
Už sme zapálili štvrtú sviecu 
na adventnom venci, ktorá 
nám pripomína, že sa nezadr-
žateľne blížia Vianoce. Blížia 
sa tie najkrajšie dni roka, veď 
Vianočné sviatky sú obdobím, 
na ktoré všetci netrpezlivo ča-
káme. Čaro Vianoc a ich výni-
močnosť nás napĺňajú pocitmi 
šťastia a harmónie. Atmosféra 
najkrajších dní v roku je neo-
pakovateľná a čaro Vianoc sa 
nedá ničím nahradiť. Napriek 
dospelosti v každom z nás 
drieme kúsok malého dieťaťa, 
ktoré netrpezlivo čaká na 
pripravený štedrovečerný 
stôl, trblietavý stromček, milé 
prekvapenia...

Hoci je dnešná moderná ľudská 
spoločnosť zaťažená ťarchou kon-
zumu, honby za povinnosťami 
a okamžitým úspechom verím, že 
si najkrajšie dni v roku vychutná-
te plnými dúškami. Je dôležité si 
pripomenúť, že hoci sa akokoľvek 
zmenila doba, nezmenilo sa kúzlo 
Vianoc, čaro štedrovečernej veče-
re, spoločného prežívania chvíľ, 
očakávanie čohosi tajomného.

Sviatočný čas pomaličky vchá-
dza do našich domácností, pri-
náša prívetivosť, láskavosť i po-
hodu. Rada by som vám zaželala 
príjemné vianočné sviatky plné 
vzájomného porozumenia, lásky 
a spokojnosti. V dušiach nech sa 
vám rozhorí pokoj a nech všetky 
srdcia naplní pohoda a nekoneč-
ná radosť. Prežite nadchádzajúce 
dni v zdraví, šťastí, spokojnosti 
a pozitívnych vyhliadkach do 
nasledujúceho roka, lebo začia-
tok každého nového roka v sebe 
ukrýva osobité a nenapodobni-
teľné čaro. Je to obdobie vyslovo-
vania prianí, želaní a predsavzatí, 
priateľskej atmosféry a súdržnos-
ti. Naše mysle ovláda pozitívna 
energia a všade okolo nás vládnu 
optimizmus a nádej. Stanovu-
jeme si nové ciele a méty, ktoré 

chceme počas nasledujúceho ob-
dobia dosiahnuť.

Prajem Vám, aby sa Vám spl-
nilo všetko, čo si prajete, aby ste 
celý rok 2023 mali dostatok lásky 
a porozumenia, priateľov, ktorí 
Vás nikdy nesklamú, rodinu, kto-

rá Vás vždy podrží, vieru v seba 
samého, nádej na splnenie snov 
a keď budete raz bilancovať, aby 
ste si mohli povedať, že ROK 2023 
stál za to.

Ľubica Balgová, 
Vaša primátorka
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ÚRAdNÉ HOdiNY msÚ sliAČ
POčaS VIaNOčNýCH SVIatKOV
19.12.2022 (pondelok) 7.30 –11.30 hod. 
20.12.2022 (utorok) 7.30 –11.30 12.30 – 14.00 hod.
21.12.2022 (streda) 7.30 –11.30 12.30 – 14.00 hod.
22.12.2022 (štvrtok) 7.30 –11.30 12.30 – 14.00 hod.
23.12.2022 (piatok) ZAtVOReNÉ
27.12.2022 (utorok) 7.30 –11.30 12.30 – 14.00 hod.
28.12.2022 (streda) 7.30 –11.30 12.30 – 14.00 hod.
29.12.2022 (štvrtok) 7.30 –11.30 12.30 – 14.00 hod.
30.12.2022 (piatok) 7.30 –11.30 hod. 
02.01.2022 (pondelok) ZAtVOReNÉ
Vážení občania, v súrnych prípadoch mimo úradných hodín msÚ sliač volajte na tel. čísla:
Primátorka 0903 298 210
Prednosta 0907 531 657
msP 0911 261 352

Keď sú tu Vianoce a blíži sa Nový rok 2023
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Č. kandidáta 
na hlas. lístku

meno kandidáta na post 
primátora mesta

Počet plat-
ných hlasov

1. Ľubica balgová, ing., mgr. et mgr. 888

6. Jozef Žabka, Ing. 576

3. Jarmila Gallová 362

4. Ondrej Láskavý 122

5. Renáta šmigová, mgr. 117

2. Katarína blašková 96

Dňa 29.10.2022 sa na Sloven-
sku uskutočnili Voľby do orgá-
nov samosprávy obcí a voľby 
do orgánov samosprávnych 
krajov. 

Právo voliť do orgánov samo-
správy obce má občan Slovenskej 
republiky a cudzinec, ktorý má 
trvalý pobyt v obci a najneskôr 
v deň konania volieb dovŕši 18 
rokov veku.

Právo voliť do orgánov sa-
mosprávnych krajov má občan 
Slovenskej republiky a cudzinec, 
ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá 
patrí do územia samosprávneho 
kraja, alebo má trvalý pobyt vo 
vojenskom obvode, ktorý patrí 
na účely volieb do orgánov samo-
správneho kraja do jeho územia 
a najneskôr v deň konania volieb 
dovŕši 18 rokov veku.

Na Sliači boli vytvorené 3 voleb-
né obvody a 6 volebných okrskov. 

Svoje ústavné právo využilo 2 
201 občanov čo je 53,91%. 

Kandidátnu listinu odovzdalo 
6 nezávislých kandidátov na post 
primátora mesta a 27 kandidátov 
na poslancov do mestského za-
stupiteľstva mesta Sliač. 

Primátorkou mesta Sliač sa 
podľa výsledkov hlasovania stala 
Ing., mgr. et mgr. ľubica balgová. 
Víťazka volieb na post primátorky 
mesta v komunálnych voľbách 
získala od občanov mesta 888 hla-
sov, čo predstavuje 41,09%.

Novými poslancami za mesto 
Sliač budú za volebný obvod:

Hájniky - Ing. Ján belička, Ondej 
Láskavý, Ing. miroslav Ryba, 

Rybáre - Ing. Róbert Urbanec, 
Dušan Zemko, mgr. Jozef bakša, 
Ing. ľubomír Hric, 

Rybáre za traťou - Ing. Vladimír 
belička, doc. Ing. andrea Sujová 
PhD., Ing. michal Gabaš, Igor am-
brozy. 

Účasť v komunálnych voľbách 
v meste bola 53,91 percenta. Plat-
ný hlas odovzdalo 2 161 voličov.

Predsedom VÚC sa podľa vý-
sledkov hlasovania stal Ing. Ondrej 
Lunter s počtom hlasov 96 438 čo 
predstavuje 47,53% všetkých hla-
sov.

Novými krajskými poslancami 
v banskobystrickom kraji za okres 
Zvolen sú Lenka balkovičová, Ján 
beliak, elena Kaliská, Peter Košík 
a matej Snopko

Natália Borgulová, MsÚ Sliač

Komunálne voľby v meste Sliač

1.

Ján belička, ing. sloboda a solidarita, Občian-
ska konzervatívna strana 204

Ondrej láskavý Nezávislý kandidát 198
miroslav Ryba, ing. Nezávislý kandidát 151

andrea Satmarová Strana obcí a miest-SOm 
SLOVeNSKO 151

Katarína blašková Nezávislý kandidát 112
marta Julényová, Ing. Demokratická strana 103
Dagmar bellová PhDr., PhD. Nezávislý kandidát 86

Roman Valúch Kresťanskodemokratické 
hnutie 47

2.

Robert Urbanec, ing. demokratická strana 378
dušan Zemko demokratická strana 314
Jozef bakša, mgr. Nezávislý kandidát 297
Ľubomír Hric, ing. Nezávislý kandidát 274
Daniel Dunčko, Ing. Demokratická strana 273

Pavel Kmeť, Ing. Sloboda a solidarita, Občianska 
konzervatívna strana 264

Jaroslav Haluška, Ing., PhD. Smer-sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana 236

Jana Raffajová, Ing. Smer-sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana 219

Rastislav bobor Komunistická strana 
Slovenska 198

3.

Vladimír belička, ing. Nezávislý kandidát 357
Andrea sujová, doc. ing., 
Phd.

spolu - občianska 
dmokracia 324

michal Gabaš, ing. demokratická strana 315

igor Ambrózy strana obcí a miest-sOm 
slOVeNskO 299

marek moravčík Demokratická strana 298
Igor Gubán, Ing. Demokratická strana 249

martina Sarková Strana obcí a miest-SOm 
SLOVeNSKO 211

Cyril Palečka, Ing., mgr. Demokratická strana 165

miroslava božoňová
Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), nova, 
kresťanská únia (kú), zmena zdola 

141

Dňa 29.10.2022, v deň volieb 
do miestnej samosprávy a VUC, 
sa u nás konalo aj miestNe Re-
FeReNdUm sO ZÁVÄZNÝm Od-
PORÚČANÍm vyhlásené msZ dňa 
8.9.2022 uznesením č.736/2022. 
Hlasovalo sa o otázke „Súhlasíte 
s tým, aby mestské zastupiteľ-
stvo mesta Sliač podniklo všetky 
zákonné opatrenia k tomu, aby 
zabránilo umiestneniu vojen-
skej základne Spojených štátov 
amerických v akejkoľvek forme 
na území letiska Sliač a v jeho 
okolí?“ Hlasovania a mohol zú-
častniť obyvateľ mesta Sliač, kto-
rí mal v obci trvalý pobyt a naj-
neskôr v deň konania miestneho 
referenda dovŕšil 18 rokov veku. 
Oprávnený občan v príslušnom 
rámčeku značkou X vyznačil, či 
na otázku odpovedá „ÁNO“ ale-

bo „NIe“. Referenda sa zúčastnilo 
1513 oprávnených voličov, čo je 
37,07% obyvateľov mesta Sliač. 
Platných hlasovacích lístkov bolo 
1483 hlasovacích lístkov, pričom 
v nich bolo 1127 odpovedí „aNO“ 
a 356 odpovedí „NIe“, tzn. že z cel-
kového počtu platných hlasov 
75,99% odpovedalo „ANO“.

Následne msZ prijalo uznese-
nie, v ktorom konštatovalo, že 

miestne referendum sa uskutoč-
nilo 29. októbra 2022 tak ako bolo 
vyhlásené uznesením mestského 
zastupiteľstva č. /2022 zo dňa 
8. septembra 2022, že v zozna-
moch na hlasovanie v miestnom 
referende bolo zapísaných 4083 
oprávnených voličov, že na hla-
sovaní sa zúčastnilo 1515 opráv-
nených voličov, že počet platných 
odovzdaných hlasovacích lístkov: 

1483, že na referendovú otázku 
odpovedalo „ÁNO“ 1127 opráv-
nených voličov, že na referendo-
vú otázku odpovedalo „NIe“ 356 
oprávnených voličov, že miestne 
referendum bolo vyhlásené ako 
miestne referendum so záväzným 
odporúčaním, že referendová 
otázka bola schválená nadpolo-
vičnou väčšinou zúčastnených 
oprávnených voličov.

Mali sme aj Referendum

Počet 
voličov

zúčast-
není „ÁNO“ „Nie“ neplat-

né platné % zúčast-
nených

% „ANO“ 
zo zúčast-
nených

% „ANO“ 
z platných 
hlasov

VO1 827 333 254 76 3 330 40,27% 76,28% 76,97%

VO2 113 42 27 14 1 41 37,17% 64,29% 65,85%

VO3 3142 1138 846 266 26 1112 36,22% 74,34% 76,08%

4082 1513 1127 356 30 1483 37,07% 74,49% 75,99%
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mesto Sliač je vlastníkom pia-
tich bytových domov, v ktorých je 
94 nájomných bytov. Sú od garzo-
niek až po troj izbové. tri bytové 
domy sú na ul. Rybárskej a dva 
na ul. topoľovej, O pridelenie ná-
jomného bytu je veľký záujem a 
všetky sú stále obsadené. V súčas-
nej dobe  evidujeme 25 žiadostí o 
pridelenie bytu. O byty je záujem 
nie len zo strany obyvateľov Slia-
ča, ale okolitých miest a obcí lebo 
v poslednom čase sa stal Sliač vy-
hľadávanou lokalitou na bývanie. 
Jedna z dôvodu dostupnosti do 
okresného a krajského mesta, ale 

aj z dôvodu pozitívneho vnímania 
zmien a aktivít v meste. Pri pride-
ľovaní bytov uprednostňujeme 
občanov Sliača a žiadateľov aspoň 
s jedným maloletým dieťaťom.

