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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 2012 bol prerokovaný a 

pripomienkovaný na Komisii pre mládež, vzdelávanie, kultúru, šport 

a cestovný ruch pri MsÚ Sliač dňa 4. mája 2016 a následne schválený 

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

  

         Tento zápis do Kroniky mesta Sliač za rok 2012 obsahuje 40 (štyridsať) 

strán. 

  

Dátum: 

   

okrúhla pečiatka 
mesta 

   

Ing. Daniel Dunčko 
primátor mesta Sliač 

   

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

Rok 2012 
 

 

 Mesto Sliač je mesto s bohatými historickými tradíciami hájnikov, 

rybárov a liečivej minerálnej vody, kde naši predkovia na brehoch Hrona 

dlhé roky spolunažívali. V roku 1960 v zhode vyjadrili túžbu žiť v spoločnej 

obci a od 1. marca 1969 je rozhodnutím Krajského národného výboru v 

Banskej Bystrici Sliač mestom. Sliač je rozvíjajúcim sa mestom s 

perspektívou byť aktívnou súčasťou stredoslovenského regionálneho centra 

Banská Bystrica – Zvolen. 

 Kronika mesta roku 2012 zachytáva udalosti a výročia v meste. Tento 

rok bol rokom dopadov hospodárskej krízy, nepokojov v oblasti financovania 

školstva, zdravotníctva, dopravy, protesty proti kauze Gorila. Uskutočnili sa 

predčasné parlamentné voľby. 

 

 
I. Celospoločenské udalosti 

 
 

I. 1   Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 

 Podľa zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR boli určené 

volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do NR SR v roku 2012 

nasledovne :  

• Volebný okrsok č. 1, volebná miestnosť – Obradná miestnosť – 

zasadačka MsÚ, Sliač, Letecká č. 1: ulice ČSA, Ľudovíta Štúra, 

Hájnická, Clementisova, Zvolenská, Kalinčiakova, Kollárova, Letecká, 

Sládkovičova, Krátka, SNP od č.1-5, Júliusa Fučíka, kpt. Nálepku, 

Hronská, Mládežnícka, Trebuľa, Teheľňa. 

• Volebný okrsok č. 2, volebná miestnosť – Materská škola, Sliač, SNP            

č. 27: ulice Rybárska, SNP od č. 6, Na Dolinke, Pionierska,                            
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Š. Záhorského, Továrenská, Mlynská, MDŽ, 1. Mája, Janka Kráľa, 

Brezová, Lipová, Topoľová, Za školou.  

• Volebný okrsok č. 3, volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, 

Sliač, Kúpeľná č. 11: ulice Kúpeľná, Družstevná, Jarná, Partizánska, 

Horská, Hviezdoslavova, Ležiak, Mirka Nešpora, Poľovnícka, 

Kukučínova, Tajovského, Na Slatinkách, Letná, Nová.  

• Volebný okrsok č. 4, volebná miestnosť – Materská škola, Sliač,                

J. Cikkera č. 2: ulice Železničná, Na Brázdach, Gorkého, J. Cikkera,         

B. Nemcovej, Pod Kozákom.  

• Volebný okrsok č. 5, volebná miestnosť LH – PALACE – spoločenská 

miestnosť Sliač Kúpele: objekty Nový Partizán, Starý Partizán, Kúpele – 

pacienti.  

• Volebný okrsok č. 6, volebná miestnosť – Budova požiarnej zbrojnice, 

Sliač, Samporská: ulica Samporská. 

  Výsledky volieb do NR SR zo dňa 10. 3. 2012 (Sliač) 

 Strany, ktoré sa dostali do parlamentu: 

Strana SMER 

OBYČAJNÍ 

ĽUDIA SDKÚ/DS SaS KDH 

MOST- 

HÍD 

Počet 

hlasov 

1041 

(37%) 

353 

(12,57) 

294 

(10,47%) 

261 

(9,29%) 

253 

(9,01%) 

108  

(3,84%) 

 Účasť na voľbách: 66,77 % (celoslovenská 59,11%). 

 

I. 2   Ocenenie ENVIRO MESTO ROKA 2012 

 Za posledné dva roky sa zmenil vzhľad mesta, došlo k výsadbe novej 

zelene a kvetinových, okrasných záhonov, k úprave zelených plôch v meste. 

Boli vybudované nové detské ihriská, vymenil sa piesok v pieskoviskách v 

meste, zlepšil sa stav verejného osvetlenia bez zvýšenia nákladov, stojiská na 

kontajnery sa vyčistili. V uplynulom roku bola zrealizovaná výstavba 32 

plynových kotolní v bytových domoch. Vybudovaním nových kotolní sa v 

meste výrazne znížilo množstvo škodlivých emisií, čím sa zlepšila kvalita 

životného prostredia. V meste sa vybudovalo 160 slnečných kolektorov na 
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bytových domoch. Náklady občana za dodávku tepla budú čoarz nižšie ako 

doteraz. Tieto zmeny si všimli organizátori súťaže „ENVIRO ČIN ROKA“. 

Rozhodnutím odbornej súťažnej poroty sa víťazom v kategórii ENVIRO 

MESTO ROKA 2012 stalo Mesto Sliač.  

 

II. Obyvateľstvo 
 
 

II. 1   Stav obyvateľstva 

 Počet obyvateľov mesta Sliač ku koncu roku 2012: 

• počet obyvateľov - 5 084 

• z toho mužov - 2 462 

• z toho žien - 2 622 

  
II. 2   Rodinný život 

 Sobáše uzavreté v roku 2012 v matričnom obvode Sliač: 

• celkový počet sobášov - 17 

• počet civilných sobášov - 8 

• počet cirkevných sobášov - 9 

 
 
 

III. Samospráva mesta 
 

 

III. 1   Záverečný účet mesta k 31. 12. 2012 

• Príjmy: 3 887 521 € 

• Výdavky: 3 748 300 € 

           

III. 2   Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači zasadlo v roku 2012 spolu 8-krát: 

I. zasadnutie, 17. januára 

- Schválený bol Dodatok č. 1 ku Koncepcii rozvoja mesta Sliač v 

oblasti tepelnej energetiky. Dodatok bol vypracovaný na žiadosť 

obyvateľov mesta, ktorí nesúhlasili so súčasným zásobovaním tepla z 
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centrálnych zdrojov a poverili svojich zástupcov k zmene súčasného 

stavu. Primátor mesta poveril vypracovaním dodatku Ing. Ľuboša 

Jánoša – zástupcu spoločnosti NEA. Koncepcia je založená na 

alternatíve, ktorá by mala sledovať tieto zásady: domové plynové 

kotolne realizovať s progresívnym tepelno-technickým zariadením a to 

s kondenzačnými kotlami a k tomu s určeným riadiacim systémom v 

komplexe od jedného resp. od dvoch výrobcov (dodávateľov) 

technológie na celom území mesta Sliač; pre hospodárnu prevádzku a 

pre každý bytový dom je potrebné odsledovať a určiť v závislosti od 

vonkajších teplôt vykurovacie krivky; každá bytová kotolňa by mala 

mať prevádzkový dozor, ktorý na základe monitorovania zabezpečí 

efektívnosť prevádzky kotolne; pre zníženie spotreby zemného plynu, 

najmä pri príprave teplej vody sa následne môže využívať aj slnečná 

energia, kde sa spotreba zemného plynu môže znížiť až o 30 %. 

 Rekonštrukcia tepelného hospodárstva sa stala sporom medzi 

mestom a spoločnosťou Inžinierske a energetické služby Levice (IES), 

ktorá ju mala pôvodne robiť. Mesto vypovedalo zmluvu, ktorú 

podpísalo so spoločnosťou v roku 2009, firma výpoveď neuznala a 

požiadala súd o rozhodnutie sporu. Zmluva podľa vedenia mesta 

nebola od začiatku platná a okrem toho ju spoločnosť IES nenaplnila. 

V spore o teplo tak rozhodne súd. 

 

II. zasadnutie, 16. februára 

- Prezentovaná bola komplexná Správa o činnosti komisií pri MsZ v 

Sliači za rok 2011. Komisie sa venovali predovšetkým analýzam, 

koncepciám a pripravovaným VZN, ale aj odborným činnostiam v 

jednotlivých oblastiach. Išlo najmä o činnosť ZPOZu, zásady 

sobášnych dní, delegované sobáše, prípravy i vyhodnotenia kultúrnych 

a športových podujatí v meste, príprava náučného chodníka, záznamy 

v kronike, práca informačného centra, parkovacia politika mesta, 

príprava územia IBV Rybáre Juh, podklady k územnému plánu, 

tepelné hospodárstvo v meste, komunitný plán sociálnych služieb, 

analýza opatrovateľskej služby, žiadosti o sociálnu výpomoc, činnosť 
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PBH, zimná a letná údržba v meste, návrh rozpočtu a jeho zmeny, 

odpredaj pozemkov, prerokovanie žiadostí klubov o dotácie, kontrolná 

činnosť HKM, plán zasadnutí MsZ, investičné akcie v meste, atď. 

Uznesenia jednotlivých komisií mali pre orgány mesta odporúčací 

charakter. Všetky odporúčania komisií smerovali k primátorovi mesta 

a zamestnancom mesta a boli prerokované na pracovných poradách 

vedúcich zamestnancov MsÚ v Sliači. 

- Schválený bol odpredaj verejného vodovodu a kanalizácie v lokalite 

Rybáre-Juh Slovenskej vodárenskej spoločnosti Banská Bystrica za 

cenu 51 317,71 €. 

- Prijaté bolo rozhodnutie o vstúpení mesta do Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu (OOCR) na podporu a propagáciu cestovného ruchu. 

Zakladajúcimi členmi sa stanú: mestá Sliač, Zvolen a Banská Bystrica 

v spolupráci s Kúpeľmi Sliač, s hotelom Kaskády a letiskom Sliač. 

