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Dátum, čas Podujatie miesto
23.03. 18.00 hod. Noc s andersenom, podujatie pre žiakov Zš mestská knižnica Sliač.
04.04. 17.00 hod. smejko a tanculienka, divadelné predstavenie pre deti kino Hron, ul. Snp Sliač
18.04. 10.00 hod. Hrnček var!, predstavenie pre deti mš kino Hron, ul. Snp Sliač
28.04. 8.00-12.00 Farmárske trhy námestie pri fontáne
28.04. 16.30 hod. stavanie mája námestie pri fontáne

12.05. 14.00 hod. míľa pre mamu, zábavné popoludnie venované Dňu 
matiek

ihrisko Zš a. Sládkoviča 
Sliač

12.05. 15.00 hod. spoznajme sa na bicykli, spoločný cyklovýlet nielen pre obyvateľov mesta Sliač 
a obcí kováčová, budča, Sielnica, badín, Hronsek

17.05.-19.05.
08.00-18.00 hod.

Burza letného ošatenia, obuvi, športových potrieb, 
hračiek kino Hron, ul. Snp Sliač

28.05. 17,00 hod. Hudba v myšlenkách masarykových obradná sieň msÚ
01.06. 09.00 hod. cesta rozprávkovým lesom areál kúpeľov
08.06.-09.06. 
10.00-18.00 hod. Dni kvetov záhrada mskS Sliač

Dnes je na Zemi asi miliarda 
bicyklov, ktoré sú ekologic-
kým a v niektorých oblastiach 
dôležitým druhom dopravy.

S pribúdajúcimi slnečnými lúč-
mi a prebúdzajúcou zeleňou sa po 
mrazivom období začínajú obja-
vovať aj cyklisti. vidíme ich všade. 
na cestách, v parkoch, na cyklotra-
sách, v lese. niet sa čo čudovať, ide 
o jeden z najrozšírenejších a najob-
ľúbenejších športov u nás. niektorí 
si vďaka nemu skracujú cestu do 
práce a do školy, iní si zasa zlepšujú 
kondíciu vo voľnom čase.

v mestách a obciach na Sloven-
sku pribudnú už tento rok desiat-
ky nových cyklotrás. ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka Sr vyhodnotilo prvú sériu 
žiadostí o nenávratné finančné 
prostriedky z fondov eÚ. v prvom 
kole bolo podporených 28 projek-
tov zameraných na rozvoj cyklis-
tickej infraštruktúry v objeme 12,7 
milióna eur. na Slovensku pribud-
ne v najbližšom období 86,9 km 
nových cyklotrás. Ich budovanie 
sa začalo už v jesenných mesia-
coch roku 2017.

rozbehlo sa aj druhé kolo, do 
ktorého sa prihlásilo 21 projektov 

v objeme 8,6 milióna eur. minis-
terstvo aktuálne robí ich admi-
nistratívnu kontrolu. Celkovo má 
však rezort na projekty v oblasti 
cyklodopravy vyčlenených 81,8 
milióna eur z eurofondov. kým 
sa teda nevyčerpajú tieto zdroje, 
bude opakovane vyhlasovať jed-
notlivé kolá výzvy v trojmesač-
nom cykle. projekty môžu pred-
kladať obce, samosprávne kraje, 
mimovládne organizácie či sub-
jekty, ktoré poskytujú pravidelnú 
verejnú osobnú dopravu. a tu je 
šanca pre realizáciu cykloprojektu 
nášho mesta.

po vybudovaní takmer päťkilo-
metrovej rodinnej cestičky me-
dzi Sliačom a Zvolenom plánuje 
mesto ďalšiu výstavbu cyklocesty 
do kováčovej a Sielnice. na asi 
2,6-kilometrový úsek môže získať 
príspevok z ministerstva v predpo-
kladanej výške okolo 400-tisíc eur. 

plánovaný začiatok cyklocesty je 
pri bývalom poľnohospodárskom 
družstve v časti Hájniky a ukonče-
nie oddychovej cesty je na hranici 
sliačskeho katastra pri národnom 
rehabilitačnom centre v kováčovej 
a pri hoteli kaskády v Sielnici. vy-
budovanie cyklocesty isto ocenia 
nielen miestni obyvatelia - cyklisti, 

korčuliari, bežci, chodci, ale i kú-
peľní hostia a turisti.

