor mesta spolu s poslancami. Živý Betlehem mohli vidieť návštevníci v 

kostole ECAV, kde účinkovali deti pod vedením farárky Mgr. Jakušovej.  

 V minulom roku sa v záhrade MsKS dobudoval chodník do záhrady a 

plocha pred vstupom do budovy MsKS v hodnote 3 023,41 €, oprava garáže 

a úprava záhrady bola v hodnote 2 026,45 €, ako aj oprava a natretie plota. 

Celkom sa na akciách a programoch usporiadaných MsKS zúčastnilo 6 448 

občanov a návštevníkov nášho mesta (bez Sliačskeho kultúrneho leta). 
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 Dni mesta Sliač 2011 

• 13. 6. CHODNÍK ZDRAVIA - súťažno-zábavné dopoludnie pre deti 
MŠ pri prameňoch v kúpeľoch Sliač. Účasť 86 detí.  

• 14. 6. CVIČÍME PRE SVOJE ZDRAVIE – posilňovňa, vodoliečba – od 
14.00 do 18.00 hod. v Poliklinike Ministerstva obrany SR, vstup 
voľný. Účasť občanov bola 56 ľudí.  

• 15. 6. AQUA AEROBIC – cvičenie vo vode pre všetky vekové 
kategórie v bazéne Kúpeľného domu. 

• 16. 6. DARUJ KRV – ZACHRÁNIŠ ŽIVOT – odber krvi Národnou 
transfúznou službou z B. Bystrice v kine Hron – 23 darcov krvi. 
VŠETKO PRE SVOJE ZDRAVIE – meranie BMI prístrojom body 
composition monitor, meranie tlaku, tuku, poradenstvo, 
prezentácia zdravej výživy, poradenstvo, výstava kníh s tematikou 
zdravého životného štýlu, ochutnávka 100 % zeleninových a 
ovocných štiav. 

• 17. – 19. 6. VÝSTAVA KAKTUSOV, SUKULENTOV, TILANDSIÍ, 
MINERÁLOV v Kúpeľnom dome Sliač kúpele. 

• 23. 6. SÚŤAŽ DETÍ NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH – súťaž detí 
v 2 kategóriách (dievčatá a chlapci) 3., 4. ročník a 5., 6. ročník – 
štart a cieľ pred ZŠ Sliač. 

•  23. 6. DETVAN – VLASTIVEDNÁ OLYMPIÁDA pre žiakov ZŠ vo 
Vlastivednej sieni Štefana Hudáka v ZŠ Sliač a DEŇ OTVORENÝCH 
DVERÍ – Vlastivedná sieň Š. Hudáka Sliač. 

• 24. 6. PASOVANIE PRVÁKOV ZA RYTIEROV KNÍH v letnej záhrade 
MsKS Sliač.  

• 25. 6. AEROBIK PRE VŠETKÝCH – tri hodiny cvičenia pre všetkých 
v telocvični ZŠ Sliač.  

 

54. ročník Sliačskeho kultúrneho leta   

Slávnostné otvorenie 54. ročníka Sliačskeho kultúrne leta sa 

uskutočnilo 26. júna 2011 o 16.00 hod. v Kinosále Palace Slávnostným 

koncertom a následne o 19.00 hod. divadelným predstavením „Hľadá sa 

nový manžel” Bratislavského hudobného divadla Wüstenrot  Teatro. 

Z kultúrneho programu Sliačskeho kultúrneho leta 2011: 

• 17. 7. MAJA VELŠICOVÁ – estrádne vystúpenie v záhrade SD Palace, 
• 20. 7. Divadelné predstavenie „Čudné popoludnie Dr. Hvezdoňa 

Burkeho“, Divadelný súbor Daxner z Tisovca, Kinosála Palace 
• 24. 7. SLOVAK TANGO – evergreeny v podaní mladých umelcov z 

Banskej Bystrice, Záhrada SD Palace, 
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• 31. 7. Ervín SCHÖNHAUSER z Bratislavy – Židovské piesne v 
sprievode akordeóna, Záhrada SD Palace, 

• 6. 8. ŽIVÝ PARK – interaktívny program o prírode, Infostánok pred 
Kúpeľným hotelom Palace,  

• 7. 8. HRONSEČANIA a Anna ŠATANOVÁ – ľudové piesne a humorné 
slovo, Záhrada SD Palace, 

• 14. 8. Dychová hudba, Záhrada SD Palace, 
• 19. – 20. 8. Sliačske rockové leto, Školské ihrisko Sliač (skupiny: Chiki 

Liki Tua-a, Slobodná Európa, Marián Varga, Zoči voči, Lavagance, a i.),  
• 20. 8. VEČER S VLADIMÍROM HRONCOM – populárny český zabávač, 

spevák a imitátor, Hotel Kaskády, 
• 21. 8. HURIKÁN – koncert country skupiny, Záhrada SD Palace, 
• 26.8. SPOMIENKOVÉ SLÁVNOSTI PRI PRÍLEŽITOSTI 67. výročia SNP, 