Výška členského príspevku Mesta Sliač je 3 000 €, ktorý je zahrnutý aj 

v rozpočte mesta, v časti propagácia a marketing. Budúci rok sa bude 

výška členského príspevku odvíjať od počtu obyvateľov v Meste Sliač, 

najviac 0,50 € na občana. Vstupný poplatok Mesta Sliač je              

500 €. Členovia by mali podľa platnej legislatívy dostať naspäť 90 % z 

investovaných finančných prostriedkov formou štátnej dotácie v 

nasledujúcom roku. Do predstavenstva orgánu OOCR bola delegovaná 

PaedDr. Renáta Vajdičková, PhD. a do dozornej rady prednosta MsÚ 

Ing. Jozef Žabka. 

 

III. zasadnutie, 2. mája 

- Primátor mesta Ing. Daniel Dunčko informoval poslancov o stavbe 

Domu seniorov, ktorý sa začal stavať v septembri 2011 a 

predpokladaný koniec by mal byť v marci 2013. Stavebným dozorom je 

poverená spoločnosť STAVOINVESTA a stavbu realizuje firma IKM                     

B. Bystrica. Oprávnené výdavky sú vo výške 828 000 €, z toho 95 % 

poskytujú eurofondy a 5 % mesto. Neoprávnené výdavky sú vo výške 

494 000 €, tieto hradí v celkovej výške mesto. Na tieto neoprávnené 

výdavky si bude musieť mesto zobrať úver. Ďalej informoval o 
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aktuálnom priebehu revitalizácie centrálnej mestskej zóny v časti 

Rybáre pred Domom služieb a Nákupným strediskom Jednota. Stavbu 

realizuje firma SKANSKA, maximálna doba výstavby je 1 rok, 

predpokladaný termín ukončenia je marec 2013. Stavebným dozorom 

je poverená STAVOINVESTA z Banskej Bystrice. Oprávnené výdavky 

sú vo výške 538 000 €, z čoho 95 % nákladov hradí EÚ a 5 % mesto. 

- Schválená bola novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia č. 18 o 

prenájme nájomných bytov v meste, aby vyhovovalo aktuálnym 

podmienkam. Ide najmä o zmeny vo finančnej zábezpeke, ktorá nesmie 

presiahnuť výšku šesťmesačného nájomného (doteraz bol 12-násobok 

nájomného), pričom lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom 

nesmie byť dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním zmluvy. 

Finančná zábezpeka slúži na zabezpečenie plnenia dohodnutého 

nájomného, tiež úhrad spojených s užívaním bytu. 

- Schválená bola kúpa 2 pozemkov vo výmere 1 202 m2, ktoré sú vo 

vlastníctve súkromných osôb a nachádzajú sa pri stavbe Domova pre 

seniorov Sliač. Tieto odkúpené pozemky za cenu 7 €/ m2 majú byť 

využité ako oddychová zóna a park pre seniorov.  

- Prezentovaná bola Správa o činnosti Mestskej polície Sliač za rok 

2011. MsP za uplynulý rok vyriešila celkom 152 priestupkov, z toho 

vyriešila 86 priestupkov v blokovom konaní, za ktoré vybrala 760 €. 

Najviac dopravných priestupkov MsP zaznamenala na ul. Rybárskej, 

kde boli porušované zvislé dopravné značky. Pri zisťovaní priestupkov 

proti verejnému poriadku sa MsP sústredila najmä na priestupky 

znečisťovania verejného priestranstva a rušenia nočného kľudu. 

Náčelník Mgr. Chabada uviedol, že priestupky proti občianskemu 

spolunažívaniu vyriešila MsP v počte dva, išlo o susedské 

spolunažívanie. MsP tiež vykonávala kontrolu dodržiavania VZN o 

verejnom poriadku, VZN o zbere a preprave a zneškodňovaní 

komunálneho odpadu a tiež VZN o podmienkach držania psov na 

území mesta. Pravidelnými priestupkami, ktoré MsP riešila bolo 

parkovanie motorových vozidiel na verejnej zeleni, porušovanie 

povinností psov, znečisťovanie ovzdušia spaľovaním rôzneho odpadu. 
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V uplynulom roku MsP vykonávala kontrolu v pohostinských 

zariadeniach a verejných priestranstiev, kde sa zamerala na kontrolu 

požívania alkoholických nápojov mladistvými osobami a osobami, 

ktoré nedovŕšili 15 rokov. Tiež boli zaznamenané dva prípady 

podnapitých detí ZŠ v Sliači na vyučovaní. MsP spolupracovala aj s 

príslušným oddelením PZ SR pri objasňovaní priestupkov, trestných 

činov v oblasti informovanosti o stave trestnej činnosti v meste. 

 

IV. zasadnutie, 29. júna 

- Schválené bolo prijatie investičného úveru vo výške 350 000 € a 

kontokorentného úveru vo výške 100 000 € na dofinancovanie 

realizácie stavby Domova seniorov Sliač a z dôvodu vyrovnania 

časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu 

mesta zo Všeobecnej úverovej banky a.s., Zvolen. 

- Schválené bolo VZN o kronike mesta Sliač č. 33 upravujúce 

spracovanie a archiváciu kroniky mesta, ako aj postavenie kronikára a 

orgánov mesta vo vzťahu k vedeniu kroniky mesta. VZN pozostávalo z 

nasledovných článkov: úvodné ustanovenia, obsahová a formálna 

stránka kroniky, kronikár, schvaľovanie zápisov do kroniky a 

záverečné ustanovenia. 

- Schválená bola, vzhľadom na zmenu legislatívy, úprava platových 

pomerov primátora (v sume 2 208 €). 

 

V. zasadnutie, 27. septembra 

- Prijatý bol Komunitný plán sociálnych služieb na rok 2013. Medzi 

najdôležitejšie priority bude patriť najmä podpora zotrvania občanov 

mesta v ich prirodzenom prostredí, čiže rozširovanie a skvalitňovanie 

opatrovateľskej služby, zabezpečovanie stravovania dôchodcov, ako aj 

úlohu rozširovať aktivity pre mládež. Mesto tiež plánuje podporiť 

aktivačné práce pre udržanie pracovných návykov dlhodobo 

nezamestnaných a tiež zamestnať absolventov škôl na absolventskú 

prax. 
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- Schválený bol Požiarny poriadok Mesta Sliač. Tento poriadok stanovuje 

povinnosti právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a 

fyzickým osobám, orgánom mesta, čím sa vytvoria podmienky pre 

účinnú ochranu života a zdravia, majetku a životného prostredia pred 

požiarmi, haváriami či živelnými pohromami. 

- Založená bola nezisková organizácia na prevádzku Domova seniorov 

Sliač. Zriadením neziskovej organizácie, bez účasti mesta, by malo 

VÚC poskytnúť zo svojho rozpočtu finančný príspevok na úhradu časti 

nákladov spojených s poskytovaním sociálnych služieb v Domove pre 

seniorov. 

- Do Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač bol delegovaný Mgr. Róbert 

Borbély ako ďalší zástupca zriaďovateľa školy vzhľadom na zmeny v 

školskej legislatíve. 

- Schválený bol Doplnok č. 4 k Územnému plánu mesta Sliač v časti 

Trebuľa. Jeho predmetom bola zmena dopravného napojenia lokality. 

 

VI. zasadnutie, 30. októbra 

- Primátor mesta informoval poslancov, že od 15. 11. 2012 do 15. 12. 

2012 bude prebiehať demontáž kotolní na ulici Pod Kozákom a                  

B. Nemcovej vzhľadom na to, že kotolne prestali plniť svoju funkciu. 

Vlastníci obytných domov môžu požiadať mesto o odkúpenie 

nebytového priestoru. 
 

VII. zasadnutie, 29. novembra 

- Prebehlo slávnostné odovzdávanie Čestného občianstva mesta, 

Ceny mesta a Ceny primátora v Sobášnej sieni pri MsÚ v Sliači. Na 

úvod zaznela báseň v podaní Lucie Kapustovej Vítanie na Sliači od P. 

O. Hviezdoslava. Moderátor podujatia Martin Mázor predstavil 

jednotlivých ocenených, uviedol ich zásluhy, cez videoprojekciu sa 

prítomní dozvedeli bližšie údaje z osobného i profesionálneho života a 

zdôvodnenie verejného ocenenia. Každý moderátorský vstup a 

ocenenie boli oddelené kultúrnym vystúpením – hudobným 

poďakovaním žiakov a pedagógov ZUŠ v Sliači. Každý ocenený sa 
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zapísal do Pamätnej knihy mesta Sliač, dostal Pamätný list a plaketu. 

Na slávnostnom zastupiteľstve boli aj pozvaní hostia z Českej 

republiky z družobného mesta Přibyslav. Po skončení oficiálnej časti a 

po otvorení výstavy o profesionálnom živote ocenených nasledoval 

brífing ocenených s pozvanými zástupcami tlače, televízie a rozhlasu.  

V súlade so VZN Mesta Sliač č. 31 o UDEĽOVANÍ OCENENÍ MESTA 

SLIAČ boli za rok 2012 udelené tieto verejné ocenenia:  

• Mesto Sliač udeľuje ocenenie Cenu Mesta Sliač promovanému 

historikovi Milanovi Gajdošovi za jeho celoživotnú prácu v 

šírení historického poznania regiónu a mesta Sliač. Diela: 20 

kníh, 57 štúdií v zborníkoch a knihách, 76 recenzií, 10 

katalógov a skladačiek k výstavám, 7 metodických materiálov, 

1950 príspevkov v rôznych periodikách. 

• Mesto Sliač udeľuje ocenenie Čestný občan Mesta Sliač 

Michaelovi Kocábovi za prínos v oblasti kultúry, v oblasti 

ľudských práv a národnostných menšín a za výrazné osobné 

úsilie pri odchode sovietskych vojsk z územia bývalého 

Československa i z mesta Sliač.  

