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Informačný št vrťročník pre oby vateľov mestA  slIAČMESTO SLIAČ

Symbolickým začiatkom tohto 
čarovného obdobia je prvá 
adventná nedeľa. Tento rok sa 
adventné obdobie začalo 28. 
novembra.

keď sa povie 4 týždne do via-
noc, predstavíme si hlavne ho-
rúčkovité prípravy a nákupy via-
nočných darčekov. advent má 
však úplne iný účel. Je to obdobie 
pokoja, rozjímania, dobročinnosti 
a upokojenia. Dĺžku adventného 
obdobia vymedzujú 4 adventné 
nedele.

typickým symbolom adventu je 
adventný veniec, ktorý má 4 svieč-
ky a každú adventnú nedeľu sa 
postupne zapaľuje jedna sviečka 
za druhou. prvá sviečka je sviečka 
nádeje, druhá reprezentuje lásku, 
tretia radosť a štvrtá mier a pokoj. 
tri sviečky by mali byť modré ale-
bo fialové a jedna ružová. fialová 
farba symbolizuje upokojenie 
a pokánie. ružová je zase farbou 
radosti a šťastia.

Začalo adventné obdobie
Zapálili sme na svojich ad-

ventných vencoch prvú advent-
nú sviecu. adventnú sviecu sme 
spolu s pani farárkou zapálili aj na 
veľkom adventnom venci na ná-
mestí. Zapálili sme prvú adventnú 
sviecu, sviecu nádeje. 

Želám vám aby svetlo z tejto 
sviece prinieslo do všetkých do-
mácností a do rodín v našom mes-
te pokoj, zdravie a predovšetkým 
spolupatričnosť, ktorá je v dnešnej 
dobe tak veľmi dôležitá.

Želám vám, aby plameň nádeje 
nikdy vo vašich životoch nevyha-
sol a aby nás na každom kroku 
sprevádzali plamene mieru, viery 
a lásky.

Ľubica Balgová, 
vaša primátorka

Začal sa advent. Do Vianoc zostáva menej ako mesiac.
Prípravy na najkrajšie sviatky v roku sa môžu začať

byť rodičom je veľká radosť, 
pocit naplnenia a zároveň ne-
ustála výzva. príchod dieťaťa na-
vždy zmení náš život v každom 
ohľade a postaví nás do novej 
životnej role. Začíname si tvo-
riť doživotný vzťah lásky s tou 
malou nepoznanou osôbkou. 
Sme hrdí na svoje dieťa a záro-
veň vnímame riziká, ktoré ich 
čakajú lebo dnešný svet prináša 
aj deťom do cesty veľa problé-
mov, komplikovaných situácií 
a nerozuzlených vzťahov. Chvíle 
strávené s deťmi patria medzi 
tie najvzácnejšie chvíle rodičov 
a starých rodičov. aj v našom 
meste sa tešíme z tých najmen-
ších. v období od 1.1. 2021 do 
30.11.2021 pribudlo 28 „malých“ 
Sliačanov, ktorých sme uvítali do 
života, čím sa z nich stali občania 
občanov mesta.

Každoročne privítame tých najmenších
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Október ... mesiac, počas kto-
rého si každoročne pripomí-
name, že medzi nami žijú naši 
najstarší, naše babičky, babky, 
starké, ale aj deduškovia, 
dedkovia, starkí.... nenápadní, 
vzácni a krásni ľudia. Krásni 
vďaka svojej múdrosti, ochote 
a postojom. Ľudia, ktorí pre 
nás urobili veľa svojou prácou, 
postojom k životu, či prístu-
pom k práci.

prejavujme im úctu, pretože 
nám ešte vždy majú čo dať. člo-
vek sa učí celý život. a najlepším 
učiteľom sú jeho najbližší. rodina. 
rodičia či starí rodičia. nikdy na 
nich nesmieme zabudnúť. nikdy. 
a nepripomínať si ich iba v jeden 
deň alebo v jeden mesiac, ale kaž-
dý deň v roku.

"ten, kto nepozná minulosť, 

nechápe prítomnosť a netuší, aká 
bude budúcnosť."

Generácie sa striedajú s generá-
ciami a ich vzájomný vzťah je zákla-
dom života v spoločnosti. vytváraj-
me ju teda na svoj obraz. Sedieť 
pri jednom stole, mladí so starými, 
to je tá najprirodzenejšia vec na 
svete. nezabúdajme na tých, ktorí 
nám vytvorili podmienky na život, 
ktorí nás vychovali, na ľudí starších 
ako my. pretože úcta k starším je 
prirodzená vlastnosť každého vy-
chovaného človeka. Úcta k starším 
nech je samozrejmosťou či už v ro-
dine, na pracovisku, v dopravných 
prostriedkoch, jednoducho všade.

"kto sa naučí vážiť si šediny, ne-

musí sa báť, že ostane v starobe 
nepovšimnutý… "

pri tejto príležitosti sme každo-
ročne pozývali seniorov na „najkraj-
šie chvíle so starými rodičmi“ aby 
sme im spríjemnili ich jeseň života 
a zaželali aj veľa pekných chvíľ strá-
vených s rodinou a priateľmi, veľa 
radosti, šťastia, porozumenia a pev-
né zdravie. no bohužiaľ, už druhý 
rok nám to korona nedovolila, a tak 
všetci seniori dostali aspoň prianie 
od primátorky, aby vedeli, že ani 
v takýchto zvláštnych a ťažkých ča-
soch na nich nezabúdame. tiež sme 
pozývali jubilantov do Sobášnej 
siene, kde sme im odovzdávali malé 
darčeky a strávili s nimi niekoľko 
príjemných chvíľ. keďže to teraz pre 
lockdown nie je možné, každému 
jubilantovi nad 80 rokov sa budem 
snažiť osobne doručiť personifikova-
né blahoželanie a malú pozornosť. 

Jeden z mesiacov v roku patrí seniorom

v našom meste sme v niekto-
rých veciach niekoľko krokov do-
predu ... aj v spôsobe triedenia 
odpadu. niektoré samosprávy 
len teraz zavádzajú spoločný zber 
plastov, tetrapakov a kovov, vý-
voz papiera a skla priamo z pred 
rodinných domov. na Sliači to už 
je samozrejmosťou. nie vždy sme 
si však istý aký odpad kam patrí 
a preto sme všetky polopodzem-
né kontajnery okrem označenia, 
čo do nich patrí opatrili aj Qr kód-
mi, načítaním, ktorých sa dosta-
nete k detailnejším informáciám 
o správnom triedení odpadu. ve-
ríme, že aj takto prispejeme k do-
statočnej informovanosti občanov 
v problematike odpadov.

Eva Výbohová

Úvodom

Jeseň sa pomaly končí. no-
vember sa prehupol do de-
cembra, a to je neklamným 
znamením, že aj rok 2021 sa 
míľovými krokmi blíži do cie-
ľa. Za chvíľu budeme bilanco-
vať, hodnotiť a dávať si nové 
predsavzatia. kým prekročíme 
prah nového roka 2022, ešte 
treba čo-to urobiť. každý z nás 
si dal na začiatku roka niekoľko 
predsavzatí a chcel, aby sa nám 
splnili plány a aj tie najtajnej-
šie sny. ak ste si plnenie snov 
a plánov odložili na neskôr, je 
najvyšší čas, koniec roka sa ne-
odvratne blíži. 

aj my plníme svoje pred-
savzatia a po dlhšej odmlke 
vám prinášame mestské novin-
ky. tak ako predtým vám v nich 
budeme prinášať informácie 
o dianí v meste, o bezpečnosti, 
o kultúrnych a spoločenských 
podujatiach, o našich školách, 
o organizáciách, proste o všet-
kom zaujímavom. novinky 
poskytnú priestor aj pre vašu 
reklamu. verím, že si každý 
nájdete v mestských novin-
kách niečo zaujímavé a že sa 
opäť stanú súčasťou vašich do-
mácností.