Pomníky padlých v meste Sliač, 
• 27.8. – 28. 8. MEDZINÁRODNÉ LETECKÉ DNI SIAF 2011, Letisko Tri 

Duby – slávnostné otvorenie vykonal Minister obrany SR Ľubomír 
Galko. Asi 40 tisíc návštevníkom sa prezentovalo vyše 100 lietadiel a 
500 účinkujúcich z 12 krajín sveta. Letisko ponúkalo pre divákov 
statické a dynamické ukážky slovenského civilného a vojenského 
letectva, tiež letectvá krajín NATO, dynamické letové a pozemné 
ukážky Policajného zboru SR, Integrovaného záchranného systému 
SR, Hasičského a záchranného zboru SR a Letky Ministerstva vnútra 
SR. Zlatým klincom najprestížnejšej leteckej udalosti roka bola 
premiérová účasť akrobatickej skupiny z Lotyšska – Baltické včely 
(Baltic Bees), ktorá sa predstavila na piatich cvičných podzvukových 
lietadlách L-39 Albatros. Okrem nich sa v statických ukážkach 
predstavili aj napríklad stroje typu ALPHA JET z Francúzska, PC – 7 
PILATUS z Rakúska, C – 160 TRANSALL z Turecka, F-16 z Turecka a 
Poľska. Návštevníci leteckého dňa mali možnosť vidieť vzdušný súboj 
dvoch stíhačiek MIG 29. Svoje schopnosti predviedli aj piloti lietadiel 
L-39 Albatros a vrtuľníka Mi 24. Premiérovo sa predstavil aj unikátny 
E-3 Sentry (AWACS) – lietajúce stredisko včasnej výstrahy a riadenia 
umiestnené v upravenom Boeingu 707, ktoré umožňuje jednak 
zhodnotenie situácie vo vzduchu až do okruhu viac ako 300 km a 
zároveň riadenie letovej prevádzky.  

• 28. 8. SLNEČNICA FS z Piešťan – Program venovaný 67. výročiu SNP, 
Kino Palace, 

• 1. 9. Ukončenie 54. ročníka Sliačskeho kultúrneho leta, DEŇ ÚSTAVY 
SR – VOJENSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR JÁNOŠÍK, Kinosála Palace. 
 
Sprievodné výstavy v Spoločenskej miestnosti Hotela Palace: 

• 6. – 1. 7. Výstava ocenených diel Krajskej súťaže amatérskej fotografie,  
• 7. 7. – 12. 8. Drahomíra KRÁLOVÁ – výstava fotografií členky 

fotoklubu AMFO Zvolen, 
• 15. 8. – 30. 9. Výber z tvorby akademického sochára a maliara 

Štefana PELIKÁNA. 
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 Počas SKL premával každú sobotu medzi Hotelom Kaskády a Kúpeľmi 

Sliač turistický vláčik Pretórium každú hodinu v čase od 10.00 do 16.30 

hod. 

 

Mestská knižnica Sliač 

 K 31. 12. 2011 obsahuje knižničný fond 15 417  kníh a 16 titulov 

periodík. Za rok 2011 do fondu pribudlo 462 nových kníh nakúpených z 

dotácie mesta, darov, ako aj z grantov Ministerstva kultúry SR. Počet 

výpožičiek jednotlivých titulov bol 33 118 kníh a 7 147 periodík. Periodiká sú 

k dispozícii denne aj v priestoroch knižnice. Vytvorením nových miest na 

čítanie využívalo túto službu množstvo pravidelných návštevníkov. Za rok 

2011 knižnica registruje 814 používateľov a celkový počet návštevníkov, 

ktorým knižnica poskytla svoje služby bolo spolu 15 069. 

 Zriaďovateľ – Mesto Sliač uskutočnil v uplynulom roku stavebné 

úpravy knižnice, ako napríklad rozšírenie výpožičného pultu a kapacity políc 

na nové knihy. 

 Mestská knižnica Sliač plní organizáciou rôznych podujatí pre čitateľov 

i verejnosť aj úlohu multifunkčného komunitného zariadenia v meste. Ide 

najmä o: besedy s autormi kníh, projekt knižníc „Čítame s Osmijankom” a 

„Noc s Andersenom”, pasovanie za rytiera kníh, podujatie „Prvý raz v 

knižnici”, a iné. Najlepším detským čitateľom sa stala žiačka ZŠ                          

A. Sládkoviča Sliač Ingrid Klimová, ktorá prečítala za rok 2011 úctyhodných 

148 kníh z knižnice. 