Naše nájomné byty boli posta-
vené v rokoch 2001-2008 a musím 
priznať, že im mesto nevenovalo 
pozornosť akú by potrebovali. 
ale bohužiaľ pri nájomných by-
toch je to vo všetkých mestách 
rovnako. Nájomníci tvoria aj fond 
opráv, z ktorého sa pominulé roky 
platili aj opravy, ktoré neboli v sú-
lade so zákonom. Zmenili sme 
prístup a tak nám zostali finanč-

né prostriedky na opravy spo-
ločných priestorov. V roku 2021 
boli vymenené kotle v bytových 
domoch na ul. topoľovej. Nedo-
statok finančných prostriedkov 
sme vyriešili pôžičkou z Rf, ktorá 
sa každý ro spláca z tvorby fondu 
opráv a mala by byť splatená do 
konca roa 2023. Samozrejme ne-
používame nato celý fond opráv, 
počítame aj s menšími opravami, 
ktoré sa môžu vyskytnúť kedykoľ-
vek. V tomto roku sme vyspravili 
a vymaľovali spoločné priestory 
vo všetkých bytových domoch na 
ulici Rybárskej. Plánujeme vyspra-

viť a vymaľovať spoločné priestory 
v bytových domoch na ulici to-
poľovej, očistiť fasádu od plesne, 
natrieť balkóny a zrekonštruovať 
vonkajšie schodisko na bytovom 
dome na ulici Rybárskej 1582. 
Postupne vymeníme aj domové 
zvonce so systémom automatické-
ho otvárania dverí, čím predídeme 
neustálym opravám zámkov na 
vchodových dverách v bytových 
domoch a zároveň ušetríme. Sú to 
veľké plány, ale veríme, že najne-
skôr koncom roka 2024 budú tieto 
plánované opravy hotové. 

Janka Šimóniová, MsÚ Sliač

Zverejňovanie dokumentov je 
spôsob, ako mesto eviduje a archi-
vuje zmluvy, dodatky k zmluvám, 
objednávky či faktúry. Zverejnené 
dokumenty sa transformujú do 
aplikácie digitalnemesto.sk, ktorá 
je prístupná na www.stránkach 
všetkých miest, a tu si môžu obča-
nia zverejnené dokumenty jedno-
ducho nájsť a pozrieť. 

Od 31.03.2022 však platí povin-
nosť zverejňovania zmlúv v CRZ. 
CRZ je centrálny register zmlúv, 
kde sú povinné zverejňovať obce, 

vyššie územné celky, povinné 
osoby, ktoré sú ich rozpočtovou 
alebo príspevkovou organizáciou, 
a povinné osoby, v ktorých majú 
viac ako 50% účasť. Výnimku z po-
vinného zverejňovania v CRZ, má 
už len Národná banka Slovenska. 

Zmluvy v centrálnom registri 
zmlúv sa zverejňujú trochu inak 
ako sme to robili na našom portá-
li. Stále platí, že sa zverejňuje bez 
osobných údajov, podpisov, a pe-
čiatok, ale navyše sa zverejňuje aj 
bez dátumov. Pri zverejňovaní 

sa síce dátum podpisu udáva, 
ale na prílohe pdf zmluvy, ne-
smie byť viditeľný. 

Za dátum podpisu zmluvy sa 
pri zverejnení udáva vždy ten ne-
skorší dátum. Zmluva by mala byť 
zverejnená hneď po podpísaní, 
a účinnosť nadobúda nasledujúci 
deň po dni zverejnenia. Zmluva, 
ktorá nie je zverejnená do troch 
mesiacov od neskoršieho dátumu 
podpisu stráca platnosť, nesmie 
byť v CRZ zverejnená a musí byť 
podpísaná nanovo.

Aj napriek tomu, že je povin-
nosť prioritne zverejniť v cRZ, 
a my už nemusíme zverejňovať 
na portáli mesta sliač, robíme 
to však naďalej, aj keď je to 
práca navyše. Robíme to pre 
Vás, občanov, aby ste mali viac 
možností a príležitosti dostať 
sa k informáciám a mali lepší 
prístup k veciam, ktoré Vás za-
ujímajú. 

Vladimíra Klimentová, MsÚ Sliač

Aj o nájomné byty sa treba starať

Povinné zverejňovanie

mestO V kOcke

Vážení občania,
ďakujem Vám za prejavenú dô-
veru v tohtoročných komunál-
nych voľbách. Vnímam to ako 
prejav dôvery a podpory, ale 
zároveň ako veľký záväzok voči 
všetkým obyvateľom nášho 
mesta, lebo stáť na čele mesta, 
riadiť ho, koordinovať procesy, 
zabezpečovať jeho rozvoj a sta-
rať sa o potreby občanov nie je 
jednoduché a vyžaduje si to veľ-
ké nasadenie a obetavosť. 

Sliač je mesto možností s veľ-
kým potenciálom rozvoja. a ja 
budem aj naďalej robiť všetko 
pre to, aby malo mesto Sliač 
a jeho obyvatelia budúcnosť. 
aby sme využili potenciál, ktorý 
je v nás a ktorý nás a naše mesto 
posúva vpred. Sliač vždy bol, je 
a stále bude u mňa na 1. mieste.

Ďakujem, urobím maximum 
preto aby som Vašu dôveru ne-
sklamala.

PlAteNÁ ReklAmA
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mesto Sliač ako správca poplat-
ku za komunálne odpady poskytu-
je občanom, ktorí preukážu, že sa 
viac ako 90 dní v aktuálnom zda-
ňovacom období nezdržiavajú ale-
bo sa nezdržiavali na území mesta 
úľavu alebo oslobodenie od tohto 
poplatku. V platnom všeobecne 
záväznom nariadení o miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady pre 
rok 2023 budú za splnenia daných 
podmienok poskytnuté tieto úľavy 
alebo oslobodenia od poplatku:

Správca poplatku poplatok zníži 
alebo odpustí za obdobie, za ktoré 
poplatník predloží písomnú žia-
dosť, preukáže splnenie podmie-
nok na zníženie poplatku alebo 
odpustenie poplatku a priloží pod-
klady, že viac ako 90 dní v zdaňova-
com období sa nezdržiava alebo sa 
nezdržiaval na území mesta Sliač.

a)  študenti študujúci na území 
slovenskej republiky: 50%

- pri študentoch dennej formy štú-
dia Sš a Vš študujúcich v SR a uby-
tovaných na internátoch alebo 
v podnájmoch nie je potrebné ku 
žiadosti prikladať potvrdenie o štú-
diu, v žiadosti je potrebné uviesť 
údaje v rozsahu meno, priezvisko 
a rodné číslo alebo dátum narode-
nia žiaka alebo študenta, ktoré sú 
potrebné na overenie statusu žiaka 
alebo študenta prostredníctvom 
informačného systému, ku ktoré-
mu má obec zriadený prístup, štu-
denti ktorí navštevujú školu vzdia-
lenú menej ako 60 km od miesta 
trvalého pobytu a sú ubytovaní na 
internáte alebo v podnájme musia 
priložiť doklad o ubytovaní, 

b)  opatrovateľky pracujúce v za-
hraničí, občania, ktorí pracujú 
v turnusoch a občania ktorí 
pracujú a sú ubytovaní mimo 
územia mesta sliač z dôvodu 
výkonu zamestnania v rámci 
sR: 50%

- potvrdenie od agentúry, potvrde-
nie od zamestnávateľa, pracovnú 
zmluvu uzatvorenú na obdobie, za 
ktoré poplatník požaduje úľavu,
 
c)  študenti študujúci v zahraničí: 

80%
- potvrdenie o návšteve školy,

d)  občania trvale pracujúci ale-
bo trvale sa zdržiavajúci v za-
hraničí: 100%

- pracovné povolenie, alebo po-
volenie k pobytu, potvrdenie od 
zamestnávateľa prípadne agen-
túry, ktorá sprostredkovala prácu 
v zahraničí, nájomnú zmluvu alebo 
pracovnú zmluvu (len v prípade ak 
bola uzatvorená v období a za ob-
dobie za ktoré poplatník požaduje 
odpustenie poplatku), potvrdenie 
o úhrade príjmov v zahraničí), ale-
bo iný hodnoverný doklad ktorý 
preukazuje jeho dlhodobý pobyt 
v zahraničí v danom zdaňovacom 
období, alebo iný hodnoverný do-
klad preukazujúci, že sa v priebehu 
príslušného obdobia dlhodobo 
zdržiavajú alebo zdržiavali v zahra-
ničí, 

e)  občania s prechodným poby-
tom v inej obci a občania trva-
le žijúci v inej obci v sR mimo 
trvalého bydliska: 100%

- potvrdenie o prechodnom po-
byte v inej obci a zároveň doklad 
o platbe za poplatok za príslušné 
zdaňovacie obdobie v obci v kto-
rej má prechodný pobyt, potvr-
denie o ubytovaní, resp. nájomnú 
zmluvu a zároveň doklad o úhrade 
poplatku za príslušné zdaňovacie 
obdobie v inej obci ak poplatok nie 
je priamo zahrnutý písomne v ná-
jomnej zmluve, alebo potvrdenie 
od obce, že sa poplatník celoroč-
ne zdržiava na území obce a platí 
poplatok v tejto obci, odpustenie 
poplatku sa nevzťahuje na dočas-
né pobyty v rekreačných chatách, 
resp. v rodinných domoch, kde 

poplatník platí v príslušnej obci 
poplatok z titulu vlastníctva ne-
hnuteľnosti a nie z titulu trvalého 
bývania v obci,

f)  občan umiestnený v náprav-
no-výchovnom zariadení vo 
výkone väzby alebo trestu, 
alebo umiestnený v zariadení 
poskytujúcom sociálnu sta-
rostlivosť pobytovou formou, 
alebo umiestnený v reedu-
kačnom zariadení alebo det-
skom domove, alebo dlhodo-
bo hospitalizovaný v liečebni: 
100%

- nárok na odpustenie poplatku je 
potrebné každoročne preukázať 
dokladom, ktorým je potvrdenie 
o umiestnení vo vyššie uvedených 
zariadeniach.

ak poplatník nepredloží ku pí-
somnej žiadosti požadovaný hod-
noverný doklad, správca na čestné 
prehlásenie pri znižovaní, prípadne 
odpúšťaní neprihliada.

Poplatník preukazujúci nárok 
na zníženie alebo odpustenie po-
platku je povinný predkladať 
žiadosť o zníženie alebo od-
pustenie poplatku každoročne 
písomne spolu s originálmi uve-
dených dokladov. Namiesto origi-
nálov dokladov možno predložiť 
aj ich kópie v prípade, ak predloží 
k nahliadnutiu poverenému pra-
covníkovi správcu dane aj originál. 
Vo všetkých predkladaných do-
kladoch musí byť jednoznačne 
vyznačené, že sú platné pre ob-
dobie, za ktoré požaduje poplat-
ník zníženie alebo oslobodenie 
od poplatku.

Poplatník uplatní nárok na zní-
ženie alebo odpustenie poplatku 
podľa podmienok a na základe 
podkladov ustanovených v zmys-
le zákona najneskôr do 30 dní po 
skončení zdaňovacieho obdobia, 
inak nárok na zníženie alebo od-
pustenie poplatku zaniká.

Poplatník je povinný v prie-
behu zdaňovacieho obdobia 
oznámiť obci vznik poplatkovej 
povinnosti do 30 dní odo dňa 
vzniku poplatkovej povinnosti. 
Zmeny skutočností rozhodu-
júcich na vyrubenie poplatku 
a zánik poplatkovej povinnosti 
v priebehu zdaňovacieho obdo-
bia je poplatník tak isto povinný 
oznámiť obci do 30 dní odo dňa, 
keď tieto nastali. Za zmenu sku-
točností rozhodujúcich na vyru-
benie poplatku sa nepovažuje 
uplatnenie nároku na zníženie 
a odpustenie poplatku. 

Správca poplatku vráti popla-
tok, alebo jeho pomernú časť 
poplatníkovi, ktorému zanikla 
povinnosť platiť poplatok v prie-
behu zdaňovacieho obdobia na 
základe podania písomnej žiados-
ti v zmysle zákona.

Podmienkou na vrátenie po-
platku je zánik poplatkovej po-
vinnosti najmä z dôvodu zrušenia 
trvalého alebo prechodného po-
bytu na území mesta, zánik práva 
užívania nehnuteľnosti, úmrtie 
poplatníka, zrušenie prevádzky na 
území mesta. Zánik poplatkovej 
povinnosti je poplatník povinný 
preukázať príslušnými dokladmi - 
doklad o zrušení pobytu v meste, 
doklad o zániku užívania nehnu-
teľnosti, doklad o zániku prevádz-
ky v meste.

Vzniknutý preplatok bude po-
platníkovi vrátený na základe 
písomnej žiadosti do 30 dní odo 
dňa jej doručenia prevodom na 
účet, alebo v hotovosti v pokladni 
msÚ Sliač.

V prípade, že má poplatník da-
ňové nedoplatky na ostatných 
miestnych daniach, mesto pri vrá-
tení poplatku bude postupovať 
podľa § 98a zákona č.582/2004 
Z.z. o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov. 