Ľubica Balgová

v roku 2013 podala spoločnosť 
Inžinierske a energetické stavby ža-
lobu na mesto Sliač a žiadali uhra-
diť sumu 1.748.369,22 € ako škodu, 
ktorá mala tejto spoločnosti vznik-
núť z neplatnej nájomnej zmluvy, 
pričom neplatnosť malo výlučne 
zapríčiniť mesto Sliač. v roku 2014 
kúpila pohľadávku spoločnosť fDC 
z turčianskych teplíc. po viacerých 
súdnych pojednávaniach dospel 
25.09.2019 súd k verdiktu a rozsud-
kom 18Cb/49/2015 zaviazal mesto 
Sliač zaplatiť žalobcovi sumu 56 
600 € a žalobca má uhradiť 94% 
trovy konania. proti rozsudku sa 
mesto Sliač aj žalobca odvolali. 

právoplatným rozsudkom 
41Cob/3/2020 zo dňa 28.07.2021 

krajský súd v banskej bystrici po-
tvrdil rozsudok okresného súdu vo 
Zvolene č. 18Cb/49/2015 zo dňa 
25.09.2019, ktorým bolo mesto 
Sliač, ako žalované, zaviazané 
zaplatiť žalobcovi sumu 56 600 
€ s príslušenstvom. Súd priznal 
žalobcovi len náhradu nákladov 
vynaložených na obstaranie ko-
nečných odovzdávacích staníc 
a projektu na ich osadenie. Ža-
lobný nárok žalobcu na náhradu 
ušlého zisku vo výške 960 000 € 
za zmarenú investíciu bol v plnom 
rozsahu právoplatne zamietnutý. 
Len pre informáciu prvotný žalob-
ný návrh na náhradu ušlého zisku 
si žalobca uplatňoval vo výške cca 
3,0 mil. €. ale súčasne krajský súd 

vo výroku rozhodnutia potvrdil vý-
rok rozsudku, ktorým rozhodol, že 
žalobca je povinný zaplatiť mestu 
Sliač 94 % trov konania do 3 dní po 
právoplatnosti uznesenia, ktorým 
bude rozhodnuté o výške trov ko-
nania. 

museli sme nájsť riešene aby 
nebola ohrozená finančná sta-
bilita rozpočtu mesta v predvia-
nočnom období a súčasne, aby 
úspešne uplatnilo svoje právo na 
náhradu 94 % vynaložených trov 
konania. Z tohto dôvodu mestské 
zastupiteľstvo v Sliači na svojom 
25. zasadnutí Uznesením číslo 
546/2021schválilo započítanie po-
hľadávok spoločnosti fDC, s.r.o., 
Ičo 47945028, so sídlom Sady 

pod Dedovcom 1874/35, 914 
51 trenčianske teplice, zapísaná 
v obchodnom registri okresného 
súdu trenčín, oddiel Sro, vložka č. 
30985/r, v sume 56.600,00 € s prí-
slušenstvom s pohľadávkou mesta 
Sliač voči uvedenej spoločnosti z ti-
tulu trov konania spore vedenom 
na okresnom súde Zvolen pod sp. 
zn. 18Cb/49/2015 v rozsahu, v kto-
rom sa pohľadávky kryjú.

Dovolím si vysloviť nádej, že sa 
nám v blízkej budúcnosti podarí 
definitívne a úspešne ukončiť ten-
to vleklý a rozpočet mesta ohrozu-
júci súdny spor. 

ak sa nám to podarí, nebude 
mesto Sliač účastníkom žiadnych 
súdnych sporov. 

Definitívne ukončenie dlhotrvajúceho súdneho sporu z minulosti je na dosah...

Označenie nádob na triedený zber
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podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211 
z roku 2010 o slobodnom prístupe 
k informáciám mesto je povinnou 
osobou, ktorej zákon zveruje prá-
vomoc rozhodovať o právach a po-
vinnostiach fyzických osôb alebo 
právnických osôb v oblasti verejnej 
správy, a to iba v rozsahu tejto ich 
rozhodovacej činnosti. Citovaný 
zákon upravuje správne konanie 
o sprístupnenie požadovaných in-
formácií ako dvojstupňový proces. 
mestský úrad, koná v správnom ko-
naní o právach, právom chránených 
záujmoch a povinnostiach fyzických 
a právnických osôb ako prvostupňo-
vý orgán štátnej správy. odvolacím 
orgánom podľa § 19 zákona je pri-
mátor mesta. 

v posledných dvoch rokoch ide 
v každodennej praxi o veľmi frek-
ventovanú a oprávnenými osobami 
využívanú agendu. na úvod trochu 
štatistiky. v roku 2020 mesto, ako 
povinná osoba podľa zákona, prijalo 
a registrovalo 68 žiadostí o sprístup-
nenie informácií. Žiadostiam vyho-
velo a požadované informácie čias-
točne alebo úplne sprístupnilo v 66 
prípadoch. v tomto roku (zatiaľ) „len“ 
18 žiadostí úplne alebo čiastočne 
sprístupnených. v ostatných prípa-
doch mesto požadované informácie 
nesprístupnilo či už preto, že nimi 
reálne z výkonu štátnej správy alebo 
samosprávnych činností nedispono-
valo alebo nebolo povinné požado-
vané informácie sprístupniť, pretože 
nepodliehali režimu povinného 
zverejňovania a následne sprístup-
nenia. Žiadatelia podali odvolanie 
voči prvostupňovým rozhodnutiam 
len v dvoch prípadoch. prvostupňo-
vé rozhodnutia týmito odvolaniami 
napadnuté boli v odvolacom konaní 
druhostupňovým orgánom odmiet-
nuté a prvostupňové rozhodnutia 
potvrdené ako zákonné. ani jedno 
z rozhodnutí nebolo následne žiada-
teľmi napadnuté správnou žalobou 
na príslušnom súde. 

v dvoch prípadoch žiadatelia ne-
využili riadne opravné prostriedky, 
ktoré im zákon o slobode informá-
cií poskytuje a svoju nespokojnosť 
s rozhodnutím vyjadrili tým, že po-
dali návrhy na okresný úrad na za-
čatie priestupkového konania voči 
za mesto konajúcim zodpovedným 
osobám, za porušenie ich práva na 
slobodný prístup k informáciám 
resp. za údajne vedome podané 
neúplné a nepravdivé informácie. 
oba návrhy boli prvostupňovým 
orgánom, a aj odvolacím orgánom 

zamietnuté ako nedôvodné s tým, 
že žiadatelia nevyužili zákonné mož-
nosti na zrušenie rozhodnutí a za 
mesto konajúce zodpovedné osoby 
neporušili zákon.

v správnom konaní a rozhodova-
ní o žiadostiach mesto uplatňuje tzv. 
mäkkú politiku sprístupňovania. re-
gistruje a koná aj o žiadostiach, ktoré 
nie sú dokladovo perfektné tak ako 
to požaduje zákon o slobode infor-
mácií. Informácie, pokiaľ nimi reálne 
z výkonu štátnej správy alebo samo-
správnych činností disponuje, po 
zákonnej anonymizácii osobných 
údajov dotknutých osôb sprístup-
ňuje. rozhodovalo napr. aj o elek-
tronickom odvolaní, ktoré nebolo 
následne autorizované v súlade so 
zákonom vlastnoručným podpisom 
žiadateľa.

toto právo na informácie využíva-
jú predovšetkým obyvatelia mesta 
Sliač. v ojedinelých prípadoch zá-
stupné fyzické osoby z anonymných 
e-mailových adries. Z celkom regis-
trovaných 86 žiadostí 70 má sliačsky 
domicil. 

tématicky žiadatelia, najmä so 
sliačskym domicilom, požadovali 
informácie o účelovom použití roz-
počtu mesta, dodržiavaní rozpočto-
vej disciplíny a kompetencií v rámci 
deľby práce medzi samosprávnymi 
orgánmi mesta vedením mesta, pla-
tov a odmien vedúcich zamestnan-
cov školských a predškolských za-
riadení, preukázaní aktivít mesta pri 
riešení lokálnych problémov v záso-
bovaní pitnou vodou na mlynskej 
a továrenskej ulici, o forme spolu-
práce mestského úradu s niektorými 
v sliačskych pomeroch „toxickými“ 
osobami, o finančnom krytí a za-
bezpečení rekonštrukcie kina Hron, 
efektívnom vynakladaní finančných 
prostriedkov, o zostatkoch finanč-
ných prostriedkov na jednotlivých 
účtoch mesta, o používaní služob-
ných motorových vozidiel, parko-
vacej politike mesta, o zákonnosti 
postupu pri prijímaní všeobecne 
záväzných nariadení mesta a pod. 
Sprístupňovali sme aj územnoplá-
novacie informácie o vybraných čas-
tiach územného plánu mesta.

Spoločné pre väčšinu týchto 
žiadostí je, že sú od malej skupiny 
obyvateľov mesta, ktorá týmto spô-
sobom “kontroluje“ vedenie mesta.

