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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 2013 bol prerokovaný a 

pripomienkovaný na Komisii pre mládež, vzdelávanie, kultúru, šport 

a cestovný ruch pri MsÚ Sliač dňa 28. júna 2016 a následne schválený 

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

  

         Tento zápis do Kroniky mesta Sliač za rok 2013 obsahuje ........... 

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 2013 
 

 

 Mesto Sliač sa rozprestiera medzi okresným mestom Zvolen 

a krajským mestom Banská Bystrica. Je sídlom legendárneho historického 

letiska Tri Duby a svetoznámych Kúpeľov Sliač so svojimi jedinečnými 

minerálnymi prameňmi.  

 Dodnes sa v meste zachovalo niekoľko vzácnych architektonických 

pamiatok, ktoré dokladujú jeho bohatú a slávnu minulosť. Medzi 

najvýznamnejšie možno zaradiť: ranogotický rímsko-katolícky Kostol sv. 

Mikuláša spolu so zvonicou a zvonmi, ranorenesančný kaštieľ rodu 

Bezeghovcov, kúpeľné domy v areáli kúpeľov (Bratislava, Detva, Poľana, 

Palace a i.), Kaplnka sv. Hildegardy v kúpeľnom parku, bezeghovská kúria 

v Rybároch, pomníky, pamätníky a pamätné tabule k obdobiu svetových 

vojen a SNP (na UL. ČSA, hájnickom cintoríne, Ul. SNP, v kúpeľnom parku a 

areáli, atď.), hotel Hron a penzión Avion či mnohé iné. 

 Školstvo na území mesta reprezentuje niekoľko inštitúcií. Kľúčovú 

úlohu pri výchovno-vzdelávacom procese zohráva Základná škola Andreja 

Sládkoviča Sliač – plnoorganizovaná škola s deviatimi ročníkmi na dvoch 

stupňoch vzdelávania. Umelecké vzdelávanie poskytuje Základná umelecká 

škola Sliač v troch odboroch – hudobný, výtvarný a tanečný. Elementárnu 

výchovu a vzdelávanie predstavujú dve materské školy – MŠ Ul. SNP 

s pobočkou na Ul. Rybárskej a MŠ Ul. Jána Cikkera.     

 Zdravotníctvu dominujú samotné sliačske kúpele, ďalej je to vojenská 

poliklinika či súkromné zariadenie Gynpor s. r. o. a lekári zdravotného 

strediska. 

 Oblasť kultúry je realizovaná najmä pod záštitou Mestského 

kultúrneho strediska Sliač a jeho organizačných zložiek (mestská knižnica, 
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kino Hron, vlastivedná sieň). Do kultúrneho života sa zapájajú prirodzene aj 

školy a školské zariadenia, občianske združenia či aktívni obyvatelia mesta. 

 Partnerským mestom Sliača je české mesto Přibyslav, s ktorým je 

rozvíjaná spolupráca najmä na úrovni magistrátov miest, školstva a kultúry 

či športu. 

 

 
I. Celospoločenské udalosti 

 
 

I. 1   Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Banskobystrický VÚC 

 Prvé kolo volieb do orgánov samosprávnych krajov na Slovensku sa už 

po štvrtý raz konalo v sobotu 9. novembra 2013 v čase od 7.00 do 22.00 hod. 

Štyridsaťosem hodín pred konaním volieb plynulo volebné moratórium. Župy 

ročne hospodária až s 1,14 miliardy EUR a majú významné kompetencie. Od 

regionálnych politikov a úradníkov záleží, aké budú v regiónoch stredné 

školy, nemocnice, domovy dôchodcov, divadlá, galérie, múzeá či knižnice. 

Rozhodujú aj o tom, koľko peňazí a kam pôjde na opravu ciest II. a III. 

triedy. Kraje schvaľujú aj cestnú daň, grafikony a ceny v prímestskej 

autobusovej doprave, dotujú umelecké školy, poskytovateľov sociálnych 

služieb, kultúru a šport. Vzhľadom na skutočnosť, že v prvom kole žiadny 

z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, bolo v našom kraji 

a v mnohých ostatných na Slovensku vyhlásené ďalšie kolo volieb. Druhé 

kolo sa uskutočnilo dňa 23. novembra 2013. Výsledky volieb predsedu 

vyššieho územného celku za mesto Sliač: 

I. kolo 

Ondrej Binder 26 

Pavel Chovanec 12 

Ladislav Fízik 8 

Andrea Jenčíková 16 

Ľudovít Kaník 218 

Karol Konárik 52 
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Marian Kotleba 210 

Vladimír Maňka 555 

Emil Samko 5 

Jozef Sásik 2 

Jaroslav Sekerka 25 

 
II. kolo 

Marian Kotleba 646 

Vladimír Maňka 578 

 V rámci Sliača, ale i celkovo v kraji, zvíťazil Marian Kotleba (kandidát 

strany Ľudová strana Naše Slovensko) a stal sa tak novým predsedom 

banskobystrického samosprávneho kraja. 

 

 

II. Obyvateľstvo 
 
 

Stav obyvateľstva v roku 2013: 
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Hustota obyvateľstva na 1 km2 je 126,71. 
 
 

III. Samospráva mesta 
 
 

Primátor mesta: Ing. Daniel Dunčko 

Zástupkyňa primátora mesta: Mgr. Ľuboslava Bieliková 

Prednosta mestského úradu: Ing. Jozef Žabka 

Hlavná kontrolórka mesta: Mária Klöslová 

 

Vedúci ekonomického úseku: Ing. Peter Teknös 

Vedúca úseku výstavby a životného prostredia: Ing. Jolana Zlatníková 

Sociálny a podnikateľský úsek: Michaela Mašurová 

Matričný úrad, overovanie listín: Miroslava Klimová 

Vedúci domova seniorov: Ing. Milan Julény 

Náčelník mestskej polície: Mgr. Juraj Chabada 

Riaditeľka mestského kultúrneho strediska: Beáta Mikušová 

 

 V roku 2013 bola na prízemí Mestského úradu v Sliači zriadená 

Kancelária prvého kontaktu ako centrálny kontaktný bod pre občanov 

Sliača. Jej cieľom je na jednom mieste poskytnúť komplexné služby klientovi 
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a zároveň pružne reagovať na jeho požiadavky. Otvorením pracoviska by sa 

malo zefektívniť vybavovanie žiadostí, poskytovanie informácií a služieb 

občanom zo strany samosprávy. Občania mesta tu vybavia napríklad platbu 

dane z nehnuteľnosti a ostatné dane, poplatok za komunálny odpad, agendu 

stavebného úradu (žiadosti, povolenia, nahlásenia a i.). 

 

Záverečný účet mesta k 31. 12. 2013: 

 

 

 

III. 2   Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači zasadlo v roku 2013 spolu 7-krát: 

I. zasadnutie, 24. januára   

- Schválené bolo vypovedanie správcovskej zmluvy so spoločnosťou 

POHODA BYT s. r. o., ktorá spravovala mestské nájomné byty. 

Rozhoduté bolo vzhľadom na nespokojnosť zo strany nájomníkov 

a šetrenie finančných zdrojov mesta (cca 9 418 EUR ročne). Mesto tak 

prevezme správu bytov od 1. marca 2013.  

- Schválený bol odpredaj a likvidácia prebytočného majetku mesta po 

zmene centrálneho vykurovania na decentrálne. Pôvodné kotolne, 

ktoré zabezpečovali výrobu tepla a teplej úžitkovej vody (kotolne Pod 

Kozákom, B. Nemcovej, Na brázdach) budú odpredané formou verejnej 

súťaže. 

- Primátor mesta Ing. Daniel Dunčko bol poverený konať vo veci 

overenia zákonnosti správnych orgánov vo veci odčlenenia časti 
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katastrálneho územia Hájniky v prospech katastrálneho územia 

Kováčová, ku ktorým došlo ešte v rokoch 1965 – 1966. Pri nahliadnutí 

do listín na Správe katastra Zvolen bolo zistené, že chýbajú potrebné 

listiny pre toto oddelenie v prospech Kováčovej. Kým v Kováčovej 

poslanci presun schválili, v Sliači bol zamietnutý. Vedenie mesta spolu 

s poslancami považujú tento akt za protizákonný a mesto podá žalobu 

na Okresný súd vo Zvolene. 

- Do Komisie finančnej a správy mestského majetku bol menovný Ing. 

Michal Gabaš. 

 

II. zasadnutie, 14. marca   

- Prijaté bolo Všeobecne záväzné nariadenie č. 36 o prevádzkovom 

poriadku pre pohrebiská v meste Sliač (pohrebisko Hájniky, Rybáre a 

Sampor), ktoré upravuje pôsobnosť mesta ako prevádzkovateľa 

pohrebísk, ako aj práva a povinnosti fyzických a právnických osôb 

v súvislosti s ľudskými pozostatkami a ostatkami. Predložený materiál 

pozostával zo 16 článkov a jeho súčastou bol aj aktuálny cenník 

služieb (prenájom hrobového miesta na 10 rokov je 33,20 EUR; 

prenájom urnového miesta na 10 rokov je 16,60 EUR; poplatok pre 

rozlúčku so zosnulým v dome smútku je 10 EUR a použitie 

reprodukovanej hudby 3,30 EUR). 

- Schválená bola organizačná štruktúra zamestnancov 

novovybudovaného domova pre seniorov. Na činnosť tohto zariadenia s 

24 hodinovou službou je pre 31 klientov potrebných 13 zamestnancov: 

vedúci zariadenia, sociálny pracovník a zástupca vedúceho zariadenia, 

opatrovateľ (7,5), zdravotná sestra (0,5), pomocná pracovná sila (2) a 

technicko-administratívny pracovník. 

- Predložená bola správa o činnosti Mestskej polície Sliač. Oproti 

minulému roku sa zvýšil počet priestupkov proti bezpečnosti a 

plynulosti cestnej premávky. Zvyšujúcim počtom motorových vozidiel 

na území mesta vzniká problém s parkovaním vozidiel – hlavne v 

lokalitách na ul. Rybárskej, Cikkerovej, Gorkého, B. Nemcovej a Pod 
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Kozákom. MsP riešila priestupky znečisťovania verejného 

priestranstva, vznikajúce skládky odpadu v častiach sídlisk v okolí 

zberných kontajnerov a garáží. V druhej polovici roka bolo spustené 

monitorovanie verejných priestranstiev kamerovým systémom. Tento 

kamerový systém napomohol k objasneniu vandalizmu, znečisťovaniu 

verejného priestranstva, objasneniu trestného činu a k zadržaniu 

hľadaných osôb. Počas konania podujatia Sliačskeho rokového leta 

došlo k znečisteniu verejného priestranstva a poškodeniu verejnej 

zelene. Boli zaznamenané sťažnosti na rušenie nočného pokoja. V 

mesiaci september sa konali na letisku Sliač medzinárodné letecké 

dni, počas ktorých došlo ku kolízii v miestnej doprave. MsP 

zaznamenala podnet na neoprávnené parkovanie motorových vozidiel 

na lúkach a poliach v katastri mesta Sliač. Do budúcna je podľa 

príslušníkov polície ku skvalitneniu ich práce nevyhnutné zabezpečiť 

motorové vozidlo s farebným vyobrazením, ďalej doplniť stavy MsP, 

riešiť patrolové hliadkovanie vo večerných hodinách dvoma 

príslušníkmi MsP a tiež zakúpiť kompletné ošatenie príslušníkov 

mestskej polície. 

 

III. zasadnutie, 23. mája   

- Prijatá bola úprava platových podmienok primátora mesta z pôvodných 

1 884 EUR na 2 261 EUR v súlade s platnou legislatívou. 

- Schválený bol odpredaj nehnuteľnosti zdravotného strediska podľa 

osobitného zreteľa spoločnosti Gynpor s. r. o., ktorá je už väčšinovým 

vlatníkom budovy. Všeobecný lekár a lekár pre deti a dorast pôsobiaci 

na prízemí budovy pôvodného zdravotného strediska sa presťahujú do 

budovy blízkej lekárne. 

- Prijaté bolo Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 38 

o pamätihodnostiach mesta Sliač, ktoré vypracoval kronikár mesta. 