Komunálny odpad

Vážení spoluobčania,
aj keď Vám tieto informácie pod-
súvame každoročne, dovoľujeme 
si Vás aj teraz informovať za čo 
platíme poplatok a prečo je dôle-
žité odpad triediť.

Po prvé je dôležité vedieť, za 
čo sa platí poplatok za komu-
nálne odpady a drobné staveb-
né odpady.

Poplatok sa platí za:
a)  činnosti nakladania so zmeso-

vým komunálnym odpadom,
b)  činnosti nakladania s biologic-

ky rozložiteľným komunálnym 

odpadom, okrem biologicky 
rozložiteľného komunálneho 
odpadu zo záhrad a parkov od 
poplatníkov podľa odseku 2 
písm. b) a c).

c)  triedený zber zložiek komunál-
neho odpadu, na ktoré sa ne-
vzťahuje rozšírená zodpoved-
nosť výrobcov, od poplatníkov 
podľa odseku 2 písm. a).

d)  náklady spôsobené nedôsled-
ným triedením oddelene zbiera-
ných zložiek komunálneho odpa-
du, na ktoré sa vzťahuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov,

e)  náklady presahujúce výšku 
obvyklých nákladov podľa §59 

ods. 8 zákona č 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov.

Keďže v meste Sliač sme už od 
01.01.2017 zaviedli vážený množ-
stvový zber drobného staveb-
ného odpadu ďalej len „DSO“, za 
tento odpad platia poplatok len tí 
poplatníci, ktorí ho aj skutočne 
odovzdajú na zbernom dvore.

mesto je v zmysle zákona 
75/2015 o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
§81, ods. 7, písm. c, povinné za-
bezpečiť zavedenie a vykonáva-
nie triedeného zberu komunál-

nych odpadov pre papier, plasty, 
kovy, sklo a kompozitné obaly 
na báze lepenky.

mesto Sliač má uzatvorenú 
zmluvu so spoločnosťou NatUR-
PaCK, a.s, ktorá je organizáciou 
zodpovednosti výrobcov pre oba-
ly, prevádzkujúcou a zabezpečujú-
cou systém združeného naklada-
nia s odpadmi z obalov a odpadmi 
z neobalových výrobkov a vyko-
návajúcou svoju činnosť v zmysle 
príslušných ustanovení zákona 
o odpadoch. Do tohto systému je 
zahrnuté zabezpečenie, zavedenie 
a vykonávanie triedeného zberu 
komunálnych odpadov pre papier, u
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plasty, sklo, kovy a kompozitné 
obaly na báze lepenky.

takže, triedený zber táto 
spoločnosť nielen zabezpečuje, 
ale aj financuje. Nie je hradený 
z poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady, 
ktorý mesto vyberá od obča-
nov, ale z financií, ktoré dostane 
od štátu NAtUR-PAck, a.s.. 

Podľa množstva vyvezeného 
triedeného odpadu za predchá-
dzajúce obdobie spoločnosť Na-
tUR-PaCK, a.s. vypracuje popis sys-
tému triedeného zberu v meste na 
nasledujúce obdobie. Zjednoduše-
ne povedané určí počet zberných 
nádob a počet zberov v meste na 
nasledujúce obdobie. keďže zber 
triedeného odpadu financuje 
spomenutá spoločnosť a ne-
hradí sa z poplatku od občanov 
mesto nemá dosah na to navy-
šovať počet vývozov u komodít 
patriacich do triedeného zberu.

ak chceme, aby sme mali počet 
nádob a počet vývozov triedené-
ho zberu vyšší oproti minulému 
roku, musíme aj patrične dôsled-
ne triediť. tým by sa malo záro-
veň zvýšiť množstvo triedeného 
odpadu a znížiť množstvo zme-
sového komunálneho odpadu 
a objemného odpadu, za ktoré 
platíme poplatok za uloženie na 
skládku. aj výšku tohto poplat-
ku nám v zmysle zákona určuje 

množstvo vytriedeného odpadu 
za predchádzajúce obdobie.

Úroveň vytriedenia komunál-
neho odpadu za rok 2021 bola 
49,19 %,.

Na základe toho sme platili zá-
konný poplatok za uloženie zme-
sového komunálneho odpadu 
a objemného odpadu na skládku 
vo výške 18,-eUR za tonu.

V triedení, však musíme byť 
ešte dôslednejší, pretože sa nám 
množstvo zmesového a objem-
ného komunálneho odpadu 
výraznejšie neznižuje, ale za to 
„zálohované plasty“ nám veľmi 
znižujú objem vytriedených plas-
tov. V tabuľke uvádzame porov-
nanie vytriedeného množstva za 
posledné tri roky (rok 2022 je len 
do 11/2022). 

V tabuľke sú uvedené len zá-
kladné druhy komunálneho od-
padu.

V roku 2022 ešte chýba posled-
ný mesiac 12/2022.

bohužiaľ, aj keď uvedomelí 
občania sa snažia triediť a tým 
vylepšovať úroveň vytriedenia 
odpadu, stále sa nájdu aj takí kto-
rých táto problematika nezaují-
ma a triedenie odpadu ignorujú. 
Ignorovanie, či mávnutie rukou 
nad triedením odpadu nám ne-
pomáha zvyšovať úroveň vytrie-
denia odpadu. a poznáte takých 
občanov, skúste im vysvetliť 
význam triedenia lebo je len na 
nás v akom stave necháme ži-
votné prostredie naším deťom. 
A to je ďalší dôvod prečo triediť 
odpad.

Ako správne triediť?
DO ŽLTÝCH KONTAJNEROV :

do kontajnerov na plasty mô-
žete vhadzovať aj kompozitné 
obaly na báze lepenky (tzv. tet-
rapaky) a obaly z kovov (pivo, 
nealko, energetické nápoje, 
konzervy...) ide o „trojzber“:

PlAstY: Na základe zistených sku-
točností Vás upozorňujeme, aby 
ste do nádoby určenej na PlAs-
tY vhadzovali plastové fľaše 
stlačené. ak sa do kontajnera prí-
padne vreca vhodia nestlačené fľa-
še, kontajner sa rýchlo naplní. Po-
tom sa zdá, že kontajnerov je málo. 
Nesprávne uložené plasty majú len 
veľký objem a nízku hmotnosť. 

Ďalej Vás žiadame, aby ste do 
kontajnerov nevhadzovali plasty 
z áut, veľké kusy plastov, ktoré 
sa tam nevmestia, neumyté fľaše 
od nápojov, znečistené kelímky 
z jogurtov, rýb a iných potravín. 
Obaly musia byť vypláchnuté 
a čisté. Nevytriedený či neumytý 
obsah kontajnera sa považuje za 
komunálny odpad. Navyše zdôraz-
ňujeme, že znečistené kontajnery 
sa ničia a veľmi zapáchajú. Zápach, 
ktorý sa šíri po okolí, znepríjemňu-
je ovzdušie okoloidúcim a obyva-
teľom bývajúcim v blízkosti kon-
tajnerov. 

2020 2021 2022 
 (1-11 mesiac)

číslo 
skupiny názov skupiny SPOLU 

 v tonách
SPOLU 

 v tonách
SPOLU 

 v tonách
200101 papier a lepenka 48,7240 59,0840 46,3100
200102 sklo 60,4800 72,9300 57,8300

200103
viacvrstvové kombinované 
materiály na báze lepenky 
(kompozity na báze lepenky)

8,4600 4,3990 3,8860

200104 obaly z kovu 7,4300 4,3590 3,7600
200125 jedlé tuky a oleje 0,1510 0,4310 0,2290
200139 plasty 60,5300 77,3920 66,2300
200201 biologicky rozložiteľný odpad 625,9000 556,3000 543,2900
200301 zmesový komunálny odpad 1088,7300 1023,3800 983,2780
200307 objemný odpad 45,4200 56,5000 40,7000

u

u
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Od 1.1.2023 platí aj na Sliači 
Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Sliač o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia

toto VZN je nevyhnutné aby 
sme mohli aplikovať v praxi zá-
kon 401/1998 Z.z. o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia v znení 
neskorších predpisov. ako prvé je 
dôležité povedať, že poplatok za 
znečisťovanie ovzdušia platia len 
právnické osoby a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie, ktoré 
prevádzkujú veľké zdroje znečis-
ťovania ovzdušia, stredné zdroje 
znečisťovania ovzdušia a malé 
zdroje znečisťovania ovzdušia) za 
podmienok ustanovených v zá-
kone. 

Poplatky za malé zdroje 

znečisťovania sú určované na 
kalendárny rok za každý malý 
zdroj osobitne. Výška poplatku 
sa stanoví paušálne, maximál-
ne do výšky 663,87 € za 1 zdroj 
znečisťovania, podľa údajov, kto-
ré prevádzkovatelia na základe 
povinnosti vyplývajúcej jej zo zá-
kona každoročne oznámia mestu. 
Výška poplatku sa potom stanoví 
úmerne k množstvu a škodlivosti 
vypustených znečisťujúcich látok 
alebo k spotrebe palív a suro-
vín, z ktorých znečisťujúce látky 
vznikajú. ak prevádzkovateľ pre-
vádzkuje viacero malých zdrojov 
na území mesta, ročný poplatok 
pozostáva zo súčtu poplatkov za 
všetky ním prevádzkované malé 
zdroje znečisťovania ovzdušia. 
V takomto prípade môže celková 

výška poplatku za všetky malé 
zdroje presiahnuť sumu 663,87 
eura. ak podnikatelia prevádz-
kujú malé zdroje znečisťovania 
vo viacerých mestách, musia si 
splniť oznamovacie povinnosti 
voči všetkým dotknutým mestám, 
v rámci ktorých tieto malé zdroje 
znečisťovania ovzdušia prevádz-
kujú.

Prevádzkovateľ malého 
zdroja znečisťovania je povin-
ný oznámiť každoročne do 15. 
februára obci za každý malý 
zdroj znečisťovania ovzdušia 
spotrebu palív a surovín, z kto-
rých znečisťujúce látky vznikajú, 
a ďalšie údaje potrebné na ziste-
nie množstva a škodlivosti zne-
čisťujúcich látok vypustených do 

ovzdušia za uplynulý rok, najmä 
o druhu a kvalitatívnych ukazova-
teľoch palív a surovín, počte pre-
vádzkových hodín malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia a o druhu 
a účinnosti odlučovacích zaria-
dení, osobitne vypočítanú výšku 
poplatku. POZOR! V prípade ne-
splnenia uvedenej povinnosti 
je obec oprávnená uložiť pre-
vádzkovateľovi takéhoto malé-
ho zdroja pokutu až do výšky 
6638,7 eura.

Ľubomír Keleman, MsÚ Sliač

Určenie výšky poplatku za znečistenie 
ovzdušia z malého zdroja

ViAcVRstVOVÉ kOmbiNO-
VANÉ mAteRiÁlY (Vkm) na 
báze lepenky (tetrapaky): 
Do týchto kontajnerov dávajte 
len vypláchnuté škatule (krabi-
ce) od mlieka, džúsov, nápojov 
a pod., tak isto plastové vrchná-
čiky z nich odstrániť a dávať do 
plastov. škatule treba úsporne  
postláčať.

ObAlY Z kOVOV: V kontajneroch 
na kOVY sa často nachádzajú 
veľké kusy kovov aj s plastami 
(tie treba odstrániť), ďalej znečis-
tené plechovky, konzervy a iné 
neumyté a zapáchajúce kovové 
obaly. Opäť upozorňujeme, že aj 
tieto obaly musia byť vypláchnu-
té a čisté a stlačené na čo naj-
menší objem.

DO ZELENÝCH KONTAJNEROV:

sklO: Do nádob na sklO sa ne-
môžu dávať celé poháre aj s ob-
sahom, ako sú zaváraniny a pod. 
Okrem obsahu fliaš do skleného 
odpadu nepatria ani kovové či 
plastové viečka, ktoré sú na po-
hároch alebo fľašiach. takýto od-
pad treba vytriediť do kontajne-
rov na to určených. Sklo je vhodne 
priamo v nádobe rozbiť na čo naj-
menšie kusy tak isto kvôli úspore 
objemu.

DO MODRÝCH KONTAJNEROV:

PAPieR: V kontajneroch na PA-
PieR sa nachádzajú okrem pa-
piera aj celé kartóny, škatule, 
ktoré nie sú poskladané. kar-
tóny a škatule poskladať, prí-
padne natrhať na čo najmenšie 
kusy.

Navyše sa tu nachádza šatstvo 

a rôzny textil, ktorý do tých-
to kontajnerov vôbec nepatrí, 
máme na to osobitné kontajnery 
na šatstvo a textil. 

DO HNEDÝCH KONTAJNEROV:

biOOdPAd (biologicky rozloži-
teľný komunálny odpad bRkO - 
zelený: do tohto bioodpadu patrí 
len odpad zo záhrad a parkov, trá-
va, lístie, len malé konáre a orezy 
zo stromov a kríkov, vetvičky, bu-
rina, slama, seno, kvety... už zo sa-
motného názvu vyplýva, že sa do 
neho nedáva kuchynský odpad, 
zvyšky jedál a potravín, šupky zo 
zeleniny a ovocia, škrupiny z va-
jec, exkrementy zvierat....