• Mesto Sliač udeľuje ocenenie Čestný občan Mesta Sliač Prof. Dr. 

tech. Ing. JUDr. Františkovi Papánekovi in memoriam za 

celoživotné dielo, prínos pre lesné hospodárstvo a vedecko-

výskumnú prácu v oblasti lesníctva pri príležitosti 100-výročia 

narodenia.  

• Primátor Mesta Sliač udeľuje Cena primátora Mesta Sliač 

Petrovi Barcíkovi za vynikajúce športové úspechy, prácu s 

mládežou a reprezentáciu mesta Sliač a Slovenskej republiky. 

Majster sveta v orientačnom behu 45 ročných. Zakladateľ 

neziskovej organizácie Bežecký klub Sliač (v r. 2005). 
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VIII. zasadnutie, 13. decembra 

- Prijatá bola II. zmena rozpočtu na rok 2012. Príjmy po úprave 

predstavujú sumu 3 887 521 € a výdavky 3 748 300 €. Skutočné 

čerpanie ZPOZ-u na rok 2012 predstavuje 3 066 €, položka bola 

navýšená o 700 €. Navýšenie súviselo so zvýšením odmien pre členov 

ZPOZ-u a tiež aj väčším počtom akcií v uplynulom roku. V programe 3 

boli zvýšené náklady na služby cca o 25 000 €, v programe 6 boli 

zvýšené náklady na komunikácie a tiež v bode 7 vzdelávanie sa zvýšili 

náklady na vzdelávanie. V rozvojom programe nastali zmeny z dôvodu 

realizácie centrálnej mestskej zóny, niektoré faktúry budú uhradené v 

budúcom roku 2013. 

- Schválený bol rozpočet mesta na rok 2013. Bežné príjmy budú 

predstavovať výšku 1 854 100 €, kapitálové príjmy 460 000 € a 

finančné operácie 1 153 917 €. 

- Schválený bol Štatút Mesta Sliač, ktorý bude platný od nového 

kalendárneho roku. Ide o nový moderný dokument, ktorý nadväzuje 

na starý štatút mesta z roku 1991. 

 
 

III. 3   Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ v Sliači 

 Nových – najmenších spoluobčanov mesta Sliač uvítala v roku 2012 

slávnostným podujatím v Obradnej sieni MsÚ v Sliači zástupkyňa 

primátora mesta Sliač Mgr. Ľuboslava Bieliková a členovia ZPOZ Sliač. 

Začiatkom marca bolo do života uvítaných 8 detí: Andrej Kupec, Nela 

Ťapušíková, Lucia Vojteková, Mária Homolová, Johanka Kmetíková, 

Nicolleta Dianová, Simona Jantošová, Matúš Černák. V polovici apríla 

2012 boli do života uvítané 3 deti: Hugo Gregor, Dominik Krčík a Richard 

Teo Dunaj. Okrem spomienkovej fotografie z celého uvítania si rodičia 

prevzali na pamiatku knihu o meste, finančnú poukážku, kvety a 

darčekové predmety. 

 28. apríla sa členovia ZPOZ aktívne zúčastnili Regionálnej prehliadky 

programov ZPOZ „V ústrety budúcnosti nás vedie láska” v Kultúrnom 

dome Veľká Lúka s podujatím „S láskou a úctou”.  
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IV. Výstavba a zmeny charakteru mesta 
 

  

 V marci 2012 bolo vydané stavebné povolenie Stavebným úradom 

Zvolen na realizáciu stavby „Rodinná cestička B. Bystrica – Zvolen, úsek 

A: Zvolen – Sliač”. Stavebníkom je Mesto Sliač, stavba bude realizovaná z 

dotácie banskobystrického VÚC. Pôjde o cyklistickú komunikáciu s dĺžkou           

1 620 m, umiestnenú na pravostrannej hrádzi rieky Hron – od hronského 

mosta po hranicu katastrálneho územia Zvolen s katastrálnym územím 

Hájniky vrátane odpočívadiel a lavičiek. 

 V apríli 2012 sa začali práce na revitalizácii centrálnej časti mesta 

Sliač. Vďaka obnove bude môcť mesto ponúknuť obyvateľom i návštevníkom 

kultivované centrum s potrebným mobiliárom, verejným osvetlením i 

zeleňou, ktoré tu doposiaľ chýbalo. Ozdobou priestranstva bude nová 

osvetlená fontána. Centrálna časť mesta, ktorá prechádza obnovou, 

predstavuje oblasť s obchodnými a administratívnymi objektmi od Rybárskej 

ulice až po pôvodné kino Hron. V rámci revitalizácie územia budú 

vybudované nové spevnené plochy v blízkosti zdravotného strediska a domu 

služieb, ktoré doplnia verejné priestranstvo v okolí týchto budov. Pri 

nákupnom centre sa dobuduje parkovisko. Rekonštrukciou prejde spolu so 

starými chodníkmi a obrubníkmi i pôvodná miestna komunikácia, ktorá 

slúži na zásobovanie obchodného domu. Na uliciach SNP a 1. mája sa 

dobudujú nové pásy pre peších s povrchom z betónovej dlažby. 

  

 

V. Činnosť podnikov a ich podiel na živote mesta 
 

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

Za kalendárny rok 2012 sa z domácností a verejných inštitúcií 

vyseparovali nasledovné množstvá odpadu: 
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Zmesový komunálny odpad  1 187 ton 

Objemový odpad 38,70 ton 

Papier a lepenka 7,46 ton 

Sklo 32,90 ton 

Plasty 8,73 ton 

Kompozitné obaly 0,36 ton 

Textil 1,95 ton 

Šatstvo 3,95 ton 

Spolu: 1 281 ton 

 
 

V. 2   Mestská kompostáreň Sliač 

V roku 2012 sa vyseparovali nasledovné množstvá prírodného 

materiálu:  

 
Rastlinný odpad  395,9 ton 

Tráva  187,8 ton 

Odpad z lesného hospodárstva  207,2 ton 

Spolu: 754,9 ton 

 
V. 3   Kúpele Sliač, a. s. 

Od októbra 2012 sa stal novým riaditeľom kúpeľov a súčasne 

predsedom predstavenstva Ing. Jozef Udič, ktorý vystriedal Ing. Milana 

Julényho. 

Fond národného majetku spolu s vedením spoločnosti realizoval v 

uplynulom roku ozdravný plán za účelom revitalizácie činnosti kúpeľov 

s tým, že zároveň hľadá strategického partnera na investíciu pre dlhodobo 

stratové kúpele. V roku 2012 sa strata vyšplhala až na 800-tisíc €.  

Z kúpeľov Sliač, ktoré boli známe už v časoch Uhorska, dnes okrem 

kúpeľného domu funguje len hlavný hotel Palace s troma hviezdičkami. Aj 

tieto objekty však už len dožívajú a pôsobia skôr spustnuto. Príležitostne je 

ešte k dispozícii menší hotel Poľana. Ďalšie štyri sú zatvorené. Rovnako aj 

schátraná ubytovňa Partizán a liečebný dom Amália. Park a tradičnú 
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kvetinovú výzdobu v okolí Palace sa ešte darí udržiavať. Fontána pod 

bývalou detskou liečebňou Slovensko je vyschnutá a zanedbaná. Na 

zničenom hoteli Bratislava je v izbách rozhádzaný nábytok, osobné veci, 

nemocničné vybavenie. Dostávajú sa do neho bezdomovci a vandali. Podobne 

pôsobí aj vedľajší hotel Detva, označený ako kultúrna pamiatka. Ako 

strašiak sa javí aj zbúranisko novostavby hotela, ktorý začali budovať za 

socializmu ako budúcu pýchu kúpeľov. Podľa projektu mal mať aj tunel, 

ktorým by sa pacienti dostali do Kúpeľného domu. Hotel nikdy nedokončili, 

stavbu postupne rozkradli. 

28. apríla sa spolu 130 žien Slovenska stretlo v kúpeľoch Sliač, aby sa 

pokúsilo o vytvorenie rekordu o najdlhšiu roládu na Slovensku ozdobenú v 

duchu celoročných motívov. Na Sliači sa napokon ozdobila 77,87 metra 

dlhá roláda. V poradí deviate celoslovenské stretnutie malo aj charitatívny 

účel. Dobrovoľný príspevok za ochutnávku rolády bol venovaný prospešným 

aktivitám občianskeho združenia Mamám Slovenska.  

Letné termálne kúpalisko v kúpeľoch Sliač bolo otvorené od začiatku 

mája do polovice septembra. V areáli kúpaliska boli k dispozícii: termálny 

plavecký bazén, detský bazén, slnečné a zatienené zóny, volejbal, nohejbal, 

tenis, bufet či kabínky. Už v prvé dni sa prišlo okúpať viac ako 100 ľudí 

denne. Kúpalisko má 500-miestnu kapacitu. Cena celodenného lístka pre 

dospelého bola 2,5 eura, deti platili 1,50 eura. 

