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Zapálená posledná svieca na 
adventnom venci nám symbo-
lizuje vianoce, to nežné klopka-
nie na dvere príchodu túžobne 
očakávaných čarovných, sviatoč-
ných, výnimočných chvíľ vianoc. 
v každom okne po zotmení svie-
ti stromček, v duši vládne mier, 
v čistých nedočkavých detských 
očiach žiari zvedavosť, horia pla-
mienky šťastia, ožíva radosť a lás-
ka. tento čas nás napĺňa pocitmi 
šťastia, pohody, lásky, spolupat-
ričnosti. to je čaro vianoc. 

štedrý večer je predo dvermi, 
ten očakávaný najkrajší večer 
roka, kedy zapálime sviečku aby 
nám svojim svetlom a teplom 
pomohla nájsť cestu ľudskosti, 
spolupatričnosti, pochopenia. 
veríme, že rybie šupinky pod 
obrusom prinesú našim rodi-
nám hojnosť a šťastie, oblátky 
dostatok pokrmu, med, orechy 
a jabĺčka nám zabezpečia zdra-
vie, cesnak ochranu pred zlom 
a závisťou. rozvoniavajúce dob-
roty, koledy, vysvietený strom-
ček, krásne zabalené darčeky, 
to všetko patrí k atmosfére po-
citu domova a lásky v ňom. tak 
toto je čas vianoc, čas kedy sme 
k sebe milší a svet sa nám zdá 
zrazu krajší. 

v tomto čase chceme byť so 
svojimi blízkymi. nie vždy je to 
však možné a tak tieto sviatočné 
dni patria i spomienke na tých, 
ktorí už nie sú medzi nami, ale 
navždy zostali v našich srdciach. 
nedá sa im už povedať čo nás 
ťaží, ani vysloviť im tiché priania, 
no môžeme svoje želania pošep-
kať zimnému vánku a ten im ich 
roznesie.

vianočné sviatky sú plné šted-
rosti, láskavosti, porozumenia, 
spokojnosti a srdečnosti. nech 
tento pocit nepominie, nech je 
v nás aj po skončení vianočných 
sviatkov, nech ich čistá krása pre-
trvá i v nasledujúcom roku... nech 
nikdy neskončí. 

vianočné sviatky pominú a pár 

dni po nich vystrieda rok 2021 
nový rok 2022.

Želám vám, aby ste v ňom boli 
veselí a šťastní, mali hlavne pev-
né zdravie a všetko potrebné pre 
pokojný život. nech sa vám spl-
nia želania a plány, nech máte po 
celý rok toľko lásky a porozume-
nia aby ste mali kúsok aj pre tých, 

ktorí strádajú. buďte ľudskí a vní-
maví, nech vás prajnosť, slušnosť 
a ohľaduplnosť sprevádza na kaž-
dom kroku.

prajem vám rok plný správnych 
rozhodnutí, radostných stretnutí 
a neutíchajúcu energiu na každý 
deň.

Ľubica Balgová, Vaša primátorka

Keď rok sa s rokom strieda

ÚRAdNÉ HOdINY msÚ slIAČ
počaS vIanočnýCH SvIatkov
20.12.2021 (pondelok) 7.30 –11.30 12.30 – 15.00 hod. 
21.12.2021 (utorok) 7.30 –11.30 12.30 – 15.00 hod.
22.12.2021 (streda) 7.30 –11.30 12.30 – 17.00 hod.
23.12.2021 (štvrtok) ZAtVOReNÉ
27.12.2021 (pondelok) 7.30 –11.30 12.30 – 15.00 hod.
28.12.2021 (utorok) 7.30 –11.30 12.30 – 15.00 hod.
29.12.2021 (streda) 7.30 –11.30 12.30 – 17.00 hod.
30.12.2021 (štvrtok) 7.30 –11.30 12.30 – 15.00 hod.
31.12.2021 (piatok) ZAtVOReNÉ
07.01.2022 (piatok) 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
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Milí spoluobčania,
Nezabudnite že, daňové pri-
znanie k dani z nehnuteľností 
na rok 2022 je potrebné podať 
do 31.1.2022. Kto ho musí 
podať a kedy daňovníkovi 
vzniká, resp. zaniká daňová 
povinnosť? 

Povinnosť zaplatiť daň 
z nehnuteľností na rok 2022 

Daň z nehnuteľností je povinný 
na rok 2022 zaplatiť ten daňovník 
(fyzická alebo právnická osoba), 
ktorý je alebo bol vlastníkom, 
správcom, nájomcom alebo uží-
vateľom nehnuteľnosti, ktorá je 
predmetom dane (t. j. pozemku, 
stavby, bytu), avšak len v období 
od 2.1.2021 do 1.1.2022 (vráta-
ne).

ako môžeme teda vidieť, 
okrem vlastníka nehnuteľnosti, 
platí daň z nehnuteľnosti aj:
•  správca nehnuteľnosti - t. j. 

osoba, ktorá spravuje nehnuteľ-
nosť, napr. správca pozemku, či 
stavby vo vlastníctve štátu, obce, 
či vyššieho územného celku, pri-
čom táto osoba je zapísaná ako 
správca tejto nehnuteľnosti v ka-
tastri nehnuteľností,

•  nájomca nehnuteľnosti - po-
zor, spravidla daň z nehnuteľ-
nosti neplatia nájomcovia napr. 
kancelárskych priestorov a pod., 
platí to len pre tie osoby (ná-
jomcov), ktorých nájomný vzťah 
s prenajímateľom trvá najmenej 
päť rokov, pričom platí, že ná-
jomca je zapísaný v katastri ne-
hnuteľnosti ako nájomca danej 
nehnuteľnosti,

•  užívateľ nehnuteľnosti – ide 
o prípad, ak nie je možné určiť, 
kto je vlastníkom, správcom 
alebo nájomcom predmetnej 
nehnuteľnosti a preto platí daň 
z nehnuteľnosti tá osoba, ktorá 
nehnuteľnosti skutočne užíva.

Predmetom dane z nehnu-
teľnosti, ktorú upravuje § 4 až 
§ 18 zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v zne-
ní neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o miestnych daniach“) je:
• daň z pozemkov,
• daň zo stavieb,
•  daň z bytov a nebytových 

priestorov v bytovom dome (ďa-
lej len „daň z bytov“).

Oslobodenie od povinnosti 
zaplatiť daň z nehnuteľností 
na rok 2022

mesto Sliač ako správca dane 
poskytuje zníženie dane zo sta-
vieb na bývanie a dane z bytov vo 
výške:
a)  50% z daňovej povinnosti na 

stavby a byty na bývanie vo 

vlastníctve fyzických osôb star-
ších ako 70 rokov, ktoré slúžia 
na ich trvalé bývanie,

b)  50% z daňovej povinnosti na 
stavby a byty na bývanie vo 
vlastníctve fyzických osôb dr-
žiteľov preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postih-
nutím alebo držiteľov preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím so sprie-
vodcom (Zťp alebo Zťp/S), kto-
ré slúžia na ich trvalé bývanie.
o oslobodenie musí daňovník 

požiadať do 31.01.2022.

Zdaňovacie obdobie pri dani 
z nehnuteľností 

Zdaňovacím obdobím pri dani 
z nehnuteľnosti je kalendárny 
rok, avšak daň z nehnuteľnos-
tí sa platí v aktuálnom roku (t. 
j. nie spätne, ako napr. pri dani 
z príjmov, kedy sa daň za rok 2021 
platí v roku 2022).

Uvedené znamená, že daň 
z nehnuteľnosti, ktorú daňov-
ník zaplatí v roku 2022 sa vzťa-
huje na kalendárny rok 2022, 
nie je to teda daň z nehnuteľností 
za rok 2021.

Správcom dane z nehnuteľ-
ností je obec alebo mesto

nakoľko je daň z nehnuteľností 
miestnou daňou, správcom dane 
je obec alebo mesto. 

Povinnosť podať 
(daňové) priznanie k dani 
z nehnuteľností na rok 2022 

Zákon o miestnych daniach v § 
99a a § 99b rozlišuje:
•  priznanie k dani z nehnuteľností,
•  čiastkové priznanie k dani z ne-

hnuteľností.
Priznanie k dani z nehnuteľ-

ností podáva daňovník len pri 
prvom vzniku daňovej povin-
nosti, to znamená, že priznanie 
k dani z nehnuteľností na rok 
2022 je povinný podať len ten da-
ňovník, ktorý sa stal vlastníkom, 
nájomcom, správcom alebo uží-
vateľom nehnuteľnosti v období 
od 2.1.2021 do 1.1.2022. 

Čiastkové priznanie k dani 
z nehnuteľností na rok 2022 po-
dáva daňovník v nasledovných 
prípadoch:
1.  ak sa stane vlastníkom, správ-

com, nájomcom alebo užívate-
ľom ďalšej nehnuteľnosti,

2.  ak dôjde k zmene druhu alebo 
výmery pozemku, účelu vyu-
žitia stavby, bytu alebo neby-
tového priestoru,

3.  pri zániku vlastníctva, nájmu, 
správy alebo užívania nehnu-
teľnosti, 
a to, ak tieto prípady na-

stali v období od 2.1.2021 do 
1.1.2022.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva:

•  ak už daňovník v minulosti 
podal daňové priznanie k dani 
z nehnuteľností (napr. stal sa 
vlastníkom nehnuteľnosti v máji 
2020, podal prvé daňové prizna-
nie na rok 2021) a nič sa po po-
danom priznaní nezmenilo, na 
rok 2022 daňové priznanie už 
nepodáva,

•  ak daňovník počas obdobia od 
2.1.2021 do 1.1.2022 prestal byť 
vlastníkom nehnuteľnosti (napr. 
v máji 2021 predal byt), je povin-
ný podať čiastkové priznanie na 
rok 2022, kde uvedie zánik po-
vinnosti k dani z nehnuteľností.

Lehota na podanie 
(daňového) priznania k dani 
z nehnuteľností na rok 2022

Daňovník, ktorému vznikla po-
vinnosť podať priznanie k dani 
z nehnuteľností na rok 2022 alebo 
čiastkové priznanie k dani z ne-
hnuteľností na rok 2022, je po-
vinný tak urobiť v lehote do 31. 
januára 2022.

Vznik a zánik daňovej 
povinnosti k dani 
z nehnuteľností na rok 2022

daňovníkovi vzniká daňová 
povinnosť k dani z nehnuteľ-
ností na rok 2022, ak sa v období 
od 2.1.2021 do 1.1.2022 vrátane 
stal vlastníkom, správcom, ná-
jomcom alebo užívateľom ne-
hnuteľnosti, ktorá je predmetom 
dane z nehnuteľností. to, kedy sa 
daňovník stáva vlastníkom, správ-
com, nájomcom alebo užívateľom 
nehnuteľnosti nájdete bližšie špe-
cifikované v zákone o miestnych 
daniach.

daňovníkovi zaniká daňová 
povinnosť k dani z nehnuteľ-
ností 31. decembra 2021, ak mu 
v období od 2.1.2021 do 1.1.2022 
vrátane zaniklo vlastníctvo, sprá-
va, nájom alebo užívanie nehnu-
teľnosti, ktorá je predmetom dane 
z nehnuteľností.

Príklad na vznik daňovej po-
vinnosti k dani z nehnuteľností 
k 1.1.2022:

Eva sa v mesiaci november 2021 
stala vlastníčkou bytu, v tom istom 
mesiaci bola zapísaná aj do ka-
tastra nehnuteľnosti ako vlastník. 
Eva žiadnu inú nehnuteľnosť, ktorá 
je predmetom dane, nevlastní. Kedy 
jej vzniká daňová povinnosť a je 
povinná podať daňové priznanie 
k dani z nehnuteľností na rok 2022?

Eve vzniká daňová povinnosť 
k dani z nehnuteľností k 1.1.2022, 
nakoľko sa v období od 2.1.2021 do 
1.1.2022 vrátane stala vlastníčkou 
nehnuteľnosti. Eva je povinná preto 
aj podať priznanie k dani z nehnu-
teľnosti na rok 2022, a to v lehote do 
31.1.2022.

Poznámka: ak by Eva už bola 
vlastníčkou aj inej nehnuteľnos-

ti, vznikla by jej síce nová daňová 
povinnosť k 1.1.2022, ale bola by 
povinná podať už len čiastkové 
priznanie k dani z nehnuteľnosti na 
rok 2022 (nie priznanie k dani z ne-
hnuteľnosti).

Príklad na zánik daňovej po-
vinnosti k dani z nehnuteľností 
k 31.12.2021:

Peter v mesiaci november 2021 
predal pozemok, ktorý mal vo svo-
jom osobnom vlastníctve, v tom 
istom mesiaci bol Peter vymazaný 
ako vlastník z katastra nehnuteľ-
ností. Peter žiadnu inú nehnuteľ-
nosť, ktorá je predmetom dane, 
nevlastní. Kedy mu zaniká daňová 
povinnosť a je povinný podať daňo-
vé priznanie k dani z nehnuteľností 
na rok 2022?

Petrovi zaniká daňová povinnosť 
k dani z nehnuteľností k 31.12.2021, 
nakoľko v období od 2.1.2021 do 
1.1.2022 mu zaniklo vlastníctvo 
k nehnuteľnosti, ktorá je predme-
tom dane. Uvedené znamená, že 
Peter je povinný podať čiastkové 
priznanie k dani z nehnuteľnosti na 
rok 2022 v lehote do 31.1.2022, kde 
uvedie zánik daňovej povinnosti 
a na rok 2022 už nebude povinný 
platiť daň z nehnuteľností. Násled-
ne nový vlastník pozemku podá 
priznanie k dani z nehnuteľností na 
rok 2022 a jemu vznikne daňová 
povinnosť.

Vyplnenie a podanie daňového 
priznania k dani z nehnuteľ-
ností na rok 2022 – ako na to?

Daňové priznanie k dani z ne-
hnuteľností sa podáva na pred-
písanom tlačive, ktoré je jednot-
né pre viacero druhov daní, t. j. 
pre daň z nehnuteľností, daň za 
psa, daň za predajné automaty 
a daň za nevýherné hracie prí-
stroje. v prípade, ak však podáva-
te priznanie len k dani z nehnuteľ-
ností, je potrebné vyplniť len časti 
priznania, ktoré sa dani z nehnu-
teľností týkajú.

ak podávate priznanie k dani 
z nehnuteľností a aj k dani za 
psa, uvediete to v tom istom pri-
znaní.

tlačivo priznania k dani z ne-
hnuteľností je jednotné pre fy-
zické a právnické osoby.

tlačivá nájdete na našej webo-
vej stránke, alebo si ich vyzdvih-
nete v kancelárii 1. kontaktu na 
msÚ Sliač.

Vyplnené priznanie k dani 
z nehnuteľností je možné podať 
na mestskom úrade Sliač a to:
•  osobne, 
•  poštou, alebo 
•  elektronicky (pričom je potrebné, 

aby mal daňovník elektronický 
občiansky preukaz a aktivovaný 
kvalifikovaný elektronický pod-
pis a ďalšie príslušné komponen-
ty). u
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v roku 2019 boli aktualizované 
Zásady hospodárenia s majet-
kom mesta Sliač, ktoré sú účinné 
od 1.1.2020. v rámci aktualizácie 
Zásad boli doplnené ustanove-
nia týkajúce sa prenechávania 
majetku mesta do dočasného 
užívania - časť III, články 12 až 18, 
ktoré upravujú podmienky prená-
jmu majetku mesta Sliač. v tomto 
čase bolo zároveň platné aj vZn č. 
12/2016 o prenájme nehnuteľného 
majetku mesta Sliač z 23.6.2016, 
ktoré určuje sadzby nájomného 
za prenájom mestského nehnu-
teľného majetku. vzhľadom na 
riešenie problematiky prenájmu 
majetku mesta priamo v Zása-
dách a ich aktualizáciu od roku 
2020 bolo potrebné aktualizovať 
aj sadzby za prenájom mestského 
majetku. k tomuto riešeniu došlo 
dňa 28.6.2021 prijatím nového 
vZn č. 02/2021 o podmienkach 
prenájmu nehnuteľného majetku, 
v ktorom sú aktualizované sadzby 
za prenájom nehnuteľného majet-
ku, ktorých výška sa nemenila od 
roku 2016. mestské zastupiteľstvo 
týmto všeobecne záväzným naria-
dením zvýšilo ceny za nájom ne-
hnuteľného majetku aj z dôvodu, 
že v súčasnej situácii mesto Sliač, 

predovšetkým v dôsledku CovID 
– 19, počíta straty na príjmovej 
strane rozpočtu a eviduje nárast 
výdavkov na jeho výdavkovej stra-
ne. Jednak štát neposiela všetko 
čo samospráve z podielových daní 
patrí. a okrem toho mesto zazna-
menalo citeľný výpadok príjmov 
z miestnych daní a poplatkov. 
toto vZn nahradilo pôvodné vZn 
č. 12/2016 o prenájme nehnuteľ-
ného majetku mesta Sliač. návrh 
vZn č. 02/2021 bol prerokovaný 
v komisii legislatívnej, škodovej 
a ochrany verejného záujmu mest-
ského zastupiteľstva 23. júna 2021. 
predtým s odporučením v komisii 
finančnej, správy mestského ma-
jetku a rozvojových aktivít. prija-
tím tohto vZn došlo k zvýšeniu 
sadzieb za prenájom nehnuteľné-
ho majetku mesta. tieto zmeny sa 
dotkli všetkých nájomcov, ktorý 
majú uzatvorenú zmluvu na pre-
nájom nehnuteľného majetku 
a tiež nájomcov mestských záhra-
diek. mesto vypracovalo a zaslalo 
nájomcom nehnuteľného majet-
ku mesta Sliač dodatky k platným 
zmluvám v ktorých je zohľadnená 
aktuálna sadzba za prenájom. tie-
to dodatky sú platné od 1.1.2022. 

Mgr. Janka Šimoniová

Cintorín, miesto posledného 
odpočinku našich zosnulých, 
kde my živý chodíme spomínať 
na spoločné chvíle. Posedíme 
na lavičke, postojíme v tichu, 
zapálime sviečku...

mesto Sliač sa stará o tri poh-
rebiská, ktorých je správcom. 
Chlapci z technických služieb sa 

snažia, aby miesta posledného 
odpočinku našich blízkych boli 
upravené a pokosené. ale je toho 
naozaj dosť a niekedy je to časovo 
náročné.

aj v tomto náročnom období 
poznačenom pandémiou chce-
me vysloviť vďaku zodpovedným 
občanom, ktorí prišli uhradiť po-
platky za hrobové miesta a uza-

tvorili s mestom Sliač nájomné 
zmluvy.

všeobecným záväzným naria-
dením mesta Sliač č.5/2020 o pre-
vádzkovom poriadku pohrebísk 
sa zmenili poplatky za hrobové 
miesta nasledovne : urna a detský 
hrob -20€ na 10 rokov, jednohrob 
-50€ na 10 rokov, dvojhrob -100€ 
na 10 rokov.

mesto Sliač, ako prevádzkovateľ 
pohrebísk Hájniky, rybáre a Sam-
por, vyzýva všetkých občanov, 
ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú 
zmluvu a nezaplatili príslušný po-
platok za hrobové miesto, aby tak 
vykonali čo najskôr po telefonic-
kom dohovore, alebo počas úrad-
ných hodín na mestskom úrade.