Toto upravuje spôsob vytvorenia evidencie pamätihodností, evidenciu 

a výber pamätihodností, ich zápis do zoznamu s cieľom ich ochrany a 

propagácie. 
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- MsZ vzalo na vedomie zriadenie nového informačného centra 

v budove Domu služieb, Ul. SNP. Jeho poslaním bude prezentácia 

mesta, regiónu, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít mesta 

a jeho okolia. Infocentrum bude mať za úlohu prezentovať aj 

miestnych podnikateľov a živnostníkov, ich výrobky, aktivity a služby. 

Čiastočné výdavky spojené s prevádzkovaním infocentra budú hradené 

z rozpočtu mesta. Z dôvodu ich zníženia bude v priestoroch infocentra 

prenajatá časť plochy občianskemu združeniu CYKLO ADVENTURE 

SLOVAKIA. Združenie bude organizovať činnosť cyklocentra Sliač a 

detského cykloparku v Sliači. 

 

IV. zasadnutie, 27. júna   

- Schválené bolo celoročné hospodárenie mesta za rok 2012 bez výhrad. 

Prebytok vo výške 10% sa použije na tvorbu rezervného fondu a 90% 

na financovanie rozvojového programu mesta v roku 2013. 

- Odobrený bol cenník za služby v Domove seniorov Sliač VZN č. 35. 

Podľa ekonomických nákladov sa cena za pobyt stanovila vo výške 738 

EUR bez štátneho príspevku. Pre potenciálnych klientov je však táto 

suma neprijateľná. Na základe toho mesto pre tento rok prijalo 

rozhodnutie túto sumu ohraničiť maximálne do výšky 550 EUR, 

zvyšný rozdiel bude dotovaný Mestom Sliač. V budúcom roku by už 

mesto mohlo čerpať príspevok na činnosť z VÚC.  

- Schválený bol odpredaj rodinného domu na ul. Hájnickej v majetku 

mesta verejnou obchodnou súťažou. Objekt sa nachádza v havarijnom 

až v dezolátnom stave. Ročné nájomné nepostačuje na údržbu 

a opravu objektu. Cena bola stanovená vo výške 28 200 EUR. 

- Primátor mesta informoval o situácii v ZŠ A. Sládkoviča Sliač. Listom 

zo dňa 11. júna 2013 odvolal Mgr. Juraja Nemca z funkcie riaditeľa 

školy k 1. júlu 2013. Ako dôvod odvolania uviedol, že bývalý riaditeľ je 

štatutárnym zástupcom spoločnosti Vodné elektrárne a. s. Zvolen od 

roku 1995, čo je v rozpore so zákonom. Mgr. Nemec uvádza, že 

spoločnosť nikdy nefungovala. Koncom mája zasadala aj rada školy, 



Kronika                                                                                                                       mesta Sliač                                                                                            
 
 

2013 © Mgr. Róbert Borbély, PhD. 
 
 

12

ktorá Mgr. Nemcovi vyjadrila svoju nedôveru pre údajné porušenia 

zákonov v oblasti pracovno-právnej. RSDr. Šimončík požiadal 

o uvoľnenie z členstva v rade školy. Vec na podnet odvolaného 

riaditeľa bude riešiť prokuratúra a súd. 

 

V. zasadnutie, 25. júla   

- Prijaté bolo rozhodnutie o čerpaní úveru na výstavbu kotolní 

v nájomných mestských domoch vo vlastníctve mesta na obdobie                

5 rokov vo výške 86 000 EUR vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. 

Zvolen. 

- Do Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač bola delegovaná Mgr. Zuzana 

Šupová. 

- Primátor mesta informoval, že dňa 1. júla bola na mesto doručená 

petícia 1440 obyvateľov mesta a okolia proti vybudovaniu 

obchvatu diaľnice R2. Petícia bola rovnako odoslaná na Ministerstvo 

dopravy SR a na odbor dopravy VÚC Banská Bystrica. Petičný výbor 

tvorili občania: Bohumír Tarnoci, Ján Kujan, RSDr. Emil Šimončík, 

MUDr. Ján Králik, MUDr. Vladimír Čavoj. Hlavným cieľom bola zmena 

Územného plánu mesta Sliač. Národná diaľničná spoločnosť predložila 

požiadavku na riešenie obchvatu Zvolena v dvoch alternatívach – 

z toho jednu cez Sliačsku dolinu, čo je pre mesto a jeho obyvateľov 

neprípustné. Vybudovaním by tak podľa zástupcu petičného výboru 

p.Tarnociho došlo k narušeniu chránenej oblasti kúpeľov Sliač. 

V petícii sa preferuje vybudovanie južného obchvatu Zvolena, ktorý je 

napojený na rýchlostnú cestu R1 a nie je trasovaný 150 m od prvého 

ochranného pásma kúpeľov. MsZ poverilo primátora mesta podať 

petičné pripomienky a námietky na Úrad Banskobystrického 

samosprávneho kraja, na Inšpektorát kúpeľov a žriediel a na 

Ministerstvo životného prostredia SR. 

 

VI. zasadnutie, 3. októbra   
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- Primátor mesta informoval o schválení dotácie vo výške 633 458, 82 

EUR zastupiteľstvom Banskobystrického samosprávneho kraja na 

rozvoj územia pre Mesto Sliač za účelom vybudovania I. etapy projektu 

cyklotrasy Rodinná cestička na úseku Zvolen – Sliač po korune 

hrádze rieky Hron. Dĺžka cyklocesty je 5 080 m, šírka 2,5 m. 

S výstavbou by sa malo začať v septembri 2013.  

- Prijaté bolo VZN mesta č. 37 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou 

v mestskej časti Sampor. Aktuálne boli občania tejto mestskej časti 

zásobovaní 2-krát do týždňa prostredníctvom cisterny. Vody 

v samporskom vodojeme je síce dostatok, ale je nekvalitná. Opakovane 

bolo kontrolou Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti 

zistené, že povolené limity mikrobiologických ukazovateľov (esherichia 

coli, koliformné baktérie, enterokoky) sa nachádzali v odobratej vzorke 

vody. Mŕtve organizmy, bezfarebné bičíkovce sa vo vzorke 

nenachádzali. Problém spočíva v chlórovacom dávkovacom zariadení, 

ktoré je nefunkčné. Zariadenie už bolo opravené a následne prebehne 

dezinfekcia vodojemu a potrubia. Následne spĺňali všetky merané 

hodnoty požiadavky nariadenia vlády. Voda je už číra a pitná. 

- Zástupkyňa primátora Mgr. Ľuboslava Bieliková informovala poslancov 

o vypracovaní harmonogramu na prípravu a vykonanie volieb do 

orgánov samosprávnych krajov. Vytvorilo sa 5 volebných okrskov – 

Obradná sieň MsÚ, Materská škola Ul. SNP, Mestské kultúrne 

stredisko Sliač, Materská škola Ul. J. Cikkera a Požiarna zbrojnica v 

Sampore. 

 

VII. zasadnutie, 12. decembra   

- Prijatá bola aktualizácia VZN č. 30 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2013. 

- Prijatá bola aktualizácia VZN č. 24 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady. Došlo k zmene dane za zastavané plochy 

a ostatné plochy jednotne pre fyzické a právnické osoby, t.j. 0,0217 

€/m2/rok.  
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- Schválené bolo Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 39 o poskytovaní 

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej dávky občanom mesta. 

Predkladané VZN je obsahovo členené do 8 paragrafov (základné 

ustanovenia, vymedzenie základných pojmov, spôsob poskytnutia 

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, limity pre jednorazovú dávku v 

hmotnej núdzi, posudzovanie poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi, mimoriadna dávka na pomoc občanovi, posudzovanie priznania 

mimoriadnej dávky na pomoc občanovi, záverečné ustanovenia). 

- Schválený bol rozpočet na rok 2014 a predpokladané rozpočty na roky 

2014 – 2016. Rozpočet na rok 2014 je plánovaný ako mierne prebytkový 

(8 050 EUR) – príjmy v čiastke 4 008 367 EUR a výdavky 4 016 417 EUR, 

rozpočty na roky 2015 a 2016 sú plánované ako vyrovnané pre rok 2015 

– vo výške 3 298 517 EUR, pre rok 2016 – 2 901 517 EUR. V roku 2014 

je predpoklad zvýšenia príjmu podielových daní pre mestá a obce zo 

súčasných 65,4 % na 67,0 %. 

- Schválená bola zmena právnej formy Materskej školy na Ul. SNP 27, Sliač 

z organizácie bez právnej subjektivity napojenej na rozpočet zriaďovateľa 

na rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou, ktorej štatutárnym 

orgánom je riaditeľ školy. 

- Založená bola spoločnosť, ktorej jediným zakladateľom je Mesto Sliač 

s názvom Mestské služby, s. r. o. Predmetom podnikania bude: 

prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 

dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, kúpa 

tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská 

činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 

vydavateľská činnosť, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním 

iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom 

hnuteľných vecí, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu 

voľných živností, administratívne služby, činnosť podnikateľských, 

organizačných a ekonomických poradcov; organizovanie kultúrnych a 

iných spoločenských podujatí, reklamné a marketingové služby, verejné 
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obstarávanie. Hodnota základného imania spoločnosti bude 5 000 EUR, 

jej konateľom bude primátor mesta. 

 

III. 3   Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ v Sliači 

 Koncom októbra boli do Obradnej siene MsÚ Sliač pozvaní 80-roční, 

85- a 90-roční občania mesta, jubilanti. Pri príležitosti mesiaca úcty 

k starším im tak bolo predstaviteľmi mesta a ZPOZ vyjadrené verejné 

poďakovanie za ich celoživotnú prácu, za vzájomnú úctu, za výchovu detí 

a vnúčat. Blahoželanie patrilo: p.Eme Antalovej, Jozefovi Baranovi, 

Júliusovi Bartekovi, Jánovi Bohušovi, Márii Borovčíkovej, Márii 

Dobrovičovej, Božene Gecovičovej, Márii Hevessyovej, Edite Hladkej, Anne 

Holej, Helene Hudecovej, Emílii Jančíkovej, Eve Kostúrovej, Eve 

Králikovej, Anne Miklošovej, Františkovi Nahálkovi, Štefanovi 

Sádeckému, Anne Slavkovskej, Emílii Šuškovej, Elene Trvalcovej, 

Jaroslovi Urbancovi, Márii Vackeovej a Žofii Zacharovej (80 rokov). Ďalej 

p.Ján Antal, Zuzana Donovalová, Mária Faragová, Ružena Javorčíková, 

Anna Kochanová, Elena Mankovecká, Ján Messinger, Jozef Murín, Anna 

Murínová, Vilma Pániková, Anna Rogožníková, Vilma Rojíková, Anna 

Sedmáková, Juraj Sláva, Eva Slivková, Magda Štubnerová, Júlia Uličná 

a Anna Zuzinová (85 rokov) či Zuzana Gažúrová, Anna Láskavá, Božena 

Makoviniová, Štefan Pastierovič, Anna Revallová, Ján Sarvaš, Titus 

Satmar, Jolana Stuhlová a Lýdia Turkotová (90 rokov). Poďakovanie 

a uznanie rovnako patrilo najstarším obyvateľom mesta: p.Anna 

Boborová (99 rokov), Emília Linderová (99 rokov), Zlatica Rybová (97 

rokov).      

 Zástupcovia mesta blahoželali aj rodičom na slávnosti uvítania 

najmenších občanov mesta – Vladimír Čief, Emka Navrátilová, Michaela 

Černáková, Alica Kalmáneková, Eliška Sekerešová, Emily Ľalíková, Sasha 

Družbacká, Lucas Vrťa, Eliška Anna Lukešová, Vaneska Vitálišová, 

Nikolka Krčíková, Kristínka Vozárová, Elvírka Cingelová, Margarétka 

Tóbiková, Alžbetka Sihelská, Linda Krchnáková, Andrej Jančo, Júlia 
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Lacková, Laura Valigurová, Matej Čič, Matúš Miškovič, Alex Ďurkove, Ján 

Čmelík, Igor Benko a Martinka Reguliová,  

 

 

IV. Výstavba a zmeny charakteru mesta 
 

  

 V máji 2013 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na užívanie 

revitalizovanej centrálnej mestskej zóny Sliač na Ulici SNP. Realizácia 

projektu si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 566 000 EUR – z toho 

538 000 EUR predstavoval nenávratný finančný príspevok z Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a finančnou čiastkou 28 000 EUR 

prispelo Mesto Sliač zo svojho rozpočtu. Práce realizovala spoločnosť 

Skanska a ukončila ich v stanovenom termíne – ešte v apríli. Projekt bol 

podaný ešte predchádzajúcim vedením mesta. 