Ing. Daniel Dunčko, primátor 
mesta, podporuje vytvorenie cyk-
locesty ako spojnice Sliača, ková-
čovej a Sielnice. Je presvedčený, 
že bicyklovanie prináša množstvo 
benefitov, ktoré môžu obohatiť 
život v regióne. Hovorí, že ak si 
 chceme zlepšiť kondíciu, šetriť 
životné prostredie alebo znížiť 
finančnú záťaž rodiny, začať bi-
cyklovať je správne rozhodnutie. 
bicykle skutočne životné prostre-
die nezaťažujú – radia sa medzi 
vozidlá s nulovými emisiami, záro-
veň sú veľmi tiché i parkovanie je 
bezproblémové.

Je známe, že pravidelné bi-
cyklovanie zlepšuje zdravotný 
stav deťom i dospelým. v kom-

binácii so správnou výživou vý-
razne napomáha spaľovať tuky, 
zvyšuje vytrvalosť, svalovú silu 
a pružnosť. pravidelná cyklistika 
pomáha predchádzať rozličným 
chorobám, má priaznivý vplyv 
na fyzickú kondíciu, ale i dušev-
né zdravie. mimochodom, vedci 
zistili, že päťpercentný nárast 
času stráveného na bicykli viedol 
k päťnásťpercentnému zlepšeniu 
v rozumových testoch. Je to preto, 
lebo cyklistika podporuje budo-
vanie nových mozgových buniek 
v hipokampuse (časť mozgu, kto-
rá je zodpovedná za pamäť).

autori projektu i obyvatelia 
mesta si želajú, aby projekt novej 
cyklistickej cesty bol čo najskôr 
podporený a zrealizovaný.

Text a foto Ľuboslava Bieliková

Strana 2-3
Moderný Sliač

Strana 4-5
Školstvo

Strana 6
Kultúra

Strana 7-8
Komunitný život

Strana 9-11
Aktuality / Šport

Cyklisti, tešme sa...

Kalendár plánovaných podujatí v našom meste Zdravé veľkonočné sviatky, 
v rodinách dobrú náladu. 
Dievčatám čistú, sviežu vodu.
Chlapcom sladké koláče,
ale i ohybné korbáče.

Milí Sliačania,
želám Vám k blížiacim sa 
sviatkom jari zdravie, šťastie, 
úsmev v tvári...

Daniel Dunčko, 
primátor mesta
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Návrh na vytvorenie
školskej zóny

Z dôvodu čoraz väčšieho do-
pravného zaťaženia osobnými 
motorovými vozidlami na ul. pio-
nierskej v Sliači pri nástupe detí 
do základnej školy bol, na pod-
net predsedu komisie výstavby, 
správy miestnych komunikácií, 
územného rozvoja a životného 
prostredia Ing. Dušana Hancka, 
spracovaný návrh dopravného 
značenia „školská zóna“. Zároveň 
bol predložený na schválenie na 
oDI Zvolen. v školskej zóne chod-
ci smú používať cestu v celej jej 
šírke, vodič smie jazdiť rýchlos-
ťou najviac 20 km/h a je povinný 
dbať na zvýšenú ohľaduplnosť 
voči chodcom, ktorých nesmie 
ohroziť. ak je to nevyhnutné, vo-
dič je povinný zastaviť vozidlo. 
Snahou opatrenia je zabezpečiť 
väčšiu bezpečnosť pre deti pri-
chádzajúce do školy a predchá-
dzať drobným kolíziám. Zároveň 
mestská polícia žiada vodičov 
o väčšiu opatrnosť a ohľadupl-
nosť pri prechádzaní uvedenej 
lokality. 

Poškodenie tabule a krádež
košov na cykloceste

v priebehu februára 2018 došlo 
na cykloceste ku krádeži smet-
ných košov a poškodeniu plasto-
vej informačnej tabule. mestská 
polícia týmto žiada občanov, ak 
majú akúkoľvek vedomosť o okol-
nostiach uvedených činov, aby 
ich poskytli príslušníkom msp za 
účelom objasnenia priestupku, 
ktorým neznámy páchateľ spôso-
bil škodu na majetku mesta Sliač 
vo výške cca 100 €.

Ďalší podvod na občanovi
vyššieho veku

v mesiaci január opätovne 
došlo k podvodu spáchanom na 
občanovi v dôchodkovom veku. 
neznámy páchateľ oklamal dôver-
čivú pani s tým, že ho posiela jej 
syn z dôvodu, že sa mu pokazilo 
auto a potrebuje súrne hotovosť 
30 € na opravu. poškodená pani 
si informáciu nepreverila, nezná-
memu mužovi vydala hotovosť 
30 €. osoba následne zmizla aj 
s peniazmi. podvody s podobným 
scenárom sa opakujú. ak je občan 
svedkom toho, že neznáma osoba 
žiada od niekoho peniaze alebo 
iné cennosti, je potrebné okolnos-
ti preveriť a v prípade podozrenia 
privolať políciu. 