NS & VK 

Prenájom majetku mesta Pozemky

Pozemok určený na

Sadzba nájomného pre 
žiadateľov so sídlom/
trvalým pobytom na 
území mesta Sliač

Sadzba nájomného pre 
žiadateľov bez sídla/
trvalého pobytu na území 
mesta Sliač

1. Zriadenie záhradky 0,30 €/m2/rok 0,90 €/m2/rok
2. Iné ako podnikateľské účely 1,00 €/m2/rok 5,00 €/m2/rok
3. Podnikateľské účely 1,50 €/m2/rok 10,00 €/m2/rok

4. Pozemok so spevnenou plo-
chou na podnikateľské účely 2,00 €/m2/rok 2,00 €/m2/rok

Krátkodobý prenájom nebytových priestorov

P.č. Druh priestoru Letná sadzba nájomného 
od 1.mája do 30.septembra

Zimná sadzba nájomného 
od 1.októbra do 30.apríla

1. Sobášna sieň 20,00 €/hod. 30,00 €/hod.
2. Zasadacie miestnosť tvaru U 15,00 €/hod. 20,00 €/hod.

3. Zasadacia miestnosť 
s okrúhlym stolom 10,00 €/hod. 16,00 €/hod.

4. Kuchyňa pri zasadacích 
miestnostiach 3,00 €/hod. 5,00 €/hod.

5. Športová hala 12,00 €/hod. 12,00 €/hod.
6. Dom kultúry 15,00 €/hod. 20,00 €/hod.
7. Multifunkčné ihrisko 8,00 €/hod. Neprenajíma sa

1. Dlhodobý prenájom nebytových priestorov
P.č. Druh priestoru Ročná sadzba nájomného

1. Priestory slúžiace na poskytovanie bankových a iných 
peňažných služieb vrátane poisťovacích služieb 40,00 €/m2/rok

2. Obchodné, reštauračné a ďalšie priestory podobných 
úžitkových vlastností 30,00 €/m2/rok

3. Výrobné, dielenské a ďalšie priestory podobných úžitk. vlastností 20,00 €/m2/rok
4. Priestory na poskytovanie služieb 20,00 €/m2/rok
5. Kancelárske a ďalšie priestory podobných úžitk. vlastností 20,00 €/m2/rok
6. Priestory na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti 20,00 €/m2/rok
7. Skladové priestory a garáže 15,00 €/m2/rok
8. Spoločné priestory 10,00 €/m2/rok

Výška dane z nehnuteľností 
a lehota na jej zaplatenie 
v roku 2022

Už pri samotnom vypĺňaní pri-
znania daňovník zistí, že sa v ňom 
nenachádza stĺpec, či riadok na 
výpočet dane, nakoľko daňovník 
v priznaní nevykonáva výpo-
čet dane z nehnuteľností sám. 

Na základe údajov uvedených 
v daňovom priznaní (napr. rozlo-
ha bytu v m2, výmera pozemku, 
atď.), správca dane vypočíta 
výšku dani z nehnuteľností, kto-
rú je povinný daňovník zaplatiť. 
ak vás však zaujíma výška dane 
z nehnuteľností, môžete si po-
zrieť sadzbu dane mesta Sliač, 

ktorá je uvedená v schválenom 
všeobecne záväznom nariadení. 
(vZn 08/2020)

splatnosť dane z nehnuteľ-
ností je 15 dní odo dňa nado-
budnutia právoplatnosti roz-
hodnutia (deň právoplatnosti 
rozhodnutia je uvedené v pred-
metnom rozhodnutí). Správca 

dane môže určiť aj platenie dane 
z nehnuteľností v splátkach. 

Na záver niečo pozitívne: 
sadzby za miestne dane a miest-
ny poplatok za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpa-
dy ostávajú v roku 2022 oproti 
roku 2021 nezmenené.

Ing. Eva Výbohová

u

Posledná rozlúčka je vždy
bolestná

Zo všetkých ciest sa človek môže vrátiť,
ak zablúdil, ak nedošiel kam mal.
Na tejto poslednej sa stopa zrazu stratí 
a nieto návratov tam, 
odkiaľ prichádzal.
Viem, ťažká chvíľa je v posledných minútach navždy sa rozlúčiť 
s tým, kto nám blízky bol...
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Mesto Sliač je orgánom územ-
ného plánovania a má schvále-
ný územný plán mesta. Podľa 
Zákona o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku je preto 
mesto povinné najmenej raz 
za 4 roky preskúmať schválený 
územný plán mesta (ÚPM), či 
je potrebná jeho aktualizácia, 
t.j. nové zmeny a doplnky, ale-
bo aktuálne znenie vyhovuje 
súčasným potrebám. 

posledná aktualizácia Úpm 
Sliač v znení Zmien a doplnkov 
č. 8 bola schválená mestským za-
stupiteľstvom v Sliači v júni 2017. 
preskúmanie potreby aktualizá-
cie Úpm Sliač bolo teda potreb-
né uskutočniť v roku 2021. po-
stup pri komplexnej aktualizácii 
územného plánu bol prerokova-
ný na zasadnutí komisie výstav-
by a územného rozvoja pri msZ 
Sliač dňa 9. septembra 2020 za 
účasti prizvaných odborníkov na 
územné plánovanie – Ing. arch. 
v. tomalu a Ing. arch. p. bugára. 
v nadväznosti na výsledok ro-
kovania komisie, mestské zastu-
piteľstvo v Sliači dňa 14.12.2020 
schválilo vyhlásenie prieskumu 
potreby aktualizácie územného 
plánu mesta Sliač vyvesením ofi-
ciálnej výzvy na úradnej tabuli 
mesta v období od 1.3.2021 do 
31.5.2021, aby fyzické a právnic-
ké osoby, ktoré využívajú územie 
mesta, mohli informovať o svo-
jich zámeroch a podať konkrétne 
návrhy na aktualizáciu Úpm. vý-
zva bola vyhlásená a zverejnená 
na úradnej tabuli mesta ako aj 
na webovom sídle mesta. okrem 
toho, občania aj podnikatelia 
boli o možnosti podať podnety 
na aktualizáciu územného plá-
nu mesta informovaní priamo 
poslancami mestského zastu-
piteľstva a primátorkou mesta. 
v období vyhlásenej výzvy bolo 
na mestský úrad Sliač doruče-
ných 16 podnetov od fyzických 
a právnických osôb, ktoré obsa-
hovali 23 návrhov na aktualizá-
ciu územného plánu. Ďalších 23 
návrhov doplnilo mesto Sliač. 
Jeden z podnetov sa týkal zme-
ny funkčného využitia lokality 
Hájniky Juh na zmiešané územie 
občianskej vybavenosti a býva-
nia. v súlade s aktuálne platným 
územným plánom tam investor 
plánoval výstavbu logistických 
skladov. tento zámer však vy-
volal silný nesúhlas a protest 
občanov mesta Sliač, investor 
sa tak rozhodol svoj investičný 

zámer zmeniť. Zmenu územné-
ho plánu mesto uprednostnilo 
riešením samostatného procesu 
Zmien a doplnkov k územnému 
plánu č. 10, ktorý zatiaľ nie je 
ukončený. výsledky prieskumu 
potreby aktualizácie územného 
plánu boli predložené novozria-
denej komisii výstavby, dopravy 
a životného prostredia pri msZ 
Sliač. na zasadnutí dňa 15.6.2021 
komisia konštatovala, že aktua-
lizácia územného plánu mesta 
je potrebná a odporučila mestu 
posúdiť zaslané návrhy na zmeny 
a ich zaradenie do Zmien a do-
plnkov č. 11 k Úpm Sliač. v súčas-
nom období zároveň prebieha 
fáza posúdenia ostatných pod-
netov na aktualizáciu územného 
plánu. Uskutočnilo sa niekoľko 
spoločných stretnutí architektky 
mesta, primátorky mesta, vedú-
ceho pracovníka úseku výstavby 
a životného prostredia mestské-
ho úradu Sliač a zástupkyne pri-
mátorky mesta, ktorá je zároveň 
predsedníčkou komisie výstav-
by, dopravy a životného prostre-
dia. výsledkom spoločných ro-
kovaní je formulácia stanovísk 
mesta k jednotlivým podnetom, 
ktoré budú predložené komisii 
výstavby, dopravy a životného 
prostredia na odborné preroko-
vanie. proces prípravy komplex-
nej aktualizácie územného plánu 
mesta je rozbehnutý a veríme, že 
budúci rok sa nám podarí prípra-
vu dokončiť a vytvoriť výsledný 
návrh aktualizácie územného 
plánu, ktorý bude pripravený na 
verejné pripomienkovanie a vy-
jadrenie dotknutých orgánov 
a štátnych inštitúcií. Je potrené 
spomenúť aj fakt, že mesto Sliač 
pri aktualizácii územného plánu 
v súčasnosti naráža na problém 

aktuálne platného výkresu šir-
ších vzťahov vÚC, ktorý obsahu-
je aj severný variant rýchlostnej 
cesty r2 a mesto je zo zákona 
povinné ho prebrať do územ-
no-plánovacej dokumentácie. 
mesto Sliač a jeho občania s tým 
však nesúhlasia. kým tento prob-

lém nebude vyriešený, poslanci 
mesta nebudú súhlasiť so schvá-
lením zmien územného plánu, 
čo jeho komplexnú aktualizáciu 
zjavne oddiali.

doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.
viceprimátorka

Proces komplexnej aktualizácie územného plánu
mesta bol spustený

mestO V kOcke
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Harmonogram zberu odpadu 2022 - Mesto Sliač
mestO V kOcke

DEŇ

1100L PPK** 120L 1100L PPK** 120L 1100L PPK**

JANUÁR 19 1 x 
týždenne

1 x 
týždenne

1 x 
týždenne

2x 
mesačne

1 x 
mesačne

FEBRUÁR 16 1 x 
týždenne

1 x 
týždenne 9 1 x 

týždenne
2x 

mesačne
1 x 

mesačne

MAREC 18 25 16 1 x 
týždenne

1 x 
týždenne

1 x 
týždenne

2x 
mesačne 2 1 x 

mesačne

APRÍL 1 8 15 22 29 13 1 x 
týždenne

1 x 
týždenne 6 1 x 

týždenne
2x 

mesačne
1 x 

mesačne

MÁJ 6 13 20 27 11 1 x 
týždenne

1 x 
týždenne

1 x 
týždenne

2x 
mesačne

1 x 
mesačne

JÚN 3 10 17 24 8 1 x 
týždenne

1 x 
týždenne 29 1 x 

týždenne
2x 

mesačne 15 1 x 
mesačne

JÚL 1 8 15 22 29 6 1 x 
týždenne

1 x 
týždenne

1 x 
týždenne

2x 
mesačne

1 x 
mesačne

1 x 
mesačne

AUGUST 5 12 19 26 3 31 1 x 
týždenne

1 x 
týždenne

1 x 
týždenne

2x 
mesačne

1 x 
mesačne

1 x 
mesačne

SEPTEMBER 2 9 16 23 30 28 1 x 
týždenne

1 x 
týždenne 21 1 x 

týždenne
2x 

mesačne 7 1 x 
mesačne

OKTÓBER 7 14 21 28 26 1 x 
týždenne

1 x 
týždenne

1 x 
týždenne

2x 
mesačne

1 x 
mesačne

NOVEMBER 4 11 18 25 23 1 x 
týždenne

1 x 
týždenne

1 x 
týždenne

2x 
mesačne

1 x 
mesačne

DECEMBER 21 1 x 
týždenne

1 x 
týždenne 14 1 x 

týždenne
2x 

mesačne 7 1 x 
mesačne

**PPK - polopodzemné kontajnery

1 x za dva
mesiace

1 x za dva
mesiace

1 x za dva
mesiace

1 x za dva
mesiace

1 x za dva
mesiace

Zber komunálnych odpadov vrátane triedených zložiek počas sviatkov je vždy realizovaný podľa stanoveného harmonogramu
okrem 1. januára, Veľkonočného pondelku a 25. decembra, tento zber bude realizovaný v náhradnom termíne.

*vrecia a 120 L kontajnery pri rodinných domoch

Bytové domy na uliciach: Topoľová, Partizánska, Jarná, Nová
Organizácie na vyššie uvedených uliciach, Armáda SR, Letisko Sliač

DEŇ ZBERU (streda)

240L, 660L, 1100L

MESIAC

BIOODPAD
TRIEDENÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU

SKLO

DEŇ ZBERU (piatok)

PLASTY+VKM+OBALY                  
Z KOVU

Typ nádoby / frekvencia

PAPIER

VRECIA
alebo 120L*

Typ nádoby / frekvencia

                                      Harmonogram zberu odpadu 2022

                                                                ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
                                                     MESTSKÁ ČASŤ - ULICA

PONDELOK

Rodinné domy v časti Sliač – Hájniky na uliciach: 
Letecká, Tehelňa, Kalinčiakova, ČSA,  kpt. Nálepku, Ľudovíta Štúra, Júliusa Fučíka, Clementisova,
Hájnická, Zvolenská, Kollárova, Krátka, Hronská, Sládkovičova, Mládežnícka, SNP (časť ulice od Hrona po MsÚ 
Bytové domy na uliciach: 
Na Brázdach, B. Nemcovej  (časť ulice medzi Železničnou  a  Pod Kozákom), Na Slatinkách, Letná,
Kollárova, Hronská,  Rybárska, Pod Kozákom,  J. Cikkera,  Gorkého,  
Organizácie: Sliač – kúpele, Hotel  Kaskády a iné organizácie na vyššie uvedených uliciach,

 MESTO SLIAČ

Typ nádoby / frekvencia Typ nádoby / frekvencia

ŠTVRTOK

Rodinné domy: Sliač - Trebuľa, Sliač - Sampor,
Bytové domy na uliciach: 
Kollárova, Hronská, Rybárska, M. Gorkého, Pod Kozákom, J. Cikkera,  Na Brázdach,
B. Nemcovej (časť ulice medzi Železničnou a Pod Kozákom), Topoľová, Na Slatinkách, Letná, Partizánska, Jarná, 
Organizácie: Sliač - kúpele,  Hotel Kaskády  a iné organizácie na vyššie uvedených uliciach.

UTOROK

Rodinné domy na uliciach: 
1. mája, Š. Záhorského, MDŽ, Pionierska, Za školou, Topoľová, Brezová, Lipová, Janka Kráľa,
SNP (časť ulice od Hrona po železničnú trať), Tajovského, Kukučínova, Hviezdoslavova, Družstevná, Partizánska, 
Jarná, Horská,  Poľovnícka, Mirka. Nešpora, Kúpeľná, Nová, Na Slatinkách, Letná, Železničná, Na Brázdach, B. 
Nemcovej (časť ulice medzi Kúpeľnou a Pod Kozákom), Na Dolinke, Továrenská, Mlynská, ulica Hany Ponickej, ulica 
Františka Papánka, ulica gen. Otta Smika

DEŇ ZBERU (streda) DEŇ ZBERU (streda)
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triedenie odpadu má viacero 
dôležitých dôvodov, ktoré vedú 
k jednému spoločnému cieľu – 
kvalita životného prostredia. 
správne triedenie a následná 
kvalitná recyklácia chráni nás, 
ale i naše financie. musí však 
dosahovať určitú úroveň.

Prečo triediť odpad?
triedenie výrazne redukuje 

množstvo komunálneho odpadu 
ukladaného na skládky, eliminu-
je riziko vzniku tvorby čiernych 
skládok, znižuje náklady na odvoz 
a uloženie netriedeného odpadu 
na skládku, šetrí prírodné zdroje 
a suroviny a zároveň znižuje ne-
priaznivé dopady pôsobenia člo-
veka na životné prostredie.

Za triedený zber odpadov 
neplatíme 

od roku 2016 je pre občanov 
triedený zber odpadov bezplat-
ný. Systém triedeného zberu vo 
všetkých obciach na Slovensku 
v plnej miere financujú spoloč-
nosti, ktoré spadajú pod tzv. roz-
šírenú zodpovednosť výrobcov. 
Ide o spoločnosti, ktoré prinášajú 
na slovenský trh odpady alebo 
potenciálne odpady, ako sú napr. 
rôzne obaly.

Nesprávne triedenie zvyšuje 
poplatky za zber odpadu

mesto platí za odber bio od-
padu a skládkovanie zmesové-
ho komunálneho odpadu (tzv. 
netriedeného), pričom od roku 
2019 sa výška poplatkov za 
skládkovanie odvíja od úrovne 
triedenia. „Čím bude objem zme-
sového odpadu menší, tým budú 
menšie náklady na zber i skládko-
vanie, a od toho sa odvíja i popla-
tok pre občanov. Keď odpad ne-
triedime, všetko končí na skládke 
a efekt je opačný. Za nesprávne 

vytriedený odpad alebo znečis-
tené separáty môže byť mestu 
účtovaný rovnaký poplatok ako 
za netriedený odpad, čím sa 
opäť zvyšujú náklady.

v našom meste si udržiavame 
dobrú výšku úrovne triedenia. 
v roku 2019 bola úroveň triede-
nia odpadu 46,65%, v roku 2020 
klesla na 44,45%. Dôslednejším 
triedením sa dá miera trieenia 
odpadu zlepšiť. Záleží len na nás 

všetkých. v nasledujúcej tabuľke 
vám ponúkame prehľad vyzbie-
raného komunálneho odpadu za 
roky 2018, 2019 a 2020. 

A nezabudnite, že SPRÁVNE 
TRIEDENIE ODPADOV:
-  znižuje nepriaznivé dopady 

pôsobenia človeka na životné 
prostredie,

-  šetrí prírodné zdroje surovín 
a energie,

-  redukuje množstvo odpadu na 
skládkach,

-  pomáha eliminovať čierne sklád-
ky odpadov,

-  umožňuje opätovné využitie od-
padov recykláciou.