Vďaka revitalizácii a obnove pribudli v meste lavičky, potrebný 

mobiliár, verejné osvetlenie i zeleň. Ozdobou priestranstva je nová osvetlená 

fontána. Obnova sa týkala centrálnej časti mesta s obchodnými 

a administratívnymi objektmi od Rybárskej  až po Záhorského 

ulicu. Revitalizácia prispela ku kvalitnejšiemu fungovaniu centra mesta, 

ktoré teraz obyvateľom poskytuje kultivovaný a estetický zhromažďovací 

priestor i oddychovú a rekreačnú oázu. Nevyhnutnou obnovou prešli najmä 

spevnené plochy v okolí zdravotného strediska a Domu služieb. Pri 

nákupnom centre sa vybudovalo 33 nových parkovacích miest  a za Domom 

služieb parkovacia plocha  pre 10 vozidiel. Opravené boli chodníky, 

obrubníky i obslužná komunikácia slúžiaca na zásobovanie obchodného 

domu. Na uliciach SNP a 1. mája boli dobudované  pásy pre peších s 

povrchom z betónovej dlažby a pre cestujúcich je na ulici SNP umiestnená 

nová autobusová zastávka. Ozdobou celého priestranstva je nová osvetlená 

fontána pri nákupnom centre, okolo ktorej sú osadené lavičky a vysadená 

nová alej z guľovitých listnatých stromov.  Zjednocujúcim prvkom 
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priestranstva je zeleň. Pôvodná prehustená zeleň bola prečistená 

a preriedená. Pribudli i smetné koše a nové verejné osvetlenie. 

  

 

V. Činnosť organizácií, podnikov a ich podiel na živote mesta 
 

 
          V meste Sliač v uplynulom roku sídlilo 672 podnikateľských subjektov 

so štruktúrou: 473 podnikateľov – fyzických osôb, 6 akciových spoločností, 

133 spoločností s ručením obmedzeným, 3 štátne organizácie (Základná 

škola A. Sládkoviča, Základná umelecká škola, Mestské kultúrne stredisko) 

a 57 ostatných spoločností. 

 
V. 1   Kúpele Sliač, a. s. 

Riaditeľ kúpeľov: Ing. Jozef U d i č  
Zdravotnícky úsek: MUDr. Imrich Š i m i g, Katarína B e r h e l o v á  
Obch.-ubyt.úsek: Ing. Martina V a n č o v á  
Ekon.-pers.úsek: Viera M u l í k o v á  
Technický úsek: Ľubomír O b i c k ý  
Stravovací úsek: Monika A d a m o v á 

Štruktúra akcionárov bola v roku 2013 i naďalej nasledovná: Fond 

národného majetku (72,54%), Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s. (16,64%), 

KK Company s. r. o. (10,82%). 

Vybrané štatistické ukazovatele z činnosti kúpeľov za rok 2013:  

• Celkový počet ústavných klientov: 4 981 

• Celkový počet ošetrovacích dní: 68 427  

(z toho: pacienti zdravotných poisťovní – 2 354, tuzemskí komerční klienti –  

1 337, zahraniční komerční klienti – 742, rekondičné pobyty – 548). 

• Hoteloví hostia: 1 895/3 498 lôžkodní  

• Priemerná obsadenosť: 52,18 %  

• Celkový počet ambulantných klientov: 91 ( z toho klienti zdravotných 

poisťovní: 55, platiaci klienti: 36). 

• Liečba obehového ústrojenstva: 2 274/47 441 ošetr.dní 
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• Liečba gynekologických chorôb: 73/1 523 ošetr.dní. 

V roku 2013 klesol počet klientov aj počet ošetrovacích dní oproti 

predchádzajúcim obdobiam. Odliečilo sa o 22,2 % klientov menej ako v roku 

2012. Rekondičné pobyty absolvovali najmä klienti na základe zazmluvnenej 

spolupráce so Železničnou spoločnosťou Slovensko a.s., Národným 

onkologickým ústavom Bratislava, ŽS Cargo Slovakia a.s,, Bekaert Hlohovec, 

Národným bezpečnostným úradom, Slovenskými elektrárňami a.s. Liečebno-

rehabilitačné pobyty Benefit boli realizované pre zamestnancov partnerov 

COOP Jednota, Chemosvit, Continental Matador, LIDL, MOVYROB Prešov a 

pre pedagógov ZŠ a SŠ. 

Vzhľadom na otvorenie nových prevádzok v stravovacom úseku (letná 

terasa, cukráreň) a inováciu produktov v škále ponuky liečebno-

rehabilitačných pobytov v priebehu roku 2013 sa zvýšil počet zamestnancov 

zo 137 na 153 k 31.12.2013. V poslednom štvrťroku 2013 predstavenstvo 

spoločnosti so zámerom racionalizácie mzdových nákladov rozhodlo o znížení 

stavu zamestnancov na viacerých pracovných úsekoch spolu o 12 osôb. 

Na opravy a údržbu majetku boli v roku 2013 vynaložené náklady v 

objeme 110 047 EUR. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku 

boli priebežne realizované predovšetkým bežné opravy zabezpečujúce chod a 

bezpečnosť prevádzok a opravy havarijných stavov zastaralých zariadení – 

opravy chladiacich a mraziacich zariadení v stravovacej prevádzke, čistenie a 

opravy kanalizácií , opravy strojov v práčovni, servis a opravy vozidiel, opravy 

kuchynských a zdravotníckych prístrojov a zariadení, maliarske a murárske 

práce v časti interiérov Kúpeľného domu a KH Palace a v areáli, povinné 

revízie rozvodov, prístrojov a zariadení, opravy telefónnej ústredne, 

výpočtovej techniky, inventáru. Z finančných prostriedkov získaných 

navýšením základného imania akcionárom FNM SR boli realizované opravy 

väčšieho rozsahu, a to predovšetkým opravy strechy na KH Palace a KD, 

podmienené havarijným stavom, opravy medených zvodov a žľabov na KH 

Palace, výmena hydroizolácie na zatekajúcej terase KH Palace, opravy 

svetlíka, sociálnych zariadení a vzduchotechniky v stravovacom stredisku, 

čiastočné opravy fasády KH Palace, Soľnej jaskyne, lehárne v KD2. Stav 
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vonkajšieho i vnútorného zariadenia si bez komplexnej rekonštrukcie a 

modernizácie vyžaduje čoraz vyššie náklady na opravy a údržbu. 

 

V. 2   Zmiešané krídlo generálmajora Otta Smika Sliač 

Výpočet významných udalostí na leteckej základni v roku 2013: 

- 7. január, zástupcovia základne sa zúčastnili slávnostného 

zhromaždenia príslušníkov veliteľstva vzdušných síl vo Zvolene pri 

príležitosti 20. výročia vzniku SR a ozbrojených síl SR. 

- 18. február, zástupca veliteľa zmiešaného krídla Sliač podplukovník 

Martin Hronec prijal v priestoroch leteckej základne Sliač skupinu 

inšpektorov z Ukrajiny v rámci ich inšpekčnej cesty v súlade s 

Viedenským dokumentom 2011.  

- 27. február, uskutočnilo sa stretnutie zástupcov krajín 

medzinárodného cvičenia „Capable Logistician 2013“ (CL 2013). 

Organizátorom cvičenia je Multinational Logistics Coordination Centre 

(MLCC) so sídlom v Prahe. Participovať na tomto cvičení budú aj 

príslušníci zmiešaného krídla Sliač.  

- 18. marec, na návštevu leteckej základne Sliač pricestovala delegácia 

Ministerstva obrany Vietnamskej socialistickej republiky vedená 

námestníkom ministra národnej obrany generálporučíkom Nguyen Chi 

Vinh-om.  

- 19. marec, príslušníci zmiešaného krídla si tradične aj tento rok spolu 

s predstaviteľmi miestnej samosprávy a obyvateľmi mesta Sliač 

pripomenuli už 68. výročie oslobodenia mesta Sliač.  

Kyticu ku pomníku padlých počas II. svetovej vojny položil v mene 

krídla veliteľ bojovej letky podplukovník Marián Bukovský.  

- 5. apríl, v rámci návštevy Slovenskej republiky navštívil leteckú 

základňu Sliač náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Maďarskej 

republiky generál Tibor Benkő s delegáciou.  

- 19. apríl, navštívil leteckú základňu na Sliači štátny tajomník 

Ministerstva obrany Poľskej republiky Robert Kupiecki. Návštevu 

sprevádzal štátny tajomník MO SR Miloš Koterec.  
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- 26. apríl, účastníci konferencie Visegrad Youth Forum 2013, ktorá sa 

konala v Banskej Bystrici, navštívili Leteckú základňu Sliač. Veliteľ 

zmiešaného krídla Sliač plukovník Vladimír Lisý prítomných 

oboznámil s hlavnými úlohami a poslaním zmiešaného krídla. 

Súčasťou programu bola aj praktická ukážka možností simulátora              

L-39, ktorú delegácii predviedol pilot lietadla L-39 kapitán Martin 

Macko. 

- 7. máj, v priestoroch Zmiešaného krídla generálmajora Otta Smika 

v Sliači sa uskutočnil slávnostný nástup pri príležitosti 68. výročia 

ukončenia 2. svetovej vojny – Dňa víťazstva nad fašizmom.  

- 23. máj, navštívil Zmiešané krídlo Sliač zástupca pridelenkyne obrany 

Francúzska na Slovensku podplukovník Christophe Hélouis. Na pôde 

leteckej základne ho privítal a ďalej sprevádzal veliteľ výcvikovej letky 

Zmiešaného krídla Sliač podplukovník Roman Poláček. Po úvodnej 

prezentácii histórie, úloh, poslania a štruktúry leteckej základne 

v priestoroch Trenažérového centra nasledovala ukážka simulátora 

lietadla L-39. 

- 28. máj, navštívili vzdušné sily členovia pracovných brigád 

Bundeswehru zo 63. transportnej letky a zástupca Spoločnosti 

starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku Ján Tomko.  

- 31. máj, v priestoroch leteckej základne sa uskutočnilo tradičné 

podujatie Deň detí so vzdušnými silami. V programe sa predstavili 

zoskoky parašutistov, dynamická ukážka leteckých modelov, penová 

show vojenskej hasičskej jednotky, či statická ukážka vojenskej 

techniky a vojenskej výzbroje.   

- 3. jún, delegácia príslušníkov 122. stíhacieho krídla Národnej gardy 

štátu Indiana, na čele s veliteľom letky plukovníkom Davidom 

Augustineom, navštívila leteckú základňu Sliač. Cieľom ich návštevy 

bolo prerokovanie spolupráce počas plánovaného cvičenia v Slovenskej 

republike v roku 2016.  

- 17. jún, na území SR prebiehalo v druhej polovici júna najväčšie 

medzinárodné logistické cvičenie Severoatlantickej aliancie 
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s názvom CAPABALE LOGISTICIAN 2013. Súčasťou cvičenia je aj 

zmiešané krídlo Sliač, ktoré plní úlohu podpornej jednotky. Na leteckej 

základni Sliač pristálo lietadlo – C-160 so 48 člennou posádkou 

príslušníkov Bundeswehru, ktorí ďalej pokračovali v ceste do VVP 

Lešť.  

- 26. – 30. jún, príslušníci sliačskej a prešovskej leteckej základne sa 

podieľali na prezentácii Vzdušných síl OS SR počas prestížneho 

podujatia AIRPOWER 13 v rakúskom Zeltwegu. Počas podujatia sa 

ozbrojené sily SR prezentovali statickou ukážkou lietadla L-39 

a vrtuľníka Mi-17.  

- 3. – 4. august, pri príležitosti 75. výročia vzniku maďarského letectva 

sa uskutočnil jubilejný desiaty ročník leteckej show na leteckej 

základni v Keckeméte. Príslušníci základní Sliač a Prešov pripravili pre 

návštevníkov leteckých dní statickú ukážku dvojmiestnej stíhačky 

MiG-29 UBS a vrtuľníka Mi-17.  