KONTAJNERY NA DROBNÉ 
ELEKTRO: 

Na uliciach Gorkého,na ulici Ry-

bárska a ul. Kollárova boli umiest-
nené červeno – biele stacionárne 
kontajnery – špeciálne zberné 
nádoby určené na oddelený zber 
malého elektroodpadu, batérií 
a akumulátorov. 

Na kontajneroch je vypísané 
aký elektroodpad do nich patrí 
a nepatrí.

KONTAJNERY NA TEXTIL: 

Žiadame Vás, aby ste pri kon-
tajneroch nenechávali celé vrecia 
so šatstvom. šatstvo je potrebné 
pobaliť do menších balíkov a vlo-
žiť do kontajnera na to určeného 
(kontajnery na textil sú umiestne-
né na: ul. Kollárova, ul. Rybárska 
1ks, ul. Gorkého 1ks, ul. b. Nemco-
vej 1ks a na zbernom dvore ul. 
čSa 1064 2ks).

Eva Výbohová, MsÚ Sliač

mestO V kOcke

u

Kolobeh života je nezasta-
viteľný, každú chvíľu niekto 
na svet prichádza a niekto 
z neho odchádza. Kým príchod 
človeka na svet sprevádzajú 
slzy šťastia a úsmev, tak jeho 
odchod je lemovaný slzami, 
žiaľom a veľkým smútkom. 
Strata blízkeho človeka je 
vždy bolestivá. Po rozlúčke 
chceme uložiť pozostatky 
alebo popol na miesto, kde 
budeme môcť chodiť spomínať 
na spoločne strávený čas. 

V roku 2022 ohraničila smrť 
život 46 občanov mesta Sliač, za 

ktorými smúti rodina, priatelia, 
susedia, či známi. Smrť je vždy 
smutnou udalosťou v ľudskom 
živote a tak sa ju Vám aj my na 
msÚ pokúšame zmierniť. milým 
slovom, upravenými cintorínmi, 
dostatkom hrobových a urnových 
miest podľa vašich predstáv. Na 
Sliači máme 3 cintoríny, kde sú 
miesta pre hroby a urny. Od sep-
tembra 2022 pribudlo na cintorí-
ne v Rybároch kolumbárium, kto-
ré spoločne 1. 11. na ekumenickej 
bohoslužbe, za účasti občanov 
nášho mesta, posvetili predstavi-
telia cirkví v našom meste.

Miroslava Klimová, MsÚ Sliač

Posledná rozlúčka je vždy bolestná
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Zmeny dopravného značenia 
v meste

mestská polícia v Sliači dáva do 
pozornosti nové dopravné zna-
čenie v časti liečebných kúpeľov 
Sliač, kde boli zavedené dopravné 
obmedzenia - zóna zákazu státia 
označené zvislými a vodorovnými 
dopravnými značkami v rozsahu 
od križovatky ulíc b. Nemcovej 
a Kúpeľnej po konečnú zastávku 
autobusovej dopravy. Parkovať 
je možné len na vyhradených 
miestach. Dodržiavanie zákazu je 
pravidelne kontrolované a riešené 
mestskou políciou (Obr. 1). 

Na ul. Kúpeľnej bola na základe 
požiadavky obyvateľov osadená 
dopravná značka zákaz státia, kde 
pri vychádzaní z ulice Družstevnej 
na ul. Kúpeľnú pre zaparkované 
autá nebol dostatočný rozhľad 
a hrozilo riziko kolízie (Obr 2). 

V najbližšej dobe budú osadené 
dopravné značky zákaz státia na 
ul. J.Cikkera a m. Gorkého, kde sa 
nachádzajú polopodzemné kon-
tajnery na odpad a pre parkujúce 
autá je ich vyvážanie sťažené. Na 
značkách budú vyznačené časy 
platnosti zákazu v rozsahu podľa 
možnosti vývozu odpadu (Obr. 3). 

Mestská polícia Sliač upo-
zorňuje občanov na zvýšenú 
opatrnosť pri nákupoch. 

S blížiacimi sa vianočnými 
sviatkami dochádza vo zvýšenej 
miere k rôznym formám majetko-
vých trestných činov ako sú krá-
deže a podvody. Obdobie sviat-
kov láka do nákupných stredísk 
nielen poctivých zákazníkov, ale 
aj zlodejov a podvodníkov, ktorí 
čakajú na vhodnú príležitosť, ako 
niekoho okradnúť. Podvodníci sú 
čím ďalej tým šikovnejší a už ne-
platí, že im naletia len starší ľudia. 
V poslednom období sa rozmohli 

aj podvody páchané v online 
prostredí prostredníctvom slu-
žieb a obchodov, ktoré sú ponú-
kané v podvodných e-shopoch 
lákajúcich na nízke ceny. Je preto 
potrebné dbať na zvýšenú opa-
trnosť a všetky nákupy poriadne 

preveriť. Svoje osobné veci, ako 
sú kabelky, peňaženky, kľúče, 
telefóny, doklady, prípadne iné 
cennosti nenechávajte bez do-
zoru a vo svojich zaparkovaných 
vozidlách. Svojou opatrnosťou 
tak nedajte šancu zlodejom, aby 
Vám krádežou narušili sviatočnú 
atmosféru.

Používanie zábavnej pyro-
techniky

mestská polícia v Sliači v sú-
vislosti s blížiacimi sa oslavami 
nového roku upozorňuje na do-
držiavanie pravidiel pri používaní 
pyrotechnických výrobkov (zábav-
ná pyrotechnika) určené zákonom 
č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, 
výbušných predmetoch a munícii 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Podľa zákona možno 
používať zábavnú pyrotechniku 
bez povolenia mesta len od 31. 
decembra príslušného kalendár-
neho roka do 1. januára nasledu-
júceho kalendárneho roka. 

mestská polícia ďalej upozorňu-
je občanov na bezpečné používa-
nie a skladovanie zábavnej pyro-
techniky. Zároveň všetkých vyzýva 
na ohľaduplnosť voči ostatným 
spoluobčanom a domácim zvie-
ratám, ktorých môže nadmerný 
hluk rušiť. Znečistenie verejného 
priestranstva ktoré vznikne po 
použití zábavnej pyrotechniky je 
každí povinní odstrániť. 

dovoľte mi zaželať Vám 
v mene príslušníkov mestskej 
polície v sliači príjemné a hlav-
ne pokojné prežitie vianočných 
sviatkov.

 Jaroslav Prošek, náčelník MsP v Sliači

Z činnosti Mestskej polície Sliač za roky 
2020 – 2022
Rok 2020 
- celkový počet riešených priestupkov 140
- prejednanie v správnom konaní (objektívna zodpovednosť) 0
- činnosť msP na základe dožiadania iných orgánov 85
- odstránené staré vozidlá 10
- odchytené túlavé zvieratá 11

Rok 2021 
- celkový počet riešených priestupkov 149
- prejednanie v správnom konaní (objektívna zodpovednosť) 12
- činnosť msP na základe dožiadania iných orgánov 101
- odstránené staré vozidlá 8
- odchytené túlavé zvieratá 11

Rok 2022
- celkový počet riešený priestupkov 141
- prejednanie v správnom konaní (objektívna zodpovednosť) 8
- činnosť msP na základe dožiadania iných orgánov 89
- odstránené staré vozidlá 5
- odchytené túlavé zvieratá 8

Z činnosti mestskej polície

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3
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Výstava Ľubice Časnochovej 
s názvom „Ľubica v krajine 
zázrakov“ vo vynovených 
priestoroch Domu kultúry 
Hron, ktorá sa konala v dňoch 
21. 11. - 1. 12. 2022 dala 
týmto priestorom ďalší rozmer 
využitia. 

Prvá samostatná výstava obra-
zov amatérskej výtvarníčky ľubi-
ce časnochovej, ktorá už viac ako 
20 rokov žije v Sliači, zaujala širokú 
verejnosť nielen svojou farebnos-

ťou s prevahou jasných, veselých, 
oku a duši lahodiacich odtieňov, 
ale aj precíznym prepracovaním. 
možno aj preto, že z jej obrazov cí-
tiť filozofiu jej maľovania “baví ma 
objavovať tvary, scenérie, ktoré 
akoby sami prichádzali na plátno 
a ja som len ich sprostredkova-
teľ“. Výstava ľubice časnochovej 
odštartovala sériu výstav, ktoré 
budú môcť obyvatelia, ako aj náv-
števníci mesta vidieť pravidelne 
v priestoroch DK Hron. 

Renáta Šeniglová, MsKS Sliač

škOlstVO A kUltÚRA

Mestské kultúrne stredisko 
sa aj v tomto roku zapojilo do 
celoslovenskej výzvy „Koľko 
lásky sa zmestí do krabice od 
topánok“. Je to už jubilejný 5. 
ročník. Projekt spája generá-
cie ľudí po celom Slovensku 
a stáva sa milou vianočnou 
tradíciou. Cieľom je potešiť 
neznámeho seniora žijúce-
ho v zariadení pre seniorov, 
prípadne osamelo vo vlastnej 
domácnosti. 

Ďakujeme všetkým darcom, 
ktorí si, napriek hektickému ob-
dobiu v roku, našli čas a priniesli 
do troch zberných miest v našom 
meste 89 krabičiek. Umožnili nám 
tak aj tieto Vianoce potešiť seni-
orov darčekom, ktorý zahreje pri 
srdci Vás aj ich. často je to jediný 
darček, ktorý dostanú. 

Ďakujeme za spoluprácu od-
berným miestam – Lekáreň Srdce, 
tIC Sliač a mestská knižnica Sliač.

Vyzbierané krabičky potešia tento 

rok klientov Domova pre seniorov 
Sliač a OZ Dobrý Pastier v bzovíku. 

Napriek tomu, že súčasná doba 
pre mnohých ľudí nie je ľahká, 
bolo vidieť, že krabičky darcovia 
plnili s láskou a empatiou k ľuďom, 
ktorí si ich nájdu pod stromčekom. 
V mnohých krabičkách boli vlože-
né osobné venovania s krásnym 
oslovením, pre babičku či pre de-
duška, alebo detské kresbičky. 

Výzva „Koľko lásky sa zmestí 
do krabice od topánok“ sa vďaka 

úžasným ľuďom už stala vianoč-
nou tradíciou v našom meste. 

Všetkým prajeme krásne Via-
noce a šťastný Nový rok 2023.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

takto začína jedna z detských 
piesní. U nás je to doslova tak. 
Deti do našej materskej škole na 
SNP naozaj chodia každé ráno 
do malého domčeka. Sú v ňom 
tri triedy pre deti od 3 do 7 rokov. 
Pracujú tu usmiate pani učiteľky, 
ktoré svoju prácu robia s rados-
ťou, kreativitou a odhodlaním. 
šikovné pani kuchárky a uprato-
vačky sa starajú o bezproblémový 
chod našej materskej školy. Inak 
tomu nie je ani na elokovanom 
pracovisku na Rybárskej ulici. 

Ďalší školský rok 2022/2023 pri-
niesol nové detské tváričky, očká 
plné očakavaní aj obáv. a nie len 
deti mali obavy , ale hlavne rodi-
čia. Veď väčšina z nich nechávala 
svoje poklady prvýkrát v rukách 
dovtedy cudzích ľudí. Počiatočné 
obavy čoskoro pominuli a my sme 
začali byť každodennou súčas-
ťou ich života. Slzičky vystriedal 
úsmev a radostné objatie pani 
učiteliek pri vstupe do triedy. Po-
stupná adaptácia prebiehala aj na 
elokovanom pracovisku, kde ju 
ale vysoká chorobnosť detí stále 
predlžovala a u niektorých aj pre-
dlžuje. 

aj napriek tomu sme postup-
ne zvládli prevažne s predško-
lákmi rôzne aktivity. Za zmienku 

stojí kurz základov korčuľovania 
v spolupráci s HKm Zvolen, ICe 
arénou a úžasnými trénerkami, 
ktoré deťom odovzdali svoje skú-
senosti a po 10 hodínach deti už 
korčuľovali. Niektorí lepšie, iným 

ešte bude treba trochu potréno-
vať. Najväčší zážitok mali deti , 
ale aj pani učiteľky so stretnutia 
s ,,ozajstnými ,, hokejistami z HKm 
Zvolen, ktorí mali po nás tréning. 
bez problémov sa s nami odfotili 
a nechali nás chvíľu sledovať svoj 
tréning. mnohí by chceli vedieť 
korčuľovať tak ako oni a majú 
tak pozitívnu motiváciu, čo sa dá 
športom dosiahnuť. 

mladšie deti navštívili divadel-
né predstavenie, pokračovali sme 
v animoterapii - vození na poní-
koch. environmentálen výchádz-
ky sa stali súčasťou pobytu detí 
v materskej škole. Poznávali sme 
rastliny, živočíchy, život v okolí 

Hrona. 
V elokovanej triede „tekvičko-

vú slávnosť“ spojenú s pohybo-
vými aktivitami a s ochutnávkou 
ovocných, zeleninových šalátov 
a ovocných koláčov.