 

Vlastivedná sieň Štefana Hudáka Sliač 

 V roku 2011 navštívilo priestory vlastivednej siene spolu 2 271 

návštevníkov (z toho 767 žiakov ZŠ). V rámci vyučovacieho procesu 

prevládali v rámci návštev najmä tieto odborné predmety: dejepis (45 %), 

náboženská výchova (22 %), občianska výchova (11,7 %), slovenský jazyk 

a literatúra (7,8 %), zemepis (5,8 %), vlastiveda (3,9 %), hudobná výchova 

a etická výchova (1,9 %). Stála otváracia doba pre verejnosť bola každý 

štvrtok v čase od 15.00 do 17.00 hod. Lektormi otváracej doby boli                   

Mgr. Róbert Borbély a p.Elena Mochnacká. Návštevníci (najmä obyvatelia 
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mesta a turisti, pacienti kúpeľov) však častokrát využívali aj návštevnú 

službu mimo oficiálnej otváracej doby (podľa dohody). Správa priestorov 

vlastivednej siene ponúkala verejnosti počas celého uplynulého roka tieto 

bezplatné služby: vstupné a lektora zdarma, vstup aj mimo otváracej doby, 

viac ako 1000 výstavných fotografií, vojnové a ľudové predmety z Hájnik-

Rybár; historické mestské, školské, pionierske kroniky a kroniky vybraných 

organizácií; služby študovne a regionálnej knižnice, premietanie historických 

filmov o Sliači a okolí, tvorivé dielne a kútik regionálnej výchovy pre deti.  

 Výber z kultúrno-vzdelávacích a osvetových podujatí a významných 

udalostí v roku 2011: „Štefan Hudák – život a dielo“ – autobiografická 

výstava fotografií, literárnych prác a významných medzníkov zo života 

a tvorivej činnosti Š. Hudáka; prednášky „Z histórie a súčasnosti mesta 

Sliač“ pre kúpeľných hostí; tvorivé historické dielne pre deti materských a 

základných škôl či školského klubu detí; „Dni Andreja Sládkoviča“ – festival 

vedomostných podujatí pre žiakov ZŠ a verejnosť; spomienkové stretnutie 

jubilantov – žiakov ZDŠ Sliač po 45 rokoch; „REGION IN EUROPE“ – 

predvianočný vlastivedný šesťboj v anglickom jazyku; „Sliač v mojom srdci“ – 

literárno-výtvarná súťaž (žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ) s lokálnou a 

regionálnou tematikou, atď. 

 
Kino Hron 
 
 V kine Hron bolo 19 filmových predstavení s účasťou 953 osôb, čo 

predstavuje priemernú návštevnosť 50 ľudí. Tržby za kino boli 2 044 €, t.j. 

107,57 € na predstavenie.  

 V priestoroch kina trénovala pravidelne kapela Got Blue Balls, ktorá 

pôsobí na scéne od roku 2009. Kapelu založili Michal Minár (vokály, gitara), 

Juraj Oravec (gitara, vokály), Stanka Apfelová (basgitara, vokály) a Richard 

Mikuš (bicie, perkusie). V roku 2011 k sebe pribrali piateho koncertného 

člena – Borisa Štefánika (klávesy, vokály, perkusie). Svoj debutový album 

vydali v júni 2011. Známe sú skladby: Devil in Bed, Wouldn't You Say That 

I'm On Fire, Heart of a Rocknrolla a Move On. Mladá kapela zo Sliača si už 

stihla zahrať na trenčianskej Pohode, jesennom Pohoda Indoor Camping 
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festivale a českom festivale Rock for People. Vystupovali už aj vo Francúzsku 

s tamojšou kapelou The Shifoomies Band.  

 

 

IX. Telovýchova a šport 
 

  

 Pri letisku Tri Duby v Sliači vzniklo v uplynulom roku v poradí siedme 

18-jamkové golfové ihrisko na Slovensku. Stoja za ním členovia klubu GCC 

Hron, ktorý tento rok oslávi 10. výročie od svojho vzniku. Golfové ihrisko sa 

nachádza na mieste bývalého majera pri letisku Sliač a zahŕňa krytý driving, 

čiping a pating. Prvá deviatka - ťahajúca sa popri Hrone - vznikala ďalšie 

štyri roky. Znormovaná a otvorená bola v roku 2008. Druhá deviatka sa 

začala stavať v septembri 2009. Obe ihriská sa po dokončení skombinovali a 

vzniklo 18 jamkové ihrisko s parom 70. Ihrisko získalo prostriedky z 

eurofondov na zhruba polovicu nákladov, ktoré boli viac ako jeden milión 

eur. Má niektoré zaujímavosti, napríklad v prvej deviatke nie je žiadna 

päťpárová jamka, v druhej deviatke sú hneď tri. Veľká časť z fervejí je 

lemovaná suchou alebo mokrou vodou, gríny sú z viacerých strán chránené 

pieskami či biotopmi. Ihrisko Tri duby je verejné golfové ihrisko, otvorené a 

dostupné pre všetkých. Hlavná pozornosť v klube sa venuje juniorom, 

mladým golfistom i celkom malým deťom. 