- 28. august, pri príležitosti 69. výročia Slovenského národného 

povstania sa pri pamätníku spojeneckým misiám v SNP v priestoroch 

leteckej základne Sliač uskutočnil slávnostný nástup. Počas nástupu, 

ktorého sa okrem príslušníkov základne zúčastnil aj primátor mesta 

Sliač Daniel Dunčko, prečítal veliteľ leteckej základne plukovník gšt. 

Vladimír Lisý rozkaz prezidenta SR, po ktorom sa prítomným 

prihovoril.  

- 7. – 8. september, vzdušné sily OS SR reprezentovali na 

medzinárodných leteckých dňoch CIAF 2013  v Hradci  Králové 

lietadlami MiG-29UBS, L-39CM a podporným vrtuľníkom Mi-17SAR.  

- 29. – 30. október, príslušníci Padákovej výsadkovej a záchrannej 

služby Vzdušných síl v spolupráci s Horskou službou a špeciálnymi 

jednotkami Policajného zboru SR absolvovali vo Vysokých Tatrách 

špeciálne cvičenie záchranárov. 

- 6. december, slávnostným nástupom pri buste generálmajora Otta 

Smika si príslušníci zmiešaného krídla Sliač spolu s pozvanými 

hosťami zaspomínali na hrdinu slovenského vojenského letectva 
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generálmajora Otta Smika. Veniec k buste položili chargé d`affaires 

veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 

Gill Fraser, zástupca veliteľa Vzdušných síl plukovník Ivan Hulek, 

veliteľ zmiešaného krídla Sliač plukovník Vladimír Lisý a prednosta 

okresného úradu mesta Zvolen Miroslav Náhlik. Na stretnutí nechýbali 

ani najbližší príbuzní Otta Smika synovec Ján Smik s manželkou. 

V. 3   Medzinárodné Letisko Sliač, a. s.  

Prehľad prevádzkových výkonov na letisku v roku 2013: 

• Počet pohybov: 1 018 

• Počet cestujúcich: 24 165 

• Hmotnosť prepraveného nákladu: 63 642 kg 

• Počet charterových letov: 81  

• Počet zamestnancov letiska: 36 

Akcionárom spoločnosti so 100% účasťou je Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

Hlavnou úlohou spoločnosti bolo zabezpečiť zvýšenie charterových letov 

počas letnej sezóny. Spoločnosti sa nepodarilo splniť úlohu, keďže v roku 

2013 nastal neočakávaný krach 5 cestovných kancelárií, čo spôsobilo pokles 

charterových letov o 1,22% oproti roku 2012. 

Na základe technických parametrov a vybavenia je letisko zaradené 

podľa predpisu L-14 do kategórie 4D, čo znamená, že ho môžu využívať 

takmer všetky typy lietadiel používané v civilnom letectve. Letisko je možné 

využívať pre presné prístrojové priblíženie podľa I. kategórie ICAO. Po 

vykonaní plánovaných úprav rolovacej dráhy TWY C v prvom polroku 2014 a 

následnom posúdení Dopravným úradom SR sa zvýši kategória letiska na 

4E. Na základe plánovanej realizácie komplexného overenia únosnosti 

letiskových pohybových plôch možno predpokladať výrazné zvýšenie ich 

hodnôt. Dnes už možno na základe výsledkov predmetného overenia 

konštatovať zvýšenie únosnosti letiskových pohybových plôch o 66%. 

Z plánovaných investičných potrieb bolo na letisku vykonané technické 

zhodnotenie rámových detektorov kovov, ktoré sú súčasťou detekčnej 

kontroly cestujúcich. V príletovej hale boli vykonané potrebné úpravy z 
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dôvodu inštalácie dopravníkového pásu batožín pre prilietavajúcich 

cestujúcich a posádky lietadiel, keďže spoločnosť vybavovala batožinu 

cestujúcej verejnosti v príletovej hale ukladaním na statické podstavce. 

Spoločnosť ďalej investovala do zariadenia na detekciu tekutín, 

rozprašovačov a gélov (LAG) podľa aktuálnych noriem. Dobudovaním plne 

automatizovaného parkovacieho systému na zabezpečenie štandardu 

fungovania parkoviska pre cestujúcu verejnosť bola zrealizovaná investícia s 

ročnými výnosmi v sume 8 180 EUR. Z dôvodu nutnosti zabezpečenia 

technickej spôsobilosti bolo zabezpečené doplnenie nástupných vlečných 

schodov pre cestujúcich. V priebehu roku bola zrealizovaná rekonštrukcia a 

obnova svetelného označenia letiska na hlavnej budove. Vykonanou 

rekonštrukciou bola zároveň dosiahnutá úspora elektrickej energie vzhľadom 

na použité komponenty s nízkou spotrebou elektrickej energie a nenáročnou 

údržbou. 

 
 

VI. Sociálne záležitosti a zdravotníctvo 
 

 

V januári 2013 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v novopostavenom 

objekte Domov pre seniorov Sliač na ulici Pionierskej. Celkové náklady na 

stavbu predstavovali čiastku cca 1 300 000 EUR (z toho 830 000 EUR 

z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR). Od začiatku júla má 

domov prvých štyroch klientov. Výhodou zariadenia je úzka spolupráca 

s Vojenskou poliklinikou na Sliači, čo klientom prináša možnosť návštevy 

praktického lekára pre imobilných klientov, vyšetrenie u lekárov špecialistov, 

rehabilitačné a fyzioterapeutické služby či prepravné služby sanitkou. Strava 

je zabezpečená zamestnancami školskej jedálne ZŠ. Vedúcim zariadenia sa 

stal Ing. Milan Julény a sociálnym pracovníkom Mgr. Lucia Kapustová.   

Celý objekt zariadenia je navrhnutý ako bezbariérový, vrátane 

hygienických zariadení, ako aj možnosti prístupu do záhrady. Prístup na 

poschodie je riešený okrem schodiska aj výťahom. Všetky izby v  zariadení 

majú k  dispozícii vlastné hygienické príslušenstvo: samostatnú miestnosť s  
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umývadlom, sprchou a WC, vybavenú príslušnými pomôckami pre uľahčenie 

pohybu. Interiéry sú zariadené nábytkom špeciálne určeným pre seniorov, 

pričom každý klient má k  dispozícii „opatrovateľské lôžko“ (polohovateľnú 

posteľ) a  polohovacie kreslo s  výsuvnou podložkou na nohy. Priestory pre 

klientov sú vybavené dorozumievacím a signalizačným systémom. Pre 

poskytovanie sociálnych služieb sú navrhnuté okrem priestorov pre 

ubytovanie a prevádzkových priestorov aj priestory spoločenskej miestnosti, 

študovne a  jedálne. V týchto priestoroch je možné pod vedením odborného 

personálu realizovať skupinové aktivity (sociálna terapia, ergoterapia, 

muzikoterapia, tréningy motoriky, výtvarné a záujmové činnosti, spoločenské 

akcie a  pod.). Spoločenská miestnosť má väzbu aj na priľahlú krytú terasu 

a záhradu. Okrem toho sú v  zariadení navrhnuté aj priestory pre 

individuálnu terapiu (fyzioterapia, bazálna stimulácia, rôzne individuálne 

tréningy,...) prípadne iné odborné služby. Do zariadenia môže na základe 

objednania dochádzať napr. masér, pedikér, kaderník, alebo poskytovatelia 

ďalších služieb. V  záhradnej časti s  parkovými sadovými úpravami sú pre 

klientov vytvorené podmienky pre kontakt s prírodou a v rámci terapie aj pre 

prácu s  prírodným materiálom (pestovanie a opatera rastlín a pod.). 

Kapacita ubytovania je 31 lôžok (14 izieb dvojposteľových, 3 izby 

jednoposteľové, z  toho pre 8 izieb – t.j. 15 lôžok je kúpeľňa a  opatrovateľské 

lôžko – pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu). Základnou úlohou 

sociálnej rehabilitácie je integrovať klienta do bežného života, a  to nielen 

v internom prostredí zariadenia, ale aj v širšom prostredí mesta. 

Mesto Sliač zabezpečovalo aj v uplynulom roku opatrovateľskú 

službu. Terénnu sociálnu službu priamo v domácnosti klienta využili piati 

občania mesta. Za celý rok 2012 poskytlo mesto zo svojho rozpočtu na 

výdavky spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby sumu 18 099 EUR. 

Občan, odkázaný na sociálnu službu platil za hodinu opatrovania 1,50 EUR. 

Miestny spolok Červeného kríža na Sliači obnovil svoju činnosť po 

15 rokoch nečinnosti v decembri 2006 z iniciatívy p.Daniely Magyarovej. 

Počiatočný počet členov bol 10, ale v roku 2012 už dosiahol 40 členov. 

Predsedníčkou je od založenia Daniela Magyarová, ktorá pracovala niekoľko 
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rokov ako členka Územnej rady Územného spolku SČK vo Zvolene. Za 

aktívnu prácu v Červenom kríži dostala niekoľko ocenení. Najvyššie 

vyznamenanie jej bolo udelené v roku 2010 – vyznamenanie SČK II. stupňa 

za obetavosť, humanitu, dobrovoľnú službu. Dňa 8. mája 2013 jej udelil SČK 

Ďakovný list od prezídia SČK, ktorý si prevzala v Zrkadlovej sále 

Primaciálneho paláca v Bratislave. V rámci aktivít mesta ocenená pravidelne 

vykonáva zdravotnícku službu na podujatiach mesta, podieľa sa na akciách 

v rámci Dní mesta Sliač či na akciách bezpríspevkového darcovstva krvi. 

Verejné poďakovanie patrilo v roku 2013 bezpríspevkovým darcom 

krvi, ktorí obdržali plakety prof. MUDr. Jana Janského. Bronzovú plaketu 

dostali: Ing. Renáta Barcíková, Vladimír Hladký a Patrik Rozenberg. 

Strieborná plaketa bola udelená p.Róbertovi Bejticovi, Ing. Jánovi Bendžovi, 

Petrovi Jantošovi a Ing. Jozefovi Sklenárovi. Za 40 bezplatných odberov krvi 

bola udelená aj Zlatá Janského plaketa Ing. Jaroslavovi Haluškovi, PhD.  

 
 

VII. Školstvo, vzdelávanie a výchova 
 

VII. 1   Základná škola A. Sládkoviča v Sliači 

Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Krutá  

(menovaná na základe výberového konania dňa 16. 9. 2013) 

 Zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň: Mgr. Alexandra Mihálová 

 Zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň: Mgr. Eva Pintérová 

Počet žiakov: 393 

 Počet tried: 19 (1. stupeň 8 tried - 168 ž., 2. stupeň 11 tried - 221 ž.) 

 Počet novoprijatých žiakov do 1. ročníka: 51 (13 požiadalo o odklad) 

 Počet pedagógov: 37 (z toho 5 vychovávateliek, 2 asistentov učiteľa) 

 Počet odborných zamestnancov: 2 špeciálni pedagógovia 

 Počet nepedagogických zamestnancov: 17 (z toho 7 v školskej jedálni) 

V školskom roku 2013/2014 ukončilo povinnú školskú dochádzku 33 

žiakov. V 9. ročníku 32 žiakov, 19 chlapcov a 13 dievčat v piatom ročníku                  

1 žiak. Všetci žiaci, ktorí si podali prihlášky na zvolené študijné odbory, boli 

prijatí a sú zapísaní na stredné školy. Celoslovenského testovania žiakov                



Kronika                                                                                                                       mesta Sliač                                                                                            
 
 

2013 © Mgr. Róbert Borbély, PhD. 
 
 

26

9. ročníkov základných škôl sa zúčastnilo 32 žiakov školy. Výsledky 

testovania: 

Testovanie  

Monitor 9  

Počet zúčastnených 

žiakov 

Priemer. úspešnosť 

školy oproti nár. 

priemeru 

Rozdiel priemernej 

úspešnosti oproti nár. 

priemeru 

T-9 SJL 32 59,8 % -2,3 

T-9 MAT 32 53,6 % -1,1 

 Aktivity a prezentácie školy na verejnosti: vystúpenia ŠKD v Domove 

pre seniorov pri rôznych príležitostiach, Mestské vianočné trhy, Míľa pre 

mamu, Dni mesta Sliač, Cesta rozprávkovým lesom, Noc s Andersenom, 

Čítanie s Osmijankom, Číta celé Slovensko, Na kolesách proti rakovine. 