V spolupráci so Zš a. Sládkoviča 
a Slovenským futbalovým zväzom 
pokračujeme v projekte Dajme 
spolu gól pod vedením pána uči-
teľa a futbalového trénera mgr. 
Radoslava Ištvána. tento projekt 
je zameraný na pohybovú aktivitu 
detí. 

aktívna spolupráca s msKS 
v Sliači je orientovaná na poži-
čiavanie kníh v mestskej knižnici. 
Rozvíjame tým u detí predčitateľ-
skú a čitateľskú gramotnosť, lásku 
ku knihe, túžbu po nových infor-
máciách. 

Viac sme toho zatiaľ nestihli, 
ale do konca školského roka toho 
bude ešte určite veľa. Veríme, že sa 
všetci spoločne stretneme na pri-
pravovaných vianočných besied-
kach, alebo tvorivých dielňach. 
Spoločne si vychutnáme vianoč-
nú atmosféru a a pripravíme sa na 
najkrajšie sviatky v roku. 

Za všetkých Vám prajeme 
pokojné sviatky a šťastný nový 
rok. 

Kolektív a deti z MŠ SNP Sliač

Každé ráno chodíme si do malého domčeka...

„Ľubica v krajine zázrakov“
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Materská škola Jána Cikkera 
651/2, 962 31 Sliač

Kde bolo, tam bolo, v záhrade 
jednej materskej školy sa 
potichu zakrádali dvaja muži 
v zelenom a malý jazvečík...

Nie, nie je to scenár k novému 
akčnému filmu. bola to veľmi milá 
a zaujímavá návšteva zo Sloven-
ského zväzu poľovníkov. Kým 
všetky deti so svojimi učiteľkami 
prišli na školský dvor, poľovníci si 
na ukážku pripravili rôzne pred-
mety, ktoré súvisia s ich prácou – 
parohy, rohy, kly, pierka z vtákov, 
vábničky, ďalekohľady, obrázky 
zvierat a ich stôp. besiedka sa 
začala otázkami pána poľovníka 
smerovanými na deti. ,,Kto je to 
poľovník? Čomu sa venuje?” Otázky 
v deťoch vyvolali zvedavosť a zá-
roveň súťaživosť v tom, kto skôr 
a správne odpovie. V úvodnej čas-
ti sme sa dozvedeli, čo všetko prá-
ca poľovníka obnáša. Starajú sa 
o zveľaďovanie svojich poľovných 
revírov, o zdravie a regulovanie 
počtu zveri a najmä o udržiavanie 
prirodzeného prostredia pre zver.

Po prvotnom oboznámení s to-
uto zaujímavou profesiou deti 
postupne začali s prvou úlohou 

– s hľadaním bažanta. Deti mali 
na trojnožke predom pripravený 
ďalekohľad, ktorým v areáli škôlky 
mali nájsť svoj cieľ, vypchatého 
bažanta, ktorý sa ukryl v záhrade. 

Deti úlohu úspešne splnili a ča-
kalo ich ďalšie kolo zaujímavých 
faktov a aktivít.

Ďalšou úlohou bolo určiť zviera 
podľa zvuku, aký vydáva. Viete, 
aké zvuky ale robí taká líška alebo 
zajac? Pri tejto otázke by zamrzli aj 
mnohí z nás, dospelých. Rôznymi 
akustickými vábničkami, myško-
vačkou ( nemusiš sa hanbiť za to, 
že si si tento výraz rýchlo vyhľadal 
vo wikipédii) a vrešťadlom

nám predviedli zaujímavú sym-
fóniu lesných zvukov.

V lese ale žije mnoho zvierat, 
ktoré majú mimo zvukov rôzne 
odlišnosti, či už ide o samotnú 
veľkosť, 

spôsob obživy alebo rôzne vý-
rastky na hlave – parožie, rohy, 
rožky, kly. Spoznali sme rozdiely 
medzi srncom, mladým a starším 
jeleňom, danielom. Pre mňa no-
vou zaujímavou informáciou bol 
dôvod a spôsob zhadzovania pa-
rožia u jeleňov. Vedeli ste, že jeleň 
sa vždy snaží zhodiť parohy na 
rovnakom mieste?

Pokračovali sme overovaním 
vedomostí o stopách, na ktoré 
môžeš v našom lese natrafiť. 

a nasledovala pre deti najzaují-
mavejšia časť besiedky – hľadanie 
poľovných trofejí v našej záhrade. 
Deti sa rozbehli do všetkých strán 
a postupne prichádzali s nájdený-
mi pokladmi, ktoré museli pome-
novať a určiť, komu patria ( rohy 
a parohy od jeleňa, srnca, daniela, 
muflóna, kly od diviaka, pierka 
z bažanta, orla, jastraba, kukučky). 
Veru, ťažká úloha. ale deti to zvlá-
dli, niektoré samostatne, niektoré 
s pomocou. Každý si zaslúžil ako 
odmenu omaľovánku a pamätnú 

medailu z dreva. 
Deťom žiarili očká, oboznámili 

sa s krásnym poslaním, pretože 
poľovník nie je povolanie, ale 
poslanie. Veď jedna poľovnícka 
múdrosť hovorí, že poľovníkom 
sa človek stať nemôže, ale sa ním 
musí narodiť. 

Na záver sa chceme veľmi pek-
ne poďakovať, že nám priblížili 
toto poslanie. Vďaka patrí aj mi-
lému jazvečíkovi, ktorý na všetko 
dozeral a nebránil sa ani detským 
dotykom. Vaša návšteva v nás za-
nechala výnimočné dojmy a poci-
ty. Verím tomu, že sme sa nevideli 
naposledy, však opakovanie je 
matka múdrosti a len opakovaním 
a príkladom deťom vštepíme do 
vedomia a podvedomia pozitívny 
vzťah k prírode.

aj naďalej sa budeme snažiť 
rozvíjať osobnostnú a duchov-
nú stránku dieťaťa tak, aby bolo 
schopné v budúcnosti tvorivo 
myslieť a konať v záujme vytvore-
nia harmonického spolužitia s prí-
rodou a ľuďmi.

Prajeme Vám pohodové pre-
žitie Vianočných sviatkov, veľa 
zdravia, radosti, lásky a šťastný 
Nový rok 2023.

Lea Janáková, 
riaditeľka MŠ

Jedna pekná a náučná aktivita našej materskej školy
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V druhom polroku šk. roku 
2021/22 sme spustili inváziu kon-
certov, podujatí, súťaží a projek-
tových aktivít školy v rámci Slo-
venska i v zahraničí. Z množstva 
vystúpení vyberáme tieto naj-
významnejšie umelecké prezen-
tácie našich žiakov a učiteľov:

Fašiangové online hudobné 
pozdravy; deň učiteľov na zv. 
zámku; deň učiteľov v dome 
kultúry Hron; Veľkonočný kon-
cert ZUš v spoločenskej sále kú-
peľov sliač; koncert hudobných 
talentov na zvol. zámku; Vystú-
penie v rámci podujatia „míľa 
pre mamu“; Umelci ZUš na ulici 
- podujatie spojené s módnou 
tanečnou prehliadkou, prezen-
táciou výtvarníkov v plenéri 
a hudobným vystúpením žia-
kov ZUš; Absolventská verejná 
výstava výtvarných prác žiakov 
na námestí pri fontáne; Absol-
ventské výkony žiakov všetkých 
odborov; Záverečný koncert ta-
nečníkov, hudobníkov a hercov 
v kinosále Palace v kúpeľoch 
sliač; Verejné triedne koncerty 
žiakov hudobného odboru; Vy-
stúpenie komorného sláčiko-

vého orchestra Zuš sliač a sólis-
tov v Ostrej lúke, „svátky písní 
Olomouc“; tajomstvá čierno-
bielych kláves, Hnúšťa; Odha-
lenie a krst lavičky „marína“, 
venovaná Andrejovi sládkovi-
čovi pri príležitosti 150. výročia 
básnikovho úmrtia, ktorá je 

súčasťou širšieho projektu „Za-
ľúbená štiavnica - mestá, ktoré 
zrodili sládkoviča“; koncert 
operných árií a klavírnych diel, 
múzeum V. löfflera, v košiciach; 
Vo svete opery so sopranistkou 
m. tomanovou, koncertná sála 
ZUš sliač, kráľovská sieň zv. 

zámku, spoluúčinkujú pedagó-
govia ZUš sliač; koncert žiakov 
ZUš sliač pre deti v liečebnom 
dome marína, kováčová; Vy-
stúpenia s Ľudovou hudbou 
Hronsečania, spoluúčinkujú 
pedagógovia ZUš sliač; me-
dzinárodné koncerty ZUš sliač 
v Írsku (Galway, muintearas), 
v Nemecku (Paderborn), v Poľ-
sku (Jaroslaw, Varšava), v litve 
(druskininkai) a v Česku (mari-
ánské lázně); koncert for Ukra-
ine, VšmU bratislava; Forum 
pianistyczne „bieszczady bez 
granic“, sanok Pl; intercomp, 
1. ročník medzinárodného hu-
dobného festivalu FmU AU bb: 
koncert slovenských skladate-
ľov; Nahrávanie cd v spoluprá-
ci s cimbalistom m. budinským, 

starý klíž, spoluúčinkujú peda-
gógovia ZUš sliač; „ tento večer 
patrí mne“, štátna Opera v b. 
bystrici, spoluúčinkujú peda-
gógovia ZUš sliač; koncert ko-
morného sláčikového orchestra 
a sólistu m. Vetráka v rámci dní 
mesta sliač;

Celoslovenské súťaže, ocenenie 
v zlatom a striebornom pásme: 
klavírna súťaž banskoštiavnické 
kladivká, spevácka súťaž Pink-
song, Rock-Pop-star vo Zvole-
ne, POPbb 2022 v banskej bys-
trici, Gitarová súťaž Nitrianska 
lutna, Výtvarná súťaž Vesmír 
očami detí, Najkrajšie chvíle so 
starými rodičmi, V ríši divov;

Projekty: erasmus + medziná-
rodný projekt 3k&3m; ZUš sliač 
– virtuálne! Umenie detí bližšie 
k Vám! konečne máme kapelu; 
staň sa členom školského or-
chestra! maľované mapy; 

Ocenenie pedagóga: Pán učiteľ 
martin Vetrák bol navrhnutý ve-
dením ZUš na ocenenie pri príleži-
tosti dňa učiteľov na Zvolenskom 
zámku. srdečne blahoželáme. 

Zo života Základnej umeleckej školy v Sliači
Koncerty, vystúpenia, súťaže, projekty ZUŠ
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„ maľba je taká princezná, ktorá 
si oblieka pekné šaty, či už jemné 
z hodvábu, ako taká jemná lazúrna 
maľba alebo pevné zo zamatu, ako 
je výraznejšia pastózna maľba“... 
prihovorila sa pani učiteľka moni-
ka Ungero svojim žiakom štvrtého 
ročníka a zároveň im dala za úlohu 
pripraviť vzorkovníky, ako ukážku 
pre najmladších výtvarníkov. ako 
ďalej vysvetľuje: „ Vzorkovníky sú 
dôležitou súčasťou prípravy na vy-
učovanie a pomáhajú k nadobud-
nutiu a zdokonaleniu sa v nových 
technikách maľby a niektoré sú 
považované za naozaj skvelé tajné 
recepty“. tieto slová pani učiteľky 

sú ústrednou myšlienkou a texto-
vým podkladom pre motivačné 
video, ktoré sa práve vytvára...tu 
sa povedané virtuálne demon-
štruje príkladmi z odbornej praxe 
alebo je video vytvárané priamo 
na hodine spoločne so žiakmi. Sú 
to naozaj veľmi zaujímavé a ná-
učné momenty, ktoré ponúkajú 
príklady zážitkového maľovania 
a sú obohatením vyučovania vý-
tvarného odboru v ZUš. P. učiteľ-
ka Ungero má na svojom konte 
niekoľko desiatok edukačných 
a motivačných videí, ktorými sa 
prihovára z obrazovky svojim žia-
kom rôznej vekovej kategórie a to 

nielen počas pandémie. Videá sa 
stali inšpiratívnou a veľmi obľú-
benou formou zdieľania obsahu 
a tém vo výtvarnej edukácii na 
ZUš Sliač. Sú tematicky a obsaho-
vo rôznorodo zamerané a posú-
vajú kvalitu vyučovania dopredu, 
keďže sú poruke aj vtedy, keď žiaci 
na hodine chýbajú. Viac takýchto 
virtuálnych noviniek, ale aj ďalšie 
zaujímavosti z vyučovania výtvar-
ného odboru si môžete pozrieť 
aj na našej fb stránke: Základná 
umelecká škola Sliač. 