  

 IX. 1   Mestský futbalový klub Slovan Sliač 

 V roku 2011 zameral futbalový klub svoju pozornosť na prípravu 

mužstva dospelých s cieľom postúpiť do II. triedy oblastných majstrovstiev, 

čo sa mužstvu podarilo a od súťažného ročníka 2011/2012 úspešne 

reprezentovalo mesto Sliač vo vyššej súťaži. Po jesennej časti skončilo na         

2. mieste, čo je predpokladom na postup do I. triedy po celkovom ukončení 

súťaže. Zásluha na týchto výsledkoch patrí najmä trénerovi Mgr. Radoslavovi 

Ištvánovi. 

  Úspešná reprezentácia FK a mesta bola i na 65. ročníku o Pohár SNP, 

ktorý usporiadal miestny klub a podarilo sa mu zvíťaziť. 
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Na turnaji kúpeľných miest obsadil klub v silnej konkurencii mužstiev 5. a 

4. ligy  štvrté miesto.  Z mládežníckych mužstiev si v roku 2011 udržalo 

dobrú pozíciu mužstvo dorastu v 4. lige, keď sa po ukončení súťažného 

ročníka 2010/2011 umiestnilo na 2. mieste. V týchto výkonoch pokračovalo 

i v jesennej časti súťažného ročníka 2011/2012, kde sa umiestilo na                  

5. mieste. Na týchto výsledkoch má najväčšiu zásluhu tréner Lihan. 

 V žiackych mužstvách, ktoré hrali v 2. lige sa nenaplnili očakávania FK a po 

súťažnom ročníku 2010/2011 mužstvá starších a mladších žiakov klesli do 

3. ligy. Po zmenách na trénerských postoch i v jednotlivých mužstvách došlo 

ku konsolidácii tímu. Výsledkom ktorej sa po jesennej časti 3. ligy umiestnilo 

mužstvo starších žiakov už na 1. mieste. Je tak vytvorený predpoklad na 

opätovný návrat do 2. ligy pod vedením trénerskej dvojice Krutý a Hačkulič. 

V rámci zimnej prípravy absolvovali žiacke družstvá početné halové turnaje 

starších a mladších žiakov, ktoré organizovala ZŠ A. Sládkoviča  v Sliači v 

spolupráci s vedením mesta a FK Slovan kúpele Sliač. 

 

IX. 2   Bedmintonový klub Kúpele Sliač 

 Bedmintonový klub Kúpele Sliač (BKK) bol oficiálne registrovaný           

25. novembra 2011. Má právnu formu. Jeho cieľom je združovať záujemcov o 

bedminton v meste Sliač a okolí. BKK je následníkom Bedmintonového 

oddielu ZŠ A. Sládkoviča Sliač (BO). Od 1. januára 2011 do 30. decembra 

2011 pracovali žiaci v bedmintonovom krúžku pri ZŠ  A. Sládkoviča Sliač a v 

BO ZŠ Sliač. Pre veľký záujem boli rozdelení do troch oddelení: najmladší 

žiaci – vedúca Mgr. Marta Suchá, mladší a starší žiaci pod vedením Ing. Jána 

Jurčiaka.  

 Žiaci trénovali  3x do týždňa po dve hodiny v mestskej športovej hale 

pri ZŠ. Tí, ktorí dosahovali dobré výsledky, boli zaregistrovaní v Slovenskom 

zväze bedmintonu a zúčastňovali sa celoslovenských turnajov  GP, 

napríklad: v Prešove, Šuranoch, Ilave, Hrachove, Trenčíne, Košiciach a v  

Bratislave. Štyri turnaje GP, skupiny B, sa uskutočnili na Sliači v športovej 

hale. Týchto turnajov sa zúčastnili aj neregistrovaní hráči. Na Majstrovstvá 

Slovenska registrovaných hráčov sa  v uplynulom roku nominoval E. Bartoš, 

ktorý sa umiestnil v konečnom poradí v kategórii U 11 na 9. mieste. Dobré 
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výsledky dosiahli aj hráči M. Bartoš, V. Sabol, A. Sabolová ,P. Lodňanová, D. 

Michaláková, R. Fryčová a S. Suchý. Na školských majstrovstvách sa  v 

troch kategóriách umiestnili na 1. mieste v obvodnej a oblastnej súťaži s 

následným postupom na majstrovstvá kraja. V kategórii starších žiakov sa 

M. Bartoš a V. Sabol umiestnili na 2. mieste,  D. Michaláková a R. Fričová 

tiež na 2. mieste. Chlapci E. Bartoš a S. Suchý obsadili prvé miesto a  

postúpili na Majstrovstvá Slovenskej republiky do Košíc. Tu sa umiestnili na 

2. mieste za Prešovom. V kategórii dorastencov sa V. Sedliak zúčastňuje 

turnajov GP U 17. V rebríčku je na 20. mieste. 

 Hráči sa zúčastnili aj medzinárodných turnajov U 11 v Česku, v 

Českom Krumlove. Turnaj sa konal pod názvom Bedminton Talent 2011. Do 

družstva Slovenska bol zaradený aj E. Bartoš. V konečnom poradí sa 

umiestnili  na 1. mieste. V Maďarsku v Budapešti sa konal medzinárodný 

bedmintonový turnaj pod názvom Babolat OSC Santa Claus cup 2011. 