Informácie o triedení odpadu 
nájdete na (https://www.sliac.sk/ 
komunalny-tr iedeny- odpad.
html?original_idm=123872)

Eva Výbohová

Miera triedenia odpadu ovplyvňuje poplatky za zber
kód odpadu Názov odpadu hmotnosť v kg

2018 2019 2020
20 01 01 papier a lepenka 68788 129530 88530
20 01 02 sklo 55520 43060 60480

20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 
(kompozity na báze lepenky) 1958 3530 8460

20 01 04 obaly z kovu 1020 6280 7430
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 0 0 0
20 01 10 šatstvo 4680 7500 6255
20 01 11 textílie 815 645 440
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 0 2 0

20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluoróvané uhľo-
vodíky 3370 2400 1486

20 01 25 jedé tuky a oleje 11 194 151
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 0 140 0
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice obsahujúce nL 0 0 0

20 01 33
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 
alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsa-
hujúce tieto batérie

2063 2535 155

20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené 20 01 33 0 0 0

20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uve-
dené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti 1830 2910 1319

20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 8400 4868 7090

20 01 38 drevo iné akoí uvedené v 20 01 37 0 0 8660
20 01 39 plasty 49022 58790 60530
20 01 40 kovy 131501 102254 6993
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz 2741 2958 191
20 01 40 02 hliník 4478 3258 158
20 01 40 03 olovo 0 0 6
20 01 40 04 zinok 13 15 1
20 01 40 05 železo a oceľ 0 0 0
20 01 40 06 cín 0 0 0
20 01 40 07 zmiešané kovy 0 0 0
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad 606900 644470 696900
20 03 03 odpad z čistenia ulíc 0 0 0
20 03 01 zmesový komunálny odpad 1147110 1095650 1088730
20 03 07 objemný odpad 23680 59340 50020
20 03 08 drobný stavebný odpad 6310 54910

vypočítaná úroveň triedenia 44,61% 46,65% 44,45%
sadzba za uloženie odpadu na skládku pre nasledujúci rok 7,-eUr/t 12,-eUr/t 18,-eUr/t

Kód 
odpadu Názov odpadu 2019 2020

2021 
(1-11/2021)

predpoklad
2021

20 01 01 papier a lepenka 43245 48724 50054 55513

20 01 02 sklo 43060 60480 57063 62700

20 01 03
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 
(kompozity na báze lepenky) 3530 8460 3860 4800

20 01 04 obaly z kovu 6280 7430 3820 4480

20 01 25 jedé tuky a oleje 194 151 431 431

20 01 39 plasty 58790 60530 82580 89375

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad - zelený 554870 625900 55630 55630

20 03 01 zmesový komunálny odpad 1095650 1088730 943910 1035710
20 03 07 objemný odpad 59340 45420 51280 58180

ZKO - zmesový komunálny odpad
VO - objemný odpad

BIO - biologický odpad zelený a jedlé tuky a oleje

Porovnanie vyzbieraného množstva triedeného odpadu, ZKO, VO a BIO odpadu         
za poslené 3 roky

Zko - zmesový komunálny odpad, vo - objemný odpad
bIo - biologický odpad zelený a jedlé tuky a oleje

Porovnanie vyzbieraného množstva triedeného odpadu, ZKO, VO a BIO
odpadu za poslené 3 roky
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Mestská polícia v Sliači zavádza riešenie porušovania
zákazu zastavenia a zákazu státia formou objektívnej
zodpovednosti držiteľa motorového vozidla
Mestská polícia v Sliači za-
vádza riešenie porušovania 
zákazu zastavenia a zákazu 
státia formou objektívnej zod-
povednosti držiteľa motorové-
ho vozidla. 

prostredníctvom mestských 
novín dávame do pozornosti ob-
čanom Sliača informáciu o novom 
spôsobe prejednávania porušo-
vania zákazu zastavenia a zákazu 
státia a upozorňujeme, že aj za 
menej závažné porušenia pravi-
diel cestnej premávky môže byť 
uložená vysoká pokuta. 

Dňa 01.05.2021 nadobudol 
účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
v znení neskorších predpisov.

Účinnosťou tohto zákona zís-
kala mestská polícia oprávnenie 
– možnosť pokutovať držiteľa 
vozidla za porušenie jeho povin-
nosti formou objektívnej zodpo-
vednosti. 

Doterajší spôsob prejednávania 
priestupkov pri osobnom kontak-
te s vodičom vozidla zostáva ne-
zmenený. blokovacie zariadenia 
budú aj naďalej využívané, avšak 
len v priestupkovom konaní. 

Čo to v praxi znamená?
v prípade porušenia zákazu 

zastavenia alebo zákazu státia po 
vyhotovení dôkazného materiálu 
príslušník mestskej polície uloží 
sankciu držiteľovi motorového vo-
zidla za správny delikt a následne 
ju doručí poštou na jeho adresu. 
Jedná sa najmä o prípady kedy nie 
je vodič v čase kontroly pri vozidle 
prítomný. v takomto prípade prí-
slušník mestskej polície neskúma 
kto vozidlo v čase porušenia záka-
zu používal. použitie blokovacie-
ho zariadenia (papuče) sa v tomto 
prípade nepoužije.

Jedná sa o presne vymedze-
né porušenia zákazu zastavenia 
alebo zákazu státia vyplývajúce 
z ustanovenia zákona o cestnej 
premávke, dopravných značiek 
alebo dopravného zariadenia.

výška pokuty je fixne stanove-
ná a okrem nižšie uvedených prí-
padov ju nemožno meniť :
-  198 eur, ak vozidlom bol poru-

šený zákaz zastavenia a státia na 
železničnom priecestí alebo na 
vyhradenom parkovacom mies-
te pre osobu so zdravotným po-

stihnutím, (v prípade 
uhradenia pokuty do 
15 dní je výška po-
kuty 132 €), 

-  78 eur, ak bola 
porušená iná po-
vinnosť pri dodr-
žiavaní zákazu za-
stavenia a státia,

 (v prípade uhrade-
nia pokuty do 15 dní je 
výška pokuty 52 €). 

v prípade ak do 15 dní od doru-
čenia pokuty budú uhradené dve 
tretiny z uloženej výšky pokuty, 
pokuta sa považuje za uhradenú.

Účelom tohto oprávnenia je 
zjednodušenie riešenia porušenia 
zákazu zastavenia a zákazu státia 
a jednoduchšie preukazovanie 
porušení, ak vodič nemohol byť 
na mieste vyriešený.

Výhody
-  objektívnosť- detekované 

porušenie pravidiel cestnej 
premávky bez ohľadu na 
postavenie, sociálne pome-
ry, zamestnanie, príslušnosť 
k etniku vodiča alebo držiteľa 
vozidla;

-  efektívnejšie, rýchlejšie 
a hospodárnejšie konanie 
o protiprávnom skutku;

-  individuálna i generálna pre-
vencia prispieva k zvýšeniu 
bezpečnosti na cestách;

-  zlepšenie vymáhateľnosti 
právoplatne uloženej pokuty.

Právny základ 
§139a ods. 7 zákona č. 8/2009 

Z. z. o cestnej premávke a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov

(7) Držiteľovi vozidla, ktorý po-
rušil povinnosť podľa §6a písm. 
e), orgán policajného zboru alebo 
obec uloží pokutu
a)  198 eur, ak bola porušená po-

vinnosť podľa §25 ods. 1 písm. 
g) alebo bol porušený zákaz 
zastavenia a státia na vyhrade-
nom parkovacom mieste pre 
osobu so zdravotným postih-
nutím,

b)  78 eur, ak bola porušená iná 
povinnosť podľa §6a písm. e), 
ako je uvedené v písmene a).

§6a Povinnosti držiteľa vozi-
dla

Držiteľ vozidla je povinný za-
bezpečiť, aby pri prevádzkovaní 

motorového vozidla 
boli dodržiavané pra-
vidlá cestnej premáv-
ky podľa tohto záko-
na, ktoré ustanovujú

e) zákaz zastave-
nia a státia podľa 

§25 alebo zákaz za-
stavenia alebo státia 

vyplývajúci z dopravnej 
značky alebo dopravné-

ho zariadenia.
§25, Zákona č. 8/2009 Z. z. 

o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov:

(1) vodič nesmie zastaviť a stáť
a)  v neprehľadnej zákrute a v jej 

tesnej blízkosti,
b)  pred neprehľadným vrcholom 

stúpania cesty, na ňom a za 
ním,

c)  na priechode pre chodcov, na 
mieste na prechádzanie alebo 
na priechode pre cyklistov a vo 
vzdialenosti kratšej ako 5 m 
pred nimi,

d)  na križovatke a vo vzdialenosti 
kratšej ako 5 m pred hranicou 
križovatky a 5 m za ňou; tento 
zákaz neplatí v obci na križovat-
ke tvaru „t“ na náprotivnej stra-
ne vyúsťujúcej cesty,

e)  na pripájacom alebo na odbo-
čovacom pruhu,

f )  na zastávke vozidla pravidelnej 
verejnej dopravy osôb a pri-
ľahlom nástupišti v úseku, ktorý 
sa začína dopravnou značkou 
pre zastávku a končí sa 5 m za 
označníkom zastávky, a tam, 
kde taká dopravná značka nie 
je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 
m pred označníkom zastávky a 5 
m za ním; ak je priestor zastávky 
vyznačený príslušnou vodorov-
nou dopravnou značkou, platí 
tento zákaz len pre vyznačený 
priestor a priľahlé nástupište,

g)  na železničnom priecestí, v pod-
jazde a v tuneli a vo vzdialenosti 
kratšej ako 15 m pred nimi a 15 
m za nimi,

h)  na mieste, kde by vozidlo zakrý-
valo zvislú dopravnú značku, 
vodorovnú dopravnú značku 
vyznačujúcu spôsob radenia do 
jazdných pruhov a určený smer 
jazdy cez križovatku alebo vy-
jadrujúcu doplňujúci údaj nápi-
som alebo svetelné signály,

i)  na vnútornom jazdnom pruhu,
j)  na vyhradenom jazdnom pruhu 

okrem vozidla, pre ktoré je vy-
hradený jazdný pruh určený, a ak 

nejde o vnútorný jazdný pruh,
k)  na cestičke pre cyklistov a na 

ochrannom pruhu pre cyklistov,
l)  vo vzdialenosti kratšej ako 5 m 

od začiatku a 5 m od konca po-
zdĺžnej súvislej čiary alebo ná-
stupného ostrovčeka tam, kde 
by medzi touto čiarou alebo ná-
stupným ostrovčekom a vozid-
lom nezostal voľný aspoň jeden 
jazdný pruh široký najmenej 3 
m,

m)  na moste,
n)  pred vjazdom na cestu alebo na 

vyhradenom parkovisku, ak nej-
de o vozidlo, pre ktoré je parko-
visko vyhradené,

o)  na platenom parkovisku, ak vo-
zidlo nemá zaplatený poplatok 
za parkovanie,

p)   na električkovom koľajovom 
páse,

q)  na chodníku okrem prípadu 
podľa §52 ods. 2,

r)  na kruhovom objazde,
s)  na cestnej zeleni a verejnej zele-

ni, na ostrovčekoch a deliacich 
pásoch, ak to nie je dovolené 
dopravnou značkou,

t)  na mieste, kde by medzi vozid-
lom a najbližšou električkovou 
koľajnicou nezostal voľný jazdný 
pruh široký najmenej 3,5 m,

u)  na iných miestach, kde zasta-
venie alebo státie môže ohroziť 
bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky alebo obmedziť jazdu 
vozidiel; osobitne na miestach 
vjazdov alebo výjazdov z po-
zemkov, vjazdov a výjazdov 
z objektov určených na zásobo-
vanie alebo parkovacích miest. 

(2) na cestách I. triedy a za zní-
ženej viditeľnosti aj na ostatných 
cestách s výnimkou účelových ko-
munikácií je mimo obce zakázané 
zastavenie a státie na inom mies-
te než na mieste označenom ako 
parkovisko s výnimkou núdzové-
ho státia.

Jaroslav Prošek, náčelník MsP
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Desiatky, možno až stovky slo-
venských seniorov prídu každo-
ročne o svoje celoživotné úspory. 
a to len preto, že naletia vymys-
leným príbehom podvodníkov. 
Projekt desAtORO bezpečného 
seniora odhaľuje praktiky, ktorý-
mi pracujú podvodníci. Zároveň 
prináša desať základných pravi-
diel, ktorými by sa mal riadiť kaž-
dý senior v každodennom živote.

Súčasťou projektu sú príbehy 
z bežného života. príbehy, s akými 
prichádzajú podvodníci za senior-
mi. pozrite si ich aj niekoľko krát 
a nenechajte sa už oklamať. 

Seniori majú prežívať pokojnú 
a najmä bezpečnú starobu, no 
napriek tomu sú stále obeťami 
zlodejov a podvodníkov, ktorí 
presne vedia, kde sú seniori naj-
zraniteľnejší. Seniorov je potrebné 

chrániť, a tak ministerstvo vnútra 
Sr, parasport24 a ďalší pripravil 
projekt bezpečný senior. DeSa-
toro – desať pravidiel, ktoré by si 
v záujme svojej bezpečnosti mal 
osvojiť každý senior. a práve na 
tieto pravidlá priamo nadväzuje 
desať tematických videí, ktoré 
odhaľujú, zobrazujú a poukazujú 
na najčastejšie triky podvodní-
kov a klamárov. Seniorom radia 
ako postupovať v prípade, že ich 
navštívia podvodníci so svojim vy-
mysleným príbehom. 

veríme, že vďaka projektu bez-
pečný senior budú naši seniori 
vedieť jednoduchšie prekuknúť, 
a odhaliť podvodníkov a zlodejov 
a tak ochrániť seba pred možným 
rizikom.

Projekt desAtORO bezpečné-
ho seniora je síce prioritne urče-
ný seniorom, no poučiť sa z neho 
môžeme všetci, bez rozdielu veku. 
ale... idú vianoce, obdobie kedy 
sme všetci zraniteľnejší a ochotnej-
ší pomáhať a práve toto je obdobie, 
ktoré praje podvodníkom. poroz-
právajte sa so svojimi rodičmi o ne-
bezpečenstve podvodu a krádeží. 
a nezabudnite im pri tom povedať 
ako ich máte radi, že vám na nich 
záleží, že sú pre vás stále dôležitý, 
že chcete aby si užívali jeseň života 
a nenechali sa zneužiť. 

Zdroj: http://desatoro.sk/

DESATORO

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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obdobie sviatkov láka do ná-
kupných stredísk nielen poctivých 
zákazníkov, ale aj zlodejov a pod-
vodníkov, ktorí čakajú na vhodnú 
príležitosť, aby niekoho okradli. 
mestská polícia Sliač upozorňuje 
občanov, že s blížiacimi sa vianoč-
nými sviatkami v období uponá-
hľaných predvianočných nákupov 
vo zvýšenej miere dochádza ku 
krádežiam a podvodom. preto 
dbajte na zvýšenú opatrnosť a svo-
je veci, ako je kabelka, peňaženka, 
kľúče, doklady alebo iné cennosti 
nenechávajte bez dozoru vo svo-
jich zaparkovaných vozidlách. 

pozor si treba dať aj na podvo-
dy páchané na starších občanoch. 
páchatelia telefonicky, spravidla 
prostredníctvom pevnej linky, ale 
aj osobne oslovujú občanov pod 
falošnou zámienkou potreby fi-
nančnej pomoci pre príbuzných, 
ktorí sa ocitli v tiesni a vylákajú od 
dôverčivých občanov mnoho-krát 
aj celoživotné úspory. 

Svojou opatrnosťou tak nedaj-
te šancu zlodejom a o možných 
rizikách informujte aj svojich 
známych a príbuzných. nedovoľ-
me zlodejom aby vám krádežou 
naštrbili sviatočnú atmosféru. 

podozrivé konanie v prí-
pade akýchkoľvek po-
chybností je potrebné 
oznámiť telefonicky na 
štátnu alebo mestskú 
políciu na telefónnych 
číslach 158 resp. +421 
911 261 352. poskytnuté 
informácie môžu polícii 
napomôcť k zamedzeniu 
ďalších podvodov a odhaliť tak 
totožnosť ich páchateľov. 

Pozor pri používaní zábavnej 
pyrotechniky - usmernenie 

mestská polícia Sliač v súvislos-
ti s blížiacimi sa oslavami nového 
roku upozorňuje občanov na bez-
pečné skladovanie a používanie 
zábavnej pyrotechniky. Správne 
skladovanie a používanie by sa 
malo vždy riadiť návodom od vý-
robcu. vo všeobecnosti však platí, 
že rímske sviece, raketky, petardy, 
či ohňostroje by sa mali skladovať 
v suchom prostredí, kde teplota 
nepresahuje 40 stupňov Celzia. 
Zásadne by sa nemali umiestňo-
vať do blízkosti otvoreného ohňa, 
kúrenia, krbov alebo zapálených 
sviečok a oddelene od horľavých 
alebo horenie podporujúcich lá-

tok. v blízkosti skladova-
nej pyrotechniky by sa 
tiež nemali pohybovať 
deti. pri používaní py-
rotechniky zásadne 
nepáľte z balkónov, 
terás a okien. Strely ne-

smerujte na ľudí a zvie-
ratá. 
nikdy nepoužívajte oh-

ňostroje pod vplyvom alkoholu. 
nedovoľte deťom, aby s ohňostro-
jom manipulovali, hrali sa s ním 
alebo ho po sebe vystreľovali. pri 
odstrelení sa držte čo najďalej od 
ohňostroja. pri zlyhaní je potreb-
né počkať dostatočný čas a vždy 
treba pristupovať z boku a nikdy 
sa nenakláňať ponad pyrotech-
nický výrobok!

mestská polícia zároveň vyzý-
va všetkých na ohľaduplnosť voči 
ostatným spoluobčanom a domá-
cim zvieratám, ktorých môže nad-
merný hluk rušiť. najohrozenejšou 
skupinou sú zvieratá a to psy, kone 
a vtáky. Sluch cicavcov a vtákov 
je vo väčšine prípadov niekoľko-
násobne citlivejší ako sluch ľudí. 
preto im búchanie pyrotechniky 
spôsobuje stres, úzkosť a strach. 
Zvieratá si často spôsobia zrane-

nia v dôsledku paniky a pokusu 
o útek, keď sa napríklad snažia 
preskočiť plot. mačky sú voči hlu-
ku z ohňostrojov vo všeobecnosti 
odolnejšie ako psy a kone, ich pre-
javy strachu sú miernejšie. taktiež 
sa však snažia schovať alebo ujsť. 
podľa skúseností z minulých ro-
kov sa po silvestrovskej noci stratí 
množstvo zvierat. 

Ďalej pripomíname, že zne-
čistenie verejného priestranstva 
ktoré vznikne po použití zábavnej 
pyrotechniky je každý povinný si 
po sebe odstrániť. 

Legálne používať pyrotechniku 
je možné len počas silvestrovskej 
noci. používaním pyrotechnic-
kých výrobkov v dobe mimo sil-
vestrovskej noci sa považuje za 
priestupok, za čo môže byť pácha-
teľovi priestupku uložená vysoká 
pokuta. 

vzhľadom k tomu že koniec 
roka 2021 sa nezadržateľne blíži, 
dovoľte mi zaželať vám v mene 
príslušníkov mestskej polície 
v Sliači príjemné a hlavne pokoj-
né prežitie vianočných sviatkov 
a šťastný nový rok 2022.

Jaroslav Prošek
 Náčelník MsP 

Mestská polícia upozorňuje na opatrnosť počas
Vianočných sviatkov - pozor na krádeže a podvody
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Tanečný odbor Základnej 
umeleckej školy v Sliači má 
svoje čestné miesto medzi 
ostatnými umeleckými odbor-
mi a teší sa veľkej obľube u žia-
kov a to aj počas nepriaznivej 
pandemickej situácie.

popri tradičných tanečných 
technikách klasického a ľudového 
tanca sa snažíme integrovať v rám-
ci vyučovania aj modernejšie štýly 
zamerané na pohybový rozvoj 
a kultivovanosť tanečného prejavu 
žiaka. repertoár sa obohatil o ak-
tuálnejšie trendy, a tak si na našich 

hodinách môžu deti vyskúšať rôz-
ne tanečné štýly od baletu cez ľu-
dové choreografie, a privoňať k sú-
časnému, scénickému a jazzovému 
tancu, prípadne k disco technike či 
populárnemu hip-hopu. 

okrem noviniek medzi taneč-
nými štýlmi prešiel odbor ďalšími 
zmenami. v posledných rokoch 
sme sa zapájali do rôznych súťaží 
a festivalov a zorganizovali sme 
aj denný tanečný tábor, ktorý sa 
tešil veľkému záujmu detí nielen 
zo Sliača. tanečný odbor sa zapojil 
do úspešného projektu „tancuje-
me klasiku, ľudovky aj jazz“, ktorý 

bol finančne podporený ban-
skobystrickým samosprávnym 
krajom. Do výučby sme zapojili 
niekoľko nových erudovaných pe-
dagógov, ktorí priniesli inovatívny 
prístup nielen do prezenčnej, ale 
aj do dištančnej formy vyučova-
nia, ktorá sa stala realitou posled-
ných týždňov. pedagógovia sú aj 
autormi jednotlivých choreogra-
fií, v ktorých žiaci preukazujú svoj 
talent. navrhujeme a zabezpeču-
jeme kostýmy na vystúpenia, dre-
sy a odporúčame vhodnú obuv. 
Dlhodobým cieľom našej peda-
gogickej práce je okrem vytvára-

nia pozitívneho prístupu žiakov 
k tancu a všeobecne k umeniu, 
dosiahnuť spojenie hudby, rytmu 
a ladnosti pohybu v jeden harmo-
nický choreografický celok.