 
Dušana Sľúková, DiS. art.

predsedníčka Umeleckej rady ZUŠ Sliač

Vydarené tanečné koncerty a vy-
stúpenia sú za nami 🙂 Pedagó-
gom a žiakom sa podarilo spo-
ločne vyskladať krásnu mozaiku 
tancov rôznych štýlov, veríme, že 
si každý našiel ten svoj. tanečným 
pohybom sme sa prezentovali vša-

de, kde to bolo možné: na veľkom 
Záverečnom tanečnom koncerte 
ZUš Sliač, na podujatí „Umelci 
na ulici“ na námestí pri fontáne, 
na akcii míľa pre mamu, absolvo-
vali sme sústredenia, otvorené 
tanečné hodiny a workshopy so 

svojimi pedagógmi a to už cel-
kom naživo a prvýkrát sme boli 
súčasťou ozajstného speváckeho 
klipu. Vrcholom nášho úsilia bolo 
pozvanie zúčastniť sa komparzu - 
natáčania promovidea na zámku 
Vígľaš. Vytancovali sme sa koneč-

ne do sýtosti a dobehli sme stra-
tené. Odprezentovali sme sa v ná-
paditých choreografiách a oslávili 
sme tak krásy tanca. Už teraz sa 
tešíme na ďalšie naše spoločné 
chvíle strávené na tanečnom par-
kete. 💃 

Tanečné exhibície žiakov ZUŠ Sliač v uplynulom šk. roku!
 

Edukačné motivačné videa výtvarného odboru ZUŠ

škOlstVO A kUltÚRA
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30.9.2022 našu školu reprezen-
toval tím našich školských ved-
cov – pani učiteľka Slovíková, pán 
učiteľ Storoška, pán učiteľ Očenáš 
a žiaci alex Ďurkove, branko ben-
čík, michaela Jesenská, Viktória 
forgácsová a alžbeta Kánová na 
podujatí európska noc výskumní-
kov 2022 v nákupnom centre 
európa v banskej bystrici. Na 
podujatí po celý deň prebiehala 
prezentácia populárno-vedeckých 
projektov rôznych organizácii, naj-
mä univerzít a stredných škôl. Náš 
stánok s názvom "Roboty z perač-
níka" však tvoril výnimku. V rámci 
celej Noci výskumníkov sme boli 
jediná základná škola, ktorá po-
núkla verejnosti svoje nápady, mi-
mochodom všetky zrealizované 
v priebehu vyučovania spolu so 
žiakmi. Pri našom stánku sa vy-
striedali stovky záujemcov a ne-
čudo, veď mohli vidieť a "zahrať" 
sa s modelmi strojov na platforme 
micro:bit, predstaviť si budúcnosť 
s autonómnym autom, spolu 

s ekoponorkami – naprogramova-
nými ozobotmi – mohli rozmýšľať 
nad riešením znečistenia oceánov. 

Od našej "ukecanej" kostry, ktorú 
na hodinách informatiky pripra-
vili tretiaci ste sa mohli dozvedieť 

z koľkých kostí sa skladá lebka, či 
ako sa volajú všetky kosti dolnej 
končatiny. tí trpezlivejší si mohli 
priamo z 3D tlačiarne odniesť ešte 
teplú kľúčenku s logom našej ško-
ly. Naši žiaci trpezlivo vysvetľovali 
a predvádzali jednotlivé modely 
a veľmi fundovane odpovedali 
na zvedavé a nekonečné otázky 
záujemcov či dokonca novinárov. 
Hrdo sme tiež prezentovali aj naše 
úspešné spolupráce s Nadáciou 
Pontis v rámci Nadačného fondu 
telekom i nadačného fondu SK-
NIC, z ktorých boli štedro podpo-
rené naše školské projekty "Uče-
nie je malina" a "the little:bit a bit 
by bit" v rámci výzvy eNteR. až 
do neskorých nočných hodín tak 
naša výprava robila dobré meno 
sliačskej škole, kde už teraz chys-
táme a programujeme ďalšie zau-
jímavé projekty na európsku noc 
výskumníkov 2023. 

 
Text: Mgr. Rastislav Očenáš 

Foto: archív školy

Základná škola A. Sládkoviča v Sliači podporuje
všestranný rozvoj žiakov a odborný
rast pedagógov
Rozvoj vedeckých kompetencií – Noc výskumníkov v banskobystrickej Európe

Rozvoj digitálnych kompetencií – Učenie je malina
Platí to aj v našej škole. Pro-

jekt podporený Nadáciou Pontis 
prostredníctvom nadačného fon-
du SK-NIC sa po roku blíži k svoj-
mu záveru. Nosnou myšlienkou 
projektu je upcyklácia – teda po-
stup spracovania odpadu, pri kto-
rom hotové veci, ktoré už neplnia 
svoju funkciu, použijeme znovu 
na iný účel. takto sa vyhýbame 
vyrábaniu ďalšieho odpadu, zni-
žujeme konzum a správame sa 
priateľskejšie k nášmu prostrediu 
– planéte. aktuálne žiaci v rámci 
projektu upcyklujú staré počíta-

čové komponenty – myšky, klá-
vesnice, monitory a vďaka počí-
tačovým jednotkám zakúpeným 
z projektu z nich teraz vytvárajú 
funkčné vzdelávacie terminály 
do tried prvého stupňa. terminá-
ly budú slúžiť žiakom na prvom 
stupni našej Zš na precvičovanie 
učiva, či ako kompenzačné po-
môcky pre žiakov so špeciálnymi 
potrebami. (Za poskytnutie 20 
kusov monitorov na upcyklovanie 
ďakujeme spoločnosti mondelez, 
ostatné komponenty pochádzajú 
z nášho školského odpadu, či elek-

troodpadu z domácností žiakov). 
takto sme reálne našli uplatnenie 
pre vyše 100 kg elektroodpadu. 
Zároveň je v projekte veľa priesto-
ru na vlastnú skúsenosť, učenie 
sa nových zručností a postojov 
žiakov. Projekt sme slávnostne 
ukončili veľkou upcyklačnou kon-
ferenciou, kde sme ukázali, že re-
cyklovanie a upcyklovanie nie sú 
novinkou ani v našich končinách 
a používali ich už naši predkovia, 
ktorí dokázali znovu využiť takmer 
všetok svoj odpad. Predstavili sme 
tam zaujímavé edukačné projekty 

z upcyklovaných materiálov, škol-
ské infoterminály pre žiakov, ktoré 
vznikli z elektroodpadu a ďalšie 
zaujímavé upcyklované výrobky 
našich žiakov. Súčasťou konferen-
cie, ktorú sme zorganizovali 30. 
novembra v priestoroch základnej 
školy, boli aj príspevky odborníkov 
na tému upcyklovania. V improvi-
zovanom školskom nahrávacom 
štúdiu sa v novembri nahrávala 
hymnu konferencie.

Text: Mgr. Rastislav Očenáš, školský 
koordinátor digitalizácie

Foto: archív školy
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Poslednou projektovou aktivi-
tou – konferenciou o upcyklovaní 
sme sa v Základnej škole andre-
ja Sládkoviča oficiálne rozlúčili 
s projektom “Učenie je malina”, 
ktorý sme realizovali s podporou 
spoločnosti SK-NIC a Nadácie Po-
ntis. V projekte sme si predsavzali 
hovoriť so žiakmi o upcyklovaní 
– teda o znovu využití odpadu, 
ktorý ako spoločnosť tvoríme. 
Podujali sme sa v našej škole up-
cyklovať najťažší oriešok - teda 
elektroodpad. ten je považovaný 
za takmer nerecyklovateľný, pre-
to je oveľa lepšou cestou takýto 

odpad upcyklovať – použiť zno-
vu. 

Záverečná konferencia bola 
dôstojným a radostným záverom 
projektu. Každý vyučujúci, každá 
trieda spoločne pripravovali vý-
robky z upcyklovaného odpadu. 
V stredu 30.11.2022 sa všetky 
výrobky vystavili v priestoroch 
školskej telocvične. Interaktívnu 
výstavu si pozreli všetci žiaci ško-
ly, rodičia, pedagógovia, i pozvaní 
hostia. Záujem o aktivity dokonca 
prejavila i televízia RtVS. Veľmi 
zaujali výrobky, ktoré vznikli kom-
bináciou moderných technológií 

a upcyklovaného kartónu a iných 
odpadových materiálov – hrač-
ky, hudobné nástroje, hovoriaca 
vyučovacia kostra. mnohí hostia 
sa zastavili pri drevenom “upcyk-
lokiosku”, v ktorom dookola tre-
tiaci spievali svoju pieseň o tom, 
prečo je dôležité upcyklovať. tu 
mimochodom nahrali len pre túto 
príležitosť len niekoľko dní vopred 
v improvizovanom školskom na-
hrávacom štúdiu. 

Žiaci sa mohli doslova pohrať 
s upcyklovanými jednoduchými 
strojmi, modelmi atómov z ore-
chových škrupiniek, ozdobiť svoje 
oblečenie prekrásnymi príveska-
mi z podložiek pod skrutky. Ob-
divovali sme prekrásne vianočné 
ozdoby zo včelieho vosku, jedlo 
sme balili do praktických textil-
ných obalov impregnovaných 
včelím voskom. Obdivovali sme 
upcyklovanie textilu, papiera, 
z ktorého vznikali nové nákupné 
a darčekové tašky. Interaktívna 
výstava bola príležitosťou zdieľať 
všetko, čo sme sa spoločne naučili 
a odovzdať si nápady, ako nakla-
dať s odpadom tak, aby sme znížili 
jeho produkciu a zároveň si z neho 

zhotovili veci, ktoré by sme inak 
museli kúpiť a tvoriť z nich ďalší 
odpad. Konferenciu podporili aj 
krátke videá martina tóčika a pani 
učiteľky Vonkomerovej, ktoré 
nám pripomenuli, čo je to upcyk-
lovanie, prečo je efektívnejšie, než 
recyklovanie aj to, ako ľudia v mi-
nulosti dokázali s úžitkom využiť 
všetok odpad, ktorý produkovali.

bude to cesta aj pre nás? bu-
dúcnosť ukáže. 

Učenie o upcyklovaní však pre 
nás bola malina!

Text: Mgr. Rastislav Očenáš
Foto: archív školy

Konferencia “Upcyklujeme!”

Verní tradíciám – Povedali sme si ako to bolo a ako to bude ďalej 
- Konferencia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou v ZŠ A. Sládkoviča Sliač

Stretnutie sa uskutočnilo 
4.11.2022, v čase, keď si Združenie 
škôl s regionálnou výchovou pri-
pomína 25. výročie založenia. Je 
veľmi príjemné stretávať sa s ľuď-
mi, ktorí nezabúdajú na odkaz na-
šich predkov a na hodnoty, ktoré 
pre nás vytvorili. 

Problematika regionálnej výcho-
vy má svoju históriu, ale stále je 
aktuálna a v súčasnosti sa jej začí-
na venovať čoraz väčšia pozornosť. 
štátny vzdelávací program Sloven-
skej republiky umožňuje základ-
ným školám orientovať sa vlastným 
smerom, vytvoriť nové predmety 
a integrovať poznatky. Viacero škôl 
najmä v rámci Združenia pedagó-
gov zo škôl s regionálnou výcho-
vou takúto možnosť privítalo. 

Pozvanie na konferenciu prijalo 
vyše 40 učiteľov regionálnej vý-
chovy z celého Slovenska. 

Žiaci vyobliekaní v krojoch na 
úvod ukázali, že piesne, tance, tra-
dície a zvyky sú im blízke. 

tradičný spôsob života ľudí 
v minulosti a práca s ním spo-
jená je predmetom vyučovania 
regionálnej výchovy na našej 
škole. mgr. Oľga Vonkomerová, 
učiteľka regionálnej výchovy, 
predviedla ukážku vyučovacej  
hodiny. 

témou hodiny bolo poľnohos-
podárstvo, chov oviec, spraco-
vanie a použitie ovčej vlny v mi-
nulosti a dnes, tradičná textilná 
technika – mokré plstenie, výroba 
brošne. 

Ing. Lucia Dovalová z badína 
nám predviedla ukážku práce 
s modrotlačou a prepojenie ché-
mie a výtvarnej výchovy tradičný-
mi technikami. 

Je potrebné a dôležité pove-
dať, že my učitelia regionálnej 
výchovy napĺňame odkaz ľudí 
z minulosti. Všetko čo robili, robili 
s láskou. Využívali to, čo mali. Ne-
produkovali množstvo odpadu, 
s čím sa boríme dnes my. Ich prá-
ca bola ťažká, ale krásna. Všetko 
čo robili, bolo potrebné, nič nero-
bili zbytočne, práca ľudí napĺňala 
a dávala im zmysel. Vážili si to, čo 
mali. V mnohom sa vraciame späť, 
k nim. K spôsobu života, k príro-
de, technológiám, postupom, re-
meslám..... 