Organizované výchovné koncerty: Mikulášsky koncert v evanjelickom kostole 

Sliač, Vianočný koncert v Kúpeľoch Sliač – žiaci ZUŠ, Laci Strike v telocvični 

školy. Kurzy, výcviky a cvičenia: lyžiarsky výcvik Donovaly – penzión 

Javorina, plavecký kurz HOLYDAYPARK Kováčová, Škola v prírode Donovaly 

– penzión Javorina a Tatranská Lomnica, ozdravovací pobyt Lignano 

Sabiadoro, jesenné a jarné účelové cvičenie pre žiakov 1. až 9. ročníka. 

 Škola realizovala aj niekoľko projektov. Školské projekty: PEER 

program, Kyberšikana, Odstráň obezitu, Srdce pre deti, Deň Zeme, Poznaj 

a chráň, Deň narcisov, Čítajme s Osmijankom, Číta celé Slovensko,  

Čitateľský maratón, Kráľ čitateľov, Noc s Andersenom či Moje SNP. Projekty 

organizované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu: národný 

projekt – Elektronizácia vzdelávacieho sytému regionálneho školstva, 

Aktivizujúce metódy vo výchove či národný projekt – Zvyšovanie kvalifikácie 

učiteľov TEV a TSV. 

 Výsledky dosiahnuté v predmetových olympiádach a súťažiach: 
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 V škole pracovalo aj niekoľko záujmových útvarov (krúžkov): 

angličtina, bedminton, florbal, futbal, matematika, počítače, strelecký, 

školský klub, tenis, turistika, tvorivé dielne, výtvarná. 
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 V školskom roku 2013/2014 bol zabezpečený pre školu nový 

ekonomickejší plynový kotol, čo umožňuje zníženie spotreby plynu, 

vymenená bola podlahová krytina na schodisku v B-bloku. Školská jedáleň 

sa vybavila novými varnými kotlami, pracovnými stolmi a konvektomatom. 

Dokúpená bola chladnička, mraznička a regály na drobný materiál. Počas 

letných prázdnin sa vymaľovala kancelária administratívnych pracovníčok 

ŠJ, vymenila sa podlaha a dokúpený bol nový nábytok. Školský klub detí 

môže organizovať svoje aktivity v novom vonkajšom areáli medzi B a C 

blokom, ktorý je vybavený prírodnými stolíkmi a drevenými pníkmi na 

sedenie. Zriadená bola nová herňa ŠKD. 

VII. 2   Základná umelecká  škola  Sliač 

 Riaditeľka školy: PaedDr. Alica Hancková, PhD. (2009 – 2014) 

 Poverený zástupca riaditeľky: PaedDr. Štefan Pondelík 

Počet žiakov: 284 (hudob. odbor - 124, výtvar. o. - 86, taneč. o. - 74) 

 Počet tried: 11 

 Počet pedagogických zamestnancov: 19 

 Počet nepedagogických zamestnancov: 3 

 V školskom roku 2013/14 absolvovalo záverečné skúšky 23 

absolventov I. stupňa 1. časti primárneho umeleckého vzdelania (nová 

školská reforma) a I. a II. stupňa primárneho umeleckého vzdelania (stará 

koncepcia) s konečným výsledkom prospel s vyznamenaním. 

 Škola sa aktívne zapojila do početných kultúrnych a umeleckých 

podujatí či akcií doma i v zahraničí: Technická univerzita vo Zvolene – 

hudobný program ZUŠ Sliač, Úcta k starším – prijatie jubilantov – hudobný 

program na MsÚ Sliač, pre Jednotu dôchodcov a v Kováčovej, koncerty ZUŠ 

v Spoločenskej dvorane hotela Palace v kúpeľoch Sliač, Najkrajšie chvíle s 

mojimi starými rodičmi – výtvarná súťaž, Európa v škole – výtvarná súťaž, 

Pamiatka zosnulých – hudobný program ZUŠ, vernisáž výtvarných prác 

žiakov ZUŠ Sliač s adventnou tematikou, Adventný verejný koncert ZUŠ 

Sliač, tanečná prehliadka v B. Bystrici – Šachtičky, Celé Slovensko číta 

deťom – hud. program ZUŠ, Konferencia MPC B.Bystrica v hoteli Lux – hud. 
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program ZUŠ, Anjelské Vianoce so ZUŠ, školské kolo súťaže Hnúšťanský 

akord, koncert ZUŠ Sliač pre spoločnosť Continental Zvolen, triedne 

koncerty žiakov, oceňovanie osobností na MsÚ Sliač, Mestský ples Sliač – 

vystúpenie Komorného sláčikového orchestra a pedagógov ZUŠ, Verejný 

fašiangový koncert ZUŠ Sliač, školské výberové kolo Oblastnej sláčikovej 

súťaže Zlatá struna, Deň učiteľov na Zvolenskom zámku – hud. program 

ZUŠ, Lesnícke dni vo Zvolene – koncert ZUŠ, Zámocká hudobná jar, Koncert 

zábavnej hudby, Deň matiek na MsÚ Sliač, Dni mesta Sliač – hudobné 

slávnosti ZUŠ Sliač v Záhrade umenia, či celoročné zabezpečovanie hudobnej 

produkcie pri sobášnych obradoch, pohreboch, uvítaniach detí, akcie podľa 

požiadaviek. 

 ZUŠ úspešne realizovala medzinárodný projekt Comenius – školské 

partnerstvá. V školskom roku 2013/2014 cestovala ZUŠ Sliač do švédskeho 

Göteborgu na medzinárodné projektové stretnutie, aby sa prezentovala 

nielen umelecky, ale predstavila aj výsledky doterajších projektových aktivít 

spočívajúcich vo výtvarnom stvárnení osobnosti sv. Gorazda a M. Rastislava 

Štefánika rôznymi výtvarnými technikami. Práce žiakov boli naskenované a 

spolu s ďalšími prácami z ostatných európskych krajín bol vytvorený 

medzinárodný kalendár osobností konkrétneho národa. Taktiež bol vytvorený 

medzinárodný projektový produkt - edukačné pexeso, kde boli zapracované 

výtvarné portréty osobností národov zúčastnených partnerských krajín, ale 

tiež osobností nášho národa: sv. Gorazda, sv. Bystríka a M. R. Štefánika či 

európskej osobnosti sv. Františka, ktoré vytvorili žiaci výtvarného oddelenia 

ZUŠ Sliač. V apríli 2014 sa konalo štvordňové medzinárodné projektové 

pracovné stretnutie v ZUŠ Sliač. Zúčastnilo sa ho celkom 25 osôb – 

projektových partnerov (študentov, učiteľov a koordinátorov) z krajín 

Holandsko, Švédsko, Írsko, Bulharsko a Nemecko. Pre účastníkov bol 

pripravený bohatý kultúrny program. Vyvrcholením stretnutia bol  

Slávnostný koncert ZUŠ Sliač s medzinárodnou účasťou konajúci sa v 

Kráľovskej sieni na Zvolenskom zámku v rámci festivalu Zámocká hudobná 

jar. V máji vycestovala do nemeckého Paderbornu 12 členná skupina žiakov 

a učiteľov ZUŠ Sliač. ZUŠ Sliač sa zapojila i do nového programu európskej 
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komisie Erasmus+ sekcia KA1 a KA2. Škola bola zapojená do projektu 

Aktivizujúce metódy vo výchove a vzdelávaní, kde sa pre potreby vyučovania 

vo výtvarnom odbore a v hudobnej náuke získala interaktívna tabuľa. 

 K vlastným celoškolským projektom patrili: Anjelské Vianoce so ZUŠ 

Sliač, Staň sa členom orchestrov ZUŠ, Koncerty hudobných talentov ZUŠ 

Sliač, výchovné koncerty „Od klasiky po jazz“. 

 V uplynulom školskom roku sa podarilo zakúpiť notový materiál pre 

hudobný odbor, financovať výrobu hudobných aranžmánov a zvukových 

podkladov, financovať ozvučenie, prevádzku a organizačno-technické 

zabezpečenie koncertov a vystúpení, financovať réžiu medzinárodnej 

návštevy Projekt Comenius. S podporou Mesta Sliač boli zakúpené nové 

koberce do niektorých tried školy, ako aj spolufinancovaná réžia 

medzinárodnej návštevy v rámci projektu Comenius na Slovensku (Sliač).  

VII. 3   Materská škola, Ul. SNP 

 Riaditeľka školy: Mgr. Jana Ťavodová (do 17. 3. 2014) 

    Mgr. Ingrid Majerová (od 17. 3. 2014) 

 Zástupkyňa riaditeľky školy: Katarína Roziaková (do 17. 3. 2014) 

      Mgr. Jana Ťavodová (od 17. 3. 2014) 

 Počet detí: 73 v troch triedach (vrátane 1 elokovanej – ul. Rybárska) 

 Počet zamestnancov: 9 (z toho 6 pedagog. a 3 nepedagog.) 

 MŠ v školskom roku 2013/2014 organizovala: tradičná Šarkaniáda pri 

rieke Hron - športové dopoludnie s vlastnoručne vyrobenými šarkanmi, 

environmentálna vychádzka v areáli kúpeľov, zbieranie prírodnín a 

vytváranie rôznych výtvorov, zimné športy na snehu – sánkovanie, bobovanie 

a jazda na klzákoch na kopci pod Kozákom, zimná športová olympiáda na 

ihrisku Slovan Sliač, literárne dopoludnie „Pipi dlhá pančucha“ v elokovanej 

triede na ul. Rybárskej s dramatizáciou obľúbených rozprávok v interpretácii 

detí, jarné environmentálne hry pri rieke Hron, vynášanie Moreny ulicami 

mesta a privítanie jari pri rieke Hron, projekt „Voda, vodička“, projekt 

„Evička nám ochorela“, spoznávanie vodných tokov a ekohry pri rieke Hron, 

exkurzia v lekárni, obchode, stolárskej dielni, pekárni; environmentálna 

vychádzka do areálu kúpeľov – pozorovanie živočíchov žijúcich v lese, 
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environmentálne hry, celodenný výlet do Bojníc spojený s návšetevou ZOO a 

následnou adopciou sovy snežnej, „Týždeň detskej radosti“ pri príležitosti 

Dňa detí – zábavno-súťažný športový poldeň na dvore MŠ, letná športová 

olympiáda na ihrisku Slovan Sliač, „Noc bez mamy“ s predškolákmi – čítanie 

rozprávky na dobrú noc, predvianočné stretnutie s predškolákmi vo 

Vlastivednej sieni Š. Hudáka Sliač a návšteva vlastivednej siene pri 

príležitosti oslobodenia mesta. 

 V prízemnej časti zrekonštruovanej budovy školy na ulici SNP sa 

nachádzala trieda 2 – 4 ročných detí, umyváreň so sprchovacím kútom, 

umývadlami a detskými WC, šatňa pre deti, umyváreň a WC pre 

zamestnancov, riaditeľňa, jedáleň, miestnosť na vydávanie stravy – 

kuchynka, sklad na náradie. Z hlavnej chodby vedie schodište na prvé 

poschodie, kde sa nachádza trieda 4 – 7 ročných detí so samostatnou 

spálňou, umyváreň so sprchovacím kútom, umývadlami a WC pre deti, šatňa 

pre deti, umyváreň a WC pre zamestnancov. Na druhom poschodí – podkroví 

budovy, sa nachádzali 3 sklady na pomôcky, sklad na bielizeň a čistiace 

prostriedky, miestnosť pre upratovačky, ktorá slúži aj ako izolačná miestnosť 

s ležadlom, miestnosť na krúžkovú činnosť, umyváreň so sprchovacím 

kútom, WC pre zamestnancov a kotolňa, kde sa nachádza aj práčka, 

umývadlo, výlevka pre upratovačku. Objekt budovy má školský dvor s 

preliezačkami, trávnatou plochou s dreveným ihriskom, šmýkačkou, 

pieskoviskom a plochou s umelým trávnikom. Umelý trávnik bol zakúpený 

zriaďovateľom. Tretia trieda – elokovaná, je umiestnená v prízemnej časti 

bytovky na ulici Rybárskej. Je to heterogénna trieda pre deti 2 – 7 ročné. Zo 

vstupnej miestnosti vedú dvere do sociálneho zariadenia detí a do chodby, 

ktorá slúži aj ako šatňa detí. Zo šatne sú dvere do triedy – herne. Časť triedy 

je vytvorená ako stabilná spálňa. Ďalšie dvere zo šatne detí vedú do stabilnej 

jedálne, do miestnosti na výdaj stravy - kuchynky, do zborovne a WC pre 

zamestnancov. Materská škola nemá vlastnú kuchyňu, strava bola dovážaná 

zo Školskej jedálne pri ZŠ A. Sládkoviča v Sliači zamestnancom Mesta Sliač 

na osobnom automobile. Vybavenie pomôckami a IKT nebolo na 

dostačujúcej úrovni a preto sa rostredníctvom projektu Elektronizácia 
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školstva podarilo získať 2 interaktívne tabule s notebookmi a edukačnými 

programami, interaktívne tabule sú umiestnené v triedach, zakúpili sa aj 

nové edukačné programy, didaktické a učebné pomôcky, ale aj hračky, ktoré 

tvoria neoddeliteľnú súčasť pobytu dieťaťa v MŠ a vytvárajú priaznivé 

prostredie na rozvoj osobnosti dieťaťa. 