Dištančné vzdelávanie sa stalo 
výzvou nielen pre našich žiakov, 
ale samozrejme aj pre nás učiteľov 
a tak sme uplatnili intenzívnejšie 
spôsoby komunikácie a online pre-
nosov. Deti sa tak môžu tešiť na do-
máce tancovanie doplnené o krea-
tívne výzvy a zadania, či tematické 
hodiny a jedinečné choreografie.

Mgr. Romana Dorotovičová
Pedagóg TO ZUŠ Sliač

Október je mesiac úcty k star-
ším, je to mesiac, v ktorom 
nielen staršia generácia 
s väčšou pozornosťou vníma 
svoj vlastný vek a v spomien-
kach sa obzerá do zapísaných 
stránok knihy života. Ale aj 
mladšia generácia, a obzvlášť 
tie najmladšie ročníky, si akosi 
viac uvedomujú to pevné puto, 
ktoré ich spája so svojimi starý-
mi, či prastarými rodičmi. 

 každoročne pri tejto príležitos-
ti mesto Sliač vyhlasuje pre deti 
materských škôl, žiakov základnej 
školy a základnej umeleckej školy 
výtvarnú a literárnu súťaž s prí-
značným názvom najkrajšie chví-
le s mojimi starými rodičmi. kým 

v roku 2020 bola nosná téma Starí 
rodičia v čase korony, v tomto roku 
bola téma vzhľadom na možnosti 
tráviť viac času so starými rodičmi 
v prírode a pri športe - Starí rodi-
čia, ja a šport.

v súťaži, v ktorej účastníci pre-
zentovali svoj vzťah ku starým ro-
dičom sa vyjadrovali nielen slovne, 
ale aj výtvarne. prezentovali svoj 
detský pohľad na vzácne chvíle 
strávené so starými rodičmi. práce 

boli ukážkou postrehov, vtipných 
situácii aj ponaučení.

Do súťaže bolo zaslaných 108 
výtvarných a 25 literárnych prác. 

porotcovia, ktorí práce hodno-
tili, mali neľahkú úlohu vybrať tie 
najlepšie, pretože všetky práce 

boli plné lásky, emócii a obdivu 
a odzrkadľovali vzťah detí a sta-
rých rodičov. 

 Z dôvodu dodržiavania pro-
tipandemických opatrení sa 
slávnostné odovzdávanie cien 9. 
ročníka súťaže neuskutočnilo tak, 
ako každý rok v Dk kine Hron spo-
lu s kultúrnym programom pre 
seniorov, ale primátorka mesta 
ľubica balgová osobne odovzdala 
diplomy a vecné ceny pre víťazov 

v jednotlivých kategórií zástup-
com školských zariadení, ktorí im 
ich odovzdajú.

Už deväť rokov sa rok čo rok sú-
ťažiaci zapájajú do súťaže, v ktorej 
majú opísať svoj vzťah k starým 
rodičom. a stále majú príbehy 
a obrázky plné príbehov o starých 
rodičoch, ktorí sú pre mnohých 
dobrými kamarátmi, a ktorí ich 
v mnohom podnietili k uvažovaniu.

Renáta Šeniglová

Malé tanečné portfólio ZUŠ Sliač

Súťaž Najkrajšie chvíle s mojimi starými rodičmi
v Sliači už deviaty raz



Mestské   Novinky12 číslo 2-3 decembeR 2021 www.sliac.skškOlstVO A kultÚRA

u

školský rok 2020/2021sme začali 
s nádejou, že bude pokojnejší ako 
predchádzajúci, ktorý sme končili 
s množstvom nových skúseností. 
v štyroch triedach bolo zaradených 
84 detí, z toho 8 deti na poldennú 
výchovu a vzdelávanie. Deťom po-
skytovali vzdelávanie plne odborne 
kvalifikované učiteľky, absolventky 
stredných pedagogických škôl, ale 
aj vysokoškolsky vzdelané učiteľky. 
o chod materskej školy sa starali 
tri prevádzkové zamestnankyne, 
ktorým postupne pribúdali povin-
nosti s pribúdajúcimi opatreniami 
úradu verejného zdravotníctva, tý-
kajúce sa zvýšenej dezinfekcie nie-
len priestorov, ale aj všetkých hra-
čiek a pomôcok používaných pri 
výchovno- vzdelávacej činnosti. aj 
napriek opatreniam sme nechceli 
deti ochudobniť aspoň o tradičné 
sezónne aktivity, samozrejme za 
dodržiavania všetkých aktuálnych 
opatrení. 

mš zorganizovala v jeseni šar-
kaniádu. Deti si s pani učiteľkami 
vyrobili šarkany. Ich schopnosť 
lietať si vyskúšali na ihrisku. Za 
svoju snahu dostali medailu, kto-
rou sa popýšili rodičom. Doprav-
né dopoludnie s využitím pomô-
cok z projektu,,S múdrou sovou 
bezpečne na ceste“ v spolupráci 
s mestskou políciou sme si zo-
pakovali dodržiavanie pravidiel 
cestnej premávky. Deti si prinies-
li kolobežky, odrážadlá, bicykle, 
s ktorými absolvovali krátku trať 
pod dozorom mestských poli-
cajtov. popri tom skladali puzzle 
s dopravnou tematikou, triedili 
dopravné prostriedky. odmenou 
im bol diplom o absolvovaní do-
pravného dopoludnia. 

environmentálne aktivity počas 
všetkých ročných období sú už 
neoddeliteľnou súčasťou pobytu 
detí v našej materskej škole. vyu-
žívame blízkosť kúpeľov, ich par-
ku, pramene, okolie Hrona. Deti sa 
tak oboznamujú s blízkym okolím, 
motivujeme ich k pobytu v príro-
de aj počas voľného času.

environmentálnu vychádzku 
do kúpeľov spájame s pozorova-
ním prírody, zbieraním prírodnín 
a ekohrami.

fašiangový karneval patrí me-
dzi najobľúbenejšie aktivity detí. 
Deti sa prezliekajú do priprave-
ných masiek. v tejto obmedzujú-
cej situácii sme karneval organi-
zovali v každej triede samostatne. 
okrem predstavovania masiek si 
deti zatancovali a zasúťažili. každá 
maska bola ohodnotená diplo-
mom a spoločne sme si doplnili 
vitamíny z ovocného taniera, kto-
rý nám pripravili pani kuchárky.

Zimnú a letná detská olympiá-
da je príležitosťou prejaviť svoje 
pohybové zručnosti. využívaním 
sezónnych činnosti si deti v rôz-
nych súťažiach zdokonaľujú mo-
toriku, rýchlosť a obratnosť. 

,,týždeň detskej radosti“ pri 
príležitosti Dňa detí je spojením 
športových a zábavných aktivít 
počas celého týždňa. 

v spolupráci so zákonnými 
zástupcami sme uskutočnili „tek-
vičkovú slávnosť“ spojenú s tvo-
rivými dielňami a s ochutnávkou 
ovocných, zeleninových šalátov 
a ovocných koláčov.

rozlúčka s predškolákmi so 
slávnostným programom, zapísa-
ním sa do kroniky mesta a slad-
kým pohostením sa uskutočnila 
v záhrade mskS Sliač. pani primá-

torka sa s budúcimi školákmi roz-
lúčila príhovorom. 

v spolupráci so Zš a. Sládkoviča 
sa deti na chvíľku stali školákmi 
v rámci otvorenej hodiny s prvák-
mi Zš a. Sládkoviča. 

aktívna spolupráca s mskS 
v Sliači bola orientovaná na poži-
čiavanie kníh v mestskej knižnici. 
takto chceme u detí rozvíjať pred-
čitateľskú a čitateľskú gramotnosť, 
lásku ku knihe, túžbu po nových 
informáciách. tradične po vzájom-
nej konzultácii sa zúčastňujeme 
divadelných predstavení, ktoré 
často bývajú interaktívne, tzn. že 
zapájajú aktívne deti do deja. prí-
chod mikuláša s pomocníkmi veru 
nesmie chýbať. Deti si najskôr po-
zrú divadelné predstavenie a po-
tom spoločne privítajú mikuláša. 
Sladkosti veru nie sú,,zadarmo“. 
Deti po triedach povedali básnič-
ku alebo zaspievali pesničku a až 
potom im anjelik odovzdal sladké 
prekvapenie. ani pani učiteľky ne-
boli bez odmeny, čo sa páčilo aj 
deťom. 

Cesta rozprávkovým lesom pri 
príležitosti mDD býva príjemným 
spestrením týždňa detskej radosti. 
v spolupráci s Cpppap vo Zvolene 
sme poskytli možnosť poraden-
skej činnosti pre zákonných zá-
stupcov predškolákov, ktoré boli 
po konzultáciách s triednymi uči-
teľkami. odborní zamestnanci in-

dividuálne konzultovali s rodičmi 
pripravenosť ich dieťaťa na vstup 
do základnej školy. na základe 
ich odporúčania deti pokraču-
jú v predprimárnom vzdelávaní 
v materskej škole. 

pokračovali sme v plnení pro-
jektov na úrovni školy: 

a ) Voda, vodička 
tento projekt je zameraný na 

význam vody pre život na zemi: 
-  deti získavali na elementárnej 

úrovni, poznatky o ochrane vod-
ných zdrojov, čo môže spôsobiť 
ich znečistenie,

-  oboznamujú sa s významom 
vody pre rastliny, živočíchy a člo-
veka,

-  vedieme ich, prostredníctvom 
dodržiavania pitného režimu, 
k pitiu čistej vody,

-  prostredníctvom experimento-
vania a pozorovania, spoznávali 
kolobeh vody v prírode.

b) evička nám ochorela 
v tomto projekte si deti osvojo-

vali poznatky: 
-  o starostlivosti a ochrane vlast-

ného zdravia a zdravia druhých,
-  učili sa prakticky prezentovať, 

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

-  učili sa vcítiť do situácie, keď je 
niekto chorý, a pod., Zoznámili 
sa s prácou záchranárov v spolu-
práci s červeným krížom.

c)  chceme dýchať čistý vzduch
prostredníctvom príbehov 

a hravou formou deti získavali po-
znatky zamerané na protidrogovú 
výchovu, propagáciu boja proti 
fajčeniu. 

d)  s múdrou sovou bezpečne 
na ceste

využitím pomôcok zakúpených 
z projektu nadácie volkswagen 
sa deti oboznamujú so základný-
mi pravidlami cestnej premávky 
a prostredníctvom zážitkového 
učenia aplikujú získané poznatky 
z dopravnej výchovy do praxe. 

e)  s ľudovou pesničkou za 
mamičkou 

ŽIVOT V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE „MÚDRA SOVA“
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u prostredníctvom ľudových pies-
ní, tancov a zvykov prezentujeme 
našu mš na rôznych podujatiach 
v mš, ale aj v meste v spolupráci 
s mskS. 

f ) Pohyb je radosť 
čiastočnou revitalizáciou škol-

ského dvora sme podporovali deti 
k väčšej fyzickej aktivite počas po-
bytu vonku aj v odpoludňajších 
hodinách. 

Zapojili sme sa aj do projektov 
s inými organizáciami na oblast-
nej, celoslovenskej úrovni: 

dajme spolu gól v spoluprá-
ci so Slovenským futbalovým 
zväzom pod odborným vede-
ním licencovaného trénera, mgr. 
radoslava Ištvána, učiteľa tv na 
tunajšej základnej škole, sa deti 
koordinovanejšie pohybovali 
a získavali zručnosti futbalovej 
prípravy. na priestory tréningu 
sme využívali telocvičňu a ihrisko 
Zš. Získané finančné prostriedky 
sme použili na doplnenie športo-
vého náradia. 

múdre hranie je rozvojový pro-
jekt ministerstva školstva pre ma-
terské školy na podporu zlepšenia 
vybavenia materských škôl v ob-
lasti detských kníh a didaktických 
pomôcok. finančné prostriedky 
sme použili na nákup interaktív-
nych kníh. 

Projekt úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny na udržanie za-
mestnanosti v oblasti školstva sme 
tiež úspešne využili, čo nám umož-
nilo zachovať všetky pracovné 
miesta v reálnej finančnej situácii. 

Celkovo môžeme školský rok 
2020/2021 hodnotiť ako náročný, 
vzhľadom na vzniknutú situáciu 
so šírením vírusu CovID - 19, pre-
rušenou prevádzkou mš. Z pred-
chádzajúcich skúseností sme 
s prehľadom riešili plnenie štát-
neho a školského vzdelávacieho 
programu dištančnou formou na 
báze dobrovoľnosti zákonných 
zástupcov. týždenne sme na so-
ciálnej sieti v uzavretej skupine 
pridávali podľa aktuálnej témy 
školského vzdelávacieho progra-
mu námety na aktivity, pracovné 
listy, odporúčania, videá. 

prerušenie prevádzky počas let-
ných prázdnin bolo po dohode so 
zriaďovateľom a riaditeľkou mš J. 
Cikkera oproti iným rokom len tri 
týždne bez možnosti umiestniť 
dieťa do druhej materskej školy. 
brali sme do úvahy náročnosť si-
tuácie, množstvo prerušení pre-
chádzky materských škôl a hlavne 
potrebu a záujem zákonných zá-
stupcov. 

školský rok 2021/2022 je prvým 
rokom povinného predprimárne-
ho vzdelávania, ktoré sa stáva od 
1.9.2022 súčasťou povinnej škol-
skej dochádzky. všetky deti, ktoré 
k 31.8.2021 dosiahli vek 5 rokov 
života, musia absolvovať povinné 
predprimárne vzdelávanie. 

povinné predprimárne vzde-
lávanie v materskej škole trvá 
jeden školský rok. ak dieťa po 
dovŕšení šiesteho roka veku ne-
dosiahlo školskú spôsobilosť, ria-
diteľka materskej školy rozhodla 
o pokračovaní plnenia povinné-
ho predprimárneho vzdeláva-
nia v materskej škole na základe 
písomného súhlasu príslušného 
zariadenia výchovného poraden-
stva a prevencie, písomného sú-
hlasu všeobecného lekára pre deti 
a dorast a s informovaným súhla-
som zákonného zástupcu alebo 
zástupcu zariadenia. ak dieťa ani 
po pokračovaní plnenia povinné-
ho predprimárneho vzdelávania 
v materskej škole nedosiahlo škol-

skú spôsobilosť, začne najneskôr 
1. septembra, ktorý nasleduje po 
dni, v ktorom dieťa dovŕšilo sied-
my rok veku, plniť povinnú škol-
skú dochádzku v základnej škole. 

Dieťa bude môcť povinné 
predprimárne vzdelávanie plniť 
aj formou individuálneho (pred-
primárneho) vzdelávania, ktoré 
povoľuje riaditeľ kmeňovej ma-
terskej školy dieťaťu, ktorého: 
– zdravotný stav neumož-
ňuje plnenie povinnej škol-
skej dochádzky v kmeňo-
vej materskej škole alebo, 
– dieťaťu, ktorého zákonný zá-
stupca o to požiada materskú 
školu.

v súčasnosti nemáme dieťa, 
ktoré by malo individuálne vzde-
lávanie. počet predškolákov je 25 
detí v kmeňovej materskej škole 
a 12 detí v elokovanom praco-
visku na rybárskej ulici. Celkový 
počet detí je 82, ktoré sú zaradené 
do 4 tried. 

aj keď obmedzenia pokraču-
jú, snažíme sa vytvoriť pokojnú, 
tvorivú a pohodovú atmosféru. 
niektoré aktivity sme stihli ešte 
bez obmedzení, niektoré v rám-
ci dodržiavania obmedzení, ale 
všetky doterajšie boli pripravova-
né s radosťou. viac sme využívali 
virtuálny svet. aj pozdravy pre 
starých rodičov sme nahrali na so-
ciálnu sieť, kde si to deti so svojimi 
starkými pozreli.

ani mikuláš neprišiel tak ako 
zvyčajne. balíčky nám nechal pod 
stromčekmi. my sme mu na diaľku 
poslali básničky a pesničky. ne-
chal nám sladkosť aj na mestskom 
úrade a pani primátorka s pánom 
prednostom nám ich prišli odo-
vzdať. vianočnú atmosféru si zase 
vychutnáme po triedach s výro-
bou pozdravov, nácvikom krát-
kych vinšov, ktoré zase pošleme 
virtuálne všetkým členom našej 
skupiny. aspoň takto sa staneme 
súčasťou každej rodiny našich 
detí. 

Za všetkých vám prajeme po-
kojné sviatky a šťastný nový rok. 

Mgr. Ingrid Majerová
riaditeľka MŠ SNP
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Už prvé dva mesiace nového 
školského roka 2021/2022 sme 
si dopriali napriek rôznym ob-
medzeniam vyplývajúcim z ak-
tuálnej situácie šírenia sa CovID 
19, dostatok pohybu turistickými 
vychádzkami so spoznávaním prí-
rody, živočíchov, plodov jesene, či 
hrabaním lístia na našej školskej 
záhrade, do ktorého sa zapojili 
všetci od tých najmenších až po 
predškolákov. v areáli našej mš 
sa uskutočnila aj jesenná brigá-
da, ďakujeme všetkým rodičom 
i našim zamestnancom, ktorí sa 
svojou účasťou a prácou pričini-
li o zveľadenie nášho školského 
dvora.

všetky aktivity sa niesli v duchu 
zdravia a pohybu. Jesenné dni 
sme si spestrili výstavkou Plodov 
zeme, kde deti v jednotlivých 
triedach vytvorili výrobky z prí-
rodných materiálov, ovocia a ze-
leniny, ako aj týždňom zdravia, 
ovocia a zeleniny. veľkú radosť 
mali aj tento rok naše deti zo šar-
kaniády, ktorú si zorganizovali 
všetky triedy počas pekného, je-
senného dňa. 

v spolupráci s mestom Sliač sa 
konalo 18.9.2021 krásne pod-
ujatie „sliačske chuťovky“, na 
ktorom sa zúčastnili naši predško-
láci a prítomným hosťom zdvihli 
náladu temperamentným tancom 
čapášom v krásnych krojoch.

v dňoch 16.9. – 22.9.2021 sa 
mesto Sliač a taktiež naša mš za-
pojila do európskej kampane 
„týždeň mobility“. všetci, ktorí 
mali záujem urobiť niečo pre svo-
je zdravie a životné prostredie vy-
užívali v tomto termíne zdravý po-
hyb, chôdzu, kolobežky, bicykle.

následne sme si zorganizovali 
„dopravný deň“, na ktorom si 
všetci od najmenších, až po pred-
školákov vyskúšali svoje šoférske 
schopnosti a zašportovali si na 
detských dopravných prostried-
koch.

v októbri nezabúdame na ani 
na našich drahých, starých ro-
dičov a „ mesiac úcty k starším“. 
pripravili sme si pre nich krásny 

program na školskom dvore a po-
tešili všetkých milými pesničkami 
a básničkami.