 

V. 4   Zmiešané krídlo generálmajora Otta Smika Sliač 

Výpočet významných udalostí na leteckej základni v roku 2012: 

- 6. február, návšteva veľvyslanca USA H. E. Theodora SEDGWICKA s 

delegáciou, 

- 16. február, slávnostné odovzdanie Ceremoniálneho meča zmiešaného 

krídla Sliač k oceňovaniu najúspešnejších pilotov Vzdušných síl OS SR 

titulom „Rytier oblohy”, 

- 21. február, 18. ročník Leteckého plesu zmiešaného krídla Sliač, 

- 19. marec, pietny akt k 67. výročiu oslobodenia mesta Sliač pri 

pamätníku padlým na ul. ČSA za účasti predstaviteľov mesta, SZPB, 

občanov mesta a príslušníkov Zmiešaného krídla Sliač v zastúpení 
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náčelníka štábu zmiešaného krídla Sliač podplukovníka Pavla 

Tökölyho, 

- 16. apríl – 27. apríl, cvičenie MACE XIII leteckých a pozemných 

vojenských jednotiek z 12 členských štátov Severoatlantickej aliancie 

(NATO) v slovenskom vzdušnom priestore, cieľom cvičenia bolo 

precvičiť spoločné postupy pri plánovaní a vedení taktických leteckých 

operácií za podmienok rádioelektronického rušenia, 

- 7. máj, pietny akt pamiatky padlým pri príležitosti ukončenia                     

II. svetovej vojny v Európe, spomienkovou slávnosťou si historické 

udalosti pripomenuli veliteľ leteckej základne plukovník Ing. Vladimír 

Lisý spolu so zástupkyňou primátora mesta Sliač Mgr. Ľuboslavou 

Bielikovou a prednostom mestského úradu Ing. Jozefom Žabkom, 

pietneho aktu sa zúčastnili aj žiaci základnej školy A. Sládkoviča a deti 

z materskej školy, ul. SNP Sliač, 

- 15. máj, návšteva veľvyslanca Ruskej federácie Pavela Maratoviča 

Kuznecova spolu  s pridelencom obrany plukovníkom Igorom 

Ščerbakovom a svojím zástupcom plukovníkovom Olegom 

Afanasjevom, 

- 1. jún, Deň detí s uniformami na leteckej základni Sliač – s hudobným 

programom, aktivitami a súťažami, v programe boli zaradené zoskoky 

parašutistov z vojenského vrtuľníka Mi-17, statické ukážky leteckej, 

policajnej a zdravotníckej techniky, výstava  leteckých modelov, 

vystúpenie ZUŠ Sliač a súboru Matičiarik,  

- 19. jún, návrat vojakov z vojenskej operácie ISAF Afganistan na letisku 

Sliač, spolu 172 profesionálnych vojakov pôsobiacich na leteckej 

základni Kandahár (KAF – Kandahar air field) v multifunkčnej ženijnej 

rote a v strážnej jednotke, 

- 22. jún, po druhýkrát na sliačskej základni pristálo obrovské 

transportné lietadlo amerického letectva Boeing C-17 Globemaster III., 

lietadlo vzlietlo z leteckej základne v afgánskom Kandaháre, odkiaľ 

prepravovalo materiál a techniku OS SR z misie ISAF 2012, príslušníci 

zmiešaného krídla sa podieľali na zabezpečení vyloženia materiálu 

a techniky z lietadla, 
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- 28. august, 68. výročie SNP a 20. výročie prijatia Ústavy SR, pri 

tejto príležitosti veliteľ útvaru odovzdal vybraným príslušníkom 

základne ďakovné listy a pamätné medaily Ministra obrany SR 

a Náčelníka generálneho štábu SR ako ocenenie ich profesionálneho 

prístupu k práci, v poobedňajších hodinách pokračovali oslavy v meste 

na Ul. ČSA , na cintoríne v Hájnikoch a v areáli kúpeľov Sliač pri 

pamätníku povstaleckých letcov.  

 

- Viac ako 100 000 divákov zavítalo 1. – 2. septembra 2012 na 

Medzinárodné letecké dni SAIF 2012 na Letisko Sliač. Záujem 

divákov podnietila prítomnosť takmer stovky lietadiel a vrtuľníkov zo 

14 krajín sveta. Podujatie sa konalo pri príležitosti výročia 

Slovenského národného povstania. Jeho hlavným organizátorom bola 

Slovenská letecká agentúra (SLA) z Banskej Bystrice a Ministerstvo 

obrany SR. Ocenenia najlepších v programe: najlepšia letová ukážka 

Vzdušných síl OS SR – pplk. Ing. Marián Bukovský, MiG 29/Letecká 

základňa Sliač; najlepšia vojenská letová ukážka – F-18 

Hornet/Švajčiarsko, Cena Slovenskej leteckej agentúry – Očovskí 

bačovia, L-23; Cena letového riaditeľa SIAF 2012 – Dušan Šamko, Pitts 

S-2 C. Hlavnú putovnú cenu „Best display Smik Trophy” si odniesol 

národný tím Frecce Tricolori z Talianska za najlepšiu dynamickú 

ukážku.  

 

V. 5   Medzinárodné Letisko Sliač, a. s.  

Výkonný riaditeľ: Ing. Marian Bubelíny (do 31. 8. 2012 Ing. Ľubomír 

Krupár). Akcionári spoločnosti: Ministerstvo dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR (100 %). Počet zamestnancov: 33. Hodnota majetku 

spoločnosti k 31. 12. 2012 predstavuje sumu 3 254 tis. eur, čo predstavuje 

nárast o 570 tis. eur oproti minuloročnému stavu. 

Uplynulý rok 2012 sa niesol v znamení rozvoja, výstavby a závažných 

zmien v organizácii nášho letiska Sliač. Slávnostným poklopaním základného 

kameňa sa 10. februára odštartovala výstavba odletového terminálu a 

triediarne batožín na letisku s tromi pultami na vybavenie a moderného 
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systému odberu. Súčasný terminál nevyhovoval požiadavkám modernej 

leteckej dopravy a pre vybavovanie odletov s kapacitou nad 150 cestujúcich 

bol úplne nevhodný. Realizátorom stavby sa stala banskobystrická firma 

Mijas. Štát prispel sumou 723-tisíc eur, zvyšné náklady pokrylo letisko 

komerčným úverom. Celkovo vyšla výstavba na 1,5 milióna eur. Už v mesiaci 

jún sa spustila prevádzka v novovybudovanom odletovom termináli. Dnes je 

letisko schopné vybaviť aj 180 pasažierov.  

Rok 2012 bol pre letisko Sliač aj rokom, v ktorom sa zvýšili prevádzkové 

výkony spoločnosti. Najmä vďaka úspešnej letnej charterovej sezóne s 

celkovo vybavenými 83 charterovými letmi s 24 903 prepravenými 

cestujúcimi, 24 tonami cargo-letov, zabezpečenie paliva pre vojenské cvičenie 

NATO v objeme 259 627 l. Celkový počet letiskových pohybov bol 1046, z 

toho 166 charterových pohybov (prílety, odlety). Verejná súťaž na 

poskytovanie plánovaných letov do českej a rakúskej metropoly, ktorú 

letisko vyhlásilo, bola neúspešná. Podľa projektu malo na tejto linke lietať 

33-miestne lietadlo Saab 34, pričom týždenne sa malo uskutočniť desať 

letov. Dôvodom bola predovštekým kríza v leteckej doprave v Európe 

súvisiaca s ekonomickými problémami. 

Letisko v spolupráci s kronikárom mesta Sliač usporiadalo koncom 

školského roka pre žiakov základných a stredných škôl kraja populárno-

náučnú súťaž k poznaniu a popularizácii letectva, leteckej techniky 

a dopravy či kozmonautiky „Poďme spolu lietať – pozri, Sliač už letí…“. 

Súťažilo sa v troch kategóriách – výtvarná súťaž pre najmenších, tvorba 

kresleného komiksu pre žiakov ZŠ a súťažno-náučný kvíz. V hlavnej 

kategórii sa v priestoroch letiska zišli 4 družstvá – víťazné tímy zo školských 

a okresných kôl. Súťažiaci riešili otázky z tematiky rôznych typov civilných 

a vojenských lietadiel, významných osobností letectva a kozmonautiky, 

najväčších leteckých katastrof, histórie a súčasnosti Letiska Sliač 

či budúcnosti lietania vo svete. Prvé miesto obsadili študenti zo SPŠ                    

J. Murgaša z B. Bystrice. 
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VI. Sociálne záležitosti a zdravotníctvo 
 

Charakter prírodných liečivých vôd podmieňuje indikačné zameranie 

kúpeľov Sliač na liečbu špecializovaných ochorení. V Kúpeľoch Sliač a.s. 

bola poskytovaná kúpeľná liečba pre pacientov s nasledovnými ochoreniami: 

onkologické ochorenia, choroby obehového ústrojenstva, choroby 

pohybového ústrojenstva, ženské choroby. Liečebný proces sa opieral o 

blahodárne liečebné účinky minerálnej vody z termálneho minerálneho 

prameňa, ktorý je kvalifikovaný ako: prírodná liečivá voda, stredne 

mineralizovaná, uhličitá, síranovo-hydrogénuhličitá, vápenato-horečnatá, s 

vysokým obsahom oxidu uhličitého a horčíka, so zvýšeným obsahom fluóru, 

slabo kyslá, teplá, hypotonická s izotermickou teplotou 33,3°C, spolu s 

prírodným žriedlovým plynom s obsahom 99,7 % prírodného oxidu 

uhličitého. Minerálne pramene boli využívané k príprave minerálnych 

vaňových kúpeľov, k pitnej liečbe a k inhaláciám. Formou suchých 

plynových liečebných procedúr a v podkožnej plynovej injekcii sa podával 

prírodný žriedlový plyn. Kúpeľným hosťom bolo poskytnuté široké spektrum 

liečebných procedúr (viac ako 50 liečebných procedúr – hydroterapia, 

balneoterapia, teplotná terapia, fyzioterapia, elektroliečba, odborné lekárske 

vyšetrenia) spojené s tradíciou, pri ktorých sú využívané najmodernejšie 

liečebné metódy. 