VII. 4   Materská škola, Ul. J. Cikkera 

 Riaditeľka školy: Mgr. Lea Janáková 

 Zástupkyňa riaditeľky školy: Anna Čavojová- 

 Počet detí: 63 

 Počet pedagogických zamestnancov:  6 

 Materská škola sa zameriavala na prírodu a jej ochranu v rámci 

rozličných environmentálnych aktivít. V tejto súvislosti bola nadviazaná 

spolupráca s CHKO Poľana pri organizovaní besied pre deti. Následne sa 

podnikla turistická vychádzka do Studenej doliny, ktorej zámerom bolo 

ohľaduplné správanie sa v lese a skúmanie zákonitostí života zvierat. 

V päťdňovej májovej škole prírody pozorovali predškoláci na farme v okolí 

Detvy všetky domáce zvieratá. Ku kultúrnym podujatiam, do ktorých sa 

škola zapojila, patrili napríklad: programy pre matky a rodičov (Míľa pre 

mamu), Cesta rozprávkovým lesom v spolupráci s MsKS Sliač, výchovný 

koncert ZUŠ Sliač, lampiónový sprievod. Deti predškolského veku absolvovali 

tiež plavecký kurz v kúpeľoch Sliač s odovzdaním „Mokrého vysvedčenia“ za 

snahu a prvé plavecké úspechy. Vyvrcholením celoročných dopravných 

aktivít boli bicyklové preteky. V projekte Veselé zúbky pracujú deti nielen 

s bežnými zubnými kefkami a pastami, ale aj s obrázkovými kartičkami, 

základnými stomatologickými pomôckami či zaujímavými inštruktážnymi 

videami s piesňami. 

 V tomto školskom roku bola uskutočnená modernizácia nefunkčného 

interiérového vybavenia. Vymenili sa praktické skrinky v šatniach, zakúpili 

nové hračky a didaktické pomôcky, športové potreby (stepper, stacionárne 

bicykle, bežiaci pás, terče, prekážky, značky).        
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VII. 5   Rodičovské centrum Pod prameňmi  

  Dva roky po vzniku centra si centrum našlo svoje uplatnenie. Vďaka 

práci dobrovoľníkov, ktorí prerobili priestory pod školskou jedálňou ZŠ, 

vzniklo miesto pre pravidelné uskutočňovanie aktivít pre deti, matky a celé 

rodiny. Priestor slúži na vzdelávanie detí, neformálne stretnutia matiek, 

nadväzujú sa tu a utužujú priateľské vzťahy, vzbudzuje sa záujem 

o komunitný život či zmysluplné trávenie voľného času.  

 Jednou z pravidelných aktivít bola herňa – každý pondelok a štvrtok 

od 10.00 do 12.00 hod. Vždy v utorok večer sa herňa premieňala na 

kreatívnu dieľňu, v ktorej tvorili nielen deti, ale aj rodičia. RC organizovalo aj 

kurzy hudobnej školy Yamaha, kde sa deti učili básničky, pesničky, spievali, 

tancovali a učili sa narábať s nožnicami či lepidlom. Staršie deti pracovali na 

svojich jazykových zručnostiach v angličtine zábavnou formou. Pohybové 

zručnosti boli rozvíjané v tanečnom kurze Fresh Dance. 

 

VIII. Kultúra a spoločenský život 
 
 

VIII. 1   Mestské kultúrne stredisko Sliač 

 Mestské kultúrne stredisko pracovalo ako príspevková organizácia 

mesta v tomto personálnom zložení: p.Beata Mikušová – riaditeľka, 

ekonómka; p.Renáta Šeniglová, Elena Pástorová a Kamila Nemetiová – 

knihovníčka; Mgr. Róbert Borbély – správca vlastivednej siene. Celkom sa na 

akciách organizovaných MsKS v roku 2013 zúčastnilo 7 168 návštevníkov. 

Sliačskeho kultúrneho leta sa zúčastnilo 4 733 účastníkov. Kultúrne 

stredisko zabezpečovalo aj prípravu a realizáciu rozhlasových relácií 

k významným udalostiam a výročiam mesta, ako napríklad oslobodenie 

mesta, ukončenie II. svetovej vojny či výročie SNP.   

V októbri 2013 sa pod vedením p.Zuzany Púpalovej sformoval detský 

divadelný krúžok Pramienky. Prihlásilo sa 20 detí. 

V rámci vytvorenia lepších podmienok na zabezpečenie služieb 

verejnosti boli vynaložené finančné prostriedky na: vyhotovenie štyroch 
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regálov do mestskej knižnice; nákup tlačiarne Canon, čítačky čiarových 

kódov, 50 ks stoličiek a 5 plastových stolov, výmena 5 nefunkčných toaliet 

a umývadiel. 

Koncom marca 2013 zaniklo pôvodné Informačné centrum v budove 

bývalého Zdravotného strediska na Ul. SNP pod správou p.Jany Horváthovej.  

 Celomestské akcie: 

- 2. február – 14. Mestský ples v Spoločenskej dvorane Palace Sliač, 

- 9. február – fašiangy pri fontáne, Ul. SNP Sliač, 

- 9. máj – Banánová veľryba – talkshow Haliny Pawlovskej v Kinosále 

Palace Sliač, 

- 12. máj – Míľa pre mamu pri príležitosti Dňa matiek na školskom 

ihrisku, 

- 4. jún – Cesta rozprávkovým lesom v kúpeľoch Sliač, 

- 6. jún – One Man Show s Miroslavom Donutilom v Kinosále Palace 

Sliač, 

- 15. jún – Hudobná skupina Sliačske mokváne pri fontáne, 

- 30. jún – Divadelné predstavenie Radošínskeho naivného divadla 

„Šťastné konce“ v Kinosále Palace Sliač, 

- 13. júl – Jadranka – piesne z okolia Jadranu v Kinosále Palace Sliač, 

- 26. júl – Pálenica Borisa Filana – zábavné podujatie v Kinosále Palace 

Sliač, 

- 23. august – Letný večer s country hudbou Pacipacifik pri fontáne, 

- 5. október – Šarkaniáda pre deti aj rodičov na futbalovom ihrisku 

Sliač,  

- 27. november – Najkrajšie chvíle s mojimi starými rodičmi – literárno-

výtvarná súťaž, vyhodnotenie v kine Hron, 

- 5. december – Mikuláš v meste v Kine Hron Sliač, 

- 10. a 19. december – Tvorivé dielne vianočného aranžovania, 

- 21. december – Sliačske vianočné hody na Ulici SNP. 
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 Dni mesta Sliač 

V rámci júnových Dní mesta Sliač 2013 sa uskutočnilo mnoho rôznych 

podujatí, do ktorých sa mali možnosť aktívne zapojiť všetci obyvatelia mesta. 

Športový klub Rytmik zabezpečil v školskej telocvični bezplatné cvičenie na 

trampolínach. Deti materských škôl zo Sliača, Veľkej Lúky a Sielnice sa 

zúčastnili divadelného predstavenia Snehulienka a sedem trpaslíkov 

v podaní hercov z Divadla bez opony z Banskej Bystrice. V kine Hron 

prebiehal bezpríspevkový odber krvi, zúčastnilo sa ho 12 darcov. V rámci 

Záhrady zdravia – náučno-zábavného programu pre deti materských škôl bol 

tento rok obohatený o canisterapiu, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na 

fyzickú a psychickú pohodu človeka. 

 Sliačske kultúrne leto 

SKL je festivalom rôznych hudobných žánrov (vážna hudba, dychová hudba, 

folklór, rock, country a ďalšie). Súčasťou je Sliačske rockové leto, 

promenádne koncerty dychovej hudby, ľudovej hudby a i. Program: 

 
� 30.6.2013 - Slávnostné otvorenie 56. ročníka Sliačskeho kultúrneho leta 

2013. 
� 30.6.2013 o 18.00 hod - Radošínské naivné divadlo  - Šťastné konce (clivá 

komédia o čelných miestach v srdci). Kinosála Palace - vstup 10 €. 
� 7.7.2013 o 16.00 hod – Ďatelinka s predníkom Ondrejom Molotom – 

(promenádny koncert ľudovej hudby z Podpoľania so sólistami – spevákmi, 
inštrumentalistami). Záhrada Spoločenskéj dvorany Palace.  

� 13.7.2013 o 19.00 hod – Jadranka – (promenádny koncert šarmantnej 
speváčky balkánskych melódií) Kinosála Palace – vstup 3 €. 

� 14.7.2013 o 16.00 hod – Black Band – (promenádny koncert hudobnej 
skupiny z Prievidze pre všetky generácie). Záhrada spoločenskej dvorany 
Palace. 

� 16.7.2013 o 16.00 hod – Varenie halušiek s majstrami sveta (sprievodný 
program – vystúpenie Kanadských Slovákov – súbor Domovina). Areál 
kúpeľov Sliač. 

� 21.7.2013 o 16.00 hod – Soiré pri cimbale – (promenádny koncert na 
cigánsku nôtu). Záhrada Spoločenskej dvorany Palace. 

� 26.7.2013 o 19.00 hod – Pálenica Borisa Filana – (talk show, pri ktorej 
uvidíte ušami, hosť večera Oliver Filan). Kinosála Palace  – vstup 6 €. 

� 27.7.2013 od 18. – 22.00 hod – Sliačske Mokváne pri fontáne (večer pri 
dobrej hudbe a pri grilovaných špecialitách). Fontána – mesto Sliač stred. 

� 28.7.2013 o 16.00 hod – Maja Velšicová (vystúpenie kabaretnej umelkyne, 
speváčky a zabávačky). Záhrada spoločenskej dvorany Palace. 
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� 3.8.2013 od 20.00 hod – Summer Pool Party (jedinečný večer plný zábavy 
pod holým nebom a miešanými drinkami na kupku). Letné termálne 
kúpalisko Sliač. 

� 4.8.2013 od 16.00 hod – Music Art Band (koncert pozostávajúci zo známych 
evergreenov, šansónov a diel latinsko-amerických autorov). Záhrada 
Spoločenskej dvorany Palace. 

� 11.8.2013 od 16.00 hod – Selčianka (promenádny koncert dychovej hudby z 
Banskej Bystrice do tanca aj do spevu). Záhrada Spoločenskej dvorany 
Palace. 

� 16. a 17.8.2013 – Sliačske rockové leto (tradičný hudobný maratón 
rockových skupín pod holým nebom). Ihrisko Sliač. vstup 10 €. 

� 18.8.2013 od 16.00 hod – Hronsečania (hrajú a spievajú Hronsečania so 
známou speváčkou ľudových piesní Annou Šatanovou a ženskou speváckou 
skupinou Ratolesť z Hronseku). Záhrada Spoločenskej dvorany Palace. 

� 23.8.2013 od 18. do 22.00 hod – Pacipacifik (príjemný večer pri country 
hudbe a grilovaných špecialitách). Fontána – mesto Sliač stred. 

� 24.8.2013 od 11.00 hod – Vínna cesta (degustácia vín slovenských vinárov 
sprevádzaná Ludovou hudbou Kováčovcov asperievodný program. Areál 
Kúpeľov Sliač. 

� 25.8.2013 od 16.00 hod – Selčianka (promenádny koncert dychovej hudby z 
Banskej Bystrice do tanca aj spevu). Záhrada spološenskej dvorany Palace. 