Dňa 11.10. nás zas potešila náv-
števa „sokoliarov“. Sokoliari nám 
predstavili nádherných dravcov, 
predviedli ich vznešený let a zo-
známili s ich životom v prírode.

každoročne do našej materskej 
školy zavítajú rôzne bábkové diva-
delné predstavenia, no vzhľadom 
na aktuálnu epidemiologickú si-
tuáciu sa tešíme hlavne so svojich 
vlastných divadielok, ktoré si pre 
deti pripravia naše pani učiteľky, 
ale aj naši kamaráti. potešili sme 
sa tak už rozprávkami ako chorý 
medvedík, Ako včielka Želka za-
chraňovala les.

našim deťom sme sa neustá-
le snažíme čo najprijateľnejším 
spôsobom priblížiť aktuálnu tému 
CovID 19. Jednou z foriem je pro-
jekt „ Ako si správne umývať 
ruky“, kde sa deti pomocou zá-
bavných aktivít bližšie oboznámili 

so základnými pravidlami ochrany 
svojho zdravia, či upevnili si správ-
ny spôsob umývania rúk. 

Samozrejme v mesiaci decem-
ber nemohol chýbať ani celý rok 
deťmi očakávaný mikuláš, pre 
ktorého si detičky v každej triede 
nacvičili bohatý program, za kto-
rý si od mikuláša vyslúžili sladkú 
odmenu.

Smutné nezostali ani detičky, 
ktoré nemohli byť v tento očaká-
vaný deň kvôli chorobnosti v škôl-
ke. Dedko mikuláš v spoločnosti 
anjelika a čertíka zavítal až k nim 
domov a potešil ich sladkou od-
menou.

materská škola sa zapojila do 
mnohých projektov, vďaka kto-
rým získala financie na zrevitalizo-
vanie školského dvora. Deti majú 
možnosť hrať sa s loptou, hojdať 
sa, loziť na preliezačkách, hrať 
futbal, uplatňovať a rozvíjať svoju 
fantáziu v pieskoviskách.

vynovili sme aj senzomotorický 

chodník, kde sme umiestnili malé 
a veľké kamienky, protišmykové 
dlaždice a piesok, ktoré sú príjem-
né detským chodidlám.

Zelená trávnatá plocha deťom 
umožňuje spoločne spoznávať 
a rozlišovať kvety, rastliny a rôzny 
hmyz. 

pútavo pôsobí aj bylinková 
špirála v našej školskej záhrade. 
Umožňuje deťom poznať niekoľ-
ko bylín ako medovku, oregano, 
mätu, ľubovník, materinu dúšku. 
v tienistom prostredí záhrady sa 
dozvedia ako sa sušia a lisujú rast-
liny, ako založíme herbár. Získajú 
základné informácie o zdraviu 
prospešných kvetoch a bylinkách.

Je dôležité, aby sa deti už 
v predškolskom veku oboznamo-
vali s možnosťou separovania od-
padu, prípadne s využitím niekto-
rých odpadov na ďalšie účely. 
Z tohto dôvodu sme za získané 
financie zakúpili nádoby, ktoré 
slúžia na separovanie odpadu, for-
mujú osobnosť dieťaťa v oblasti 
estetického a humánneho vzťahu 
k ochrane životného prostredia.

Ďalšie získané financie sme vy-
užili na nákup učebných pomôcok 
a ušitie ľudových krojov.

touto cestou chceme poďa-
kovať pani primátorke balgovej 
a zamestnancom msÚ za dobrú 
spoluprácu a podporu pri vytvára-
ní prostredia pre celkovú pohodu 
detí a zamestnancov školy.

blížia sa najkrajšie sviatky roka 
Vianoce, a naše deti a pani učiteľ-
ky ani na chvíľu neváhali a zapojili 
sa do krásneho projektu „ koľ-
ko lásky sa zmestí do krabice“ 
a pripravili s pomocou rodičov 
malé prekvapenie pre seniorov 
v domove dôchodcov vo forme 
naplnených balíčkov, krabíc od 
topánok. vyzbierali sme až 27 pl-
ných balíčkov a všetkým zúčast-
neným rodičom, ktorí tak pomôžu 
obdarovať seniorov na vianoce, 
veľmi pekne ďakujeme.

všetkým prajeme šťastné, krás-
ne a veselé vianoce.

Jana Paučová a Lea Janáková 
riaditeľka MŠ Jána Cikkera

MŠ Jána Cikkera 651/2 962 31 Sliač
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Mestské kultúrne stredisko 
Sliač pripravilo počas mesia-
cov jún, júl, august a septem-
ber roka 2021 na námestí pri 
fontáne sériu výstav spoje-
ných s mestom Sliač. 

krásne letné počasie lákalo 
všetkých posedieť si na lavičke na 
námestí s priateľmi. na dotvorenie 
príjemnej atmosféry sa ľudia mohli 
pokochať tvorbou začínajúcich i ča-
som overených umelcov spojených 
s naším mestom, alebo regiónom. 

prvým z týchto ľudí bol Ing. 
arch. pavol borodovčák, grafik 
a ilustrátor, ktorý žije a pracuje 
v Sliači. vyštudoval architektúru 
na Slovenskej technickej univerzi-
te v bratislave, ale už od posledné-
ho ročníka na univerzite sa venuje 
grafickému dizajnu a ilustrovaniu. 

Ďalším bol fotograf Ing. Ján 
Horváth, ktorý sa digitálnej foto-
grafii ako samouk začal venovať 
v roku 2008. Je taktiež obyvate-
ľom mesta Sliač, ktoré mu často 
poskytuje inšpirácie k fotografo-
vaniu. výstava jeho fotografií pre-
to ponúkla výber z toho najlep-
šieho, čo sa mu podarilo zachytiť 
objektívom v meste Sliač a jeho 
okolí v roku 2021. ako on sám 
hovorí: „fotografovanie je krásny 
koníček. naučí človeka vidieť krá-
su alebo zaujímavosť aj tam, kde 
ju iní nevidia.“

poslednou začínajúcou umel-
kyňou, ktorá predstavila svoju vý-
tvarnú tvorbu v Galérii na fontáne 
bola Hannah maria Clancy. naro-
dila sa v roku 2003 v anglicku, ale 
presťahovala sa na Slovensko ako 
dvojročná a hneď sa zamilovala 

do krásy slovenskej prírody. Je 
talentovanou žiačkou Základnej 
umeleckej školy v Sliači, kde štu-
duje výtvarný odbor. venuje sa 
najmä krajinomaľbe.

Umenie predstavuje slobodu 
vyjadrenia sa a prekračuje ten-
kú hranicu medzi vnútorným „ja“ 
a okolitým svetom. v galérii na fon-
táne sme mali možnosť nahliadnuť 
do vnútorného sveta druhého 

človeka. Zistiť, ako vidí svet on či 
ona. tak ako sme sa možno na veci 
nikdy predtým nepozerali. 

Galéria a tvorba umelcov mala 
veľmi dobrý ohlas medzi obyva-
teľmi mesta ako aj návštevníkmi 
a kúpeľnými hosťami a tak mest-
ské kultúrne stredisko v tejto for-
me prezentácie umelcov bude 
pokračovať aj v roku 2022.

Renáta Šeniglová

Celé Slovensko si v marci pri-
pomenulo 100. výročie úmr-
tia najvýznamnejšieho nášho 
básnika dramatika, spisovateľa, 
prekladateľa a právnika pavla or-
szágha Hviezdoslava (2.2.1849 – 
8.11.1921). v radoch dospelých či 
školopovinnej mládeže asi nie je 
veľa takých, ktorým by toto meno 
bolo neznáme – stretávame sa 
ním už od školských čias a nachá-
dzame ho nielen na tituloch jeho 
kníh, ale bolo po ňom pomeno-
vaných aj mnoho ulíc, námestí, 
dokonca i obec, vodopád či pla-
nétka. 

tento nestor slovenskej poézie 
zanechal malú ale vzácnu stopu 
na Sliač, kde sa istú dobu liečil.
okolo jeho sliačskeho pobytu 
bolo istý čas mnoho nejasností. 
v básnikových pozostalostiach sa 
však našla i báseň, ktorá je svojim 
obsahom úzko spätá so sliačskymi 
kúpeľmi. Je bez mena a skladá sa 
z dvoch slôh:

Jak tu slastno, jak tu milo v šum-
nom Sliači. Nebež, neleť kratochví-
ľo. Čuj ten vtáčí hlas, jak zvšiaď sa 
prihovára nám; vidz: jako vetvy 
stromov – nebodaj tiež známosť 
stará. 

K sebe zovú, vonne kynú, pod 
nimi zdroj žblnkotavý… Zhovej, 
zhovej kratochvíľo. Nač sa viazať 
na hodinu? dosť riecť: buďte zdravý 
dosť – a smutne tiahnuť domov…“

báseň je teda hodnoverným 
dôkazom o jeho pobyte na Sliači. 
podľa oravského básnika, novinára 
a diplomata tea florina (vlastným 
menom teodora Herkeľa), bolo to 
tesne pred prvou svetovou vojnou 
v roku 1913. medzi Hviezdoslavo-
vými pozostalosťami sa našla aj 
pohľadnica, ktorú poslal pod uve-
deným dátumom manželke Ilone 
zo sliačskych kúpeľov. 

k päťdesiatemu výročiu básni-
kovho úmrtia 8. novembra 1971, 
bola osadená na budove liečeb-
ného domu Slovensko pamätná 
tabuľa s bustou od akademického 
sochára Ladislava beráka zo Žiliny. 

napriek faktu, že od jeho úmr-
tia uplynulo už storočie, jeho diela 
sú stále živé. nám ostáva už jediné 
– nájsť k nim opäť cestu. 

E. Šimončík

Za krásneho, priam ukážkového 
počasia sme 4. 9. 2021 súťažili vo 
varení guláša. Uskutočnil sa už 3. 
ročník Suťaže vo varení guláša. Do 
súťaže sa prihlásilo 11 družstiev, 
ktoré prišli na Sliač s odhodlaním 
zabojovať o varešku primátorky 
mesta Sliač. porota mala naozaj 
veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť 
o troch najlepších, keďže každé 
družstvo malo svoj tajný recept 

a ingrediencie. prvé miesto obhájili 
minuloroční víťazi, „ohnivé vareš-
ky“, druhým miestom bol ocenený 
guláš družstva takačovcov z Galan-
ty a tretie miesto obsadilo družstvo 
s názvom rodina zo Sliača. 

k perfektnej nálade prispelo 
aj vystúpenie swingovej skupiny 
funny fellows s výborným Cson-
gorom kassaiom a sprievodný 
program pre deti.

Spomienka
na P. O. Hviezdoslava

Súťažili sme o varešku 
primátorky mesta Sliač

GALÉRIA NA FOTÁNE

Miesto Družstvo Hodno-
tiaci č.1

Hodno-
tiaci č.2

Hodno-
tiaci č.3

Hodno-
tiaci č.4 Spolu

1. OHNIVÉ VAReškY 14,5 13,5 13 14 55
2. tAkÁČOVcI 13,5 13 13 14,5 54
3. ROdINA 14,5 11,5 11 13,5 50,5
4. kOZÁk GuĽÁšIk 11 14 14 11,5 50,5
5. kOReNINÁRI 12,5 11,5 14 11 49
6. O.Z.ZÁŽItkOVO 10,5 10 10 11 41,5
7. ČmelIAk 8 8 11 10 37
8. PANORAmIX 8,5 8 10 9,5 36
9. dIVOkÁ VAReškA 6 11 9 8 34
10. HOstINec u duškYHO 7 9 10 6 32
11. slIAČskI lAbuŽNÍcI 7 7 7 8 29

Predseda poroty: Ing. anton frICk, členovia: phdr. mgr. Jarmila bra-
mUškovÁ, phD. mpm, vladimír kLeSnIak, Ing. ľuboš šenIGLa.
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Napriek tomu, že spoločenská 
situácia v roku 2021 nepriala 
kultúrnym podujatiam a Mest-
ská knižnica Sliač bola niekoľ-
ko krát zatvorená, podarilo 
sa jej zorganizovať niektoré 
tradičné aj nové podujatia.

prvákom Zš a. Sládkoviča v Slia-
či sme predstavili knižnicu, ukázali 
im priestor a spôsob akým si vypo-
žičať knižky. túto možnosť niektorí 
hneď využili. páčila sa im aj infor-
mačná výchova na tému ako vzni-

ká kniha. v júni, tak ako každý rok, 
prváci navštívili záhradu mestskej 
knižnice Sliač, kde boli pasovaní 
za rytierov kníh. princezná Sla-
bika a princ písmenko ich najprv 
vyskúšali ako im to ide s písmen-
kami, a potom malých čitateľov 
pasovali. na pamiatku dostali 
symbolický kľúč od všetkých kníh 
a ročný bezplatný čitateľský preu-
kaz, ktorý im umožní požičiavať si 
knihy v mestskej knižnici. Dúfame, 
že malí aj veľkí čitatelia sa do našej 
záhrady budú radi vracať aj počas 
nasledujúcich rokov.

pre starších školopovinných žia-
kov sme pripravili kvíz, ktorý ove-
ril ich znalosti prečítaných kníh 
ako napr. Dokonalá klára, Danka 
a Janka, rozprávky o psíčkovi 
a mačičke...

na jeseň nás ešte stihol navští-
viť ujo mrkvička alias tibor Hujdič, 
ktorý si pripravil zaujímavé bese-
dy a prezentácie kníh pre žiakov 
3., 5. a 8. ročníka Zš v ktorých im 
predstavil tie najlepšie knihy, kto-
ré máme v našej knižnici. 

v roku 2021 pokračovalo aj stre-

távanie sa nadšencov anglického 
jazyka - čitateľského klubu, ktorí 
na svojich stretnutiach diskutovali 
o anglickom jazyku a literatúre.

mestské kultúrne stredisko Sliač 
a mestská knižnica Sliač zorgani-
zovali aj poeticko - hudobné pás-
mo "taký ne-obyčajný príbeh...", 
ktoré predstavilo jednu z najväč-
ších prozaických osobností druhej 
vlny slovenského literárneho rea-
lizmu Jozefa Gregora tajovského. 
pásmo pripomína jeho básnické, 
redaktorské, učiteľské, úradnícke 

i politické pôsobenie. Dramatické 
pásmo zmapovalo takmer celú ta-
jovského životnú cestu popreple-
tanú rôznymi úskaliami, prekáž-
kami, ale i úspechmi či láskami. 
Účinkovali v ňom herci Divadla Jo-
zefa Gregora tajovského vo Zvole-
nie Dominika výrostek misárová, 
Daniel výrostek a na klavíri ich 
sprevádzal ľubomír richter. podu-
jatie z verejných zdrojov podporil 
fond na podporu umenia.

Mgr. M.Fáziková

škOlstVO A kultÚRA

Podujatie Mestská knižnica Sliač

Núdzový stav
vláda Sr vyhlasuje dňom 25. 

novembra 2021 na obdobie 90 
dní na celom území Slovenskej 
republiky núdzový stav.

Zákaz vychádzania
vláda Sr zároveň obmedzuje 

slobodu pohybu a pobytu záka-
zom vychádzania od 17. decem-
bra 2021 v čase od 20.00 hod. do 

05.00 hod. nasledujúceho dňa, do 
odvolania, najneskôr však do 9. ja-
nuára 2022.

Zákaz zhromažďovania sa
S účinnosťou od 17. decembra 

2021 v rámci vyhláseného núdzo-
vého stavu sa zakazuje zhromaž-
ďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem 
osôb žijúcich v jednej domácnosti.

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

Dôležité informácie súvisice s ochorením Covid-19

V dňoch od 03. do 07. novem-
bra 2021 sa konali v španiel-
skom meste Lerma Majstrov-
stvá sveta nemeckých ovčiakov 
(WUSV 2021). Slovenskú repub-
liku reprezentovala psovodka 
z 81. krídla Sliač Eva Smädová 
s vlčiakom Panterom z chovnej 
stanice Baberónska bašta.

Súťažilo sa v troch disciplínach: 
stopa, poslušnosť a obrana. Súťa-
že sa zúčastnilo 120 pretekárov 
z 29 krajín sveta. eva Smädová sa 
umiestnila v kategórii jednotliv-
cov na krásnom ôsmom mieste. 
v kategórii družstiev (spolu s ďal-
šími štyrmi súťažiacimi z celého 

Slovenska) sa umiestnilo sloven-
ské družstvo na prvom mieste. 
body troch najlepších ženských 
psovodiek (nakoľko sa počítajú 
body prvých troch najlepších 
psovodov v družstve) rozhodli 
o tomto výslednom celosveto-
vom úspechu. 

tréningy so psíkom prebiehajú 
každý deň počas celého roka. pred 
samotnými majstrovstvami sveta 
sa konalo dvojdňové sústredenie 
v Žiline s doladením pripravenos-
ti na všetky disciplíny. psovodku 
z 81. krídla budete môcť vidieť aj 
v relácii reflex, ktorú odvysiela 

relácia markíza. budete ju môcť aj 
počuť v regionálnej stanici regina 
spolu so psíkom panterom. my 
gratulujeme našej psovodke k vy-
nikajúcemu úspechu.

Mgr. Martina ČERNÁKOVÁ
samostatný referent SkVR, 81.k Sliač

Psovodka z 81. krídla Sliač bodovala
na Majstrovstvách sveta v Španielsku
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Rozhodli sme sa dať knihám 
druhú šancu, veď po prečítaní 
sa z nich písmená nestratia 
a môžu ešte niekoho potešiť. 

práve na knihy a časopisy, kto-
ré sú už niekoľkokrát prečítané 
a majú potenciál potešiť aj iných 
čitateľov sme od 23.11.2021 
umiestnili na Sliači tri zberné kniž-
né kontajnery, ktoré dávajú druhý 
život starým knihám. 

myšlienkou celého projektu je 
vdýchnuť nový život starým kni-
hám, ktoré ležia doma na polici 
a zapadajú prachom.

knižné kontajnery sú umiest-
nené:

- pri železničnej stanici
- na námestí pri fontáne.
-  na autobusovej zastávke – kri-

žovatka ulíc Snp a Hájnická
raz za týždeň sa všetky kon-

tajnery vyberú a vyzbierané kni-
hy putujú najskôr do mestskej 
knižnice Sliač, kde knihy najskôr 

zostanú v karanténe, aby ich ná-
sledne zamestnanci mestskej 
knižnice prebrali a roztriedili poľa 
opotrebovanosti a tematiky. Do 
15.12.2021 bolo vyzbieraných 478 
kníh a 60 časopisov. Z dôvodu veľ-

kej opotrebovanosti sú nie všetky 
vyzbierané knihy vhodné na po-
sunutie ďalej, ale väčšina kníh je 
už pripravená na cestu k novým 
majiteľom. 