V meste popri poskytovaní základnej zdravotnej a kúpeľnej 

starostlivosti pôsobilo aj neštátne zariadenie jednodňovej chirurgie Gynpor  

s. r. o. v budove Zdravotného strediska Sliač. Od roku 2011 získalo 

povolenie na prevádzkovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti – Všeobecná 

nemocnica. Pracovisko poskytovalo jednodňovú chirurgiu v odboroch: 

gynekológia, plastická a estetická chirurgia, všeobecná chirurgia, cievna 

chirurgia, traumatológia a urológia. Niektoré gynekologické operačné výkony 

uskutočnili operatéri nemocnice ako prví na Slovensku v režime jednodňovej 

chirurgie. Boli to hlavne operácie pre inkontinenciu moča, pošvové plastiky 

s používaním implantátov, laparoskopické odstránenie myómov, maternice. 

Zariadenie slúžilo aj ako školiace pracovisko pre Slovenskú zdravotnícku 
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univerzitu, v rámci odborných školení sa lekári z celého Slovenska 

zoznamovali s novými operačnými technikami v odbore urogynekológia. 

V závere roka bola takmer dokončená výstavba nového Domova pre 

seniorov na ulici Pionierskej na mieste bývalej materskej školy. Mestský 

subjekt opatrovateľskej starostlivosti s kapacitou 31 lôžok bude od 

budúceho roka závislý najmä od samoplatcov. Počíta sa pritom aj so 

zahraničnou klientelou najmä zo susedného Rakúska. 

 
 

VII. Školstvo, vzdelávanie a výchova 
 

VII. 1   Základná škola A. Sládkoviča v Sliači 

 Počet žiakov: 379 

 Počet tried: 19 (1. stupeň 9 tried - 176 ž., 2. stupeň 10 tried - 203 ž.) 

 Počet novoprijatých žiakov do 1. ročníka: 55  

 (24 dievčat a 31chlapcov, z toho 12 rodičov požiadalo o odklad). 

 V školskom roku 2012/2013 v základnej škole pracovalo spolu 69 

zamestnancov – 4 vychovávateľky školského klubu detí,  jedna ekonómka, 

jedna hospodárka, jeden školník – údržbár, dvaja kuriči – údržbári,                    

5 upratovačiek, dvaja vrátnici, dve asistentky, dve špeciálne pedagogičky, 

školská jedáleň – 7 zamestnankýň. Zo 41 pedagogických zamestnancov bolo 

35 žien a 6 mužov. Do 1. júla 2013 vykonával funkciu riaditeľa školy Mgr. 

Juraj Nemec, na základe jeho odvolania z funkcie zriaďovateľom školy, bola 

následne vedením školy dočasne poverená Mgr. Katarína Krutá. 

 Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov (MONITOR 9) 

základných škôl, ktoré sa uskutočnilo 13. marca 2013, sa zúčastnilo 48 

žiakov školy, výsledky:  

MONITOR 9 Počet žiakov Úspešnosť v % Národný priemer 
Monitor SJL 48 69,75 67,51 
Monitor MAT 48 62,71 60,07 

 Úspešnosť žiakov absolventov na prijímacích skúškach na stredné 

školy: prijatí na gymnáziá – 11 žiakov, na ekonomické a obchodné SOŠ – 6 

žiakov, na technické a dopravné SOŠ – 21 žiakov, na zdravotnícke školy – 1 

žiak, na ostatné SOŠ – 9 žiakov. 
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 Škola sa na verejnosti prezentovala svojou pestrou výchovno-

vzdelávacou činnosťou, bohatou mimoškolskou činnosťou a tradičnými 

aktivitami – Pasovanie prvákov do ŠKD, Šarkaniáda, Mestský karneval, Deň 

učiteľov, Deň Zeme, Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka a ďalšie akcie 

organizované Mestským kultúrnym strediskom Sliač a Zborom pre občianske 

záležitosti Sliač. Žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali školu v prírode. V škole sa 

organizovalo triedne a školské kolo súťaže Slávik Slovenska, do ktorej sa 

zapojilo 66 žiakov. Víťaz 2. kategórie sa umiestnil na 1. mieste v okresnom 

kole. Žiaci sa zapojili do literárnych a recitačných súťaží: prednes  poézie 

a prózy Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Rozprávkové vretienko, Prečo 

mám rád slovenčinu, Európa v škole, Najkrajšie chvíle so starými rodičmi, 

súťaž v rétorike. Úspechy na okresnom, resp. obvodnom kole boli 

zaznamenané v súťažiach: olympiáda v anglickom jazyku, dejepisná 

olympiáda, Pod modrou oblohou – ilustrácie počítačovou technikou, iBobor, 

Genius-logikus, Taktik, Matematický klokan, Všetkovedko, Pytagoriáda, 

Matematická olympiáda a Geografická olympiáda. Volejbalistiky školy sa pod 

vedením Mgr. Dušana Lehockého stali majsterkami okresu Zvolen žiačok ZŠ. 

 Škola v uplynulom roku disponovala 57 počítačmi, z ktorých 12 sa 

využívalo v administratíve a 45 sa využívalo vo vyučovaní a v 

mimovyučovacom čase v štyroch počítačových učebniach. Škola taktiež 

realizovala svoj školský nástenný časopis Rozlety pre druhý stupeň. 

VII. 2   Základná umelecká  škola  Sliač 

 Počet žiakov: 289 

 Počet tried: 11 

 Počet pedagogických zamestnancov: 18 

 Počet nepedagogických zamestnancov: 3 

 V školskom roku 2012/13 pracovala ZUŠ Sliač pod vedením PaedDr. 

Alice Hanckovej, PhD. už stabilne v troch umeleckých odboroch: 

o Hudobný odbor – prípravné štúdium v hre na nástroj, hra na 

klavír, hra na keyboard, hra na husle, hra na zobcovej a altovej 

flaute, hra na priečnej flaute, hra na klarinete, hra na bicích 

nástrojoch, hra na akordeóne, hra na gitare, hra na kontrabase, 
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spev a hudobná náuka. Umelecké telesá: Detský spevácky zbor, 

Komorný sláčikový orchester ZUŠ, ZUŠBand, menšie komorné 

zoskupenia (duetá, trio, kvarteto) Ľudová hudba, Tanečný Hip-Hop 

súbor. 

o Výtvarný odbor – kresba, maľba, modelovanie, sochárska tvorba, 

grafická tvorba, počítačová grafika, fotografia, animácia, keramika, 

tvorba šperku – tvorivé experimentovanie s materiálmi, technikami, 

postupmi a štúdie k samostatnej kreativite a operatívnosti. 

o Tanečný odbor – klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec 

s prvkami jazzu, hip-hop a breakdancu, tanečná prax, kreatívny 

tanec. 

 Škola sa svojou umeleckou činnosťou aktívne podieľala na viac ako 

100 podujatiach regionálneho, národného a medzinárodného významu. 

Medzi inými možno spomenúť: výročie Technickej univerzity vo Zvolene, 

Indiánsky deň rodiny v Sliači (september 2012), 55.výročie Študentského 

domova Ľ. Štúra vo Zvolene (október), Adventný verejný koncert ZUŠ Sliač, 

Ocenenie osobností Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 

(november), Anjelské Vianoce so ZUŠ – galakoncert v kinosále Palace – 

kúpele Sliač (december), interné polročné koncerty žiakov a pedagógov 

(január), Verejný fašiangový koncert ZUŠ Sliač, „Expresia v zime“ – výstava 

výtvarných prác žiakov VO (február), Zámocká hudobná jar (apríl 2013), krst 

hudobného CD speváka K. Konárika v hoteli Kaskády (máj), Benefičný 

koncert „Nadácia Martinka Sucháča“ v Rimavskej Sobote (jún) a i. 

 ZUŠ Sliač sa v roku 2012 zapojila do európskeho projektu v programe 

celoživotného vzdelávania – COMENIUS, typ akcie – multilaterálne školské 

partnerstvá. Koordinátorom projektu bola partnerská škola – Westfalen-

Kolleg Paderborn, Nemecko. Cieľom dvojročného projektu „Helden und 

Heilige“ je predstavenie významnej osobnosti národa v multikultúrnych 

súvislostiach formou symbiózy medzipredmetových, medziodborových 

vzťahov (spojenie hudobný, výtvarný, tanečný s literárnou dramatizáciou) a 

žiackej mobility. Uskutočnili sa 2 projektové medzinárodné stretnutia: 

v írskom meste Galway a v nemeckom Paderborne. V rámci európskeho 

týždňa kultúry v nemeckom Paderborne ZUŠ Sliač spolu s účastníkmi 
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z partnerských krajín Nemecko, Holandsko, Švédsko, Bulharsko a Írsko, ale 

aj ďalších krajín v celkovom počte 30, významným spôsobom prezentovala 

nielen výchovno-vzdelávacie výsledky svojej školy, ale prezentovala sa aj 

umeleckou koncertnou činnosťou. ZUŠ Sliač s úspechom účinkovala na 

troch samostatných významných verejných koncertoch s medzinárodnou 

účasťou. 

VII. 3   Materská škola, Ul. SNP 

 Materská škola na ulici SNP 27, vrátane elokovanej triedy na ulici 

Rybárskej 30, pracovala v uplynulom roku podľa Školského vzdelávacieho 

programu Múdra sova so zameraním na environmentálnu výchovu. 

Prostredníctvom zážitkového učenia, bádateľských činností, priameho 

pozorovania a pod., deti spoznávali krásy prírody, spôsoby jej ochrany, ako 

aj ochrany vlastného zdravia, formovli si základy zdravého životného štýlu. 

Riaditeľkou školy bola: Mgr. Jana Ťavodová. 