Žiadatelia z externého mimo sliač-
skeho prostredia žiadali sprístupniť 
napr. informácie o nákladoch mesta 
na sliačsku mestskú nepravidelnú 
dopravu, o vydávaní mestských 

novín, o úprave prevádzky hracích 
automatov, počte obetí pandémie 
CovID – 19, o majetkových prizna-
niach všetkých primátorov mesta od 
roku 2004, o organizačnej štruktúre 
mestského úradu, o voľbe hlavného 
kontrolóra mesta.

výkon štátnej správy na úseku 
zákona o slobode informácií je aj 
predmetom tématickej kontroly 
agendy zákona o slobode infor-
mácií okresnou prokuratúrou vo 
Zvolene. prokuratúra mesto listom 
pd 187/21/6611-3 informovala, že 
vykonáva previerku zákonnosti 
v postupe a rozhodovaní orgánov 
samosprávy ako povinných osôb 
podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. 
a vyzvala na poskytnutie súčinnos-
ti. mesto na jej žiadosť predložilo 
kompletnú spisovú dokumentáciu 
žiadostí a rozhodnutí od 1.1.2020 až 
do 15.10.2021. prokuratúra si vybra-
la 20 žiadostí. kontrola zatiaľ nie je 
ukončená. Už predtým však proku-
ratúra upozornila mesto, že nakoľko 
sa pri sprístupňovaní žiadostí koná 
o právach, povinnostiach a právom 
chránených záujmoch fyzických 
a právnických osôb prenesený vý-

kon štátnej správy nepodlieha kon-
trolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta.

Do agendy preneseného výkonu 
štátnej správy je možné zaradiť aj 
vybavovanie sťažností a podnetov 
občanov, ktoré podliehajú režimu 
zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 
od 1.1.2019 do 9.2.2021 mestu ne-
bola doručená ani jednu sťažnosť 
fyzických alebo právnických osôb 
v režime zákona o sťažnostiach. 
v uvedenom období registrujeme 3 
podania, síce označené ako sťažnosť, 
ale podľa svojho obsahu boli riešené 
v režime iných právnych predpisov 
(§5 obč. zák.). nie podľa zákona 
o sťažnostiach. v roku 2021 sme 
zaregistrovali 2 sťažnosti občana 
z obce Sielnica na postup príslušní-
kov mestskej polície pri vybavovaní 
priestupku proti pravidlám cestnej 
premávky resp. na nevybavenie jeho 
sťažnosti v zákonnej lehote. Jednu 
sťažnosť (nevybavenie v lehote) sme 
uzavreli ako opodstatnenú. Druhú, 
na postup príslušníkov, ako neopod-
statnenú. 

JUDr. Branislav Petroch, 
právnik mesta Sliač

Prenesený výkon štátnej správy na úseku práva
občanov na slobodný prístup k informáciám
a na úseku zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
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.... nechce sa prispôsobiť, 
mutuje, spôsobuje zdravotné 
komplikácie, ekonomický 
kolaps, psychickú záťaž, 
sociálnu nestabilitu, odlúče-
nie a vyvoláva obavy o ďalšiu 
existenciu .... 

Čo je COVID-19?
CovID-19 je infekčné ocho-

renie, vyvolané koronavírusom 
SarS-Cov-2. CovID-19 postihuje 
najmä dýchací systém, v ťažkých 
prípadoch vyvoláva ťažký zápal 
pľúc a môže viesť až k úmrtiu pa-
cienta. najväčšia hrozba nového 
SarS-Cov-2 spočíva v tom, že sa 
šíri vzdušnou cestou (kvapôčko-
vou nákazou) pri kašli, kýchaní 
a rozprávaní a že ho môžu prená-
šať aj také infikované osoby, ktoré 
nemajú žiadne alebo len veľmi 
mierne vonkajšie prejavy ocho-
renia. ohrozuje osoby, ktoré sú 
v blízkom alebo dlhšie trvajúcom 
kontakte. 

 

Odkiaľ prišiel COVID-19?
prvýkrát bol identifikovaný 

u pacientov so závažným respirač-
ným ochorením v decembri roku 
2019 v čínskom meste Wu-chan.

Aké sú príznaky COVID-19?
• horúčka nad 38°C
• kašeľ
• sťažené dýchanie
• bolesť svalov
• bolesť hlavy
• únava, malátnosť
• strata čuchu a chuti

príznaky sa môžu prejaviť ako
•  mierne (kašeľ, zvýšená teplota)
•  závažné (vysoká horúčka, dusivý 

kašeľ, hnačka, bolesti svalov)
•  až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie 

obličiek, ktoré sa môžu končiť smr-
ťou

vo väčšine prípadov je priebeh 
ochorenia len mierny. ťažkým 
priebehom ochorenia sú najviac 
ohrození starší ľudia (65+), ľudia 
s pridruženými chronickými cho-
robami a s oslabenou imunitou.

Čo robiť, keď môj výsledok 
testu na COVID-19 je pozitívny?
•  Po pozitívnom PCR teste dodržia-

vajte karanténu (pozitívny anti-
génový test antigénový test si ne-
chajte potvrdiť PCR).

•  Kontaktujte všeobecného lekára 

pri pozitívnom teste PCR/Ag test 
bez ohľadu či ste bez príznakov 
alebo už máte ťažkosti.

•  Píšte si poznámky o svojom zdra-
votnom stave, pre lekára prípadne 
RZP.

•  Pravidelne si merajte teplotu 2 x 
denne.

•  Merajte si tlak a pulz (2x denne) 
a saturáciu (2-3 x denne, najmä 
rizikové skupiny).

•  Majte pripravený zoznam užíva-
ných liekov – pre prípad hospita-
lizácie.

•  Pravidelne vetrajte.
•  Hovorte o svojom zdravotnom 

stave.

•  Prípadné zhoršenie zdravotného 
stavu konzultujte s lekárom prí-
padne volajte 112 (155).

osoba pozitívna na ochorenie 
je osoba, ktorej bol oznámený 
pozitívny výsledok testu, a to od 
momentu oznámenia pozitívne-
ho výsledku testu do momen-
tu ukončenia izolácie. Izolácia 
trvá po dobu 10 dní od dátumu 
odobratia vzorky biologického 
materiálu s pozitívnym výsled-
kom, pokiaľ sa počas posledných 
troch dní tejto doby u osoby ne-
vyskytol ani jeden z klinických prí-
znakov ochorenia. pokiaľ sa počas 
posledných troch dní z doby 10 
dní vyskytol u osoby akýkoľvek 
z klinických príznakov ochorenia, 
izolácia sa ukončuje až momen-
tom, kedy posúdi osobu pozitívnu 
na ochorenie jej všeobecný lekár, 
ako spôsobilú ukončiť izoláciu.

Čo ďalej?
Stále máme nádej, že opatrenia, 

ktoré robia vlády po celom sve-
te budú účinné a podarí sa nám 
spoločne dostať „do normálu“. 
ale aby boli opatrenia účinné je 
potrebné ich dodržiavať. na začia-
tok by sme mali oprášiť základné 
hygienické návyky, ktoré nás učili 
už v škôlke - pravidelne si umývať 
ruky mydlom, zakrývať si ústa pri 
kašli a kýchaní a potom k nim pri-
dať tie novšie návyky – dodržiavať 
odstup od chorých, často si dez-
infikovať ruky, kľučky, stoly a mo-
bily, nepoužívať spoločné uteráky 
a vyhýbať sa miestam s vysokou 
koncentráciou ľudí. ani dodržiava-
ním všetkých pokynov a nariadení 
sa už asi korony úplne nezbavíme, 
ale musíme veriť, že CovID-19 sa 
čoskoro stane bežnou chorobou 
ako nádcha, chrípka či angína.

Zdroj: https://korona.gov.sk/ 

Už skoro 2 roky o ňom vieme a predsa
sme sa s ním ešte nenaučili žiť...