LB

Mestská knižnica Sliač pripra-
vila v tomto roku novinku pre 
svojich používateľov, ale aj pre 
širšiu verejnosť v meste Sliač. 
Podarilo sa jej získať dotáciu 
z Centra pre filantropiu (ne-
viem presný názov) na obnovu 
altánku a skrášlenie záhrady 
MsKS a vytvoriť tak nový 
priestor pre oddych – Letnú 
čitáreň v záhrade. 

v horúcich letných mesiacoch 
jún, júl a august v čase otváracej 
doby knižnice si ktokoľvek mohol 
posedieť v tieni stromov v príjem-
nom prostredí záhrady, ktorá sa 
nachádza za budovou mestskej 
knižnice Sliač. altánok v záhrade 
bol čiastočne zrekonštruovaný, 
pod stromami boli umiestnené 
lavičky, pripravené hracie prvky 
sa stali lákadlom najmä pre deti. 
Samozrejme v záhrade nechýbali 
knihy a časopisy, ktoré poskytla 
mestská knižnica. ľudia tak mohli 
stráviť zmysluplný čas so svojimi 
deťmi a knihami, ktoré si návštev-
níci mohli buď vypožičať v kniž-
nici, alebo vybrať z pripravených 
voľných kníh a časopisov umiest-
nených priamo v záhrade. 

v letných mesiacoch sa usku-
točnil v mestskej knižnici aj celo-
slovenský projekt prečítané leto, 
ktorý pracovníci knižnice s ra-
dosťou spojili s novootvorenou 
letnou čitárňou, v ktorej vznikol 
ideálny priestor pre organizo-
vanie rôznych aktivít a podujatí. 

Hlavnou myšlienkou prečítaného 
leta je zabrániť letnému útlmu 
a prilákať deti v spoločnosti do-
spelých k čítaniu.

nosnou témou prečítaného leta 
v roku 2021 bolo „DobroDrUŽ-
Stvo na CeStÁCH“. Cestovanie 
nemusí znamenať len výlet do 
exotických diaľav. Dobrodružstvo 
sa dá zažiť aj v lese za mestom, na 
najbližšom kopci či pri opekačke 
na záhrade. prečítané leto prinies-
lo každý týždeň letných prázdnin 
novú tému a inšpiráciu na čítanie. 
na začiatku každého týždňa bola 
v knižnici pripravená výstavka 
kníh, ktoré súviseli s aktuálnou 
témou pre deti rôznych vekových 

kategórii. okrem najnovších hitov 
v knižnici siahli aj hlboko do skla-
dov a vybrali svoje obľúbené ale-
bo prehliadané knihy. aj takýmto 
spôsobom sa dá pomôcť rodičom 
aj deťom ľahšie sa zorientovať 
v knižnom fonde. Súčasťou vý-
stavky boli aj brožúrky prečítané-
ho leta – prázdninový kalendár, 
ktorý dostal každý mladý čitateľ 
zapojený do projektu.

Letná čitáreň ako nové oddy-
chové miesto v našom meste 
bude otvorená aj v nasledujúcich 
rokoch a stane sa pravidelnou sú-
časťou letných aktivít knižnice.

Renáta Šeniglová, 
riaditeľka MsKS

SÚŤAŽ
O NAJKRAJŠIU VÝZDOBU
PREDZÁHRADKY
RODINNÉHO DOMU
A NAJKRAJŠIE UPRAVENÉ
OKOLIE BYTOVÉHO DOMU

Určite je každému príjemné, 
keď vidí pred bytovkou či do-
mom upravenú záhradku a čis-
té okolie. v Sliači je takých miest 
našťastie veľa, preto mesto Sliač 
opätovne v roku 2021 vyhlási-
lo súťaž o najkrajšiu záhradku 
a predzáhradku a okolia byto-
vého domu. Cieľom vyhlásenia 
súťaže bolo vyzdvihnúť prácu 
tých, ktorí sa nezištne a s vku-
som starajú o okolie rodinného 
a bytového domu, a tak pri-
spievajú ku krajšiemu bývaniu 
v meste. Súťaž trvala od mája 
do polovice septembra. 

primátorka mesta Sliač ľubi-
ca balgová menovala komisiu, 
ktorá počas leta opakovane 
prechádzala mestom a hodno-
tila úpravu bytových a rodin-
ných domov. komisia vyberala 
finalistov z vytvorenej vlastnej 
fotodokumentácie, ale aj z fo-
tografií, ktoré priebežne zasie-
lali obyvatelia mesta septem-
bra. vyhodnotenie 6. ročníka 
súťaže sa uskutočnilo na pod-
ujatí Sliačske jesenné chuťovky 
18.9.2021, kde oceneným za rok 
2021 odovzdala diplomy a vec-
né ceny primátorka mesta.

predchádzajúce ročníky súťa-
že nás utvrdili v tom, že obyva-
telia majú záujem o skrášlenie 
priestor má zmysel pokračovať 
o čom svedčí aj zlepšujúci sa 
vzhľad nášho mesta.

Víťazi súťaže v roku 2021: 
11. kategória : o naJkraJšIU 
výZDobU baLkÓna a preDZÁ-
HraDky roDInnÉHo DomU.
Rodinný dom na ulici topoľo-
vá č.4 - krnáč Zdenko 

2. kategória : o naJkraJšIe 
UpravenÉ okoLIe bytovÉHo 
DomU.
Okolie bytového domu - ul. 
Rybárska č.31, zást. p. selecká  
Okolie bytového domu - ul. 
Gorkého č. 10, zástupca p. 
Hameršmíd

škOlstVO A kultÚRA

Letná čitáreň v záhrade

DRUHÁ ŠANCA PRE KNIHY
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Základná škola A. Sládko-
viča Sliač môže v roku 2021 
pokojne bilancovať. Napriek 
neľahkej pandemickej situácii, 
ktorá trvá už dva roky, žila 
naša škola aktívnym životom. 
Našim pedagógom sa spoločne 
so žiakmi podarilo urobiť veľa 
prospešnej práce a zodpoved-
ne reprezentovať našu školu 
vo viacerých regionálnych 
a celoslovenských súťažiach 
a národných i medzinárodných 
projektoch. Prostredníctvom 
nasledujúcich príspevkov mô-
žete aj vy nahliadnuť do nášho 
bohatého školského života. 

Úspechy v súťažiach
v recitačných súťažiach v pred-

nese poézie a prózy sa naše reci-
tátorky prebojovali do okresného 
i regionálneho kola súťaže Hviez-
doslavov kubín. v regionálnom 
kole bola ocenená Dorota bačko-
vá, dnes žiačka 7.a triedy, ktorá 
bola úspešná aj v celoslovenskej 
súťaži v prednese pôvodnej slo-
venskej prózy timravina studnič-
ka. Dorotka sa vo svojej kategórii 
v náročnej konkurencii prebojo-
vala na 3. miesto. Žiačka skvele re-
prezentovala seba aj našu školu 
v historických priestoroch radnice 
Lučenec.

našu školu úspešne reprezento-
vala aj žiačka 5.a triedy Júlia šiagi-
ová v súťaži štúrov Zvolen. Je to 
súťaž v rétorike a Julka dosiahla 
na regionálnej úrovni v silnej kon-
kurencii výborné druhé miesto. 
Dievčatám aj pani učiteľke k. kru-
tej patrí poďakovanie za vzornú 
reprezentáciu. 

v celoslovenskej súťaži matema-
tický klokan 2021 sa vynikajúco 
umiestnili žiaci: 

Simon michálik 2.b 100% 
terézia Hricová 2.a 95,56 % 
matej čičo 2. C 95,56 % 
martin Sanitrár 3.a 94,44%

v celoslovenskej vedomostnej 
súťaži Všetkovedko sa výborne 
umiestnili žiaci: 

marenčák Jakub 2.C 
michálik Simon 2.b
bibová amália 2.C 

Úspechy sa dostavili aj v informa-
tickej súťaži ibobor. najlepší rieši-
telia 3. a 4. ročníka:

 melišková eliška 3.b – 72 bodov 
(100%)
 Dianová nicoletta 3.b – 72 bo-
dov ( 100%)
 Gabašová ela 3.b – 72 bodov 
(100%)
 Sanitrár martin 3.a – 72 bodov 
(100%)

 berdis michal 4.a – 80 bodov 
(100%)

Materiálno-technické 
zabezpečenie školy

triedy dostali nový šat. Do kaž-
dej kmeňovej triedy sme zakúpili 
nový nábytok, vymenili sme osvet-
lenie, v niektorých učebniach sme 
vymenili starú podlahu za novú, 
zakúpili sme kancelárske stoličky 
pre všetkých vyučujúcich, odstrá-
nili sme havarijný stav sociálneho 
zariadenia v bloku a, vymaľovali 
sme spoločné priestory bloku C 
a priestory školskej jedálne. v no-
vom roku bude otvorený školský 
bufet pohoďáčik. v spolupráci s oZ 
Sliačske pramene môžeme znova 
využívať školské dielne a vďaka zria-
ďovateľovi máme k dispozícii náby-
tok v dvoch odborných učebniach 
– učebni fyziky a prírodopisnej 
učebni. vďaka projektom, dotácii 
mšvvaš Sr a vlastným finančným 
zdrojom sme vybavili učebne no-
vou Ikt technikou a pomôckami. 

Projektová činnosť školy
Zapájanie sa do projektových 

výziev je jednou z kľúčových priorít 
školy. vďaka projektom je výchov-
no-vzdelávací projekt inovatív-
nejší, interaktívnejší a modernejší. 
kolektív pedagógov pracuje na 
projektoch, implementuje ich do 
výchovno-vzdelávacieho procesu, 
a tak u žiakov rozvíjame všetkých 8 
kľúčových kompetencií. 

v medzinárodných projektoch 
programu erasmus+ sme sa zú-
častnili viacerých medzinárod-
ných mobilít. 11 pedagogických 
zamestnancov absolvovalo 5 – 
10-dňové štruktúrované kurzy v 5 
krajinách európy, ktoré boli zame-
rané na metódy práce so žiakmi 
so švvp a inklúziu. 12 pedagógov 
a 15 žiakov absolvovalo školiace 
a vzdelávacie aktivity v španiel-
sku, portugalsku, poľsku a Litve. 
v novembri 2021 bola naša škola 
organizátorom mobility pre 18 
zahraničných účastníkov projektu 
together we can. okrem týchto 
úspechov sme držiteľmi Akredi-
tácie erasmus+ na obdobie 2021 
– 2027. Cieľom akreditácie na 
erasmus+ je posilnenie európske-
ho rozmeru vzdelávania prostred-
níctvom presadzovania hodnôt in-
klúzie a rozmanitosti, znášanlivosti 
a demokratickej účasti, šírenia ve-
domostí o spoločnom európskom 
dedičstve a obohacujúcom aspek-
te rozmanitosti a podpory rozvoja 
sietí odborníkov v rámci celej eu-
rópy. v ďalšom období žiakov i pe-
dagógov čakajú ďalšie mobility, 
ktoré budú prínosom vo vzdeláva-
ní pre všetkých zúčastnených. 

okrem iného sa nám podarilo 
získať certifikát škola etwinning 
2021-2022, ako najvyššie ocene-
nie za aktivity školy v programe 
etwinning. Do projektu etwinning 
sú zapojené všetky zložky školy 
– žiaci prvého a druhého stupňa 
i deti v škD. v auguste 2021 sa 
2 pedagógovia zúčastnili letnej 
dielne etwinning v poděbradoch 
a v septembri 2021 sa 4 pedagó-
govia zúčastnili seminára etwin-
ning v brne. 

Ďalej sme pre školu získali fi-
nančné prostriedky zapájaním sa 
do výziev a grantov a aj týmto spô-
sobom sa snažíme prispieť ku skva-
litneniu výchovno-vzdelávacieho 
procesu: čítame radi (nákup kníh 
do školskej knižnice): 800 €, mo-
dernejšia škola (zariadenie učební 
a oddychových zón v škole): 16 522 
€, triedim, triediš, triedime – pod-
pora recyklovania a separovania. 

Za dobrovoľnícke aktivity v pro-
jekte ekocyklo – nech príroda za 
nás netrpí sme sa stali víťazom ná-
rodnej ceny za Servis learningový 
projekt a získali sme titul Angažo-
vaná škola. okrem toho sa naša 
kolegyňa mgr. alena Lisičanová 
zúčastnila medzinárodnej kon-
ferencie, kde tento projekt získal 
špeciálnu cenu – medzinárodné 
čestné uznanie. 

Už po tretí raz sú naši šiestaci 
žiakmi detskej lesníckej univer-
zity v spolupráci s technickou 
univerzitou vo Zvolene. projekt 
umožňuje žiakom základných 
škôl spoznávať nové zaujímavé 
fakty z oblasti lesníctva a ekológie 
lesa priamo vo vysokoškolskom 
prostredí. šiestaci so svojimi pe-
dagógmi navštevovali univerzitné 
prostredie (v súčasnosti sú aktivity 
online) a osem mesiacov okrem 
prednášok zameraných na lesníc-
ke témy, zážitkovo poznávajú les 
s lesnými pedagógmi.

v rámci rozvoja finančnej gra-
motnosti sme sa tento rok zapojili 
do projektu Ja a peniaze. Cieľom 
programu je naučiť žiakov orien-
tovať sa v základných pojmoch 
z oblasti finančnej gramotnosti 
a osvojiť si základné zručnosti 
pre efektívne riadenie a plánova-
nie svojej finančnej budúcnosti. 

Získali sme titul škola priateľ-
ská deťom za dobrovoľnícke ak-
tivity žiackej školskej rady. Zapojili 
sme sa do výzvy okuliare pre afri-
ku a každý rok sa venujeme aj po-
moci starším a osamoteným. v na-
šom školskom projekte deti robia 
Vianoce urobíme radosť starým 
ľuďom i deťom v Detskom domo-
ve už tretí rok. 

Záleží nám aj na zdravom vývi-
ne našich žiakov. podarilo sa nám 

zapojiť i do športových projektov. 
Žiaci prvého stupňa majú zaují-
mavejšie hodiny telesnej výcho-
vy vďaka projektom tréneri do 
škôl a tanečná telesná výchova. 
Druhý spomínaný projekt sa usku-
točňuje v spolupráci s Laci Strike 
academy a oba projekty sú reali-
zované pod záštitou mšvvaš Sr. 
v poobedných hodinách sa žiaci 
prvého ročníka zapojili do projek-
tu futbalového zväzu Dajme spolu 
gól. Žiakov tieto hodiny nesmierne 
bavia a je vidieť, že šport a pohyb 
je im blízky. 

Mgr. Alžbeta Krúpová, riaditeľka školy

Grantové projekty zamerané 
na podporu digitálnej 
gramotnosti

Nezostaň sám - tablety, podpo-
rený sumou 1500€, nadácia pontis, 
nadačný fond telekom (100% do-
nor) - pomoc žiakom pri adaptácii 
na prezenčnú formu vzdelávania

Prvácki Ozoboti - prvákom 
v našej škole v peračníku pribudol 
okrem ceruzky a pera nový ná-
stroj - ozobot, maličký robotický 
kamarát, ktorý rozvíja algoritmické 
a logické myslenie detí a pomáha 
im riešiť rôzne problémové zada-
nia. vďaka nim sa zmenili hodiny 
písania na zážitkovú jazdu po pís-
menkových tobogánoch, hodiny 
matematiky na tajomné hľadanie 
cestičiek v bludisku a na prvouke 
sa roboty zmenili na včely a pred-
viedli nám, ako funguje opeľovanie 
kvetov a aký dôležitý je hmyz pre 
náš život. okrem rozvoja myslenia 
podnietil tento projekt aj rozvoj 
životných zručností žiakov, hlavne 
starostlivosti, spolupráce a zodpo-
vednosti. 

tento projekt bol zároveň vy-
hodnotený spoločnosťou orange 
ako príklad dobrej praxe a prezen-
tovaný na celoslovenskej platfor-
me ako jeden z najúspešnejších 
projektov ročníka. projekt sme 
realizovali v rámci programu školy 
pre budúcnosť, nadácia orange. 
projekt Prvácki Ozoboti bol pod-
porený sumou 2500€, nadácia 
orange (100% donor)

little:bIt - projekt určený pri-
márne žiakom 2. stupňa Zš. pomo-
cou získanej technológie micro:bIt 
sa žiaci zoznamujú so svetom tzv. 
Digitálnej tvorivosti a digitálneho 
“majstrovania”. často sa sťažuje-
me, že naši teenageri sú len “ko-
nuzmentmi” digitálneho obsahu 
na sociálnych sieťach a rôznych 
streamovacích službách. pomo-
cou micro:bItov im chceme uká-
zať, že technológie nemusia len 
bezmyšlienkovite akceptovať, ale 
môžu pomocou nich tvoriť, riešiť 
problémy vo svojom okolí, ovlád-

Rok 2021 v Základnej škole A. Sládkoviča

u
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nuť ich a použiť vo svoj prospech 
i v prospech svojej školy, komuni-
ty, mesta. v priebehu školského 
roka sa naučili pretvoriť micro:bIt 
na krokomer, hraciu kocku, hlásič 
vyschnutej pôdy v záhone, či sys-
tém, ktorý stráži v pandemických 
časoch obsadenosť jedálne. tento 
projekt sme realizovali s podporou 
nadácie pontis, nadačneho fondu 
telekom. 

projekt enter, little:bIt pod-
porený sumou 1000€, nadácia 
pontis, nadačný fond telekom  
(100% donor)

učenie je malina - projekt práve 
prebieha. Spája zdanlivo nespoji-
teľné - prvákov s deviatakmi, staré 
technológie s najnovšími, ekoló-
giu a počítače. Je to projekt, ktorý 
bude jednou veľkou aplikačnou 
úlohou pre všetkých žiakov našej 
školy. naučíme sa na ňom spolu-
pracovať, UpCykLovať nepotreb-
nú počítačovú techniku, ktorá by 
za iných okolností skončila v elek-
troodpade, vytvoriť zo starých pC 
komponentov moderné a fun-
gujúce terminály, ktoré na konci 
projektu obohatia triedy prvého 
stupňa i školské oddychové zóny 
o nové vzdelávacie a herné aktivi-
ty. Žiaci druhého stupňa sa v sku-
pinách naučia zostaviť funkčný po-
čítač, zaviesť doň operačný systém, 
vyladiť ho pre čo najvyšší výkon, 
zmeniť ho z terminálu na prehlia-
danie wikipédie na hraciu konzolu. 
triedy prvého stupňa potom do-
stanú tieto počítače do tried a po-
mocou rôznych interaktívnych cvi-
čení budú rozvíjať svoje zručnosti 
v matematike či programovaní. 
a to všetko s dobrým pocitom, že 
sme odľahčili našu prírodu o ďalšie 
kilogramy ťažko separovateľného 
elektroodpadu. tento projekt reali-
zujeme s podporou fondu Sk-nIC. 
fond Sk-nIC a bol podporený su-
mou 6650€ (100% donor).

Mgr. Rastislav Očenáš, koordinátor 
projektovej činnosti

ElekroOdpad Dopad 5 
na našej škole úspešne 
odštartovaný

v dnešnej dobe problém so 
spracovaním elektroodpadu na-
rastá. masívna produkcia elektro-
spotrebičov, znížená cena predaja, 
pocit prestíže a náš súčasný spô-
sob života neustále zvyšujú dopyt 
po novom tovare, na čo dopláca 
celé životné prostredie a najviac 
krajiny globálneho juhu. Z tých 
sa totižto stávajú skládky toxic-
kého a nebezpečného odpadu. 
pandémia a presunutie mnohých 
aktivít „do online priestoru“ tieto 
problémy ešte viac posilnila.