 Škôlku navštevovalo 73 detí v troch triedach, o ktoré sa staralo 6 

učiteliek. V rámci materskej školy pracovali aj 2 krúžky – výtvarný pod 

vedením učiteľa ZUŠ Sliač a výučba anglického jazyka súkromnou jazykovou 

školou Magica Academy so sídlom v Banskej Bystrici. Počas roka sa mimo 

hlavnej výchovno-vzdelávacej činnosti uskutočnilo 63 podujatí a aktivít pre 

deti, rodičov i širšiu verejnosť. Napríklad išlo o nasledovné: Šarkaniáda pri 

rieke Hron, Zimná športová olympiáda na ihrisku Slovan Sliač, literárne 

dopoludnie „Pipi dlhá pančucha“, „Týždeň detskej radosti“ – súťažno-

športové podujatie pri príležitosti Dňa detí, „Noc bez mamy“ s predškolákmi, 

„Tekvicová slávnosť“ – športové aktivity pre deti a rodičov spojené 

s občerstvením, a i.  

 Pri plnení cieľov zameraných na ochranu svojho zdravia i zdravia iných 

realizovala škola projekty: Zdravý úsmev – deti si osvojovali návyky sústavnej 

a správnej starostlivosti o chrup, poznávali názvy jednotlivých zubov, učili sa 

správnemu spôsobu ich čistenia, najskôr na modeli umelého chrupu a 

potom pravidelným umývaním pred poobedňajším odpočinkom. Pri realizácii 

projektu sa vychádzalo aj príbehov z knihy „Prečo vlk šušlal“.   
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 Evička nám ochorela – v tomto projekte si deti osvojovali poznatky o 

ochrane vlastného zdravia i zdravia druhých. Učili sa prakticky prezentovať, 

čo majú robiť, napr. pri uštipnutí včelou, obväzovať ranu na ruke, nohe, 

vcítiť sa do situácie, keď je niekto chorý, a pod. 

VII. 4   Materská škola, Ul. J. Cikkera 

  V uplynulom školskom roku pod vedením riaditeľky školy Mgr. Ley 

Janákovej pracovalo v materskej škole 6 učiteliek, ktoré vyučovali v troch 

triedach spolu 63 detí.  

 K najvýznamnejším aktivitám pre deti v spolupráci s rodičmi a pre 

verejnosť patrili: Jesenná vychádzka, Šarkaniáda, lampiónový sprievod, 

Tekvicová slávnosť, vystúpenie pre dôchodcov vianočné besiedky,  karneval, 

fašiangové vystúpenie, kultúrny program Míľa pre mamu, besiedky ku Dňu 

mamičiek, deň otvorených dverí pre novoprijaté deti,  plavecký kurz, škola 

v prírode, záhradná slávnosť spojená s rozlúčkou s predškolákmi. 

 Mesto Sliač v tomto roku investovalo do rekonštrukcie školy takmer 

22-tisíc eur, čím sa zvýšila kapacita zariadenia o desať detí. 

 

VIII. Kultúra a spoločenský život 
 
 

VIII. 1   Mestské kultúrne stredisko Sliač 

 Mestské kultúrne stredisko zabezpečovalo v roku 2012 činnosť s týmto 

personálnym zložením: MsKS – Beata Mikušová – riaditeľka, ekonómka; 

Mestská knižnica – Renáta Šeniglová – odborná knihovníčka, Elena 

Pástorová – knihovníčka; Vlastivedná sieň Štefana Hudáka – Mgr. Róbert 

Borbély – správca siene; Informačné centrum – Jana Horváthová – zmluvný 

vzťah; Kino Hron – Ján Polóni – premietač, Richrad Mikuš – zriadenec. 

 Celomestské akcie: 

 4. 2. – 13. MESTSKÝ PLES, 17. 2. KARNEVAL MASIEK, 14. 3. DIVADELNÁ 

KOMÉDIA MANDARÍNKOVÁ IZBA, 12. 5. MÍĽA PRE MAMU, 4. 6. CESTA 

ROZPRÁVKOVÝM LESOM, 13. 6. ŽABIA PRINCEZNÁ, 13. 6. 
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VŠECHNOPARTIČKA – KAREL ŠÍP, JOSEF NÁHLOVSKÝ, 19. 6. ZÁHRADA 

ZDRAVIA, 20. 6. AQUA AEROBIK, 21. 6. DEŇ ZDRAVIA A DAROVANIE 

KRVI, 4. 9. CIRKUS Karlson, 14. 10. ŠARKANIÁDA, 15. 11. ĽH ĎATELINKA – 

ERAS PRE SENIOROV, 6. 12. MIKULÁŠ V MESTE, 15.12. SLIAČSKE 

VIANOČNÉ HODY. 

 Dni mesta Sliač: 

13. 6. ŽABIA PRINCEZNÁ – Divadelné predstavenie pre deti MŠ, 13. 6. 

VŠECHNOPARTIČKA Karel Šíp, Josef Náhlovský, 15. 6. HUDOBNÉ 

SLÁVNOSTI v Záhrade umenia pri ZUŠ Sliač, 17. 6. Turistický výstup 

SLOVENSKÝ RAJ – VEĽKÝ SOKOL, 19. 6. ZÁHRADA ZDRAVIA, 20. 6. DEŇ 

OTVORENÝCH DVERÍ – Vlastivedná sieň Š. Hudáka v ZŠ Sliač, 20. 6. AQUA 

AEROBIK, 21.6. DAROVANIE KRVI A DEŇ ZDRAVIA, 26. 6. DETVAN – 

VLASTIVEDNÁ OLYMPIÁDA vo vlastivednej sieni, 26. 6. PASOVANIE 

PRVÁKOV ZA RYTIEROV KNÍH. 

 Sliačske kultúrne leto: 

1. 7. Otvorenie 55. ročníka SKL – skupina LA GIOIA, 8. 7. BLACKBAND, 12. 

7. OD OPERY K OPERETE Silvia Kotková – soprán, Stanislav Bartko – 

barytón, Marta Nemcová – klavír, 15. 7. MAJA  VELŠICOVÁ, 22. 7. 

SELČIANKA, 23. 7.  PETER MICHALICA, 29. 7. HRONSEČANIA, 5. 8. IDYLA, 

7. 8. SWINGOVÉ NÁVRATY Silvia Kurpašová – spev a klavír, Miroslav 

Poprádi – saxofón a klarinet, 12. 8. ĎATELINKA S PREDNÍKOM ONDREJOM 

MOLOTOM, 16. 8. SELČIANKA, 17. – 18. 8. SLIAČSKE ROCKOVÉ LETO,   

19. 8. JADRANKA, 26. 8. ZVOLENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR, 28. 8. ZORNIČKA, 

29. 8. DEŇ  HIER. 

 Ďalšie kultúrno-vzdelávacie podujatia: 31.5. SĽUK – VÝBER Z 

TVORBY, 10x KURZ NUMEROLÓGIE s Ľubicou Janotkovou, 28. 9. 

PREDNÁŠKA Mgr. Chamilu – Ako vznikajú choroby, 15. 11. Vyhodnotenie 

literárnej a výtvarnej súťaže NAJKRAJŠIE CHVÍLE S MOJIMI STARÝMI 

RODIČMI, 16.11. PIATKOVÝ VEČER PRI ČAJI – Expedícia Dolomity bike 

2006 s Ing. Gondom, 4x BURZY sezónneho oblečenia, obuvi, športových 
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potrieb a hračiek. V lete MsKS spolupracovalo na letnom tábore Kreatívny 

svet. 

 Celkom sa na akciách organizovaných MsKS v roku 2012 zúčastnilo 

6829 návštevníkov. Na Sliačskom kultúrnom lete sa zúčastnilo 3220 

návštevníkov. 

 V kine Hron boli len 4 predstavenia s účasťou 392 osôb. Priemerná 

návštevnosť 98 osôb, priemerná tržba 158,30 € na predstavenie. Kino v roku 

2012 ukončilo premietanie vzhľadom na to, že nastúpila digitalizácia kín, na 

ktorú v rámci mesta nie sú vytvorené podmienky. 

 Vlastivedná sieň Štefana Hudáka Sliač v rámci svojej kultúrno-

vzdelávacej činnosti realizovala v uplynulom roku projekt – Sliačske 

divadielko. Divadielko – v podobe mapy a pohyblivých kulís či figúrok je 

sprevádzané pesničkami, povesťami a legendami, tancom ako aj kresbami 

a vymaľovávaním. Jedinečné kresby reprezentujú „14 divov Sliača”, ktoré 

stojí za to ochraňovať a ďalej rozvíjať. Stacionárne budovy, zaujímavé 

pamiatky, dávno nežijúce osobnosti či prírodné zaujímavosti sa prebúdzajú v 

rukách najmenších, ktorí majú možnosť detskými očami intuitívne spoznať 

ich osobnú ako aj spoločenskú hodnotu. Autorom projektu je Mgr. Róbert 

Borbély, autorom originálnych kresieb Ing. arch. Pavol Borodovčák. 

 

Mestská knižnica Sliač 

 MK Sliač je univerzálnou knižnicou s rozličnými literárnymi žánrami. 

Je tu zastúpená krásna literatúra, odborná literatúra z rôznych oblastí alebo 

výtlačky niektorých periodík. Veľký dôraz je kladený na deti a mládež, 

ktorým je venované samostatné oddelenie. Vybrané knihy je možné si 

rezervovať, a to jednak osobne v samotnej knižnici, ako aj e-mailom. 

V knižnici je vytvorené oddelenie pre deti a mládež, oddelenie odbornej 

literatúry pre dospelých, oddelenie krásnej literatúry pre dospelých. 