ČO MUSÍTE VEDIEŤ  
O COVID-19

1. Pitie horúcej vody

Pred ochorením COVID-19 neochráni: 

2. Nosové kvapky a kloktanie

3. Fajčenie 

4. Pitie alkoholu

5. Cesnak 

6. Antibiotiká

1. Časté a dôkladné umývanie rúk

Prevencia pred ochorením COVID-19:

2. Nosenie rúška

3. Používanie jednorazových papierových vreckoviek, 
ktoré po použití zahodíte do koša

4. Vyhýbanie sa blízkemu kontaktu  
ľuďom s príznakmi nádchy alebo 
chrípky, dodržiavanie minimálne 
dvojmetrovej vzdialenosti od  
každého, kto kýcha alebo kašle

5. Vyhýbanie sa miestam s vyššou  
koncentráciou ľudí

6. Pravidelná dezinfekcia povrchov, 
pracovných plôch a pomôcok  
v domácnosti i na pracovisku

Dodržiavajte 
hygienické  
pravidlá  
v maximálne 
možnej miere,  
chráňte seba 
i ostatných.

Prípravky 
s chlórom  
sú určené na  
dezin�kovanie 
povrchov!

Nepoužívajte 
na umývanie 
rúk chlór! 

90 DNÍ

NÚDZOVÝ STAV

od 25.�11.�2021

PLATNOSŤ

2 týždne
prehodnotenie 
po 10 dňoch

TRVANIE

opatrenia 
sa predĺžia

PRI ZHORŠENÍ SITUÁCIE

uvoľňovanie 
opatrení pre 
zaočkovaných

PRI ZLEPŠENÍ SITUÁCIE

od 25.�11.���2021
jasné pravidlá

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA
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ZÁKAZ 
VYCHÁDZANIA 
(okrem 1:00 - 5:00)

od 25.11. 

výnimky zo zákazu

*  zoznam kompletných opatrení nájdete vo vyhláškach 

nákup 
nevyhnutných 

- potraviny
- lieky
- drogéria
- obuv

- krmivá pre zvieratá
- PHM (benzín, nafta…)

ZÁKAZ 
VYCHÁDZANIA 
(okrem 1:00 - 5:00)

od 25.11. 

výnimky zo zákazu

*  zoznam kompletných opatrení nájdete vo vyhláškach 

-   okienkový predaj gastro prevádzok
-  výdajne e-shopov
- pošta
- banky

- autoservisy a STK

-  optiky
-  servisy telefónnych zariadení

ZÁKAZ 
VYCHÁDZANIA 
(okrem 1:00 - 5:00)

od 25.11. 

výnimky zo zákazu

*  zoznam kompletných opatrení nájdete vo vyhláškach 

ZÁKAZ 
VYCHÁDZANIA 
(okrem 1:00 - 5:00)

od 25.11. 

výnimky zo zákazu

*  zoznam kompletných opatrení nájdete vo vyhláškach 

ZÁKAZ 
VYCHÁDZANIA 
(okrem 1:00 - 5:00)

od 25.11. 

výnimky zo zákazu

*  zoznam kompletných opatrení nájdete vo vyhláškach 

 

ZÁKAZ 
VYCHÁDZANIA 
(okrem 1:00 - 5:00)

od 25.11. 

výnimky zo zákazu

*  zoznam kompletných opatrení nájdete vo vyhláškach 

ZÁKAZ 
VYCHÁDZANIA 
(okrem 1:00 - 5:00)

od 25.11. 

výnimky zo zákazu

*  zoznam kompletných opatrení nájdete vo vyhláškach 

ZÁKAZ 
VYCHÁDZANIA 
(okrem 1:00 - 5:00)

od 25.11. 

výnimky zo zákazu

*  zoznam kompletných opatrení nájdete vo vyhláškach 

 
starostlivosti 

odkázaná

ZÁKAZ 
VYCHÁDZANIA 
(okrem 1:00 - 5:00)

od 25.11. 

výnimky zo zákazu

*  zoznam kompletných opatrení nájdete vo vyhláškach 

starostlivosti  

ZÁKAZ 
VYCHÁDZANIA 
(okrem 1:00 - 5:00)

od 25.11. 

výnimky zo zákazu

*  zoznam kompletných opatrení nájdete vo vyhláškach 

ZÁKAZ 
VYCHÁDZANIA 
(okrem 1:00 - 5:00)

od 25.11. 

výnimky zo zákazu

*  zoznam kompletných opatrení nájdete vo vyhláškach 

ZÁKAZ 
VYCHÁDZANIA 
(okrem 1:00 - 5:00)

 25.11. 

*  

ZÁKAZ 
VYCHÁDZANIA 
(okrem 1:00 - 5:00)

od 25.11. 

*  zoznam kompletných opatrení nájdete vo vyhláškach 
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ČOŽE ???          
BEZÚROČNÁ HYPOTÉKA? 
To som ešte nepočul. 
Áno, väčšina z Vás si takto odpovie na otázku „Čo je to bezúročná 
hypotéka“. Nedivím sa. Možno si poviete: to je len nejaká fráza. 

Ako napríklad plávajúca podlaha, že? Ani tá nepláva. 

Ale veru toto nie je fráza. 

Naozaj Vám viem nastaviť všetko tak, aby Vaša hypotéka bola 
bezúročná. Aj keď už nejakú hypotéku máte. Aj novú, aj starú. 

Tí Sliačania, ktorí ma poznáte, viete, že sa už nejaký piatok 
venujem predaju nehnuteľností. A dúfam, že aj viete, že sa mi to 
výborne darí aj pomocou AUKCIE. Viem predať aj tú Vašu 
nehnuteľnosť za tú najvyššiu cenu. Viac na 
https://ambrozy.sk/eaukcie 

Ale čo možno až tak neviete, že sa už nejaký čas venujem aj 
financiám. Vždy ma zaujímalo, ako mať tú najvýhodnejšiu 
hypotéku, ako sa pripraviť na dôchodok a tiež ako dostať zaplatené 
počas PN. Tí, ktorí ste živnostníci alebo podnikatelia, tak viete 
o čom točím 😊 

No a toľko som sa zaujímal, až som narazil na zaujímavé info 
a rozhodol som sa, že si to nenechám len pre seba. 

V čom Vám viem pomôcť? : 

Bezúročná hypotéka, mikroodvody, renta na dôchodok ....... 

 

Zaujíma Vás, ako sa dá napríklad 
splatiť hypotéka namiesto 25 rokov, 
už za 16 rokov a našetriť pri tom ešte 

cca. 20.tisíc?  Ak áno, kľudne 
volajte, píšte.  Poradím Vám.                  

A je to ZADARMO.                                    
www.bezurocna-hypoteka.sk 

____ 

Živnostníci – podnikatelia:       
Chcete vedieť ako získať plnú 

náhradu počas PN, aj keď si 
neplatíte odvody?                 

www.mikroodvody.sk 

____ 

Živnostníci – podnikatelia:       
Chcete mať počas PN zaplatenú 

splátku hypotéky, aj nájom za 
kancelárie, dielňu, prevádzku ?   

www.mikroodvody.sk 

____ 

Renta na dôchodku = nebyť 
odkázaný na štát 

____ 

Ak Vás niečo zaujíma, volajte, píšte... 
0948 22 44 24,             

igor@ambrozy.sk      
www.AMBROZY.sk 
A je to ZADARMO !!! 

  

     
   IGOR AMBRÓZY 
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mestská polícia Sliač od októb-
ra 2020 využíva ku svojej činnosti 
nový kamerový systém. k dosiah-
nutiu vybudovania kamerového 
systému predchádzalo niekoľko 
mesačné úsilie, na základe ktorého 
bola radou vlády pre prevenciu kri-
minality (rvpk) schválená dotácia 
na realizovanie projektu s názvom: 
„Rozšírenie a modernizácia ka-
merového a bezpečnostného 
systému v meste sliač“ . projekt 
bol v roku 2020 úspešne zrealizo-
vaný a uvedený do prevádzky.

následne v roku 2021 bol mkS 
rozšírený o ďalšie kamery. k 30.
novembru 2021 je v našom meste 
rozmiestnených šestnásť kamier. 

monitorovací kamerový systém 
z hľadiska monitorovania expo-
novaných území mesta zazna-
menáva udalosti na záznamové 
médium a pracuje v nepretržitej 
prevádzke. Centrálny dispečing 
systému je inštalovaný v budo-
ve mestského úradu. Správcom 
kamerového systému je mestská 
polícia Sliač, ktorá nad monito-
rovaním verejných priestranstiev 
vykonáva dohľad. Snímanie a ná-
sledné uchovávanie záznamov 
kamerového systému je realizova-
ná v sprísnenom režime ochrany 
a je určené len pre účely ochrany 

verejného poriadku, bezpečnosti, 
odhaľovania kriminality, ochrany 
zdravia osôb a majetku v súlade 
so zákonmi upravujúcimi ochranu 
osobných údajov. Získavanie zá-
ujmových obrazových materiálov 
je len za účelom ich ďalšieho zá-
konného použitia. teda pre účely 
trestného, resp. priestupkového 
konania na základe požiadania 
oprávnených orgánov, vždy len 
v súlade s bezpečnostnou smerni-
cou kamerového systému. Ubez-
pečujeme občanov, že záznamy 
z kamier sa nedostanú do nepo-
volaných rúk. 