U nás na škole sme sa proble-
matike enerGIí venovali v minu-
lom školskom roku. Žiaci realizo-
vali veľa aktivít hlavne na šetrenie 

energiami. Za svoju snahu a akti-
vity boli odmenení. Znovu, už po 
druhýkrát, sme získali titul ZeleNÁ 
škOlA. rozmýšľali sme ako v eko 
aktivitách s elektroodpadom po-
kračovať. všetko sa začalo výberom 
našej školy medzi 10 úspešných 
uchádzačov z celého Slovenska 
v rámci základných škôl prihláse-
ných do piateho ročníka projektu 
neziskovej organizácie Živica s ná-
zvom elektroodpad Dopad 5. po 
absolvovaní vzdelávacieho pobytu 
nášho akčného tímu vo vzdeláva-
com centre Zaježová sme na vyu-
čovacích hodinách odštartovali bá-
dateľské učenie a praktické aktivity 
ohľadom témy elektrospotrebičov 
a ich životného cyklu až po ich re-
cykláciu. tento projekt, podobne 
ako mnohé ďalšie, kladie dôraz na 
rovesnícke vzdelávanie. 

Žiaci sú teda nielen prijímateľ-
mi nových informácií, ale sami 
vzdelávajú svojich spolužiakov.  
máloktorý žiak tuší, čo všetko musí 
byť použité pri výrobe televízora, 
mobilu, či chladničky a akým spô-
sobom sa dané suroviny získavajú. 
Zároveň je nízke povedomie o ri-
zikách a environmentálnej záťaži, 
ktoré spôsobujú tieto spotrebiče 
vyhodené do komunálneho odpa-
du. preto sa pri aktivitách venovali 
aj správnej likvidácii elektrospotre-
bičov, ktoré doma s rodičmi pri via-
nočnom upratovaní budú chcieť 
vyhodiť. Snažia sa ukázať možnosti 
vlastného zodpovedného správa-
nia v téme elektroodpadu. Uviedli 
sme na škole do užívania zberný 
box na drobnú elektroniku a ba-
térie a zorganizovali ZbeR elek-
tROOdPAdu.

Mgr. Daniela Slovíková, 
koordinátorka projektu

Aj malý národ môže byť 
veľký svojou kultúrou 
a vzdelanosťou

na hodinách regionálnej vý-
chovy, ktorú v tomto školskom 
roku majú žiaci piateho a šieste-
ho ročníka a skupina žiakov v ôs-
mom ročníku, sa oboznamujeme 
s hodnotami vytvorenými našimi 
predkami. krása, ktorá bola nimi 
vytvorená a uložená do remesiel, 
foklóru, tradícii a zvykov sú výpo-
veďou ich myslenia, spôsobu ži-
vota a zručnosti. Do práce vkladali 
svoje srdce. Sme im za to vďační 
a vážime si ich.

venujeme sa hlavne remesel-
nej tvorbe detí, s cieľom vzbudiť 
u detí záujem o tradičné remeslá, 
pracovné činnosti, naučiť ich nové 
zručnosti.

praktickými činnosťami sa žia-
ci majú možnosť naučiť mnoho 
nového a zaujímavého. ako sa 
kedysi vyrábali veci - užitočné, ale 
aj pekné. Sami. vlastnými rukami. 
podporujeme ich manuálnu zruč-

nosť a výtvarnú kreativitu. Zame-
riavame sa na prácu s prírodným 
materiálom, recyklujeme. tak ako 
kedysi. pracujeme s tým, čo je do-
stupné a s použitým, čo sa dá na 
niečo ešte použiť a využiť. pracu-
jeme s drôtom, pletieme košíky, 
maľujeme na sklo, šijeme, tkáme, 
plstíme, vyrábame hračky, vianoč-
né ozdoby - z dreva, slamy, šúpolia, 
drôtu. v tomto adventnom čase 
pečieme vianočné oblátky, spieva-
me koledy, zachovávame tradície 
a zvyky.

Deti radi a so záujmom si osvo-
jujú nové techniky. priúčajú sa 
remeslu. práca je často spojená 
so zábavou, radosťou s dobre uro-
benej veci. prináša radosť im a aj 
iným ľuďom. vyrábame darčeky 
pre rodičov, žiakov. podieľame sa 
na výzdobe školy. výrobky našich 
detí poznajú aj za hranicami našej 
vlasti - v poľsku, česku, estónsku, 
Litve, španielsku, turecku, fran-
cúzsku......

v minulom školskom roku sme 
sa zapojili do celoslovenskej sú-
ťaže v krajine remesiel. vzhľadom 
na pandemickú situáciu, výsledky 
súťaže boli zverejnené pred pár 
dňami, online. Je to súťaž pre všet-
ky tvorivé deti a mládež, ktorej vy-
hlasovateľom je Ústredie ľudovej 
umeleckej výroby. aj počas tohto 
ťažkého obdobia, online výučby, 
sme do súťaže odoslali prácu So-
fii Urdovej, ktorá bola žiačkou 9.b 
triedy. v téme noty pre drôty, zís-
kala jej práca pod názvom košík, 
miska a podložka 2. miesto. 

Z každého úspechu našich žia-
kov sa tešíme. 

Mgr. Oľga Vonkomerová,
koordinátorka regionálnej výchovy

Bádateľský projekt GLOBE
v septembri 2020 sa naša škola 

zapojila do medzinárodného báda-
teľského projektu GLobe, ktorý je 
podporovaný naSa a americkým 
veľvyslanectvom. naSa následne 
využíva pre svoje ďalšie výskumné 
činnosti dáta, ktoré namerajú a na-
hrajú do databázy GLobe školské 
tímy, ktoré sú do projektu zapoje-
né. v januári 2021 sme sa zapojili 
do jarnej fenologickej kampane 
(Spring phenology campaign). 
S vybranými žiakmi 9. ročníka sme 
pravidelne pozorovali naše 2 vy-
brané stromy – 1. Lipa malolistá – 
Sliač, 2. Lipa malolistá – kalinovo. 
od 31.1. 2021 sme zahájili naše 
jarné pozorovanie postupného 
rozvoja púčikov až do štádia listov 
a merali sme ich dĺžku. po letných 
prázdninách sme opäť s vervou 
zahájili 2. cyklus jesenného pozo-
rovania v oblasti fenológie. taktiež 
sme začali bádanie v oblasti hyd-
rológie, nakoľko nás zaujíma stav 
fyzikálno – chemických vlastností 
rieky Hron v závislosti od menia-

cich sa podmienok prostredia. čis-
tota, respektíve znečistenie vody je 
taktiež dôležitá informácia o stave 
našej najbližšej rieky. následne 
pravidelne nahrávame namerané 
dáta do databázy GLobe. taktiež 
nahrávame fotografie z nášho po-
zorovania. každý mesiac sa konajú 
webináre GLobe na rôzne bádateľ-
ské témy. Dňa 4.5. 2021 sa usku-
točnil veľmi výnimočný, zaujímavý 
a inšpiratívny webinár, ktorý lek-
toroval pán peter falcon z naSa. 
prítomní boli aj zástupcovia minis-
terstva životného prostredia Sr, 
zástupcovia amerického veľvysla-
nectva, pracovníci Inštitútu apliko-
vanej ekológie - DapHne a samo-
zrejme učitelia a žiaci zapojení do 
programu GLobe. pán falcon od-
prednášal zaujímavé a inšpiratívne 
prezentácie ohľadom využívania 
dát, ktoré namerajú školské tímy. 
Zdôraznil dôležitosť bádateľskej 
činnosti žiakov. prednáška v nás 
zanechala veľmi dobrý dojem. 
v júni 2021 sme zavŕšili našu celo-
ročnú prácu úspešnou účasťou na 
medzinárodnej online konferencii, 
kde naši žiaci odprezentovali vý-
sledky našej práce.

všetky uvedené aktivity v nás 
utvrdili presvedčenie, že aj naša bá-
dateľská činnosť, hoci len v malom 
meradle a v obmedzenom priesto-
re, má veľký význam a prínos pre 
svetovú vedeckú komunitu.

Mgr. Ivana Oltmanová, 
koordinátorka projektu

Veselo je v našom ŠKD
činnosť v škD pramienok je 

zameraná na otvorenú komuni-
káciu, kreativitu detí a aktívne 
využívanie zážitkových metód vo 
všetkých tematických oblastiach 
výchovy. Snažíme sa, aby deťom 
bolo v škD dobre, veselo, aby si 
vytvárali priateľské vzťahy, niečo 
nové sa naučili, športovali, rela-
xovali po vyučovaní, ba i prejavili 
svoje záľuby a talent. pomocou 
aktivít sme i v uplynulom roku roz-
víjali estetické cítenie, manuálne 
zručnosti, vzťah k prírode, podpo-
rovali zdravý životný štýl, rozvoj či-
tateľskej a finančnej gramotnosti, 
ako i asertívne správanie. Zapájali 
sme sa do medzinárodných pro-
jektov erasmus a etwinning ako 
aj do národných programov Zip-
pyho kamaráti a kamaráti Jabĺčka. 
naše aktivity pokračovali aj po-
čas letných prázdnin v II. ročníku 
Denného letného tábora, o ktorý 
bol veľký záujem. fotoalbum na 
stránke školy odzrkadľuje aktivi-
ty, ktoré robíme s deťmi v našom 
škD. a je ich neúrekom. Spome-
niem aspoň jednu z nich. kaž-
doročne pripravujeme program 
a darčeky pre „našich starkých“ 
(ako ich deti volajú) do Domova 
seniorov amicus. u

u
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štúdium výtvarného odbo-
ru v našej ZUš je zamerané na 
formovanie výtvarného cítenia 
a myslenia u žiakov, ktorí inklinujú 
k výtvarnej tvorbe a na našej ško-
le chcú rozvíjať svoj talent. výber 
techník a spôsob prevedenia je 
prispôsobený širokému vekovému 
spektru – od detí predškolského 
veku až po dospelých študentov. 
okrem základných techník ako 
je kresba a maľba, sa zaoberáme 
grafikou, digitálnou fotografiou, 
plastickými a priestorovými tech-
nikami a súčasným výtvarným 
umením napr. land art, body art, 
ale tiež keramikou, výrobou de-
koratívnych predmetov a šperkov. 
každoročný stabilný počet žiakov 
v jednotlivých ročníkoch výtvarné-
ho odboru svedčí o záujme žiakov 
študovať na našej škole. Som vďač-
ná za progresívny umelecký vývoj 
každého žiaka, ktorého prijímame 
v prípravnom štúdiu v predškol-
skom veku a postupne formuje-
me až do úspešného záverečného 
absolvovania výtvarného odboru. 
Stále viac žiakov intenzívne pripra-
vujeme na prijímacie pohovory na 
stredné a vysoké umelecké školy. 

aj keď v aktuálnej pandemic-
kej situácii sme nemohli usku-
točniť všetky naše obvyklé tra-
dičné kultúrne podujatia pre 
širokú verejnosť, v lete sa nám 
podarilo úspešne uviesť premiéru 
workshopu „výtvarníci na ulici“, 
na sliačskom námestí pri fontáne, 
kde sa prezentovali malí i veľkí 
umelci na otvorenej hodine pria-
mo v plenéri. Súčasťou bolo aj pa-
sovanie prípravkárov do prvého 
ročníka, výstava výtvarných prác 
žiakov, možnosť vyskúšať si tech-
niku slepotlače, grafické techniky 
a k dispozícii bol aj výtvarný kútik. 
Celé podujatie sprevádzal svojim 
programom hudobný odbor ZUš. 

mestečko Sliač je ako stvore-
né na vychádzky v prírode, kde 
my výtvarníci čerpáme inšpiráciu 
a môžeme obdivovať, kresliť a ma-
ľovať malebné zákutia prírodného, 
ale i architektonického charakteru. 
tohto roku sme sa zapojili do pro-
jektu „maľované mapy“. 

v plenéri kreslíme a maľujeme 
stromy, lúky, lesy, fontány, plastiky, 
kostolíky a budovy rôzneho charak-
teru a dávame ich do digitálnej po-
doby. Ja osobne mám citovú väzbu 
k plastike andreja Sládkoviča, pre-

tože ju vytvoril môj krstný otec, aka-
demický sochár karol Dúbravský. 

našou úlohou je aj prezentácia 
prác žiakov a študentov formou 
vernisáži a výstav, ktoré tematicky 
pripravujeme v interiéri a exterié-
ri školy, ale aj v iných verejných 
priestoroch. v spolupráci s mskS 
sme v septembri tohto roku pripra-
vili a inštalovali autorskú výstavu 
našej absolventky Hannah marie 
Clancy v Galérii pri fontáne.

prezentácia práce školy spočíva 
aj v účasti našich žiakov na súťa-

žiach. každoročne získavajú žiaci 
ocenenia v okresných, celosloven-
ských i medzinárodných súťažiach. 
Uspieť v medzinárodnej súťaži 
„ríša fantázie“ s témou „Dračie 
kráľovstvo“ sa podarilo tohto roku 
kristíne šimovej, žiačke druhého 
ročníka. v celoslovenskom kole 
súťaže „vesmír očami detí“ získa-
la ocenenie kristína venclíková, 
žiačka tretieho ročníka. veľkým 
úspechom sú aj ocenenia v súťaži 
„vesmír očami detí“ a „najkrajšie 
chvíle so starými rodičmi“. 

v súčasnosti počas pandemic-
kého obdobia sa aj v skupinovom 
výtvarnom odbore pasujeme s diš-
tančným vyučovaním, ktoré je veľ-
mi náročné, ako na prácu učiteľa, 
tak aj na prácu žiaka. napriek úska-
liam online vyučovania, z tohto 
obdobia vzišla prekrásna kreatívna 
tvorba žiakov, z čoho mám veľkú 
radosť. v období adventu sú to pú-
tavé práce a dekorácie s aktuálnou 
vianočnou tematikou.

všetkým našim priaznivcom 
prajeme pokojné a šťastné prežitie 
vianočných sviatkov a úspešný rok 
2022! vaša ZUš Sliač!

Mgr. Monika Ungero
Pedagóg VO ZUŠ Sliač

Malé výtvarné portfólio ZUŠ Sliač

Je nám všetkým ľúto, že sa ne-
môžme osobne zúčastniť s progra-
mom. preto sme s deťmi nacvičili 
básničky, pesničky a tance, natočili 
na video a poslali sme ho spolu 
s vyrobenými darčekmi. veľmi sa 
tešili, že na nich myslíme. Zásluhu 
na všetkých zaujímavých aktivi-
tách majú nielen deti, ale aj naše 
pani vychovávateľky. 

Držíme sa motta nášho výchov-

ného programu: pramienky múd-
rosti, zručnosti, tolerancie, seba-
hodnotenia a empatie sú riekou 
života. 

Tatiana Groves, vedúca ŠKD

Záver
Za uplynulý rok 2021 patrí po-

ďakovanie všetkým, ktorí sa podie-
ľali na úspešnom chode základnej 
školy. Zvlášť učiteľom, ktorí v čase 

dištančného vyučovania našli 
spôsob, ako sa žiakom venovať 
prostredníctvom každodennej onli-
ne komunikácie podľa upraveného 
rozvrhu hodín. taktiež aj za to, že 
sa museli neustále prispôsobovať 
novým usmerneniam mš Sr. vďaka 
patrí žiakom za domácu prípravu 
i rodičom, ktorí popri všetkých pra-
covných povinnostiach zvládali „ná-
strahy“ dištančného vzdelávania. 

Ďakujeme všetkým pedagogic-
kým a nepedagogickým zamest-
nancom, zriaďovateľovi školy, čle-
nom oZ Sliačske pramene, našim 
sponzorom a rovnako aj žiakom 
a ich trpezlivým rodičom. veríme, 
že naša školská komunita bude 
spoločne pracovať a zlepšovať vý-
chovno-vzdelávací proces pre na-
šich žiakov i naďalej.

Vedenie základnej školy

u
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raz si tma chcela dokázať silu. 
Jednoducho si povedala, že do-
káže, že je mocnejšia, ako svetlo 
a nič ju neprevýši. nie svetlo, ale 
ona bude vládkyňou sveta. Javilo 
sa, že úmysel tmy zvíťazí. no bol 
tu jeden malý problém: niekto 
zabudol zhasnúť svetielko malej 
sviečky. Svetielko stále vydáva-
lo žiaru, takže tma nebola úplná 
a svoj plán nedosiahla: nestala sa 
mocnejšou ako svetlo. 

Žijeme v dobe, ktorá je veľmi 
ťažká. Už druhý rok nás sprevádza 
nemoc CovID 19, ktorá prináša 
mnohé obmedzenia: kompliku-
je výkon práce, vzťahy v rodine, 
oberá o majetok. tma beznádeje 
sa čoraz viac stelie domácnos-
ťami i ľudskými dušami. Celkom 
prirodzene sa vynára otázka: 
zvíťazí navždy tma zla? bude bez-
nádej trvalou súčasťou našich  
dní?

reálna hrozba tu je. v našich 
zemepisných šírkach sa však hlá-
sime ku kresťanskej viere a tá 
je posolstvom nádeje! nádeje, 
ktorá pochádza od mocnejšieho 
ako je človek. pochádza od Ježiša 
– božieho Syna, ktorý vstúpil do 
tohto sveta, stal sa jedným z nás, 
aby nám otvoril cestu k večnosti. 
Cestu poznania božej lásky. Lásky, 

ktorá sa nám zjavila v betlehem-
skom dieťati a ujala sa človeka. 

o tomto jedinečnom božom 
čine vydáva svedectvo božie slo-
vo – konkrétne aj apoštol Ján. Ján 
píše, že kresťania môžu a majú 
prijímať posilnenie do života cez 
pána Ježiša, ktorý je pravým svet-
lom tohto sveta. Ježiš povedal: „Ja 
Som SvetLo Sveta, kto mŇa na-
SLeDUJe, nebUDe CHoDIť v tme, 
aLe bUDe mať SvetLo ŽIvota.“ 
toto slovo nedovolí padnúť, stra-
tiť smer, lebo jeho obsahom je on 
sám. Ježiš je a bude vždy mocnej-
ší, ako tma beznádeje! nikdy ne-
prestane svietiť do temnoty tohto 
sveta, aj keď by udalosti okolo nás 
boli akokoľvek zložité. 

adventný i vianočný čas by mal 
byť pre nás obdobím, v ktorom 
máme jedinečnú príležitosť absor-
bovať do nášho vnútra čo najviac 
svetla, ktorého pôvodcom je Ježiš 
- mocný boh. on je istotou, ktorou 
smieme žiť a s ktorým prejdeme 
aj zlými periódami pozemského 
putovania. 

požehnané prežitie sviatočných 
dní od pána boha a budúci rok viac 
naplnený svetlom Ježišovej lásky, 
vyprosuje od nebeského otca. 