Voľný pohyb psov
v prvých dvoch mesiacoch 

tohto roka riešila mestská polí-
cia problém voľne túlajúcich sa 
psov (7 psov). Upozorňujeme, 
že voľný pohyb psa po verejnom 
priestranstve bez držiteľa je prie-

stupkom, za ktorý hrozí držiteľovi 
psa poriadková pokuta. v niekto-
rých prípadoch je problém zistiť 
vlastníka psa (pes nie je označený 
identifikačnou známkou alebo či-
pom). k zlepšeniu identifikácie by 
mala pomôcť novelizácia zákona 
o veterinárnej starostlivosti, kto-
rá bola schválená minulý mesiac. 
povinnosťou vlastníka je označiť 
psa čipom. podľa novely zákona 
už nebude pes posudzovaný ako 
vec, ale ako živý tvor, čím sa posil-
ní jeho právna ochrana pred týra-
ním alebo usmrtením. 

Kyberšikana
a práca polície

kyberšikana a priblíženie práce 
a zložiek polície boli vo februári 
témou niekoľkých besied prí-
slušníkov msp so žiakmi piateho 
a šiesteho ročníka základnej školy. 
príslušníci mestskej polície priblí-
žili deťom možné prípady obťažo-
vania, šikanovania a zneužívania 
osobných údajov prostredníc-
tvom elektronických médií, sociál-
nych a iných sietí. Žiakom bola 
prezentovaná činnosť a úlohy po-
lície a náplne jednotlivých zložiek. 

besedy boli realizované v rámci 
preventívnych úloh mestskej po-
lície pred páchaním trestnej čin-
nosti.

Straty a nálezy
občania, ktorí stratili kľúče, sa 

môžu zastaviť na útvare mestskej 
polície a prezrieť, či si nenájdu 
aj tie svoje. na útvare je ich ulo-
žených niekoľko desiatok a boli 
nájdené na území mesta Sliač.

Jaroslav Prošek, náčelník 

Mestská polícia Sliač informuje
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„Na Špacírke pri Avione vy-
viera voda, vždy po vypúšťaní 
bazéna alebo vaní z kúpeľov. 
Kanalizácia je upchatá a to 
vyráža vodu von, po ulici B. 
Nemcovej a následne voda 
vsakuje do kanalizácie daž-
ďovej vody. Z tohto dôvodu je 
potrebné napísať list, aby sa 
našlo riešenie tohto problé-
mu. Podobný problém je, že 
kvôli zanesenej kanalizácii 
z kúpeľných prameňov, voda 
v mieste, kde končí betóno-
vý odvodňovací žľab vyráža 
a podmáča súkromný poze-
mok p. Cisárika.“ 
(zápisnica MsZ Sliač z 25.05.2017)

minerálnymi nánosmi upcha-
tý kanalizačný zberač, ktorý 
už dlhší čas znepríjemňoval ži-
vot obyvateľom Sliača na Ulici 

boženy němcovej, by mal byť 
do konca apríla 2018 plne 
funkčný a schopný plnej pre-
vádzky. na tomto závere som 
sa v týchto dňoch dohodol 
s riaditeľom kúpeľov Sliač, a.s. 
Ing. Jozefom Udičom a riadi-
teľom výrobno-prevádzkovej 
činnosti StvpS Ing. miroslavom  
fajčíkom.

Už celé desaťročia odteká mi-
nerálna voda z kúpeľných ba-
zénov a vaní potrubím, ktoré sa 
nánosmi upchávalo. voda počas 
vypúšťania vyrážala na povrch 
komunikácií a zalievala priľahlé 
cesty i chodníky. nánosy zo za-
nesenej časti kanalizácie sa čistili 
ručne, dnes je už potrebné vyme-
niť aj nevyhovujúcu časť kanali-
zácie. mesto Sliač plánuje v bu-
dúcnosti tento problém vyriešiť 
komplexne. odtekajúce vody 

by sa mali z potrubia vyviesť na 
povrch, v pláne je budovanie 
odtokového rigolu. v spolupráci 
s technickou univerzitou vo Zvo-
lene pripravujeme štúdiu, ktorá 
odvedie povrchovo odtekajúce 
vody do rieky Hron.