každé miesto snímania je ozna-
čené piktogramom kamery a ná-
pisom.

v súčasnej dobe je v meste Sliač 
v prevádzke šestnásť funkčných 
HD kamier s funkciou nočného vi-
denia. štyri kamery sú s automa-
tickou funkciou otáčania. 

od spustenia mkS do prevádz-
ky sa dostavili aj prvé výsledky. 

na základe výstupu z jednotli-
vých kamier monitorovaných ob-
lastí sa v pomerne krátkej dobe 
okrem iného podarilo mestskej 
polícii objasniť osem priestup-
kov krádeže a vandalizmu na 
mestskom majetku, devätnásť 
priestupkov alkoholizmu mláde-
že, záškoláctvo a používanie ta-
bakových výrobkov maloletými 
deťmi. Zaznamenané boli prie-
stupky znečisťovania verejného 
priestranstva vyvážaním odpadu 
na verejné priestranstvo. kamery 

ďalej zaznamenali pohyb osôb 
páchajúcich podvody a majetko-
vé trestné činy, krádeže vláma-
ním. Zaznamenané boli aj prípa-
dy súvisiace s drogovou trestnou 
činnosťou. kamerový systém 
napomohol k objasneniu ôsmich 
vážnych dopravných nehôd. na 
základe usvedčujúcich záznamov 
boli páchatelia priestupkov po-
trestaní. Usvedčené osoby sa ná-
sledne podieľali na vyčistení zne-
čistenia verejného priestranstva. 
Záznamy súvisiace s trestnou 
činnosťou boli poskytnuté orgá-
nom činným v trestnom konaní 
pre ďalšie konanie. 

realizáciou projektu „ rozšíre-
nie a modernizácia kamerového 
a bezpečnostného systému v mes-
te Sliač“ sa zvýšila bezpečnosť 
obyvateľov mesta a ich majetku. 
mkS účinne napomáha k odhaľo-
vaniu a objasňovaniu trestnej čin-
nosti v meste, zároveň plní aj úlo-
hu účinného nástroja v prevencii 
pred kriminalitou a nežiadúcimi 
činnosťami. 

na záver môžeme konštatovať, 
že realizovaný považujeme za 
úspešný a miestne aj regionálne 
prospešný. vynaložené finančné 
prostriedky na realizáciu projektu 
boli použité efektívne, hospodár-
ne a v prospech splnenia stanove-
ného cieľa, ktorým je bezpečné 
mesto.

Mesto pod drobnohľadom kamier – mestský kamerový systém (MKS)

Z činnosti mestskej polície

Identifikácia jednotlivých snímacích zariadení (kamier) systému:

•  kamera č. 1: umiestnenie ul. čSa,
•  kamera č. 2: umiestnenie ul. Letecká, 
•  kamera č. 3: umiestnenie v budove msÚ,
•  kamera č. 4 umiestnenie v budove msÚ,
•  kamera č. 5: umiestnenie ul. pionierska,
•  kamera č. 6: umiestnenie ul. Snp, 
•  kamera č. 7: umiestnenie ul. Snp, 
•  kamera č. 8: umiestnenie ul. 1 mája, 
•  kamera č. 9: umiestnenie ul. 1 mája,
•  kamera č. 10: umiestnenie ul. Železničná,
•  kamera č. 11: umiestnenie ul. Železničná, otočná kamera,
•  kamera č. 12: umiestnenie ul. rybárska, , otočná kamera,
•  kamera č. 13: umiestnenie ul. nová,
•  kamera č. 14: umiestnenie ul. Gorkého, 
•  kamera č. 15: umiestnenie ul. Gorkého, otočná,
•  kamera č. 16: umiestnenie ul. kúpeľná, otočná.

Automobilové vraky
mestská polícia v rámci svojich 

úloh a povinností rieši prípady 
parkovania starých motorových 
vozidiel (vrakov) odstavených 
na parkovacích a iných plochách 
v meste Sliač. takéto vozidlá, ktoré 
sa nepoužívajú v cestnej premáv-

ke, nielenže zaberajú parkovacie 
miesta, ale svojim technickým 
stavom poškodzujú a ohrozujú ži-
votné prostredie, ako aj narúšajú 
estetický vzhľad mesta.

mestská polícia pripomína, 
že držiteľ starého vozidla je po-

vinný zabezpečiť na vlastné ná-
klady odstránenie vozidla z mies-
ta, na ktorom poškodzuje alebo 
ohrozuje životné prostredie ale-
bo narušuje estetický vzhľad 
obce. ak po uplynutí 60 dní od 
výzvy držiteľ vozidla nevykoná 

nápravu, mesto môže odstrániť 
a následne umiestniť takéto vozi-
dlo na určené parkovisko. nákla-
dy s tým spojené je podľa záko-
na o odpadoch povinný uhradiť 
držiteľ tohto vozidla. (§ 67 záko-
na č. 79/2015 Z.z. o odpadoch u
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a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov).

mestská polícia ďalej upozor-
ňuje, že mesto môže odstrániť 
vozidlo stojace na ceste vrátane 
chodníka a parkoviska na náklady 
jeho prevádzkovateľa aj v prípade 
ak je vozidlo bez pripevnenej ta-
buľky s evidenčným číslom alebo 
čitateľného označenia držiteľa ale-
bo nemá platnú technickú alebo 
emisnú kontrolu dlhšie ako 6 me-
siacov. (§43 ods.4, zákona 8/2009 
Z.z. o cestnej premávke a o znene 
a doplnení niektorých zákonov).

mestská polícia do dnešné-
ho dňa zabezpečila odstránenie 
všetkých zistených starých vozi-
diel a vrakov z mesta Sliač. v sú-
časnej dobe neeviduje žiadne ta-
kéto prípady.

neváhajte kontaktovať mest-
skú políciu sliač telefonicky na 
č.t. +421 911 261 352 alebo ma-
ilom na policia@sliac.sk alebo 
ak ste si vo svojom okolí všimli 
parkovanie vozidla 

•  dlhodobo nepojazdného so zjav-
nou poruchou technického stavu,

•  bez upevnenej tabuľky s evidenč-
ným číslom,

•  bez platnej technickej a emisnej 
kontroly, 

•  ktoré poškodzuje alebo 
ohrozuje životné prostredie 

alebo narušuje estetický vzhľad  
obce

Autor príspevkov: 
Jaroslav Prošek, náčelník MsP Sliač

Žiaci 8. a 9. ročníka Zš a. Slád-
koviča Sliač prišli v školskom roku 
2020/21 s nápadom, ako pomôcť 
prírode. všimli si , že popri cyk-
locestičke medzi mestami Sliač 
a Zvolen nezodpovední cyklisti 
i turisti vyhadzujú odpadky. a tak 
žiaci školy, ktorá sa pýši titulom 
Zelená škola, zobrali problém do 
svojich rúk a začali ho riešiť. 

využili k tomu globálny vzde-
lávací program roots&Shoots, 
ktorý pod záštitou nadácie Green 
foundation podporuje britská 
prírodovedkyňa Jane Goodallová. 
tento program je na Slovensku 
od roku 2016 a vedie mladých 
ľudí k pomoci svojmu okoliu a ko-
munite. 

Hlavným cieľom projektu žia-
kov, ktorí si navrhli názov eko-
cyklo, bola a stále je starostlivosť 
o čistotu v okolí cyklocestičky 

medzi mestami Sliač a Zvolen. aj 
počas online vyučovania doká-
zali svoj nápad zrealizovať až do 
úspešného konca. 

práca na projekte však nebola 
jednoduchá. Žiaci najskôr zisťovali 
stav čistoty cyklocestičky, vytvorili 
anketu, v ktorej oslovili ľudí, ktorí 
cyklocestičku využívajú. na zákla-
de týchto podkladov spracovali 
projektový zámer. ten úspešne 
v marci 2021 obhájili pred odbor-
nou komisiou. po návrate do školy 
v apríli 2021 sa s elánom pustili 
do práce. Z odpadového materi-
álu vyrobili ekokôš na zber sme-

tí, z druhej ruky získali trojkolku, 
vďaka ktorej rýchlejšie odpadky 
na cyklocestičke vyzbierajú. 