Anna Jakušová, 
nám. farárka CZ ECAV Hronsek

„To svetlo svieti v tme a tma
ho nepohltila“ Evanjelium podľa Jána 1,5

Zo života Taktického krídla ge-
nerálmajora Otta Smika Sliač

Dňa 7. mája 2021 si veliteľ tak-
tického krídla Sliač plukovník 
Josef Hausner, predstavitelia za-
stupiteľstva mesta Sliač s primá-

torkou pani ľubicou balgovou 
a žiakmi základnej školy uctili kla-
dením vencov Deň víťazstva nad 
fašizmom. Za sprísnených epide-
miologických opatrení si krátkym 
príhovorom pani primátorky pri-
pomenuli tragické udalosti II. sve-
tovej vojny pri pamätníku padlých 
v II. svetovej vojne. v príhovore 
vyzvala najmä mladú generáciu, 
aby nezabúdali na odkaz svojich 
predkov a chránili mier, ktorý nám 
naši predkovia ťažko vybojovali. 
Druhá svetová vojna je dodnes 
najväčším ozbrojeným konfliktom 
v dejinách ľudstva. 

vo štvrtok, dňa 11. novembra 
2021 o 11:11 hod. sa za sprísne-
ných epidemiologických opatrení 
konalo pietne spomienkové stret-
nutie pri pamätníku obetiam prvej 
svetovej vojny v meste Sliač. piet-
neho aktu sa zúčastnili primátor-
ka mesta Sliač ľubica balgová, ria-
diteľ kúpeľov Sliač martin beňuch 
a za vzdušné sily oS Sr a 81.krídlo 
Sliač bol prítomný plukovník Josef 
Hausner. nechýbali ani zástupco-
via Únie vojnových veteránov Sr, 
Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov, Zväzu vojakov 
Sr a iní významní hostia. Spoločne 
si uctili pamiatku obetí položením 
venca a kytice k pamätníku.

tento deň je venovaný pamiat-

ke ukončenia 1. svetovej vojny, 
kedy 11. novembra 1918 o 11-tej 
hodine a 11-tej minúte zaznela 
posledná salva pri podpise príme-
ria vo francúzskom Compiègne. 
Symbolom spomienky na vojno-
vých veteránov sa stal kvet čer-
veného maku, ktorý zdobil hrude 
všetkých prítomných na spomien-
kovom stretnutí.

NE
Kostol 6.45
Kúpele 8.30
Kostol 10.15

PO Kostol 18.00

UT Kostol 18.00

ST Kostol 18.00

ŠT Kostol 17.00
Kostol 18.00

PI Kostol 22.00
Fb online

SO
Kostol 6.45
Kúpele 8.30
Kostol 10.15

NE
Kostol 6.45
Kúpele 8.30
Kostol 10.15

OZNAMY: FARNOSŤ + KÚPELE – KAPLNKA

ROZPIS LITURGICK ÝCH SL ÁVENÍ VO FARNOSTI SV. MIKUL ÁŠA V SLIAČI

OD 19. DECEMBRA DO 26. DECEMBRA 2021

—  

Ž 67,3

Pietny akt ku Dňu
víťazstva nad fašizmom

Deň vojnových veteránov
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v piatok 26. novembra 2021 si 
hlavní funkcionári 81. krídla Sliač 
uctili pamiatku 77. výročia tra-
gickej smrti hrdinu slovenského 

vojenského letectva, generál-
majora otta Smika, DfC. Letecká 
základňa Sliač obdržala dňa 28. 
august 2002 čestný názov Letecká 
základňa generálmajora otta Smi-
ka. Generálmajor otto Smik patril 
medzi piatich najúspešnejších čes-
koslovenských pilotov, ktorí počas 
druhej svetovej vojny bojovali vo 
viacerých jednotkách royal air 
force. Zahynul pri bombardovaní 
dopravného uzla v Holandsku pri 
meste Zwolle 28. novembra 1944.

vzhľadom k súčasným epide-
miologickým opatreniam a naria-
deniam súvisiacim s ochorením 
CovID-19 sa pietny akt konal len 
v úzkom kruhu funkcionárov 81. 
krídla. po slávnostnom akte kla-

denia venca k buste generálma-
jora otta Smika, zástupca veliteľa 
podplukovník Dušan tichý pred-
niesol prítomným krátky príhovor 

k tomuto významnému dňu. na 
záver zaznela večierka v podaní 
trubkára vojenskej hudby banská 
bystrica.

I keď sa pandémia výrazne 
podpisovala pod návštevnosť 
našich kúpeľov Sliač praktic-
ky počas celého roka 2021, 
nezaháľali sme a pracovali sme 
celé toto obdobie na skva-
litňovaní našich služieb tak, 
aby to klient pocítil prakticky 
okamžite. 

Identifikovali sme nedostatky, 
ktoré bolo treba riešiť ihneď a za-
čali sme systematicky pracovať 
krok po kroku na ich odstraňova-
ní a zlepšovaní. 

Jednou z prvých hlavných tém 
bolo zatraktívnenie nášho jedi-
nečného kúpeľného parku. Údrž-
bu parku nám po minulé roky za-
bezpečovala externá spoločnosť. 
v roku 2021 sme prijali rozhodnu-
tie začať realizovať starostlivosť 
o park vo vlastnej réžii a ušetriť 
tak nemalé prostriedky vyna-
ložené na túto externú údržbu. 
v apríli 2021, kedy obsadenosť zo 
strany našich klientov bola nízka, 
sme využili i voľné kapacity nášho 
vlastného personálu a zorgani-
zovali sme veľkú jarnú brigádu. 
odhrabané lístie, vyčistené chod-
níky, vypílené prebytočné kríky 
a konáre stromov si ihneď všimli 
a ocenili nielen naši prví „jarní“ 
klienti ale aj široká verejnosť po-
čas prechádzok. 

veľká vďaka patrí v tejto súvis-
losti i mestu Sliač, ktoré nám po-
dalo pomocnú ruku a pomohlo 
nám s odvozom nahromadeného 
zeleného odpadu. 

obrovský úspech zaznamenala 
výsadba pestrofarebných kvetov 
naprieč celým areálom parku od 
parkoviska cez okolie kúpeľného 
Hotela palace až po kúpalisko. 
nádherné kvetinové záhony zdo-
bili kúpeľný park od skorej jari až 
do prvých mrazov. 

výraznú pomoc a podporu pri 
realizácii všetkých investičných 
aktivít nám poskytli naši dvaja ak-
cionári mH manažment, a.s. a vše-
obecná zdravotná poisťovňa, a.s. 

vďaka nim sme nakúpili mo-
dernú záhradnú techniku. na 
všetkých izbách sme vymenili 
staré matrace za nové spĺňajúce 
potrebné hygienické a zdravotné 
štandardy. Zaviedli sme wifi sig-
nál v celej budove kúpeľného Ho-
tela palace. Izby sme vybavili no-

vými modernými tv prijímačmi 
s rozšírenou ponukou tv staníc. 
Do oboch jedální sme nainštalo-
vali kvalitné ozvučenie a zvýšili 
tak komfort klientov, ktorí počas 
konzumácie jedál môžu počúvať 
príjemnú hudbu. návštevníci kú-
paliska veľmi ocenili nové a po-
hodlné lehátka, ktorých prenájom 
sme sa rozhodli nespoplatňovať. 

naše služby sa nám podarilo 
skvalitniť aj v oblasti poskytovania 
zdravotnej starostlivosti. nakúpili 
sme novú inovatívnu zdravotech-
niku a vyškolili náš zdravotnícky 
personál. Jednotku intenzívnej 
starostlivosti sme vynovili novou 
vysokovýkonnou klimatizáciou. 
Začali sme klientom poskytovať 
služby kúpeľného psychológa, 
ktoré sa stretli s obrovským zá-
ujmom. pribudla tiež obľúbená 
procedúra oxygenoterapia. Za-
bezpečili sme nové moderné ma-
sérske a relaxačné kreslá a zriadili 
relaxačnú miestnosť. 

v obnove a revitalizácii kúpe-
ľov Sliač plánujeme pokračovať aj 
v budúcom roku. Jednou z našich 
priorít pre rok 2022 je vyhlásenie 
architektonickej súťaže, ktorá má 
za cieľ vybrať víťazného dodá-
vateľa a bude základom pre prí-
pravu projektovej dokumentácie 
a rozpočtov z nej vychádzajúcich. 

Dovoľujeme si vám touto ces-
tou poďakovať za vašu priazeň 
a podporu a zaželať vám požeh-
nané prežitie vianočných sviat-
kov ako aj celého budúceho roka 
2022. 

Ing. Mgr. Martin Beňuch 
Riaditeľ a.s. a predseda predstavenstva

KÚPELE SLIAČ, a.s., chcú byť bližšie návštevníkom

Spomienka na generálmajora Otta Smika
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Aj v tomto čísle prinášame pár 
receptov od zamestnancov 
úradu. Sladké, slané... už len 
vyskúšať. Veríme, že po vyskú-
šaní našich receptov budete 
spokojní a obľúbite si ich.

Bryndzové tyčinky

Potrebujeme:
250g bryndze
250g palmarinu
300g hladkej múky
1 ČL sódy bicarbóny
1-2 ČL soli
1 prášok do pečiva
1 vajíčko do cesta

všetko spolu vymiesime, ak je 
cesto lepkavé pridáme ešte múku. 
necháme ½ - 1 hodinu postáť 
v chlade, potom rozdelíme na čas-
ti, vyvaľkáme, potrieme vajíčkom, 
posypeme rascou, sézamom, ľa-
nom, syrom a pokrájame na tyčin-
ky. pečieme vo vyhriatej rúre do 
zlatista.

Tekvicové rožteky

40 kUSov, príprava 40 mInÚt, 
pečenIe 15 mInÚt
Na cesto:
200 g hladkej múky
150 g pomletých tekvicových semia-
čok
70 g práškového cukru
150 g studeného masla
2 žĺtky
2 lyžice tekvicového oleja
Semiačka z jedného vanilkového 
struku (alebo 2 lyžice vanilkového 
cukru)
Na polevu: 
100 g bielej čokolády
nasekané tekvicové semiačka na 
ozdobu

Postup: Do misy dajte všetky 
suroviny, dobre premiešajte a vy-
pracujte hladké cesto. Zabaľte ho 

do potravinovej fólie a uložte do 
chladničky na dve hodiny.

odpočinuté cesto vyberte 
z chladničky, vytvarujte z neho 
valčeky hrubé približne ako prst. 
rozkrájajte na 3 cm dlhé časti a vy-
tvorte z nich rožteky.

Ukladajte na plech vyložený 
papierom na pečenie alebo silikó-
novou podložkou. vložte do rúry 
vyhriatej na 160°C a pečte približ-
ne 15 minút. rožteky nechajte 
vychladnúť priamo na plechu aby 
spevneli.

pripravte polevu: v miske nad 
parou roztopte bielu čokoládu 
a namáčajte do nej okraje rožte-
kov. ešte nestuhnuté čokoládové 
konce rožtekov posypte nasekaný-
mi tekvicovými semiačkami.

rožteky majú krásnu zelenú far-
bu, ktorú sa na fotke nepodarilo 
zachytiť.

Dobrá rada: roztápanie bielej čo-
kolády robte s pridaním oleja a po-
stupne za stáleho miešania pridá-
vajte maslo. množstvo musíte ako 
skúsené cukrárky odhadnúť tak, 
aby čokoláda bola pekná vláčna.

Orechové hviezdičky

40 kUSov, príprava 40 mInÚt, 
pečenIe 12 - 15 mInÚt
Na cesto:
250 g polohrubej múky
125 g mletých vlašských orechov
125 g práškového cukru
balíček vanilínového cukru
125g zmäknutého m,asla
1 vajce
Na zdobenie:
ríbezľový lekvár
mleté a celé orechy

Postup: múku, orechy, cukor, va-
nilínový cukor, maslo a vajce spolu 
vymiesime. Cesto vložíme do po-
travinovej fólie a dáme na hodinu 
stuhnúť do chladničky.

potom vyvaľkáme na pomúče-
nej doske a pomocou formičiek vy-
krajujeme hviezdičky, ktoré ukla-
dáme na plech vystlaný papierom 
na pečenie.

pečieme pri teplote 180°C dva-
násť až pätnásť minút.

po upečení necháme vychlad-

núť. Hviezdičky potierame ríbez-
ľovým lekvárom a zdobíme celými 
a mletými orechmi.

Medový krémeš

počet porcií: 20,čas prípravy:2 ho-
diny, čas tuhnutia: min. 3hodiny, 
ideálne cez noc 
Suroviny:
Medové pláty:
300 g hladkej múky Castello (00 špe-
ciál)
100 g práškovej cukru Castello
50 g masla Pilos
1 lyžička sódy bikarbóny
20 ml tuzemáku Alliance
2 vajíčka
30 g medu
Snehový pudingový krém
1l mlieka Pilos
100 g Zlatého klasu
5 vajíčok
200 g kryštálového cukru Castello
Štipka soli Castello
Ešte budeme potrebovať:
1 l smotany na šľahanie (33%)
30 g práškového cukru Castello
Práškový cukor Castello (na ozdobe-
nie krémeša)
Hladkú múku Castello (na posypa-
nie papiera na pečenie 
Postup:

medové plátky: všetky ingre-
diencie dáme do robota s nad-
stavcom lopatka a vymiesime 
kompaktné cesto, ktoré zabalené 
necháme v chladničke aspoň ho-
dinu odpočinúť. potom ho rozde-
líme na dve polovice a rozvaľkáme 
na pomúčenom papieri na pečenie 
na tenko do tvaru obdĺžnika. vyre-
žeme obdĺžnik s rozmermi 30 x 20 
cm. preložíme na plech a pečieme 
v rozohriatej rúre na 180°C približ-
ne 10 minút. Dávame pozor, aby sa 
cesto nepripieklo. rovnakým spô-
sobom upečieme aj druhý plat.

snehový pudingový krém: 
mlieko necháme zovrieť v hrnci. 
medzitým Zlatý klas vymiešame 
s vaječnými žĺtkami dohladka. pri-
miešame polovicu cukru. bielky 
šlaháme so štipkou soli a zvyšným 
cukrom. Do vaječnej zmesi prileje-
me trochu horúceho mlieka a pri-
miešame. následne zmes vlejeme 
naspäť do hrnca so zvyšným mlie-
kom a za stáleho miešania uvarí-

me hustý puding. Horúci puding 
prilejeme k šľahajúcim sa bielkam. 
krém rovnomerne nanesieme na 
upečený plát a dáme stuhnúť do 
chladničky.

medový krémeš: Smotanu spo-
lu s práškovým cukrom vyšľaháme 
dotuha. šľahačku nanesieme na 
stuhnutý pudingový krém. povrch 
uhladíme a prikryjeme druhým 
plátom cesta. necháme v chlad-
ničke zmäknúť ideálne počas nocí. 
na záver krémeš vyrežeme z formy 
a posypeme práškovým cukrom.

Čokoládová torta
s pomarančom

Suroviny na cesto:
Pol šálky nepraženého kakaa, pol 
šálky kokosovej múky, 1 väčší poma-
ranč, 1 lyžička mletej škorice, 2 lyžič-
ky prášku do pečiva (bezlepkového), 
1 lyžica semienok chia, štvrť šálky 
medu alebo xylitolu, 3 lyžice koko-
sového oleja, pol šálky kokosového 
mlieka, 6 vajec, 50g kvalitnej horkej 
čokolády
Suroviny na krém:
Pol šálky plnotučného kokosového 
mlieka, 50 g kvalitnej horkej čoko-
lády, 1 lyžica gumy guar (zahusťo-
vadlo)

Postup: najprv roztopte čokolá-
du a kokosový olej vo vodnom kú-
peli. odstavte a nechajte chladnúť.

v mise zmiešajte kakao, kokoso-
vú múku, semienka chia a prášok 
do pečiva.

pomaranč rozdeľte na dve po-
lovice. Jednu odložte na finálne 
ozdobenie torty. Druhú polovicu 
očistite, kôru nastrúhajte a očiste-
ný pomaranč spracujte mixérom 
spolu s kokosovým mliekom a vaj-
cami. pridajte med alebo xylitol 
a primiešajte do zmesi s múkou.

prilejte roztopenú, mierne vy-
chladnutú čokoládu a dobre pre-
miešajte. pečte v tortovej forme 
vymastenej kokosovým olejom pri 
170°C približne 40 minút.

krém pripravte z čokolády, 
ktorú ste roztopili v polovici šál-
ky kokosového mlieka. odstavte, 
primiešajte gumu guar a nechajte 
chladnúť. Len čo krém dostatočne 
vychladne, vložte ho do mrazničky 
aspoň na 20 minút. potom naneste 
na tortu.

Vianoce, najkrajšie obdobie roka.
Všetko vonia od vianočného pečenia
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Mestské  Novinky
informačný štvrťročník

RelAX

Vážení čitatelia!
každé číslo vám chceme pri-

nášať aj niečo pre relax. varenie 
a pečenie je tiež pre niekoho 
relaxom. ak máte recept, o kto-
rom si myslíte, že by ho mali po-
znať všetci, budeme 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 tvo-
ríte krížovky, hlavolamy, či pre-
šmyčky, tiež budeme veľmi radi, 
ak nám ich aj s menom pošlete 
na mailovú adresu noviny@
sliac.sk. radi ich uverejníme.

Redakcia 

A na záver trochu relaxu...
Vianočná krížovka Osemsmerovka

 1.  najkrajšie sviatky roka
 2. 6. decembra má meniny...
 3. Súčasťou vianočnej večere sú vianočné...
 4. každý sa teší, že si pod stromčekom nájde...
 5. pvý mesiac v roku je...
 6. Cez vianočné sviatky majú deti...
 7. k vianociam neodmysliteľne patrí... (bozkáva sa pod ním)
 8. na adventnom venci sú 4 adventné...
 9. 24. december je...
10. na vianove zdobíme vianočný...
11. anjel je najkrajšia vianočná...
12. vianočná ryba 
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1 Najkrajšie sviatky roka 
2 6.decembra má meniny ....
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Rok sa s rokom stretáva. Ten starý odchádza a nový prichádza. 
Nuž, tak...

a U t o b U S t a v b Á r
b r o k Á t o n t Á r I o
e a v š Á a k C e p e L k
C G a o n č o S I k m C o
e Á r L k Ó L I a r e I v
D n Á D o r e e S a n e a 
a I D a o n k e J e D Á n
H C I t Á t o n Á r D r I
r a o e J p S t o r o L e
a r k I J o ô t Á m S I o
k č e l O N r m u s k b p
e r r a k č a t o p a r a 
t Ú U v n o a b S r e a S
o p o S o n o t a Á v Ň o
m r o k t t a C I v n o k
e b e L a a J Á Z a r b o
t r e Z o r š o p k e I L
t e r É n v p r k r o e I
e m n m S v I n a o J a a 
S e r I Á L p C í n p Z r
t n k a S k U r a e r Ú m
y o S k a v a I r e Ž m CH

v tajničke sa ukrýva výrok elona muska, ktorý hovorí:
„Ak je niečo dôležité, urobte to, aj keď...“

abeCeDa, aIDa, aktovka, aLeJ, anJeL. aUtobUS, bremeno, brokÁt, 
Cín, CItÁt, čeLo, čoSI, DoSka, DrÁma, Ikra, kar, knôt, kLepeC, konvICa, 
kÓLIa, koS,krUSta,LIek, LIetaDLo, LUk, mUtant, mÚr, mÚZa, nÁDeJ, 
nÁDor, nÁStroJ, norka, nota, obraZ, okno, ontÁrIo, oSka, opaSok, 
oreZ, prak, poLovICa, pončo, pokoJ, rÁDIo, raketomet, rÁno, 
rapotačka, rIeka, rokovanIe, rotor, rUkSak, Sane, SeDLo, SerIÁL, 
Sobota, SokeL, SokoLIar, SprÁva, StavbÁr, Ster, StUpeŇ, tenIS, terÉn, 
teSty, tkÁĆ, tovar, treZor, UraGÁn, veDro, vIera, vIna.

Pospájaj čísla