Na stretnutí sme si hovorili 
o tom, ako to bolo, ale aj o tom, 
ako ďalej s regionálnou výchovou 
v novej koncepcii, v pripravova-
nej školskej reforme. Informácie, 
kde to smeruje a v akej podobe, 
nám podal mgr. Peter Harmat 
a doc. mgr. Jana ambrózová, PhD., 
z ÚmKtKe - oddelenie etnológie, 
ff UKf v Nitre. 

V závere stretnutia sme blaho-
želali čestnému hosťovi, mgr. mi-
lanovi markovičovi k životnému 
jubileu. 

Je veľmi príjemné stretávať sa 
s ľuďmi, ktorí nezabúdajú na od-
kaz našich predkov a na hodnoty, 
ktoré pre nás vytvorili. 

Text: Mgr. Oľga Vonkomerová 
Foto: Mgr. Rastislav Očenáš
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V školskom roku 2022/23 sme 
získali grant na viaceré aktivity 
žiakov a pedagógov v rámci akre-
ditácie v programe erasmus+. 
V jesenných mesiacoch traja pe-
dagógovia našej základnej vyces-
tovali na štruktúrované kurzy do 
vzdelávacích inštitúcií v európ-
skych krajinách. 

Kurz pre učiteľov s názvom „IKt 
nástroje na podporu kreativity 
a spolupráce v triede“ (ICt tools 
for a Creative and Collaborati-
ve Classroom) absolvovala pani 
učiteľka Ďurovková v meste San 
Cristóbal de la Laguna, tenerife, 
španielsko. Počas kurzu získala 
praktické skúsenosti s používaním 
a tvorbou obsahu vo viacerých 
aplikáciách, pričom účastníci mali 
dostatok času na reflexiu a disku-
siu o silných a slabých stránkach 
či možnostiach ich uplatnenia 
v rámci výučby. Zručnosti získané 
v tomto kurze učiteľom pomôžu 
pripraviť pútavejšie hodiny, tým, 
že zapoja žiakov do zaujímavých 
spoločných projektov alebo kre-
atívnych online aktivít. Osobitný 
dôraz bol kladený na webové rie-
šenia a aplikácie, ktoré podporujú 

inkluzívnosť a enviromentálnu 
udržateľnosť.

Pani riaditeľka Krúpová absolvo-
vala kurz pre pedagógov všetkých 
typov škôl a pre manažment škôl 
v Reykjaviku. Cieľom kurzu bolo 
aktívne učenie sa žiakov prostred-
níctvom techník kooperatívneho 
učenia sa. Počas kurzu si učitelia 
vyskúšali rôzne príklady jednodu-
chých a zložitých úloh kooperatív-
neho učenia. Ďalšou časťou kurzu 
bol pohľad na metódy hodnote-
nia a hodnotenie samotné. Účast-
níci porovnávali sumatívne a for-
matívne hodnotenie. Vyučovanie 
21. storočia nie je o memorovaní 
faktov, ale o učení sa nových zruč-
ností a kompetencií a rozvíjať 4 
kľúčové ciele: naučiť sa byť, naučiť 
sa robiť, naučiť sa učiť sa a naučiť 
sa žiť spolu. Kurzu sa zúčastnilo 
26 pedagógov zo 6 krajín európy, 
niektorí z nich sa kurzov organizo-

vaných inštitúciou InterCultural 
zúčastnili už viackrát, čo svedčí 
o jeho kvalite.

Koncom októbra našu školu 
zastúpil pán učiteľ Očenáš na ško-

lení prostredníctvom programu 
erasmus+ v Kodani. témou celé-
ho kurzu bola metodika Steam. 
táto skratka slov (veda, technoló-
gie, inžinierske zručnosti, umenie 

a matematika) znie síce záhadne, 
ale prináša veľmi prehľadné po-
stupy, ako aj do bežných predme-
tov ako je čítanie, slovenský jazyk, 
výtvarná či telesná výchova vniesť 

prvky programovania, riešenia 
problémov, kritického myslenia, 
tímovej spolupráce pomocou 
technológii. a ako tieto poznat-
ky obohatia našu školu? V prvom 
rade, kurz ponúkol účastníkom 
bohaté portfólio aktivít na rozvoj 
4C zručností teda kooperácie, kri-
tického myslenia, tvorivosti a ko-
munikácie. Veľkým prínosom bolo 
predstavenie nových technológií 
ako LeGO spike, či eDU Photon, 
ktoré určite už čoskoro rozšíria náš 
školský robotický arzenál. Ďalším, 
pravdepodobne najpodstatnej-
ším prvkom vzdelávania zostáva 
(ako už je v programe erasmus+ 
zvykom) sieť účastníkov z celej 
európy, s ktorými sme si vymenili 
nápady na nové projekty a zdieľali 
vzájomné skúsenosti so zavádza-
ním metód Steam do vyučovania 
a začali tvoriť nápady na spoločné 
projekty. teda, erasmus kurzy sú 
nielen miestom vzdelávania, ale aj 
priestorom na výmenu skúseností 
z účastníkmi z iných európskych 
krajín, na nadviazanie budúcej 
spolupráce a v neposlednom rade 
na poznávanie krajiny a jej špeci-
fík. 

Podpora profesijného rozvoja pedagógov – Akreditácia Erasmus+ je prostriedkom
na ďalšie vzdelávanie pedagógov a žiakov

škOlstVO A kUltÚRA
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Spolupracujeme s Mestským kultúrnym strediskom – Najkrajšie 
chvíle s mojimi starými rodičmi 

V mesiaci október sa naša škola 
už tradične zapája do súťaže Naj-
krajšie chvíle s mojimi starými ro-
dičmi. Súťaž vyhlasuje msKS Sliač. 
tentokrát mala súťaž podtitul Starí 
rodičia, ja a trampoty s domácimi 
miláčikmi. 14. októbra 2022, na 
vyhodnotení súťaže v Kultúrnom 
dome Hron, si naši žiaci uctili 
svojimi literárnymi a výtvarnými 
prácami svojich starých rodičov. 
V hľadisku sa ich zišlo naozaj veľa 
a s hrdosťou sledovali svoje úspeš-
né vnúčatá. Ocenenie za literárne 
práce si odniesli starší žiaci tomáš 
Spodniak 7.a, Nikolas bellos 7.C, 
Jakub Soukup 8.b a mladšie žiačky 
alžbeta boldišová 4.C, alica Kal-
máneková 4.C a Liliana majerová 
4.C. Vo výtvarných prácach boli 
úspešné žiačky eva Chudobová 
1.C, alžbeta boldišová 4.C, amália 
bibová 4.C a žiak andrej matušovic 

3.a. Porotu zaujali aj práce žiačok 
9.a triedy Klaudie Krejčí a emy 
melkovej. Práce detí poukazujú 
na krásny vzťah k starým rodi-
čom, na pekné spoločne strávené 
chvíle a veľkú chuť poďakovať sa 
im za lásku a starostlivosť. Poďa-

kovanie patrí aj pani učiteľkám 
a pánom učiteľom, ktorí našich 
žiakov na súťaž pripravujú, pomá-
hajú im usmerňujú a rozvíjajú ich  
tvorivosť. 

Text: Mgr. Eva Pintérová
Foto: archív školy

Žiacky školský parlament – Pomáhame tým, ktorí to potrebujú
V mesiaci september sa Žiacky 

školský parlament, za podpory 
všetkých tried, zúčastnil charita-
tívnej zbierky pre miestnu chari-
tu v Sliači, ktorú v tomto období 
navštevujú hlavne ukrajinskí pri-
sťahovalci. Nazbieralo sa množ-
stvo oblečenia, drogérie, suchých 
potravín, hračiek – za plný kufor 
7-miestneho auta. Následne 
po vyzbieraní bolo v najbližšiu 
septembrovú nedeľu všetko 
odovzdané ľuďom v núdzi. Sme 

vďační, že máme takýchto inicia-
tívnych žiakov aj s ich rodičmi, 
ktorí majú vždy ochotu pomôcť 
tým, ktorí to oveľa viac potrebu-
jú. 

a keďže zima sa neskutočne 
blíži a veľa ľudí ostáva na uliciach 
bez tepla a strechy nad hlavou 
v októbri sme sa zapojili do Po-
nožkovej výzvy. Pre pocit domo-
va, tepla, sme v rámci Žiackeho 
školského parlamentu vyzbierali 
30 párov nových, teplých pono-

žiek. Veríme, že pomôžu tým, kto-
rí ich teraz veľmi potrebujú. 

a nezabúdame ani na našich 
bývalých pánov a pani učiteľky, 
ktorým sme v rámci mesiaca úcty 
k starším zaslali pozdravy. to, že 
ich to potešilo, svedčí o ich krás-
nej spätnej väzbe – zatelefonova-
li k nám do školy, poďakovali sa 
a pre nás to je signálom, že naša 
práca má zmysel.

Text: kolektív žiackeho 
parlamentu

aj naši žiaci sa v novembri 
zúčastnili skupinovej mobility 
v rámci programu erasmus+. 
Osem žiakov vycestovalo do špa-
nielskeho mesta Cetelldefels, aby 
tam pokračovali v neformálnom 
vzdelávaní so svojimi rovesníkmi 
zo španielska z Inštitútu J.L. Sert 

a francúzska z College boris Vian. 
Projektové stretnutie s názvom 
„energia a umenie“ sa zameria-
valo na ekologickejší spôsob ži-
vota a udržateľnosť v prepojení 
so španielskym modernistickým 
umením. V rámci programu boli 
pre žiakov pripravené kreatívne, 

športové, kultúrne a vzdelávacie 
aktivity, zamerané na ekológiu, 
obnoviteľné zdroje, robotiku, 
prácu s prírodnými materiálmi, 
ale aj spoznávanie reálií krajiny 
tým, že sa na týždeň žiaci stali 
členmi hosťujúcich rodín. Keď-
že sme tento školský rok zača-

li s vyučovaním španielskeho 
jazyka v našej záklanej škole, 
zahraničná mobilita bola pre 
žiakov prínosom aj po jazykovej  
stránke.

Text: Mgr. Alžbeta Krúpová
Foto: účastníci kurzov

škOlstVO A kUltÚRA
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Každoročne
privítame tých
najmenších
Deti sú našou budúcnosťou. 
Súčasne nám však pripomí-
najú minulosť, na ktorú sme 
už takmer zabudli. Obdi-
vujeme ich úprimnú radosť 
a smejeme sa na ich hrách.

Každé dieťa je jedinečné 
a v každom jednom sa ukrýva 
potenciál urobiť svet trochu 
lepším miestom. 

Všetci rodičia sú hrdí na 
svoje dieťa a zároveň vnímajú 
riziká, ktoré číhajú na každom 
kroku. Dnešný svet prináša aj 
deťom do cesty veľa problé-
mov, komplikovaných situácií 
a nerozuzlených vzťahov. No 
rodičia urobia všetko preto aby 
pomohli svojim deťom preko-
nať všetky prekážky...proste 
zvládnuť čokoľvek. Z detí sa 
netešia len rodičia, neskutočnú 
radosť robia starým rodičom 
a vždy sa potešia aj súrodenci. 
a aj my, v našom meste sa teší-
me z tých najmenších, ktorých 
spoločne vítame 2 krát do roka 
na „Uvítaní do života“. V období 
od 1.1. 2022 do 30.11.2022 pri-
budlo 40 „malých“ Sliačanov.

Novinky zo Školského klubu detí Pramienok – Pasovanie prvákov
 
Každoročne sa deti šKD tešia 

na “Pasovačku“. Je to slávnostná 
chvíľa pre všetky deti, ale hlavne 
pre prvákov. Prvácke oddelenia sa 

ostatným deťom v šKD predstavili 
krátkym programom, preukázali 
svoje schopnosti a vedomosti, 
ktoré sa za necelé dva mesiace 

v školskom klube naučili. Na sláv-
nosti nesmel chýbať náš maskot 
Pramienok, ktorý pozorne sledo-
val zručnosti detí. tie slávnostne 
zložili prísahu šKD a maskot Pra-
mienok ich pasoval za nových 
členov školského klubu detí Pra-
mienok. toto podujatie už tradič-
ne moderovali štvrtáci a tretiaci 
ho spestrili krátkym kultúrnym 
programom. Od 19. októbra 2022 
sú naši prváci právoplatnými člen-
mi veľkej rodiny školského klubu 
detí Pramienok. 

Text: Tatiana Groves, vedúca ŠKD 
Foto: Zuzana Závišická
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Karamelové rožky

cesto: 250g kr. cukru, 250g mle-
tých orechov, 1 vajce, 1 žĺtok 
krém: 
1 karamelové salko, 250g masla
Čokoládová poleva: 100 g čoko-
lády na varenie, 50 g stužený tuk.