Svoju činnosť tím ekocyklo 
slávnostne zahájil v júni 2021 
počas akcií Dni mesta Sliač a Spo-
znajme sa na bicykli. 

nápad ekocyklotímu nadchol 
aj odbornú porotu projektu an-
gažovaná škola, v ktorom žiaci 
postúpili až do medzinárodného 
finále, ktoré sa uskutoční 10. de-
cembra 2021 v kosove. angažo-
vaná škola oceňuje školy, ktoré 
prepájajú klasické vyučovanie 
priamo s potrebami reálneho ži-

vota, prostredníctvom dobrovoľ-
níckych aktivít. 

činnosť ekocyklotímu však ne-
končí. aj v tomto školskom roku 
by sme chceli urobiť všetko pre 
to, aby sa aj v budúcnosti mohol 
Hron spomínať v básňach tak, ako 
keď na jeho brehu písal svoje bás-
ne andrej Sládkovič.

naša veľká vďaka patrí vedeniu 
mesta a Zš a. Sládkoviča Sliač za 
podporu a spoluprácu, obyvate-
ľom mesta Sliač, ktorí nám pri rea-
lizácii projektu pomáhali a pomá-
hajú a samozrejme aj žiakom našej 
školy. a možno nám pomôžu aj 
všetci tí, ktorí nebudú vyhadzovať 
smeti popri cyklocestičke.

 nech platí motto nášho tímu 
ekocyklo: „nech príroda za nás 
netrpí!“.

Členovia Ekocyklotímu a Mgr. Alena 
Lisičanová, koordinátroka projektu

Nech príroda za nás netrpí

u
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Viac ako päťdesiatpäť rokov 
v histórii každej školy, to je 
poriadny kus práce, v umelec-
kom snažení o to viac, že pred-
určuje vychovávať a vzdelávať 
malých i väčších umelcov, ktorí 
radi kreslia, hrajú, spievajú 
a tancujú všade tam, kde je 
k tomu príležitosť. Výsled-
ky takejto umeleckej práce 
s deťmi sú veľmi konkrétne, 
zreteľné a verejnosti stále na 
očiach. Svedčia o tom stovky 
ba až tisícky vystúpení, verej-
ných koncertov, hudobných 
a tanečných podujatí, výtvar-
ných vernisáži a výstav, ktoré 
sme spoločne s našimi žiakmi 
úspešne absolvovali. 

Základná umelecká v Sliači sa 
za päťdesiatpäť rokov vyprofilo-
vala nielen na vyspelú edukačnú 
inštitúciu, ale tiež na školu s kva-
lifikovaným a láskavým kolektí-
vom pedagógov. každý z nich 
odovzdal desiatky „umeleckých 
krídel“ absolventov. škola si našla 
pevné miesto nielen v kontexte 
vzdelávania, ale je významnou 
súčasťou kultúry mesta, regiónu, 
našej krajiny, aj v zahraničí. 

medzi najvýznamnejšie úspechy 
ZUš Sliač patria prvenstvá žiakov 
v národných i medzinárodných 
súťažiach, úspešní absolventi, ktorí 
pokračujú v umeleckom vzdelávaní 
na vyšších typoch umelecko - pe-
dagogických škôl a taktiež medzi-
národná reprezentácia školy v kra-
jinách: nemecko (paderborn), írsko 
(rosmuc), švédsko (Gӧteborg), čes-
ká republika (přibyslav) a poľsko 
(varšava, Sanok, krakov). naša 
škola je výnimočná aj v prezentácii 
umenia samotných pedagógov, 
ktorí nielen vyučujú, ale sú umelec-
ky aktívni a cez vlastné hudobné, 
tanečné a výtvarné interpretačné 
umenie sú osobným príkladom 
najmä pre svojich žiakov.

Jubileum školy nás zastihlo 
uprostred pandémie CovID 19 
a preto sme ho oslávili komor-
nejšie a skromnejšie ako obvykle, 
tak, ako nám to umožnila aktuál-
na pandemická situácia. pripravili 
a zrealizovali sme projekt oslávte 
to s nami! 55. výročie ZUš Sliač, 
ktorý bol finančne podporený 
banskobystrickým samosprávnym 
krajom a mestom Sliač. Uskutoč-
nili sme sériu umeleckých aktivít, 
nainštalovali výstavu víťazných 
absolventských prác žiakov, vytvo-
rili hudobné pozdravy k výročiu 
školy a printový kalendár ZUš na 
rok 2021. vyvrcholením a centrom 
osláv bol nesporne slávnostný on-
line galakoncert absolventov, žia-
kov a pedagógov školy, kde vo vyše 
hodinovom hudobnom programe 
odznela pôsobivá dramaturgia 
skladieb v podaní najúspešnejších 
absolventov, ktorí sa naďalej ve-
nujú hudbe a umeniu v štúdiu na 
konzervatóriu J. L. bellu v banskej 
bystrici, na akadémii umení v ban-
skej bystrici, či všmU v bratislave. 
Svoje umelecké schopnosti ďalej 
predviedli úspešní žiaci - víťazi 
celoslovenských súťaží a pedagó-

govia ZUš. výsledkom bol krásny 
večerný online koncert, ktorým 
sme v symbióze umení oslávili 
významné jubileum školy. Uzatvo-
rili sme tak 55. ročnú etapu života 
v našej ZUš a pokračujeme ďalej...,-
veríme, že rovnako úspešne. vIvat 
ZUš Sliač!

aj v čase dištančného vyučo-
vania počas pandémie CovID 19, 
bolo našou snahou naďalej praco-
vať na vízií školy, pokračovať v ak-
tivitách a osvedčených trendoch 
a nadviazať na rozpracované úlohy 
a ciele v umeleckej oblasti, ale tiež 
v oblasti materiálno - technické-
ho a priestorového zabezpečenia 
školy. Je verejným niekoľkoročným 
„tajomstvom“, že ZUš naliehavo 
potrebuje nové priestory. Súčasné 
priestory totiž limitujú ďalší rozvoj 
školy. Chýbajú učebne hudobného 
odboru, aj väčšie učebne pre sku-
pinové vyučovanie. všetci veríme, 
že sa po skončení pandémie Co-
vID 19, ktorá zasiahla aj do života 
našej školy, posunieme v tejto ob-
lasti dopredu. 

v tomto školskom roku sa teší-
me najviac zo skutočnosti, že nám 
žiaci a rodičia zachovali počas diš-
tančného vzdelávania svoju pria-
zeň a že neklesol počet žiakov, prá-
ve naopak: škola má v súčasnosti 
399 žiakov v troch umeleckých 
odboroch. 

ZUš Sliač je aktuálne zapoje-
ná do medzinárodného projektu 
erasmus+. v septembri 2021 sme 
absolvovali medzinárodné pro-
jektové stretnutie v nemeckom 
paderborne, v marci 2022 nás čaká 
umelecká reprezentácia a výmena 
skúseností z digitálneho vyučo-
vania zúčastnených európskych 
umeleckých škôl, v írskom meste 
Galway. popritom naša škola parti-
cipuje aj v ďalších úspešných pro-
jektoch napr.: tancujeme klasiku, 
ľudovky a jazz; konečne máme ka-
pelu!; Hudobno – divadelný súbor 

ZUš Sliač hrá muzikál; ZUš Sliač vir-
tuálne! Umenie detí bližšie k vám! 
Spomenuté projekty boli finančne 
podporené banskobystrickým sa-
mosprávnym krajom. 

v závere roka 2021 chceme 
naďalej rozvíjať talent detí, po-
kračovať v edukačnom procese 
a sprostredkovať umenie prostred-
níctvom našich učiteľov - špecia-
listov, muzikoterapeutov a dô-
verníkov v jednej osobe. všetci sa 
tešíme na opätovné stretnutie so 
svojimi žiakmi, na verejné, živé vy-
stúpenia a ďalšie aktivity v našom 
umeleckom prostredí.

poďakovanie patrí učiteľom ZUš, 
žiakom a všetkým rodičom, ktorí 
škole prejavili podporu a uznanie, 
aj v týchto neľahkých časoch.

naše poďakovanie patrí aj zria-
ďovateľovi školy - mestu Sliač, 
v zastúpení primátorky Ing. mgr. 
et mgr. ľubice balgovej, ako aj 
všetkým priaznivcom Základnej 
umeleckej školy v Sliači.