� 28.8.2013 od 16.30 hod – Vojenská hudba ozbrojených síl SR v rámci osláv 
SNP – Záhrada spoločenskej dvorany Sliač. 

� 29.8.2013 – Deň hier (pre malých aj veľkých na sklonku leta v organizácii OZ 
FISH). Ihrisko pri Základnej škole Sliač. 

� 31.8. a 1.9.2013 – Medzinárodné letecké dni SIAF 2013 (strhujúci zážitok 
leteckej show a atrakcií na nebi aj na zemi). Letisko Tri duby Sliač. 

� 31.8.2013 od 19.00 hod – Lojzo (známa kapela v teplákovom kroji. Kinosála 
Palace. Vstup 9 €. 

Sprievodné akcie – v spoločenskej miestnosti Palace 

� 1. – 31.7.2013 – Ľudmila Moleková (výstava Pavučiny starých mám). 
� 1. – 31.8.2013 – Mace 13 v obrazoch (výstava Letisko Sliač Tri Duby). 

 

 Kino Hron slúžilo v roku 2013 výhradne na rôzne kultúrne, 

vzdelávacie a prezentačné podujatia a akcie. Premietanie filmových 

predstavení bolo ukončené v minulom roku. Od 1. apríla bola časť priestorov 

daná do prenájmu Spoločenstvu pána – kresťanská mládež.  

  

Mestská knižnica Sliač 

 MK Sliač sa v roku 2013 podarilo získať z Ministerstva kultúry SR dve 

dotácie na nákup kníh v celkovej výške 1 000 EUR a na nákup technického 
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vybavenia bezdrôtových čítačiek čiarových kódov spolu s laserovou 

tlačiarňou v celkovej sume 1 000 EUR. Knižnica začala už v roku 2006 

s realizáciou plnoautomatizovaného poskytovania knižnično-informačných 

služieb v systéme KIS MaSK. Získaním dotácie tak mohla dokončiť 

plnoautomatizáciu poskytovaných služieb pre kvalitnejšiu činnosť 

obyvateľom mesta. Realizovaním tohto zámeru sa knižnica zaradila medzi 

moderné typy knižníc, ktoré poskytujú svoje služby prostredníctvom 

moderných IT technológií. 

 Knižničný fond v roku 2013 obsahoval 15 794 kníh a 14 titulov 

periodík. Zakúpených bolo 475 nových kníh. Celkový počet vypožičaných 

knižných jednotiek bol 34 601 a 5 411 periodík. Knižnica registrovala spolu 

856 používateľov. 

 V uplynulom roku knižnica realizovala niekoľko podujatí s cieľom 

zvýšenia záujmu o knižnicu a čitateľstvo. Išlo najmä o: hromadné výpožičky 

pre deti materských škôl a školského klubu detí pri ZŠ, tematické čítanie pre 

materské školy a školský klub detí pri ZŠ, pasovanie prvákov za rytierov 

kníh, podujatia v rámci Týždňa slovenských knižníc, besedy so spisovateľmi 

(napr. historik P. Dvořák, spisovatelia – P. Urban, J. Pronská, M. Zákopčan), 

kvízy mimočítankového čítania pre ZŠ, besedy pre seniorov, počítačové kurzy 

pre seniorov, výstavy. V rámci celoslovenských projektov sa knižnica zapojila 

do: Noc s Andersenom, Hľadáme hrdinov v rozprávkach P. Dobšinského, Les 

ukrytý v knihe, Voľba kráľa detských čitateľov, Čítajme s Osmijankom, 

Maratón v hlasnom čítaní. 

Medzinárodné letecké dni SIAF 

 V dňoch 31. augusta – 1. septembra sa na letisku Sliač konali tradičné 

a divácky veľmi populárne letecké dni. Počas dvojdňového podujatia sa vo 

vzduchu a na zemi predstavila stovka lietadiel a 700 účastníkov zo 16-tich 

krajín. Podujatia sa v priebehu dní zúčastnilo cez 100 000 navštevníkov. 

Medzi divácky najatraktívnejšie patrili ukážky leteckého umenia španielskej 

akrobatickej skupiny Patrulla Águila, talianskeho Pioneer Team-u a 

ukrajinského stíhacieho lietadla SU-27 Flanker. Putovnú cenu za najlepšiu 

letovú ukážku MLD SIAF 2013, získal švédsky JAS 39 Gripen. Cenu veliteľa 
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Vzdušných síl Ozbrojených síl (OS) SR, udelenú za najlepšiu vojenskú letovú 

ukážku, si zo Sliača odnášal holandský F-16 Demo Team. Cena Slovenskej 

leteckej agentúry za najlepšiu letovú ukážku civilného a športového letectva 

tento rok patrila Martinovi Šonkovi na stroji Extra 300. Cenu letového 

riaditeľa MLD SIAF 2013 za technicky najprecíznejšie zvládnutú letovú 

ukážku udelili Romanovi Poláčekovi na lietadle L-39. Obdivovateľov 

historických lietadiel zaujali dynamické ukážky strojov z čias 1. a 2. svetovej 

vojny, napríklad Fokkerove stíhačky série E alebo dvojmiestne prieskumné 

stíhacie lietadlo Sopwith. Divácky záujem v rámci statických ukážok 

zaznamenalo izraelské prieskumné bezpilotné lietadlo Hermes 450, ktoré 

dokáže vo výškach päť až sedem km lietať nepretržite 24 hodín. 

Sobotňajší otvárací ceremoniál leteckých dní sa konal za účasti 

ministra obrany SR Martina Glváča a náčelníka generálneho štábu OS SR 

Petra Vojteka. Popoludní navštívil letisko aj prezident SR Ivan Gašparovič. 

Pri príležitosti 20. výročia vzniku OS SR a 20. výročia vzniku samostatnej 

armády Českej republiky sa úvod podujatia niesol v znamení spoločného 

preletu českých a slovenských strojov. 

 

         Indiánsky deň hier, rodiny a rekordov 

 Občianske združenie Rodinné centrum Pod prameňmi zorganizovalo 

v spolupráci s predstaviteľmi mesta, školy a dobrovoľníkov 12. októbra na 

ihrisku pri ZŠ Sliač Indiánsky deň. Vyše 220 detí, mnohé v indiánskych 

kostýmoch, zápolilo v ceste bojovníka, ktorá pozostávala z piatich disciplín 

(vrátane bludiska a lovu bizóna) a na jej konci čakala každého odmena. Pre 

každého tu boli pripravené rôzne ďalšie súťaže, skákanie na trampolíne 

a skákacom hrade, vozenie sa na koníkoch. Súčasťou bolo aj vystúpenie 

tanečnej skupiny Fresh Krupina, žiakov ZUŠ Sliač či divadelné predstavenie 

O psíčkovi a mačičke v podaní divadla Zelienka. Prekvapením bol cukríkový 

dážď, ktorý sa v niekoľkých prehánkach zosypal na deti.  

 Sliačske rockové leto 

 16. – 17. augusta 2013 sa uskutočnil 17. ročník festivalu Sliačske 

Rockové leto. Festivalový kolotoč odštartoval v piatok a v sobotu pokračoval 
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tanečný workshop v podaní Shorty Swing. Z programu:  

Oravia, Rockfor, Broken Rain, Rock Reunion, ZET4, Družina, Reconcern, 

NO-5, Pohoda, Stormclear, Dorian Gray, Sextit, Pink Floyd Revival, Sliačske 

Mokváne, Sense Of The Four. Pre najmladších boli pripravené rôzne aktivity, 

ako jazdenie na koňoch, prehliadka a ukážkové lety modelov lietadiel, 

maľovanie na tvár a ďalšie. Stanovanie bolo priamo v areáli festivalu, na 

školskom ihrisku ZŠ Andreja Sládkoviča Sliač. Vstupné bolo symbolických 5 

EUR.  

 

 

IX. Telovýchova a šport 
 

 Futbalový klub Slovan kúpele Sliač dosiahol v sezóne 2013/2014 

nasledovné výsledky: 

• Dospelí 
I. trieda – 7. miesto 

• Dorast 
III. liga skupina JUH -  4. miesto 

• Starší žiaci 
III. liga skupina “C” U15 -  7. miesto 

• Mladší žiaci 
III. liga skupina “C” U13 – 6. miesto 

20. júla sa v Kováčovej uskutočnil 19. ročník turnaja kúpeľných miest 

vo futbale dospelých. Sliačske mužstvo po minuloročnom druhom mieste 

tento rok turnaj vyhralo. Konečné poradie: 1. FK Slovan Kúpele Sliač, 2. TJ 

Prameň Kováčová, 3. FK 34 Ondrej – Brusno, 4. Turčianske Teplice. 

Začiatkom novembra 2013 sa hráč Bedmintonového klubu kúpele 

Sliač Erik Bartoš  zúčastnil celoslovenského  bedmintonového turnaja 

v Prešove. V kategórii 13-ročných hráčov sa umiestnil v dvojhre na 3. mieste 

a v štvorhre na  1.mieste. Simeon Suchý  sa zúčastnil  celoslovenského 

bedmintonového turnaja v Košiciach. V kategórii 11-ročných  hráčov sa v  

dvojhre umiestnil na 3. mieste a v štvorhre na 2. mieste.  Uvedené výsledky 

dosiahli hráči pod vedením trénera Ing. Jána Jurčiaka. 

4. mája 2013 sa v telocvični ZŠ uskutočnil už 3. ročník Majstrovstiev 

Sliača v stolnom tenise. Súťažilo spolu 12 hráčov, poradie na prvých troch 
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miestach: 1. R. Mochnacký (Sliač), 2. P. Gajdoš ml. (Sliač), 3. M. Račko 

(Zvolen). Dňa 21. decembra sa uskutočnil III. ročník Vianočného turnaja v 

štvorhrách občanov mesta Sliač v stolnom tenise. Dvojice boli zostavené 

ľubovoľne bez ohľadu na vek. Turnaja sa zúčastnilo 10 hráčov. Víťazstvo 

obhájili vlaňajší víťazi: 1. Kanát Ladislav/Mochnacký Rudolf, 2. Gajdoš 

Pavel/Vajs Igor, 3. Hamáry Štefan/Hamáry Tomáš, 4. Karniš 

Branislav/Štekláč Filip, 5. Karniš Robert/Klösel Marek. 

V dňoch 5. až 7. júla 2013 zorganizoval Tenisový klub Sliač 

celoštátny turnaj triedy „D“ starších žiakov v tenise. Využiť predĺžený víkend 

sa rozhodlo až 27 chlapcov z celého Slovenska. Zúčastnili sa ho aj všetci 

hráči Tenisového klubu Sliač v tejto vekovej kategórii a niektorým sa podarilo 

aj uspieť. Hráči Lukáš Kaňuščák a Ján Valent obsadili v štvorhre tretie 

miesto, Samuel Antalík obsadil v dvojhre tretie miesto a v štvorhre so svojím 

spoluhráčom prehrali až vo finále. Záver tenisovej sezóny na tenisových 

dvorcoch Sliač už tradične po 19-krát patril v dňoch 20. a 21. septembra 

turnaju štvorhier pre hráčov Tenisového klubu Sliač a obyvateľov mesta 

Sliač. Turnaja sa zúčastnilo 23 párov v 3 vekových kategóriách – do 20 

rokov, do 40 rokov a nad 40 rokov.  Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali 

dvojice: 

- do 20 rokov: bratia Adam a Samuel Antalíkovci, 

- do 40 rokov: otec a syn Ján Vajdička ml. a Ján Vajdička st., 

- nad 40 rokov: bratia Igor a Julo Gubánovci. 

Ceny víťazom odovzdal primátor mesta, ktorý sa turnaja zúčastnil aj ako 

hráč.  

 8. mája 2013 sa uskutočnil už 8. ročník Behu sliačskym chotárom. 

Rekordná účasť, viac ako 400 pretekárov na troch tratiach, len podčiarkla 

veľkú obľúbenosť tohto podujatia. Výsledky: 

- kategória muži do 39 rokov – 12 500 m/45,37 min. – Imrich Magyar 

(LOKO TRANS Slovakia s. r. o.), 

- kategória muži 50 – 59 rokov – 8 000 m/32,12 min. – Ľubomír Hrmo 

(Veolia Banská Bystrica), 
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- kategória rekreační bežci – 2 000 m/6,28 min. – Lukáš Muha 

(Atletický klub Žiar nad Honom). 