Zúčastnilo sa ho 164 hráčov  zo siedmich  krajín. Úspešný bol E. Bartoš s          

3. miestom v dvojhre a 1. miestom v štvorhre spolu s hráčom Antoškom z 

EFFORT Zvolen. 

IX. 3   Tenisový klub Sliač 

 Tenisový klub oslávil v roku 2011 svoje 40. výročie vzniku. Založený 

bol už v roku 1971. Dnes má jeho členská základňa 75 členov. Klub riadi 

5-členný výbor, ktorý pracoval v zložení: Ing. Pavol Antalík (predseda), 

Mgr. Juraj Čiampor (tajomník), Ing. Igor Gubán, Ing. Juraj Valentíny a             

Ing.  Tibor Kubolka. Tenisový areál pozostáva zo 4 dvorcov, ktoré sú v 

prevádzke od apríla do októbra. O správu a údržbu kurtov sa starali 2 

správcovia.  

 Tenisový klub usporiadal v roku 2011 tieto turnaje:  

• „O Pohár Primátora Mesta Sliač” – celoslovenský turnaj mužov,                

39. ročník (ide o jeden z najstarších turnajov organizovaných na 

Slovensku), 

• „O Pohár Primátora mesta Sliač v štvorhrách” – turnaj pre členov TK 

a obyvateľov mesta Sliač, 17. ročník,  

• „Turnaj dorastencov” – celoslovenský turnaj, 4. ročník.  
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 Tenisový klub sa v roku 2011 zúčastnil nasledovných súťaží: 

• družstvo žiakov, krajské majstrovstvá – 3. trieda,  

• družstvo dorastencov, krajské majstrovstvá – 2. trieda, 

• družstvo mužov, oblastné majstrovstvá mužov – 1. trieda. 

IX. 4   Klub slovenských turistov Sliač 

  Stav členskej základne KST Sliač bol k 31. 12. 2011 nasledovný: 

dospelí turisti tvorili najväčšiu skupinu v počte 28 osôb, dorastenci 1 osoba, 

dôchodcovia 17 osôb. Spolu mal klub 46 členov. Turistický klub pokračoval 

tak ako v uplynulých rokoch vo svojich športových aktivitách. Žiaľ, najmä 

z dôvodu nepriaznivého počasia, sa niektoré plánované akcie neuskutočnili 

resp. nahradili sa inými akciami. 

 Prvé turistické výjazdy sa začali 8. mája v pohorí Stolické vrchy. 

Z Tisovca sa realizoval výstup na skalnatý a exponovaný vrchol Hradovej.        

Nasledujúcou uskutočnenou akciou bola účasť našich turistov na                   

58. ročníku zrazu KST, konaného v Martine. Išlo o niekoľko výstupov:  

výstup z Kláštora pod Znievom na Zniev, z Martina na Martinské hole a 

Minčol, z obce Rakša na Drieňok vo Veľkej Fatre, v Malej Fatre na vrchol 

Suchého. Po letných prázdninách sa uskutočnil výstup na Prašivú a Veľkú 

Chochuľu v Nízkych Tatrách, výstup z Partizánskej Ľupče na Ľupčiansku 

Maguru v Nízkych Tatrách a výstup na Sivý vrch v Západných Tatrách. 

Zaujímavou turistickou akciou bol aj výjazd do Vysokých Tatier – zo 

Štrbského plesa cez Mlynickú dolinu, vodopád Skok, Capie pleso, Bystré 

sedlo, Wahlenbergove plesá a späť na Štrbské pleso. V polovici októbra sa 

realizovala túra do blízkeho okolia – do Starohorských vrchov. Z rekreačného 

strediska Čachovo sa stúpalo na Selčiansky diel, pokračovalo cez Šachtičky 

na Panský diel, jaskyňu pod Panským dielom až na sídlisko Sásová 

v Banskej Bystrici. 

 Finančné krytie zájazdov bolo vykonávané z finančných prostriedkov 

vlastného klubového účtu a dotáciou Mesta Sliač vo výške 330 eur. Ostatné 

finančné výdavky sa hradili zo zbierky za členské známky, vyzbieraním resp. 

prispením dobrovoľných darcov 2% dane z príjmov a vyzbieranou čiastkou 

na každom turistickom zájazde.  
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IX. 5   Športový klub RTVŠ Rytmik Sliač 

 Športový klub Rytmik Sliač je súčasťou Slovenského zväzu Rekreačnej 

telesnej výchovy a športu, ktorý sa podieľa na osvetovej činnosti zameranej 

na otázky rozvoja zdravia, telesnej a duševnej kondície, otázky správnej 

výživy, psychohygieny a boja proti negatívnym faktorom v životnom štýle.  