Spevácky úspech
žiaka ZUŠ!

ondrej potančok zo spevác-
keho oddelenia p. cuč. martina 
vetráka, reprezentoval ZUš 
Sliač na detskej speváckej šou 
„tvoja mini tvár znie povedo-
me“, vysielanej v tv markíza. 
máme veľkú radosť z jeho 
úspechu a z fantastických he-
reckých premien na známe 
spevácke osobnosti. v ondríko-
vom podaní zazneli v priamom 
prenose svetové megahity ako 
napr.: Gangnam Style, Human, 
Happy od pharrella Wiliamsa, 
biely kvet od miroslava Žbirku 
a ďalšie. ondríkovi boli v tele-
víznom štúdiu osobne fandiť 
aj jeho spolužiaci zo ZUš Sliač. 
SrDečne bLaHoŽeLÁme!

PaedDr. Alica Hancková, PhD.
Riaditeľka ZUŠ Sliač

Základná umelecká škola v Sliači – 55. ročná jubilantka
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podujatia v tomto roku boli vše-
obecne poznačené mimoriadnou 
situáciou v štáte. Hoci pracovníci 
mskS rok 2021 naštartovali ako 
zvyčajne plní elánu, už v prvej 
polovici marca sa objavili obme-
dzenia pri zhromažďovaní ľudí. 
po zmiernení opatrení sa podarilo 
zorganizovať viacero tradičných 
a zaujímavých podujatí, ako Dni 
mesta Sliač s hosťom programu 
elán forever, Jánska vatra, Deň 
zdravia, Letné kino a programy 
v rámci Sliačskeho kultúrneho 
leta organizované na námestí pri 
fontáne. 

Súťaž vo varení guláša, ktorej 
tretí ročník sa konal začiatkom 
septembra sa pomaly stáva tra-
díciou. Súťaže sa zúčastnilo 12 
súťažiacich družstiev z celého Slo-
venska. titul obhájili víťazi z roku 
2020, súťažný team ohnivé vareš-
ky. 

koncom septembra sa usku-
točnili Sliačske jesenné chuťovky 
- prehliadka folklórnych súborov 
spojená s ochutnávkou typických 
jesenných jedál. Hlavným púta-
čom pre divákov bol folklórny sú-
bor Urpín z banskej bystrice. 

msks pri organizovaní podujatí 
nezabúda ani na tých najmenších. 
pre deti zorganizovalo niekoľko 
podujatí, medzi ktorými nechýbala 
Cesta rozprávkovým lesom, šarkani-
áda, Lampiónový sprievod a v rámci 
celosvetového podujatia míľa pre 
mamu sme spoločne podporili 
a oslávili Deň matiek. 

rok 2021 sa pomaly končí. blíži 
sa čas, kedy aj ulicami nášho mes-
ta chodieva mikuláš aby rozžiaril 

očká detí. no, vzhľadom na mo-
mentálne nepriaznivú pandemic-
kú situáciu musíme termín jeho 

návštevy posunúť až po ukonče-
ní lockdownu. naplánovali sme 
mikulášsky sprievod na 19.12. 
veríme, že do vtedy sa lockdown 
skončí a hoci príde mikuláš s one-
skorením, rozozvučí stĺp želaní na 
námestí a poteší všetky deti a aj 
dospelých. 

rok 2021 chceme ukončiť 
a nový rok 2022 privítať Detským 
silvestrovským ohňostrojom 
a chutným punčom 31. decembra 
na ihrisku pod kozákom. 

veriac, že rok 2022 bude lepší, 
zamestnanci mestského kultúr-
neho strediska už teraz pripravujú 
mestský ples, ktorý je plánovaný 
na 5. februára 2022 v Spoločen-
skej dvorane kúpeľov Sliač, čím sa 
chceme obnoviť tradíciu organi-
zovať mestský ples mestom Sliač.

Autor: R. Šeniglová 

Mestská knižnica
mestská knižnica Sliač je 

v čase lockdownu zatvorená. 
Ihneď po uvoľnení opatrení sa 
otvorí pre všetkých čitateľov. 
v prípade predĺženia lockdow-
nu bude knižnica pracovať 
v režime „výdajné okienko“ – 
po zavolaní, či napísaní mailu 
zamestnanci knižnice knihy 
pripravia a vydajú tak aby mini-
malizovali kontakt s čitateľmi. 

Mestské kultúrne stredisko – podujatia v roku 2021

Cenník inzercie
v Mestských novinkách

Plošná inzercia: 1 strana formát a4 50,00 € 1/2 strany formát a4 25,00 €
 1/4 strany formát a4 12,50 € 1/8 strany formát a4  6,50 €

Slovná (riadková) inzercia: za jedno slovo 0,20 €
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Pár pranostík
na december
Mierny december, mierna celá 
zima.
Aká zima v decembri, také 
teplo v júni.
Čo v decembri nespravíš, v janu-
ári nedohoníš.
Keď zima dobre drží v decembri 
a v januári, bude pekný rok.
Zelené Vianoce – biela Veľká noc. 
Mierny december, mierna celá 
zima.
Keď je december studený, je vždy 
s úrodným rokom spojený.
Aká zima v decembri, také 
teplo v júni.
Čo v decembri nespravíš, v janu-
ári nedohoníš.

k očakávaniu vianoc patrí aj 
pečenie vianočných dobrôt. Je to 
čas, keď celý dom rozvoniava per-
níčkami a inými sladkými vôňami. 
každý máme niečo obľúbené, nie-
čo bez čoho nemôžu byť vianoce. 
v každom čísle sa budeme snažiť 
priniesť recept na niečo chutné, 
najlepšie na niečo od vás. ak máte 
recept, o ktorom si myslíte, že by 
ho mali poznať všetci, budeme 
veľmi radi ak nám ho aj s obráz-
kom „ako to má vyzerať, keď je 
to hotové“ a s menom pošlete na 
mailovú adresu noviny@ sliac.sk. 
radi ich uverejníme.

Dnes sme vybrali niečo z obľú-
bených receptov zamestnancov 
mestského úradu.

Snehové kokosové pusinky
Potrebujeme:
4 bielka
250 gramov cukru krupice
250 gramov kokosu

Postup: bielka šľaháme nad parou 
a postupne pridávame cukor. šľa-
háme do zhustnutia. odstavíme 
a primiešame kokos. S dvoma čajo-
vými lyžičkami, ktoré si namáčame 
do vody, tvoríme na vymastený 
plech malé kôpky. pečieme – suší-
me pri teplote 150 – 170˚C asi 15 
– 20 minút, v predhriatej rúre (pe-
čieme v závislosti od typu rúry).

Vínové pagáčiky
Potrebujeme:
600 gramov hladkej múky
500 gramov Smetolu
4 PL škvariek
2 dcl bieleho vína
Soľ
1 vajce na potretie 
Sézam, ľan na osypanie

Postup: všetky ingrediencie spo-
lu vymiesime. Cesto necháme mi-
nimálne 2 hodiny postáť. potom 
vyvaľkáme na hrúbku cca 1 cm, 
vykrajujeme malé kolieska alebo 
iné tvary, ktoré následne potrie-
me vajcom, posolíme a posype-
me niečím dobrým. poukladáme 
na plech pokrytý mastným papie-
rom. pečieme v predhriatej rúre, 
pri teplote cca 200˚C. 

Gaštanové guľky
Potrebujeme:
500 gramov gaštanového pyré
250 gramov masla (hera, hélia)
150 gramov práškového cukru 
1 balíček pomletých piškót (podľa 
potreby aj viac)
Trochu rumu
Čokoládová poleva

Postup: Spolu zmiešame maslo, 
gaštanové pyré, cukor, pomleté 
piškóty a trochu rumu. Zo vzniknu-
tej hmoty formujeme guličky, ktoré 
polejeme čokoládovou polevou. 