K dispozícii je aj malá čitáreň. Samozrejmosťou je prístup k PC, využitie 

internetu, tlač a skenovanie. Okrem knižných jednotiek knižnica realizuje aj 

výpožičky periodík a eviduje materiály regionálneho charakteru. Mestská 

knižnica Sliač tým, že organizuje rôzne podujatia pre čitateľov i verejnosť 

plní v meste Sliač úlohu multifunkčného komunitného  zariadenia. 
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 Knižničný fond v roku 2012 obsahoval 15 886 kníh a 12 titulov 

periodík. Celkový počet vypožičaných kníh bol 33 118 a 7 147 výpožičiek 

periodík, registrovaných bolo 871 používateľov. V priestoroch knižnice, ako 

aj mimo nej, sa uskutočnilo 94 kultúrno-vzdelávacích podujatí s účasťou 

2 071 návštevníkov. Najviac akcií sa usporiadalo v rámci Týždňa 

slovenských knižníc. K významným podujatiam patrili: Noc s Andersenom, 

besedy so spisovateľmi – A. Verešpejovou a P. Urbanom, Snem kráľov 

čitateľov – kráľovnou sa stala K. Kavčiaková. Medzi nové podujatia patrili 

projekty Hľadáme hrdinov v slovenských ľudových rozprávkach či Les ukrytý 

v knihe. 

 

 Sliačske rockové leto 

 Aj v tomto roku sa v auguste uskutočnil tradičný hudobný festival na 

futbalovom ihrisku v areáli ZŠ Sliač Sliačske rockové leto. Vstupné bolo na 

celý festival 7 € s možnosťou stanovania v areáli. Z programu podujatia: 

• 17. 8. = HECATE, CHRISTMAS, GOT BLUE BALLS, JB, FREIRAUM 

(AUT), BRAINSCAN, GREXABAT, ČAD, SUNITY. 

• 18. 8. = žiaci Hudobno-tanečného štúdia Zvolen, ROCKFOR, SCHODY, 

PANČUCHY ELENY HRÍBOVEJ, ŠVEPES, PARA - BRUTÁLNA 

ZOSTAVA,  CHIKI LIKI TU-A, LAVAGANCE, SENSE OF THE FOUR, 

KORBEN DALLAS. 

 
 

IX. Telovýchova a šport 
 

  

 Na začiatku februára sa spustila Mestská liga v stolnom tenise – jar 

2012. Podmienkou pre umiestnenie v tabuľke bolo odohratie 2 zápasov s 

každým účastníkom do konca apríla. Víťazom sa stal p.Igor Vajs, ktorý 

prehral iba jeden zápas. Pozoruhodným bolo aj zúčastnenie sa a umiestnenie 

78-ročného hráča p.Kanáta. 19. mája sa uskutočnil 2. ročník 

stolnotenisového turnaja Majstrovstvá Sliača v dvojhrách, ktorého sa 

zúčastnilo 12 hráčov. Víťažom sa stal p.I. Betík. Dňa 27. decembra sa 
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uskutočnil Vianočný turnaj v štvorhrách občanov mesta Sliač v stolnom 

tenise. Dvojice boli zostavené ľubovoľne bez ohľadu na vek a pohlavie. 

Celkovo sa turnaja zúčastnilo 7 dvojíc, pričom každá odohrala po 6 zápasov. 

 8. mája sa uskutočnil už 7. ročník Behu sliačskym chotárom, ktorý 

organizoval miestny Bežecký klub Sliač. Tohto roku bola rekordná účasť, 

keď sa na štart postavilo 222 pretekárov v troch kategóriách, čo je takmer o 

100 pretekárov viac ako minulý rok. Na Majstrovstvách sveta veteránov v 

orientačnom behu, ktoré sa uskutočnili začiatkom júla v okolí nemeckého 

mesta Goslar mesto úspešne reprezentovali bežci BK Sliač. Viac ako 4300 

účastníkov zo 42 krajín súťažilo v dvoch disciplínach, šprinte (dĺžka trate do 

15 minút) a klasickej trati (dĺžka trate do 60 minút). Úspešnými pretekármi z 

klubu boli v disciplíne šprint Peter Barcík, ktorý obsadil v kategórii mužov 

nad 45 rokov 2. miesto zo 137 súťažiacich a Renáta Barcíková 4. miesto zo 

123 súťažiacich. 

 Turistickú sezónu zahájil Klub slovenských turistov Sliač dňa                 

22. apríla nenáročným výstupom na Ragáč a Steblovú skalu v Cerovej 

vrchovine v dĺžke 19 km a v nadmorskej výške maximálne 486 m n. m. 

V polovici mája realizoval klub projekt Turistickým chodníkom na podporu 

užitočného trávenia víkendov v meste Sliač. Išlo o náučné vychádzky po 

okolitých lesných chodníkoch Sliača so sprievodným slovom predsedu 

turistického oddielu p.Sarvaša o pohoriach, rastlinstve a živočíchoch, ktoré 

sa tu nachádzajú. 

 30. decembra sa za mrazivého slnečného dňa odohral tradičný 

Silvestrovský futbalový zápas medzi časťami nášho mesta Hájniky a 

Rybáre. Rybáre v modrom viedli počas celého zápasu. Avšak nezvládli záver a 

Hájničanom v červených dresoch sa podarilo vyrovnať, a tak zápas nakoniec 

skončil „spravodlivou” remízou 5:5. 

 

Futbalový klub Slovan kúpele Sliač 

 Rok založenia: 1920 

 Predseda klubu: Ján Kíšik 

Manažér klubu: Václav Miškuf 

 Klubové farby: žlto-modro-červená 
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 V sezóne 2012/13 viedli družstvá títo tréneri: Mgr. Radoslav Ištván (A-

mužstvo a prípravka), Peter Lihan (dorast), Rudolf Krutý (starší žiaci), Lukáš 

Hačkulič (mladší žiaci), Jozef Bartánus (predprípravka).  

 Umiestnenie futbalových tímov v sezóne 2012/13: 

- mužstvo dospelí obsadilo 5. miesto v I. triede, 

- starší dorast U 19 obsadil 7. miesto v III. lige, 

- mladší dorast U 17 obsadil ako nováčik 11. miesto v III. lige,  

- starší žiaci U 15 obsadili 9. miesto v III. lige. 

  

Bedmintonový klub Kúpele Sliač 

 Hlavný tréner: Ing. Ján Jurčiak 

 Asistentka trénera: Mgr. Marta Suchá 

 Klub mal v roku 2012 zastúpenie na Majstrovstvách Slovenska v 

bedmintone v 3 kategóriách:  

 Kategória U11 

- zmiešaná štvorhra: Erik Bartoš – 2. miesto 

- dvojhra dievčat: Adriana Sabolová – štvrťfinále 

- dvojhra chlapci: Erik Bartoš – štvrťfinále 

- dvojhra chlapci: Simeon Suchý – 9. – 16. miesto 

- štvorhra dievčat: Adriana Sabolová – štvrťfinále 

- štvorhra chlapci: Suchý S. – Bartoš E. – štvrťfinále 

 Kategória U13 

- dvojhra chlapci: Erik Bartoš –17. miesto 

- dvojhra chlapci: Vojtech Sabol – 9. – 16. miesto 

- štvorhra chlapci: Sabol – Bartoš E. - 5. – 8. miesto 

 Kategória U15 

- dvojhra chlapci: Matej Bartoš – 17. miesto 

- zmiešaná štvorhra: Matej Bartoš – 9. miesto. 

 21. apríla usporiadal klub bedmintonový turnaj dospelých O cenu 

primátora mesta Sliač. Turnaja sa zúčastnilo 20 hráčov, súťažilo sa v 

štvorhrách. Najlepšie výsledky dosiahla dvojica Hiner – Hiner. 

 16. decembra klub zorganizoval zimný turnaj „Rodičia a deti”. Išlo o 

prvý ročník turnaja, ktorý sa bude organizovať každoročne. Turnaja sa 
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zúčastnilo 14 dvojíc: 8 v kategórii mladších žiakov a 6 v kategórii starších 

žiakov. 

Tenisový klub Sliač 

 Na tenisových kurtoch na Sliači sa v prvý augustový víkend uskutočnil 

jubilejný 40. ročník turnaja O pohár primátora mesta Sliač, ktorý 

organizoval TK Sliač spolu s miestnym mestským úradom. Tradičné 

podujatie patrí medzi najstaršie a veľmi obľúbené na Slovensku, svoju 

históriu začalo písať už v roku 1973. Klub ocenil aj bývalých hráčov a 

funkcionárov klubu, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o to, aby tento 

turnaj vznikol a dospel až do tohto jubilejného ročníka. Zásluhu na tom 

majú najmä ocenení páni: Jozef Zverko, Dušan Danko, Ján Hoher, Juraj 

Hoher, Dušan Melicháč, Juraj Vajdička, Ján Vajdička, Dušan Ruttkay, Tibor 

Kubolka, Ján Sagitárius, Jozef Šebeň, Juraj Čiampor, Pavel Antalík, Igor 

Gubán, Juraj Valentíny a Július Gubán st.  

 Celkovo sa turnaja zúčastnilo až 32 hráčov z klubov z 

Bratislavy, Žiliny, Banskej Bystrice, Zvolena, Kremnice, Ružomberka, 

Partizánskeho, Podbrezovej, Liptovských Sliačov, Šiah, Slovenskej Ľupče a 

Sliača. Dominanciu na kurtoch potvrdili hráči Fresh clubu Zvolen, ktorí 

bojovali v oboch finálových zápasoch. 

V dňoch 27. a 28. júla sa na dvorcoch Tenisie v Banskej Bystrici 

uskutočnil tenisový turnaj triedy „D“ mladších žiakov. Zúčastnilo sa ho 22 

hráčov z celého Slovenska a aj dvaja hráči Tenisového klubu Sliač – Samuel 

Antalík a Samuel Potoč. Víťazom celého turnaja sa stal Samuel Antalík, 

ktorý tak potvrdil postavenie nasadenej jednotky na turnaji.  Podobne sa mu 

podarilo zvíťaziť aj v štvorhre, kde so svojím spoluhráčom nenašli 

premožiteľa. 
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X. Duchovný a cirkevný život 
 

X. 1   Katolícka cirkev, Rímskokatolícky farský úrad Sliač 

 Bohoslužby prebiehali v Kostole svätého Mikuláša počas týždňa 

o 18.00 hod., v nedeľu o 7.30 a 10.15 hod. Tento kostol, zasvätený sv. 