 Pravidelné cvičenia, ktoré boli prispôsobované potrebám a záujmom 

cvičeniek viedli kvalifikované trénerky Monika Hermanová a Ľudmila 

Bohušová.  Pri cvičebných  hodinách, ktoré sa realizovali 4-krát týždenne  sa 

zameriavali na správne držanie tela, proporcionálny a veku primeraný rozvoj 

koordinačných pohybových schopností. Pri zdravotných cvičeniach každý 

pondelok sa snažili o vytváranie návyku správneho držania tela v rôznych 

polohách, fyziologicky správneho dýchania, celkovú relaxáciu. Aj v tomto 

roku sa trénerky a členky zúčastňovali na rôznych seminároch 

a workschopoch.  

     Pravidelné cvičenia zabezpečuje klub už 32 rokov. Cvičenia navštevuje 

priemerne 15 cvičeniek za hodinu.  

  

 

X. Duchovný a cirkevný život 
 

X. 1   Katolícka cirkev, Rímskokatolícky farský úrad Sliač 

 História farnosti pravdepodobne siaha do roku 1263, keď bol 

postavený kostol v Hájnikoch (dnešná mestská časť Sliača), ktorý je 

zasvätený sv. Mikulášovi, biskupovi. Odvtedy jestvuje Hájnická farnosť, 

ktorá v prvých storočiach Uhorska patrila do staršieho Hontianskeho a 

neskôr Zvolenského archidiakonátu a ten patril pod správu Ostrihomského 

biskupstva. Už v štatúte Ostrihomskej kapituly z roku 1397 sa spomína aj 

kostol sv. Mikuláša v Hájnikoch a fara v Hájnikoch. Prvým známym kňazom 

bol pravdepodobne Christofor (r. 1313), ktorý dal zhotoviť aj zvon sv. 

Mikuláša. Hájnická farnosť (dnes farnosť Sliač) bola kedysi veľmi rozsiahla. 

Patrili do nej veriaci z Hájnik, z Rybár, Veľkej Lúky, Sampora, Lukavice, 

Hronseku, Lukova a z Kováčovej. Dnes do farnosti Sliač už Hronsek, Lukovo 

a Kováčová nepatria. 



Kronika                                                                                                                       mesta Sliač                                                                           

2011 © Mgr. Róbert Borbély 43

 Bohoslužby pod vedením farára Mgr. Ing. Pavla Geljena prebiehali v 

uplynulom roku počas týždňa o 18.00 hod, v nedeľu o 7.30 a 10.15 hod. v 

Kostole sv. Mikuláša. K tradičným podujatiam farnosti patrili: ekumenická 

bohoslužba spolu s bratmi evanjelikmi, ekumenická bohoslužba pri 

príležitosti sviatku „Všetkých svätých“, ako aj koledovanie v rámci 

celoslovenskej zbierkovej akcie Dobrá novina. 

X. 2   Evanjelická cirkev, fília Sliač 

Významné aktivity farnosti v roku 2011 – ekumenické stretnutia, 

modlitebné týždne za konkrétne potreby cirkvi a sveta: 

• Aliančný modlitebný týždeň – sekularizácia človeka, 

• ekumenická bohoslužba pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu  

kresťanov, 

• Národný týždeň manželstva – význam inštitútu manželstva, 

• Podunajská vlna mieru – tematická spolupráca medzi cirkvami v 

krajinách pozdĺž toku Dunaja, 

• Pamiatka zosnulých – ekumenická bohoslužba (1. 11.), 

• detská a seniorálna športová olympiáda, bedmintonový turnaj, 

• hudobné koncerty pre verejnosť – Európske Vianoce (Bratislava), 

Mestský spevácky zbor zo Zvolena. 

Vplyvom poveternostných podmienok bola realizovaná oprava veže 

kostola, kde bol vymenený plech strechy za nový s povrchovou úpravou. 

Natreté boli aj žľaby budovy kostola.  

Vedením farnosti bola naďalej poverená nám. farárka Mgr. Anna 

Jakušová. 

X. 3   Kláštor Premenenia pána v Sampore (Sliač) 

Benediktíni sú pokračovateľmi starobylého mníšskeho hnutia Katolíckej 

cirkvi, ktorého korene siahajú do prvých storočí kresťanstva. Regula svätého 

Benedikta, napísaná na konci 6. storočia zostáva dodnes hlavným 

programovým dokumentom každého benediktínskeho kláštora. Kláštor 

Premenenia Pána v Sampore je od minulého roku domovom nového 
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mníšskeho spoločenstva, snažiaceho sa obnoviť mníšsky spôsob života na 

Slovensku. 

K práci 12 mníchov samporskej rehole pod vedením o. Vladimíra patrila 

v prvom rade starostlivosť o riadny chod kláštora: od upratovania, cez 

varenie, starostlivosť o hospodárstvo a okolie kláštora, príprava liturgických 

slávení, až po správu knižnice, či internetovej stránky. K benediktínskemu 

kláštoru patrí aj dom hostí, ktorý je taktiež plne v réžii spoločenstva. Spolu s 

ním sa viaže aj duchovná starostlivosť o hostí. Kláštor rozvíjal aj 

vydavateľskú činnosť so zameraním na preklady mníšskych otcov a 

vydávanie ďalších diel z okruhu mníšskej spirituality. Kňazi zo spoločenstva 

tiež príležitostne vypomáhajú s pastoračnými povinnosťami v diecéze, najmä 

pri spovednej službe.  