V októbri sa bežci Bežeckého klubu Sliač zúčastnili medzinárodných 

pretekov v Košiciach a najlepšie si počínal P. Barcík, ktorý vo svojej 

kategórii obsadil 16. miesto. 

Jednou z najväčších účastí vo svojej histórii sa môže pochváliť aj                  

22. ročník Prechodu Sliačskym Chotárom, ktorého sa zúčastnilo viac ako 

50 priaznivcov “bežiek” na trati 17 km.  

 

 

 

X. Duchovný a cirkevný život 
 

X. 1   Katolícka cirkev, Rímskokatolícky farský úrad Sliač 

 V roku 2013 bola v meste zriadená nová – Kaplnka sv. Vendelína, 

ktorú dal z vďačnosti za zlepšenie zdravia postaviť na vlastné náklady a pred 

svojimi hospodárskymi budovami na tzv. Ležiaku v Sliači pán Vladimír 

Belička starší. Posvätil ju 18. novembra 2013 za účasti štyroch kňazov a 

niektorých veriacich generálny vikár Mons.Thlic. Ing. Branislav Koppal MA., 

pri ktorej predniesol aj krátky príhovor. Príhovor predniesol aj farár Mgr. Ing. 

Pavel Geljen. 

 V Sliači – kúpeľoch sa nachádza aj historická Kaplnka sv. 

Hildegardy. Kaplnku dala postaviť v r. 1855 – v klasicistickom slohu v 

parku pod kúpeľmi v Rybároch (Sliači) rakúska arcikňažná Hildegarda, 

manželka rakúskeho arcikniežaťa Albrechta, ako prejav vďaky za zlepšenie 

svojho zdravotného stavu počas pobytu v sliačskych kúpeľoch. Arcikňažná 

Hildegarda bola nielen vzdelaná, ale aj veľmi nábožná žena. Zomrela mladá, 

len 39-ročná vo Viedni a je pochovaná v krypte kapucínskeho kostola. 

Kaplnku sv. Hildegardy posvätil biskup Štefan Moyses 1. júla 1855. 

Jej interiér v roku 1938 vyzdobil freskami známy slovenský maliar Jozef 

Hanula. Na strope sa tiež nachádzajú hodnotné maľby štyroch evanjelistov. 

Okrem hlavného nástenného oltárneho obrazu sv. Hildegardy, nad ktorým je 



Kronika                                                                                                                       mesta Sliač                                                                                            
 
 

2013 © Mgr. Róbert Borbély, PhD. 
 
 

42

obraz Najsvätejšej Trojice, sa tu nachádza obraz Ukrižovaného od 

neznámeho autora a obraz Kristus v Emauzoch od D. Bőhma zo začiatku 20. 

storočia. Vo vežičke kaplnky je umiestnený menší zvon. 

Kaplnka sv. Hildegardy bola rozšírená a vymaľovaná počas pôsobenia farára 

Antona Šaláta. Počas druhej svetovej vojny na konci zimy 1944 a začiatkom 

jari 1945 pri prechode frontu bola kaplnka čiastočne poškodená. V tej dobe 

sa konali bohoslužby v jednej miestnosti kúrie Thuránskych, nachádzajúcej 

sa na konci Kúpeľnej ulice, ktorá taktiež utrpela vojnovými udalosťami a 

ktorú po vojne opravili. V povojnových rokoch bola kaplnka viackrát 

opravovaná a upravovaná, najmä pričinením farárov Alojza Gocníka a Jozefa 

Kanianskeho. V kaplnke sa počas jej existencie konali nielen sv. omše, ale aj 

krsty, sobáše, pohrebné obrady a iné pobožnosti. Sväté omše a pobožnosti 

vykonávali nielen kňazi hájnickej (sliačskej) farnosti, ale aj kňazi, ktorí prišli 

na liečenie. Z významných osobností, ktorí tu slúžili sväté omše, treba 

spomenúť Andreja Hlinku, Dr. Jozefa Tisa, biskupa Dr. Eduarda Nesceia, 

Juraja Macáka, biskupa Eduarda Kojnoka a iných. 

Svätú Hildegardu si veriaci každoročne v tejto kaplnke pripomínajú a 

uctievajú pri svätej omši vždy 17. septembra.  

 

X. 2   Evanjelická cirkev, fília Sliač 

 V roku 2013 si evanjelici na Sliači a v Sampore pripomenuli dvojité 

jubileum. V decembri 2013 je to už 20 rokov od nastúpenia p.farárky Anny 

Jakušovej. Do cirkevného zboru, ktorý združuje 7 fílií a jednu diasporu, 

vstúpila dňa 20. decembra 1993, vtedy ešte ako kaplánka. Predpoveď jej 

pôsobenia minimálne 20 rokov v zbore, sa splnila. Vďaka úsiliu farárky je 

cirkevný zbor neustále živý a v mnohom úspešný. Svedčí o tom bohatá 

duchovná činnosť. Vo veľkej miere sa venuje deťom, dorastu i mládeži počas 

celého roka. Najmä v prázdninovom období organizuje letné biblické tábory, 

kde rozširuje ich duchový obzor a podporuje rozvoj telesnej zdatnosti. Popri 

všetkých povinnostiach kňaza sa venuje aj činnosti spevokolu. Ten s jej 

pričinením pôsobí a zlučuje členov z fílií už 18 rokov. Okrem toho zastupuje 

evanjelickú cirkev vo vyšších orgánoch. V rámci pôsobenia Riadiacej 
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skupiny, ktorá má 33 členov a na starosti chrámy zapísané do Zoznamu 

svetového dedičstva kultúrnych a prírodných pamiatok UNESCO, bola 

zvolená do medzirezortnej komisie MK SR s úlohou tlmočiť požiadavky 

zástupcom zainteresovaných ministerstiev.  

V tomto roku je to práve 5  rokov, keď komisia v kanadskom Quebecu 

zapísala do Zoznamu UNESCO drevené kostoly rímskokatolícke, východného 

obradu a evanjelické pod spoločným názvom „Drevené chrámy v slovenskej 

časti Karpatského oblúka“ – v Hervartove a Tvrdošíne, evanjelické artikulárne 

kostoly v Kežmarku, Leštinách a Hronseku (kostol a zvonica) a kostoly 

východného obradu v Bodružali, Ladomírovej a Ruskej Bystrej. Výročie zápisu 

do Zoznamu UNESCO si pripomenula Riadiaca skupina v drevenom 

kostolíku v Tvrdošíne na ekumenických službách Božích, kde sa stretla na 

tohtoročnom zasadnutí. Drevený artikulárny kostol v Hronseku je tiež 

jedným zo „Siedmich divov BBSK“ a držiteľom ocenenia Ministerstva kultúry 

SR „Kultúrna pamiatka roka 2009“. V súčasnosti sa skončila oprava fasády 

pamätnej fary v Hronseku s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a 

postupne, z pravidelných zbierok členov evanjelickej a. v. cirkvi i od 

návštevníkov kostola, sa zveľaďuje každá stavba zboru. K týmto patrí okrem 

pamätnej fary v Hronseku, sliačskeho kostola, hájnickej zvonice, samporskej 

modlitebne aj bývalá veľkolúcka škola. Tiež hronsecký kostol so zvonicou a 

snaha o čistotu a poriadok v ich okolí. Vďaka zápisu kostola a zvonice do 

Zoznamu UNESCO návštevnosť kostola stúpla a ročne ho navštívi cca                   

10 000 turistov. Zahraniční z 37 štátov tvoria polovicu. V prvom polroku bolo 

evidovaných 5 320 návštev, z toho najviac sú Česi, potom Francúzi, Maďari, 

Nemci, ale aj z Číny, USA, Kanady, Austrálie, Argentíny, atď.  

Pri príležitosti 20-ročného pôsobenia Mgr. Jakušovej v cirkevnom 

zbore jej členovia cirkevného zboru poďakovali za mnoho vykonanej práce –  

za pracovitosť, skromnosť, úprimnosť, obetavosť a strádanie, ktoré je 

sprievodným znakom množstva aktivít, ktoré koná pre cirkev a miestne 

komunity v Hronseku a vo fíliách Sliač, Veľká Lúka, Sampor, Lukavica, 

Vlkanová a Sielnica. Poďakovanie jej patrí aj za starostlivosť o mladých a 

starých, za duchovnú i hospodársku starostlivosť o cirkevný zbor.  
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X. 3   Kláštor Premenenia pána v Sampore (Sliač) 

Kláštor Premenenia Pána v Sampore je novým kláštorom, ktorého 

výstavba začala v októbri 2006. Prvá etapa výstavby bola ukončená 24. mája 

2010 posvätením kláštorného chrámu Premenenia Pána. V roku 2013 začali 

prvé stavebné práce na druhej etape výstavby.  

 Pokračovanie výstavby si vyžiadal najmä rastúci počet členov 

spoločenstva, ktorí obsadili všetky cely v klauzúrnom priestore domu hostí. 

Najdôležitejším stavebným objektom druhej etapy je klauzúrna 

budova kláštora. Nová budova umožní uvoľnenie dočasných klauzúrnych 

priestorov v dome hostí a tým sa zväčší kapacita existujúceho domu hostí a 

umožní lepšia organizácia, vytvorenie priestorov knižnice pre hostí a tiež 

zabezpečia ďalšie priestory pre mníšske spoločenstvo. Celková ubytovacia 

kapacita stúpne na 25 izieb a 48 lôžok. Projekt Domu chleba je určený 

najmä pre hostí kláštora. V hornom podlaží domu, nachádzajúcom sa na 

úrovni vnútornej komunikácie, sa bude nachádzať malá pekáreň a predajňa 

devocionálií. V zastrešenom priestore Domu chleba bude možné tiež 

poskytnúť občerstvenie a posedenie pre návštevníkov. Hospodárske 

objekty umožnia ďalšie rozvinutie poľnohospodárskej činnosti na pozemku 

kláštora. Farma je komplexným objektom s ustajnením zvierat, uskladnením 

krmiva a základným spracovaním produktov. Objekt bude jednopodlažný so 

strechou, ktorá sa bude využívať na skladovanie sena a slamy. 

Ďalšie sakrálne objekty poslúžia pre mníchov i hostí.  
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XI. Počasie a jeho osobitosti 
 

 Klimatické údaje za rok 2013 pre mesto Sliač a okolie: 
  

 

 

 V priebehu teplotne mimoriadne nadnormálneho leta sa vyskytli tri 

vlny horúčav. Prvá sa vyskytla v dňoch 16. – 23. júna 2013, kedy výbežok 

azorskej anticyklóny putoval cez západnú a strednú Európu ďalej na východ, 
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pričom stredná Európa a Balkán sa ocitli na jej zadnej strane v mimoriadne 

teplom vzduchu, ktorý prúdil do karpatskej oblasti zo severnej Afriky. 

Horúčavy vrcholili 19. júna, kedy bolo najteplejšie na Sliači (35,8 °C). Išlo o 

najteplejší 19. jún na území Slovenska od začiatku pozorovaní. Zrážky v lete 

boli zaznamenané mimoriadne podnormálne až extrémne nízke mesačné 

úhrny zrážok od začiatku pozorovaní.  
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Zoznam organizácií a osobností v meste Sliač, ktoré spolupracovali 

pri tvorbe kroniky mesta za kalendárny rok 2013: 

 

Mestský úrad v Sliači  

- Ing. Jozef Žabka, prednosta mestského úradu  

- Mgr. Ľuboslava Bieliková, zástupkyňa primátora 

- www.sliac.sk 

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. Katarína Krutá, riaditeľka školy 

Základná umelecká škola v Sliači  

- PaedDr. Alica Hancková, PhD., riaditeľka školy  

Materská škola, ul. Pionierska 

- Mgr. Ingrid Majerová, riaditeľka školy 

Materská škola,Ul. J. Cikkera 

- webová stránka školy 

Mestské kultúrne stredisko Sliač 

- p.Renáta Šeniglová, 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 

- p. Ž. Slancová, zbor. dozorkyňa 
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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 

- Mestské Novinky (Sliač) 

- spravodajské internetové portály 

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

 

V Sliači dňa 4. februára 2016. 

                                                             

 

Všetky práva vyhradené ! 

                                                                         © Mgr. Róbert Borbély, PhD.   

                                                                         kronikár mesta Sliač                                          
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