Mikulášovi biskupovi, dala postaviť Božena, manželka kráľa Ondreja II.,  v r. 

1263. Kostol je ranogotický jednoloďový s vežičkou na západnom priečelí, 

polygonálnym presbytériom, severnou kaplnkou a sakristiou a južnou 

predsieňou. Tak sa už v štatúte Ostrihomskej kapituly z r. 1397 spomína 

kostol sv. Mikuláša v Hájnikách a fara v Hájnikách. Odkedy ale presne 

jestvuje fara v Hájnikách a kto bol prvým farárom, sa nedá presne zistiť. 

Prvým známym je Christofor z r.1313, ktorý dal zhotoviť aj zvon sv. 

Mikuláša. V 15. storočí bol k severnej strane kostola postavený karner. 

Neskôr sa zmenil na kaplnku Panny Márie, v ktorej je kópia milostivého 

obrazu Trnavskej Panny Márie (z r.1708) a obraz sv. Hieronyma. 

V r.1627 napadli a spustošili kostol Turci, odvliekli 2 zvony, ale najstarší 

zvon sv. Mikuláša sa im nepodarilo pre jeho váhu odcudziť. Celý areál 

chránila v tejto dobe priekopa a kamenný múr, ktorý bol v neskoršom období 

rozobraný. V nasledujúcich storočiach bol kostol viackrát upravovaný. V 

rokoch 1578 – 1711 bol kostol v rukách evanjelikov a. v. 

Z vizitácie v r. 1713 sa dozvedáme, že kostol v Hájnikách zasvätený sv. 

Mikulášovi, biskupovi, ktorého výročie sa slávilo v nedeľu počas oktávy, mal 

oltár tabuľový – teda s obrazmi, pričom uprostred bol obraz Vzkriesenia, nad 

ním Nanebovstúpenia a pod nimi svätostánok. Tiež sa spomína murovaná 

zvonica, ktorá je zo 17. storočia a na veži kostola aj hodiny. Napriek 

neskorším úpravám si kostol dodnes zachoval stredoveký ráz. V niektorých 

oknách sa zachovali gotické kružby. V presbytériu a severnej kaplnke sú 

krížové rebrové klenby. Gotické portály sú v južnej stene lode a medzi 

presbytériom a sakristiou. Kostol spolu so zvonicou tvoria vďaka vyvýšenej 

polohe pri hlavnej ceste v smere Zvolen – Banská Bystrica výnimočnú a 

najstaršiu dominantu mesta. 
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X. 2   Evanjelická cirkev, fília Sliač 

Filiálka Sliač je súčasťou Cirkevného zboru ECAV v Hronseku. Popri 

Sliači ho tvoria aj obce Vlkanová, Veľká Lúka, Sampor, Lukavica a Sielnica. 

Súčasťou zboru sú dva chrámy Božie – drevený artikulárny chrám a druhý 

na Sliači v časti Rybáre.  

Z historických prameňov sa dozvedáme, že dejiny evanjelikov na Sliači 

sa začali písať v hájnickom cirkevnom zbore, ktorý vznikol hneď po 

reformácii. Hronsek bol fíliou hájnickej matkocirkvi až do roku 1681, kedy sa 

na základe snemu v Šoproni, stal artikulárnym cirkevným zborom. Pod 

silným tvrdým tlakom protireformácie po roku 1710 hájnická matkocirkev 

prestala jestvovať a matkocirkvou sa stal Hronsek. Hájniky sa k nemu 

pripojili ako fília. Tento stav trvá dodnes. Po tolerančnom patente postupne 

opúšťali hronsecký cirkevný zbor pričlenené fílie a stavali si svoje vlastné 

kostoly. Posledný sa odčlenil Badín v roku 1874. Hájniky sa chceli pričleniť 

ku Zvolenu, kým si tiež nepostavia svoj vlastný kostol, ale na konvente v 

auguste 1874 svoj postoj zmenili. Vizitačná biskupská zápisnica z roku 1885 

obsahuje odporúčanie, aby sa matkocirkev presídlila opäť do Hájnik-Rybár, 

kde sú dobré podmienky pre stavbu nového kostola. Dištriktuálny konvent v 

roku 1902 dal súhlas na preloženie matkocirkvi do Hájnik.Rybár. Nič z toho 

sa neuskutočnilo a otázka výstavby kostola v Hájnikoch-Rybároch sa od 

roku 1874 naťahovala až do dnešných čias a bola ukončená posvätením 

chrámu 31. októbra 2004. 

           V roku 1902 boli urobené plány, rozpočet a založená základnina, ale 

k výstavbe nedošlo, hocí v Hájnikoch bol už zakúpený pozemok. Prišla                   

1. svetová vojna a spoločenské pomery nedovolili výstavbu chrámu 

realizovať. Po vzniku ČSR chceli postaviť chrám v blízkosti územia kúpeľov. 

nejednotnosť názorov na umiestnenie stavby odďalovala jej realizáciu. Prišla 

2. svetová vojna a po nej ateistický režim, ktorý definitívne zmaril zámery 

výstavby kostola na dlhé roky. Nové možnosti obnovil rok 1989. Rozbehli sa 

organizačné a zbierkové aktivity. Výstavba sa začala posvätením základného 

kameňa 31. októbra 1999. S prispením štedrých darcov sa tak naplnila 

dávna túžba evanjelických predkov. Chrám je otvorený pre všetkých, ktorí 
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túžia po duchovnom pokrme a vyzýva všetkých vytvoriť spoločenstvo, ktoré 

by prospievalo a rástlo v chrám duchovný. 

 

X. 3   Kláštor Premenenia pána v Sampore (Sliač) 

Kláštor Premenenia Pána je nezávislým benediktínskym priorátom a je 

členom benediktínskej kongregácie Zvestovania. Kláštor bol ako nezávislý 

priorát erigovaný rozhodnutím predsedajúceho opáta kongregácie so 

súhlasom generálnej kapituly 5. októbra 2012. Za prvého konventuálneho 

priora bol 17. novembra 2012 menovaný o. Vladimír Kasan OSB. 

 Aktuálne obýva kláštor 11 slovenských mníchov, ktorí na tomto mieste 

oslavujú Boha svojou modlitbou i prácou. Kláštor tiež ponúka priestor pre 

hostí, ktorí môžu na tomto mieste načerpať sily a obohatiť sa v kresťanskom 

živote. Kláštorný chrám je otvorený pre verejnosť a možno sa v ňom 

zúčastniť na mníšskej liturgickej modlitbe v slovenskom i latinskom jazyku. 

Kláštor svojpomocne vydal niekoľko prekladov mníšskej literatúry, v 

budúcnosti plánuje vytvoriť plnohodnotné vydavateľstvo. V priestoroch 

kláštora sa taktiež konali rôzne stretnutia a prednášky zamerané na 

prehĺbenie kresťanského života.  

Druhá etapa výstavby, ktorá má začať na jar budúceho roka by mala 

umožniť ďalší rozvoj vonkajšej činnosti, ako je obhospodárenie pozemku 

kláštora, pekárenská výroba a pod. Typickým znakom spoločenstva sú sľuby 

stálosti, spôsobu života a poslušnosti, ako i vernosť Regule spísanej 

patrónom Európy a patriarchom západného mníšstva sv. Benediktom z 

Nursie. Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore je návratom 

benediktínskej tradície, ktorá na našom území zapustila hlboké korene od 

nepamätných čias, no bola násilne prerušená vinou síl neprajných Cirkvi. 

Stručný denný poriadok v kláštore Premenenia Pána v Sampore: 
Bežný deň 

� 5.30 — Ranné chvály 

� 6.30 — Svätá omša 

� 7.30 — Raňajky 

� 8.00 — Práca 

� 12.20 — Posvätné čítanie 
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� 13.00 — Obed 

� 14.30 — Modlitba cez deň 

� 14.45 — Práca (vo štvrtok Eucharistická adorácia) 

� 17.00 — Vešpery 

� 17.30 — Lectio divina 

� 18.30 — Večera 

� 20.00 — Kompletórium 

 
Nedele a sviatky 

� 3.00 — Nočné vigílie 

� 7.00 — Ranné chvály 

� 7.30 — Raňajky 

� 8.00 — Lectio divina 

� 9.00 — Modlitba cez deň 

� 11.00 — Svätá omša 

� 12.30 — Obed 

� Popoludní sa môže konať spoločná rekreácia. 

� 18.00 — Vešpery 

� 18.30 — Večera 

� 20.00 — Kompletórium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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XI. Počasie a jeho osobitosti 
Klimatické údaje za rok 2012 pre mesto 

Sliač:
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Zoznam organizácií a osobností v meste Sliač, ktoré spolupracovali 

pri tvorbe kroniky mesta za kalendárny rok 2012: 

 

Mestský úrad v Sliači  

- Ing. Jozef Žabka, prednosta mestského úradu  

- p.Miroslava Klimová, matrikárka mesta 

- p.Marta Kašiarová, sekretariát primátora mesta 

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 

- webová stránka školy 

Mestské kultúrne stredisko Sliač a Rytmik Sliač 

- p.Beata Mikušová, riaditeľka strediska 

Bedmintonový klub Kúpele Sliač 

- Mgr. Marta Suchá, štatutár 

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Sliač 

- webová stránka farského úradu 

- www.benediktini.sk 

Evanjelická cirkev – fília Sliač 

- archív Vlastivednej siene Štefana Hudáka sliač 
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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 4. februára 2015. 

                                                             

 

Všetky práva vyhradené ! 

                                                                         © Mgr. Róbert Borbély, PhD.   

                                                                         kronikár mesta Sliač                                                                                
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Pripomienky k Zápisu do Kroniky mesta Sliač: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