  

 V roku 2011 boli na cintoríne pri drevenej zvonici v Sliači-Sampore, 

neďaleko moderného kláštora, čiastočne odkryté zvyšky stredovekého 

kostolíka sv. Michala archanjela, vrátane časti obvodových múrov. Podľa 

predbežných výsledkov výskumu išlo o neveľkú jednoloďovú stavbu s 

kvadratickým presbytériom, aké sa v tomto regióne stavali začiatkom 14. 

storočia (Čerín, Poniky, Horná Mičiná). O vzniku v období ranej gotiky svedčí 

aj dominantná poloha kostolíka na kopci nad obcou. Objekt mal celkovú 

dĺžku 14 metrov, loď mala rozmery 8,3 x 8,0 m, presbytérium 5,7 × 5,9 m. 

Obvodové múry sa miestami zachovali až do výšky vyše troch metrov. 

Kostolík zanikol zrejme v druhej polovici 18. alebo v prvej polovici 19. 

storočia. Ďalší výskum a prípadná konzervácia zvyškov muriva bude závisieť 

od toho, či sa podarí získať na tento účel financie.  

 Obec Sampor, situovaná 13 km severovýchodne od Zvolena, sa 

nachádza v centrálnej časti Zvolenskej kotliny s charakterom pahorkatiny so 

širokými chrbtami, ktoré sú zvyškami poriečnej rovne. Územie Sampora 

odvodňuje rovnomenný potok, ktorý je prítokom riečky Lukavica, vlievajúcej 

sa do Hrona. Prítomnosť vodných zdrojov v podobe žriediel a tokov sa nielen 

v samporskom chotári, ale aj v celej Zvolenskej kotline stala jedným 

z určujúcich činiteľov pri utváraní osídlenia. Obec Sampor je od  roku 1979 

súčasťou mesta Sliač. Ide o  radovú potočnú dedinu. Najstarším písomným 
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dokladom o osídlení Sampora je metácia z roku 1300, v ktorej sa spomína 

potok Sampor (Zampur) ako hranica územia zemana Heinza zo Sampora 

(Hench de Zaym), neskôr spomínaný ako Hench de Zampur. Jeho syn 

Mikuláš v roku 1336 ponúkol tento majetok kvôli svojej chudobe na predaj 

alebo ako záloh viacerým šľachticom. Na prelome 14. a 15. storočia sídlila 

v Sampore jedna z vetiev zemanov z Poník. Obec sa neskôr dostala do držby 

ich príbuzných Šóšovcov. V rokoch 1582, 1657 a 1668 bol Sampor poplatný 

Turkom. V roku 1828 mala táto obec 27 domov a 227 obyvateľov, ktorí sa 

zaoberali poľnohospodárstvom. K samotnému Kostolu sv. Michala 

Archanjela sa neviažu žiadne známe stredoveké pramene. Ojedinelé zmienky 

sú až z obdobia novoveku. 

  

 

XI. Počasie a jeho osobitosti 
 

 

 Rok 2011 bol desiatym najteplejším rokom s najnižším objemom 

arktického ľadu. Pri hodnotení úhrnov zrážok bol druhým najmenej 

daždivým v poradí. Najteplejším mesiacom bol august, ktorý bol teplotne 

silne nadnormálny. 22. augusta padol dokonca teplotný rekord, 

meteorológovia namerali 34,3 °C. Ale vyskytlo sa aj chladnejšie obdobie a to 

v druhej polovici júna a v druhej polovici júla. Tohtoročný júl sa zapísal na 

Slovensku celkovo ako búrkový. Najviac búrkových dní sa vyskytlo práve na 

meteorologickej stanici Sliač – až18. Od 25. 9. do 4. 10. 2011 sa zas vyskytlo 

najviac dní s amplitúdou teploty vzduchu nad 20 °C, na Sliači to bolo až 6 

dní. 

 V utorok 19. júla 2011 sa dokonca mestom prehnala silná búrka s 

krupobitím a vetrom, ktorá spôsobila značné škody na strechách rodinných 

domov a tiež na mestských objektoch. Poškodená bola strecha na Obradnej 

sieni pri MsÚ, na mestskej športovej hale, na Dome smútku v Hájnikoch a 

škody boli aj na futbalovom štadióne (poškodené striedačky). Obyvatelia 

dvoch domov prišli o plechové strechy a jednému Sliačanovi na 

Clementisovej ulici spadol strom na auto. Na Štúrovej ulici zobral silný vietor 
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ďalšiu strechu. Tá spadla na susedný dom a poškodila ho.                                  

V niektorých domoch vypadol aj elektrický prúd. 