POSTUP:
cesto: všetky ingrediencie zmie-
šame a vytvoríme cesto. Z cesta 
tvarujeme rožky tak ako keď ro-
bíme vanilkové rožky (5-6cm dlhé 
a kladieme na plech s papierom 
na pečenie, môžeme trošku pritla-
čiť). Pečieme v predhriatej rúre na 
160 °C asi 10 minút. 
krém: maslo poriadne vymiešame 
a po lyžici zašľahávame ručným 
šľahačom salko, nanášame po-
mocou sáčku Necháme stuhnúť 
v chladničke, alebo na balkóne. 
takéto studené máčame v čokolá-
de a opäť necháme stuhnúť

Orechové košíčky

cesto: 200g hladká múka, 120g 
maslo/margarín, 80g pr. cukor, 2 
žltky

Všetko spolu zmiesime a nechá-
me odstáť minimálne dve hodiny. 
Najlepšie však cez noc. Potom 
vkladať do košíčku a piecť na 180 
°C do svetlo hneda. 

Plnka: 300g práškový cukor, 2 dcl 
mlieko, 100g orechy, 200g piškóty
2 lyžice rumu
Orechy a piškóty pomelieme. 
Všetko spolu zamiešame a zaparí-
me mliekom. Vzniknutou hmotou 
plníme košíčky a následne polie-
vame čokoládovou polevou. 

Syrové slimáky

cesto: 500 gramov hladká múka, 
1 kus Palmarin, 2 decilitre mlieko, 
1 čajová lyžička cukor, 3 čajové ly-
žičky soľ, 1 balík prášok do pečiva

Plnka: 300 gramov tvrdý syr, 1 kus 
Palmarin, 3 čajové lyžičky mletá 
červená paprika, trocha mlieko

Postup: Všetko na cesto spolu 
zamiesime, rozdelíme na 5 dielov, 
vyvaľkáme obdĺžniky, naplníme 
plnkou, zrolujeme a necháme 
v chladničke odstáť asi 12 hodín. 
Po vybratí nakrájame na kolies-
ka, uložíme na plech a môžeme 
posypať rascou, syrom, sézamom 
alebo vegetou.
Plnka: Syr nastrúhame na jemno, 
zmiešame s palmarínom a troškou 
mlieka.

Pečieme na 200 stupňov alebo ak 
máme teplovzdušnú rúru tak na 
180 stupňov.

Oblátkové kocky 
s orechmi

Potrebujeme: 180g tortových 
oblátok
Plnka: 300ml mlieka, 1 vanilkový 
cukor, 2 žĺtky, 250g masla, 100g 
práškový cukor, 1 vanilkový pu-
ding, 200g čokolády na varenie, 
120g pomletých vlašských ore-
chov

Postup: 
1) Z mlieka, pudingu a žĺtkov 
uvaríme krém, ktorý necháme 
vychladnúť. maslo vyšľaháme do 
peny s práškovým a vanilkovým 
cukrom.
2) Rozpustenú a vychladnutú čo-
koládu vmiešame do maslovej 
zmesi a spolu vyšľaháme do peny. 
Primiešame uvarený, vychladnutý 
puding. Nakoniec prisypeme po-
mleté orechy a spolu zľahka pre-
miešame. 
3) Oblátky postupne natierame 
a ukladáme na seba. Krému dá-
vame primerane, aby sa z oblátok 
nepovytláčal. Nalepené oblátky 
zaťažíme a odložíme odstáť na 10 
hodín do chladu. Krájame na malé 
kocky.

Parížske rožky 
s poctivým krémom

suroviny: 300 g mleté vlašské 
orechy, 300 g práškový cukor, 100 
g hrubá múka, 2 ks vajce

krém: 2 ks vajce, 120 g práškový 
cukor, 1 bal. vanilkový cukor, 250 
g masla, podľa chuti rum 

Poleva: 150 g čokoláda na vare-
nie, 75 g Omega – tuk 

Postup: 
krém: Vajcia, práškový cukor a va-
nilkový cukor šľaháme vo vodnom 
kúpeli asi 20 minút. Potom nechá-
me vychladnúť. Vyšľaháme maslo 
a zašľaháme vychladnutú vaječnú 
hmotu. Nakoniec pridáme rum 
podľa chuti.
cesto: Zo všetkých surovín vypra-
cujeme cesto. ak je cesto lepkavé, 
pridáme ešte trochu hrubej múky. 
Cesto necháme do druhého dňa 
odležať. Následne cesto vyvaľkáme 
na hrúbku asi 5 - 8 mm a vykraju-
jeme rožteky, ktoré upečieme. Pe-
čieme na 170 stupňov dozlatista, 
krátko :) Neviem čas, vždy sledujem 
rúru, preto sledujte aj vy. Po vy-
chladnutí na rožteky nastriekame 
krém. Necháme stuhnúť v chlad-
ničke a potom namáčame do čo-
koládovej polevy - čokoládu a tuk 
rozpustíme vo vodnom kúpeli.

Vianočné recepty

Áno, kúpili sme novú koženú 
sedačku. Kúpili sme ju v 50% zľa-
ve a z dôvodu „vypoužívania „ tej 
starej, ktorá bola na sekretariáte. 
msU je miesto, kde chodia rôzne 
významné osobnosti a návštevy 
a preto musíme mať priestor na 
úrovni, kde tých vzácnych hostí 
usadíme. Kúpili sme ju deň pred 
návštevou britského veľvyslanca, 
ktorý sa okrem spolunažívania 
britských vojakov s našimi občan-
mi zaujímal aj o to, ako nám môže 
pomôcť, čo si predstavujeme pod 

kompenzáciami a povedal, že sa 
mu Sliač veľmi páči.

Ľubica Balgová, primátorka

Pred návštevou Britského veľvyslanca sme si dovolili 
kúpiť novú sedačku
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V nadchádzajúcom roku 2023 
sa môžete tešiť na dávku 
energie a sily, ktorá Vám 
pomôže naštartovať už dlho 
očakávané zmeny v osobnom 
aj kariérnom živote. Vďaka 
motivácii, ktorá vám rozhod-
ne nebude chýbať, sa budete 
neustále posúvať vpred.

Už na začiatku sa môžete pri-
praviť na to, že vstup do nového 
roka bude pre vás transformačný. 
Postavenie Jupitera v baranovi po-
silní predovšetkým Váš potenciál 
a ctižiadosť a budete tak schopní 
sa viac zviditeľniť vo svojich čin-
nostiach. Pre ohnivé znamenia to 
platí dvojnásobne.

V prvej polovici roku 2023 by 
mali byť predovšetkým blíženci, 
Váhy a Vodnári obozretní, pretože 
sa u nich môžu prejavovať auto-
ritatívne sklony a nedôvera v ná-
zory ostatných, a mohli by sa tak 
dostať do konfrontácie so svojimi 
blízkymi či kolegami v práci, čoho 
by mohli neskôr ľutovať. avšak 
nevešajte hlavu, to, že sa nesto-
tožňujete s ostatnými, nemusí 
znamenať koniec sveta. V tomto 
období sa u vás zároveň zosilní 
pocit zodpovednosti, čo sa môže 
tiež pozitívne zúročiť.

V kariére bude mať väčšina 
z nás navrch. to platí predo-
všetkým pre zemské znamenia, 
pretože v ich prípade sa zosilní už 

aj tak dosť silná ctižiadosť a túžba 
po finančnom zabezpečení. ako 
už tomu nasvedčuje postavenie 
Uránu, stanú sa z vás veľkí krea-
tívci, ktorí budú sršať nevšednými 
nápadmi. Dokonca tomu niekedy 
ani vy sami nebudete veriť.

V druhej polovici roka sa 
u mnohých z nás môžu objavovať 
výčitky svedomia. V tomto obdo-
bí nebudete zvedaví na prehová-
ranie a akúkoľvek manipuláciu 
od okolia – predovšetkým ohnivé 
znamenia môžu v týchto prípa-
doch pocítiť silnú nevôľu a môžu 
mať sklony k agresivite. Vodné 
znamenia sa môžu stretávať s ci-
tovou zraniteľnosťou, preto sa 
budete cítiť bezpečnejšie, keď 
si nad sebou budete držať svoj 
ochranný štít.

Ku koncu roka prevezme ve-
lenie mars v Strelcovi a vráti Vám 
zase energiu do života. Pohltí Vás 
túžba po cestovaní, športe a spo-
znávaní nových ľudí, medzi ktorý-
mi možno nájdete svoju spriazne-
nú dušu.

K P R I N C K R a S O Ň t e O R R
D O a K C e L e R O V a L I ý e Ž
ľ t K O č P m C O K K S K m L K R
e O e t K a a e K O O O í O a O D
t K t V O L m t L L L R Z D V P Á
S í O I K CH O O I e Á O O e Á N N
O N m ť S ý N ý N I m č V V R Á É
P V e L O t N R a R I e O e t D V
Á O t O P a N a m e R a D e Á ý O
V N V G t K e t Z K P O R N N K V
O a a I O O a S a e y N O L e m I
D P O D P O R a D D R O t O S S L
O O O N e O K R e e O D a K O t a

CH P H I L L I P S b b R O O K S P
S O R R K S e e e a í N Ú DZ O V ý
O L I V a U I N b K I L Á Á P Á V
P O V e L D č a I N K S e R V K O
K O N í K O a e S e K R a V y O V
a L a V O P P O R S J R b a N Á N
m O t O R R a t R a K K V a I O b
e V S U b a R U a I V R a K V a R
N e V R a V ý b O R N Á t m O O a
N N S K O N a N I e a S S I t O S
Á ý Á O V ý R S K a L N ý U S S L
t D R S a U O O a P I y V I e R a
V R t Á K Z Ž t ý R a D L I C a V
Á Ô a K S O O O D í t e K V I C a
R t L y C L K K CH L y Ň e L e J I

A na záver trochu relaxu...
OSEMSMEROVKA

Po správnom vyškrtaní všetkých výrazov Vám zostane dokončenie 
výroku, ktorý vyslovil Phillips brooks (30 neprečiarknutých písmen) 
„Vianoce sú kúskom domova, ...“

aPačI, aPRíL, baNÁN, beDeKeR, beSeDa, bRaSLaVa, CeStOVINy, 
DebNÁR, DOPRaVNý UZOL, DaKOta, DOaKCeLeROVaL, DUSLO, 
ePeDy, HRIVNa, IKRa, ImeLO, INDIGO, JeLeŇ, KameNNÁ tVÁR, 
KILÁ, KLePOt, KOč, KONíK, KOSÁKy, KOtVIť, KRaVy, KRÁSNy 
DeŇ, KUčeRaVÁ SUe, LOPta, LýRa, mamON,  mOtOR, mOZOLe, 
NaLIaty, NÁSKOK, NÁteR, NemeLeme DNeS, NeVRaV, NOVÁ 
ÚRODa, NÚDZOVý,  NemeLeme, ODeRNÁ, ODReZOK, ODReZaNý 
KVet, OHRaDa, OKatý CHLaPeC,OLIVa, OLOVeNý DRÔt,OSKa, 
PaLIVOVÁ NÁDRŽ, PaNameRa, PaNOVNíK, PeNa, POKeR, POPOL, 
PODPORa, POKOSeNÁ tRÁVa, POSCHODOVÁ POSteľ, POSKOK, 
POtOK, PRaStaRý OteC, PRImÁLO, PRINC KRaSOŇ, POVaLa, 
POVeL, RaDLICa, RaKetOmet, RaKVa, RatRaK, RIaSeNKa, 
ROKLINa, ROŽOK, SItO, SKONaNIe, SOKOL, SOVa, SOtOR, SPODOK, 
SUbaRU, SVÁKO, VaK, VeDOmIe, VIeRa, VÔL, VOZíK, VReSK, VRtÁK, 
VýR SKaLNý, VýbORNÁ, VýStaVba, VýtVOR, teKVICa, tRaSa, ŽOCH

Vpíš správne odpovede do políčok
 

.
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Čo nás čaká v Roku 2023

1. Cez advent sa zapaľujú 4 adventné ......
2. Každý rok na Vianoce pečieme vianočné ......
3. Na Vianoce je na každom dome vianočná .......
4. 1.1. začína .......
5. Keď sedíme pri stromčeku je to vianočná ......
6. Súčasťou tradičnej vianočnej večere sú ........
7. Na Vianoce sa pod ním bozkávame

Autor: BaLu

Autor: BaLu

Vianoce sú kúskom domova,
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Pospájaj čísla

Omaľovánky pre najmenších

Vážení čitatelia!
Každé číslo Vám chceme prinášať aj niečo pre relax. Varenie a pe-

čenie je tiež pre niekoho relaxom. ak máte recept, o ktorom si mys-
líte, že by ho mali poznať všetci, budeme veľmi radi ak nám ho aj 
s obrázkom „ako to má vyzerať, keď je to hotové“ a s menom pošlete 
na mailovú adresu noviny@ sliac.sk. Radi ich uverejníme.
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