Orechové rožteky
Potrebujeme:
300 gramov hladkej múky
200 gramov masla izbovej teploty
200 gramov mascarpone
60 gramov kryštálového cukru
60 gramov hnedého cukru
60 gramov mletých vlašsk. orechov
1 ČL mletej škorice

Postup: Z múky masla a mascar-
pone si ucapkáme kompaktné ces-
to. Cesto zabalíme do potravinovej 
fólie a necháme na noc spinkať 
v chladničke, nech je ďalší deň fit.
na ďalší deň cesto vyberieme a roz-
delíme na 4 rovnaké časti.
Zmiešame si cukor, hnedý cu-
kor, mleté orechy a škoricu. túto 
zmesku rozdelíme tiež na 4 rovna-
ké časti.
na pracovnú dosku si rozsypeme 
prvú časť zmesi mletých orechov 
a cukru a na tejto zmesi si rozvaľ-
káme 1 časť cesta do kruhu. kruh 
rozdelíme na 16 častí ako pizzu 
a jednotlivé kúsky stočíme do rož-
tekov z vonka smerom dovnútra. 
tieto ukladáme na plech. postup 
opakujeme so zvyšnými časťami 
orechovej zmesi a cesta.
rožteky pečieme pri teplote 175 
stupňov cca 12 – 15 minút.
vychladnuté rožteky posypeme 
práškovým cukrom. 

Parížske rožky 
Potrebujeme:
CESTO: 20 dkg orechov, 20 dkg práš-
kového cukru, 1 celé vajíčko, 1 žĺtok, 
1 vanilka, 5 dkg polohrubej múky, 
citrónová kôra 
KRÉM: 3 celé vajíčka, 150g kryštálo-
vého cukru, 1 vanilka, 250g masla, 
2 lyžice rumu, trošku rozpustenej 
čokolády

Postup: Z prísad spracujeme ces-
to a necháme hodinku odpočívať 
v chlade. následne z cesta tvaru-
jeme rožteky a ukladáme na plech 
(s papierom) ďalej od seba, pri 
pečení trošku podrastú. pečieme 
na 170/cca 10-13min, treba trošku 
dávať pozor až sa moc neusušia. 
nakoniec nastriekame na rožteky 
čokoládový krém a máčame v čo-
koláde. rožteky sú zo začiatku tvr-
dé, krém: 3 celé vajíčka, 150g kryš-

tálového cukru + vanilka, šľaháme 
nad parou do zhustnutia, dáme 
ochladiť a následne primiešame 
k maslu (250g - čerstvé maslo), 
pridáme 2 lyžice rumu a primieša-
me roztopenú čokoládu.

Venčeky z odpaľov. cesta
Potrebujeme:
2 dcl voda
7 dkg olej stolový
štipka soľ
12 dkg polohrubá múka 
3 ks celé vajcia 
Plnka:
300 ml mlieko
1,5 ks zlatý klas - krémový prášok 
alebo vanilkový puding
150 g cukor kryštál
1 ks cukor vanilkový
250-300 g maslo
3 PL cukor práškový
Citrónová poleva:
250 g cukor práškový
horúca voda

Postup: vodu s olejom a štipkou 
soli dáme variť. Do vriacej prisy-
peme múku a miešame aby neboli 
hrčky. Hmotu miešame - odpa-
ľujeme kým sa nevytvorí hmota 
oddeľujúca sa od hrnca a varešky. 
(asi 7-10 minút). Cesto necháme 
vychladnúť a do vlažného pridáme 
po jednom celé vajíčka, vždy dobre 
zamiešame. najlepšie je to miešať 
šľahačom. Do vrecka na zdobenie 
dáme cesto a na plech vystlaný pa-
pierom na pečenie robíme venče-
ky. Dávame cesto dvakrát na seba. 
pečieme asi 25-28 minút v rúre 
vyhriatej na 220 stupňov. Upečené 
venčeky necháme chvíľu vychlad-
núť a potom ich prekrojíme.
Plnka: Z mlieka a zlatého klasu 
uvaríme hustý puding. Za občas-
ného miešania necháme vychlad-
núť. v mise vymiešame šľahačom 
maslo s práškovým cukrom a  
postupne pridávam puding, ne-
smie byť horúci ale ani úplne stu-
dený. Dôležitá je rovnaká teplota 
komponentov. Dobre vyšľahať.... 
a krém je hotový. krém dáme do 
vrecka na zdobenie a plníme ven-
čeky. po naplnení rozrobíme citró-
novú polevu a tým ozdobíme vrch 
venčekov. Z tejto dávky vyjde asi 
25 venčekov.

Prichádza december a s ním čas príprav na najkrajšie 
obdobie v roku, na Vianoce
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RelAX

A na záver trochu relaxu...
OSEMSMEROVKA

po správnom vyškrtaní všetkých výrazov vám zostane dokončenie 
výroku m. kukučína (13 neprečiarknutých písmen)

„žIvot Je zmes...“

S S a t e L I t k a ľ U b I C
L t r a r Á k r a CH y a a a e
I r o o v I D a L k D v t n n
e o o L I S t D v r n S Ú a a
n m k a č I C a a a e S H t t
k y t b L e I r k v t o o S o
a k č U k u k u Č í n e k a k
r r I t D r o k I n a o k o S
o o r e Ú a Z a L t k a Ž a o
L Z U S t r U k o y r U L n r
e e k r Á ľ b t t t CH Á k Ú t
t r o L e J b U S k m e r r S
a t e L U r a S p a L a k e ť

StroSkotaneC, troLeJbUS, StoLIčka, kLaDIvo, kUkUčka, SateLIt, 
StoLček, CIbUľa, kaĆICa, kaktUS, kravín, LabUte, LIenka, raketa, 
roLeta, rULeta, SaLÁma, Straka, Stromy, treZor, kanva, koHÚt, 
koZUb, koŽUCH, kraCHy, kUrIč, Lakeť, Lekno, raDar, StrUk, tor-
ta, ULIta, veSta, akty, kÁra, kokS, korD, krÁľ, LISt, noHa, rUka, 
rÚra, Stan, vLak

Autor: BaLu December roku 2021 nám pri-
náša výzvy. Celému roku 2021 
vládne planéta Saturn, ktorá so 
sebou nesie poriadok, disciplí-
nu a pravidlá. otvárajú sa nové 
možnosti, kde správnou cestou 
sú poctivosť, počestnosť a najmä 
zodpovedný prístup. bez týchto 
vlastností sa budete ťažšie do-
stávať k cieľom. v tomto mesiaci 
musíme v sebe nájsť najmä veľa 
vnútorných síl , s ktorými nám po-
môžu najmä blížiace sa najkrajšie 
sviatky v roku. 

December bude silný z duchov-
ného hľadiska. mali by sme rozvíjať 
kreatívnu stránku v každom z nás. 
vianočné sviatky sú opäť tu a vďa-
ka kreativite môžeme vytvoriť ich 
čaro pečením dobrôt, tvorením 
dekorácií alebo zdobením strom-
čeka. majme v tomto mesiaci väč-
šiu dôveru vo vlastné schopnosti 
a nasmerujme svoje emócie po-
zitívnym smerom. máme predsa 
všetci v sebe viac ako si myslíme, 
stačí to nájsť. 

Celý rok nás stráži archanjel 
michael, ktorý je strážcom zmeny 
prichádzajúcej ku každému, kto 
hľadá cestu. najlepšou cestou je 
stredná cesta bez extrémov. vyu-

žime tieto rady a nič príliš nekom-
plikujme. Skúsme si všetci užiť via-
nočný čas v pokoji, s láskou v srdci 
a rozsievajme v týchto ťažkých 
časoch medzi sebou pozitívne 
emócie. nikdy nevieme komu náš 
úsmev a vľúdne slovo vie pomôcť. 
Zmiernime sa a naučme sa byť tr-
pezlivý.

Vážení čitatelia!
každé číslo vám chceme 

prinášať aj niečo pre relax. 
varenie a pečenie je tiež pre 
niekoho relaxom. ak máte re-
cept, o ktorom si myslíte, že 
by ho mali poznať všetci, bu-
deme veľmi radi ak nám ho aj 
s obrázkom „ako to má vyzerať, 
keď je to hotové“ a s menom 
pošlete na emailovú adresu 
noviny@sliac.sk. 

ak tvoríte krížovky, hlavola-
my, či prešmyčky, tiež budeme 
veľmi radi, ak nám ich aj s me-
nom pošlete na mailovú ad-
resu noviny@sliac.sk. radi ich 
uverejníme.

Redakcia 

Pospájaj čísla

Napíš správne odpovede

Omaľovánka pre najmenších

Čo nás čaká v decembri?
Autor obrázkov: Romanka
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1. palec je ...

2.  pri sobášnej sieni na 
Sliači je strom ...

3. Hron je ...

4.  Liečivá voda vyviera z ...

5. časť tváre nad očami