 Tohtoročný september sa zaradil k najsuchším septembrom od 

začiatku meteorologických pozorovaní na Slovensku. Teplým počasím nás 

privítal aj október. Napríklad 1. októbra popoludní dosiahla teplota až 28 

stupňov. 

 Porovnanie priemerných mesačných teplôt vybraných mesiacov v roku 

2011 s normálom za obdobie rokov 1961 – 1990:  

 

Mesiac v roku Priemerná mesačná 
teplota 
2011 

Priemerná mesačná 
teplota, normál  
(1961 – 1990) 

Január -3,1 °C -3,9 °C 
Marec 1,0 oC - 0,9 oC 
Apríl 11,9 °C    8,8 °C 
Máj 15,0 °C  13,8 °C 
Jún  18,3 °C  16,7 °C 
Júl 19,0 °C   18,3 °C 

September  16,5 °C    13,7 °C 
Október  8,1 °C 8,4 °C   

November 1,0 °C   3,1 °C  
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XII.  Záver – pozvánka do mesta Sliač 
 

 
 Vážení návštevníci, dovoľte mi, aby som Vás pozval do mesta Sliač. O 

meste Sliač je známa písomná zmienka spred vyše 760 rokov, no 

archeologické nálezy pochádzajú už z 5. až 9. storočia. Svojou polohou 

rozprestierajúcou sa na úbočí Slovenského Rudohoria pri známej rieke 

Hron – blízko miest Zvolen a Banská Bystrica, ako aj svojou klímou, vábi 

návštevníkov a pacientov našich kúpeľov z celého sveta. Kúpele Sliač sú 

významné hlavne svojimi liečebnými výsledkami, a to najmä v oblasti 

liečenia srdcovocievnych chorôb. Termálna minerálna voda je unikátna 

najmä svojím zložením, ktoré je výnimočné vo svete. Proces liečenia touto 

vodou spolu s procedúrami v kúpeľoch navracajú zdravie pacientom 

nielen zo Slovenska, ale aj z celého sveta. V našom meste je tiež jediné 

letisko na strednom Slovensku, ktoré sa využíva na pravidelné letecké 

spojenie Sliač – Praha a tiež na charterové lety. Je tu taktiež umiestnená 

vojenská letecká základňa gen. Otta Smika. V meste sa nachádza 

niekoľko významných kultúrnych pamiatok. Na základe tohto krátkeho 

úvodu Vás pozývame na návštevu nášho kúpeľného mesta Sliač. 

 

Primátor mesta Sliač 
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Zoznam organizácií a osobností v meste Sliač, ktoré spolupracovali 

pri tvorbe kroniky mesta za kalendárny rok 2011: 

 

Mestský úrad v Sliači  

- Ing. Jozef Žabka, prednosta mestského úradu  

- p.Miroslava Klimová, matrikárka mesta 

- p.Marta Kašiarová, sekretariát primátora mesta 

- p.Rastislav Urda, úsek výstavby a životného prostredia 

- p.Renáta Šeniglová, Zbor pre občianske záležitosti pri MsÚ 

Letisko Sliač  a. s. 

- Ing. Miroslav Borbély, technický riaditeľ letiska 

Počasie 

- Mgr. Róbert Borbély (vlastné pozorovania a merania) 

- www.imeteo.sk, www.shmu.sk 

- Letecká meteorologická služba Sliač 

Základná škola A.Sládkoviča v Sliači 

- Mgr. Juraj Nemec, riaditeľ školy 

Základná umelecká škola v Sliači  

- PaedDr. Alica Hancková, PhD., riaditeľka školy  

Materská škola I.,ul.Pionierska 

- Mgr. Jana Ťavodová, riaditeľka školy 

Materská škola II.,ul.Cikkerova 

- Mgr. Lea Janáková, riaditeľka školy 

Mestské kultúrne stredisko Sliač a Rytmik Sliač 

- p.Beata Mikušová, riaditeľka strediska 

Bedmintonový klub Kúpele Sliač 

- Mgr. Marta Suchá, štatutár 

Klub slovenských turistov Sliač 

- p.Jaroslav Sarvaš, predseda 

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Sliač 

- Mgr. Ing. Pavel Geljen 

- www.benediktini.sk 
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Evanjelická cirkev – fília Sliač 

- Mgr. Anna Jakušová 

 

Ostatné pomôcky: 

- pomocné poznámky a výpisky kronikára, záznamy z účasti na 

podujatiach 

- zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Sliači 

- výročné správy organizácií v pôsobnosti mesta Sliač 

- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sliač 2010 – 2020 

- MY Nový Vpred Žurnál 

- Zvolenské echo 

- spravodajské internetové portály 

- www.sliac.sk, www.sliacdnes.sk 

 

V Sliači dňa 15. septembra 2014. 

                                                             

 

Všetky práva vyhradené ! 

                                                                                    © Mgr. Róbert Borbély   

                                                                                      kronikár mesta Sliač                                                                                
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Pripomienky k Zápisu do Kroniky mesta Sliač: 
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