Daniel Dunčko, 
primátor mesta

Dňa 14. decembra 2017 sa ko-
nalo 25. msZ. poslanci schválili 
vZn č. 30/2017 O určení výšky do-
tácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťaťa 
materskej školy a dieťaťa školské-
ho zariadenia na rok 2018, vZn 
č. 24/2017 O miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné od-
pady. bol predložený návrh zvýše-
nia poplatku za komunálny odpad 
o 10%, ktorý nebol schválený. pri 
schvaľovaní Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Sliač č. 26/2015 

o poskytovaní dotácií a finančných 
príspevkov z rozpočtu Mesta Sliač 
boli predložené návrhy navýše-
nia pre futbalový klub. Jedným 
bolo aj presunutie finančných 
prostriedkov z dotácie pre športo-
vú triedu v Zš a. Sládkoviča, ktoré 
po predložení argumentov nebo-
lo podporené. nakoniec poslanci 
schválili zvýšenie dotácie pre fk 
Sliač o 4500 eUr a dotáciu získalo 
tiež oZ DoSt vo výške 500 eUr. 
najdôležitejším bodom programu 
bolo schválenie rozpočtu mesta 
Sliač a jeho rozpočtových organi-

zácií na rok 2018 a rozpočtu mskS 
Sliač. bodom programu bolo aj 
schválenie podania žiadosti o ne-
návratný finančný príspevok za 
účelom realizácie projektu „Cyk-
lotrasa, Sielnica, Sliač, kováčová“.

26. zasadnutie msZ sa konalo 
22. februára 2018. bola uzatvorená 
nájomná zmluvy medzi mestom 
Sliač a SaD Sliač s.r.o., ktorej pred-
metom je prenájom nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa na 
ul. Hronskej na dobu určitú. pre-
rokovávala sa tiež problematika 
zjednosmernenia ulíc v lokalite za 

traťou (ulica J. Cikkera, pod kozá-
kom, časť Gorkého ulice). Schvále-
nie tohto bodu poslanci z rokova-
nia vypustili z dôvodu opätovného 
posúdenia ul. pod kozákom. Záro-
veň schválili žiadosť o dotáciu na 
spracovanie územnoplánovacích 
dokumentácií vo výške 5192,-€ na 
ministerstvo dopravy a výstavby 
Sr. msZ schválilo aj zriadenie ko-
misie pre posúdenie vecného bre-
mena z roku 2017 na území mes-
ta. najbližšie zasadnutie msZ je 
naplánované na 26. apríla 2018.

Robert Urbanec, zástupca primátora

Mesto Sliač vyčlenilo z roz-
počtu pre rok 2018 na 
školstvo celkom 840 490,37 
€. Ide o finančné prostriedky 
poskytované školám ako do-
tácia na základe schváleného 
VZN mesta č. 30/2017 o určení 
výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa 
v materskej škole a dieťaťa 
školského zariadenia na 
rok 2018. Z toho bolo pre 
jednotlivé školské zariadenia 
schválené (viď tabuľka):

mesto Sliač okrem dotácie na 
prevádzku a mzdy poskytuje aj 
účelové dotácie, na ktoré použí-
va rezervu. rezerva sa rozpočtuje 
len pre mestské školy a školské 
zariadenia vo výške 3 % zo schvá-
lenej dotácie pre jednotlivé škol-
ské zariadenia. v súlade s čl. 4 

bod 2) vZn č. 30/2017 môže byť 
rezerva použitá len na úhradu 
oprávnených výdavkov, ktoré ne-
bolo možné predvídať v rozpise 
rozpočtu na rok 2018. Ide najmä 

o zvyšovanie platov pedagogic-
kých zamestnancov v priebehu 
roka. vo výnimočných prípadoch 
v súlade so zásadou opatrnosti 
môžu byť tieto prostriedky pou-

žité aj na riešenie opráv, údržby 
a iných nevyhnutných a nepred-
vídaných výdavkov.

Izabela Chudíková, 
vedúca ekonomického oddelenia

Počet obyvateľov  4973
Skupina  spolu muži  ženy
narodení 42 23 19
zosnulí 53 31 22
prisťahovaní  119 55 64
odsťahovaní 104 47 57

Kam s vodou z kúpeľných bazénov?

25. a 26. MsZ Sliač v kocke

Financovanie školstva v meste Sliač v roku 2018

Evidencia obyva-
teľstva za r. 2017

Veľkonočná otázka
Vajíčko červené, vajíčko zelené, 
dnes každé vajíčko je pekne sfarbené.
Kdeže tie vajíčka odtiene vzali, 
keď farbu hnedú len spočiatku mali?

Možno dnes sliepočky farbičky zjedli, 
možno kurz výtvarný v kuríne viedli.
Možno, že slniečko má takú moc, 
vajíčka farbí vždy na Veľkú noc.

Školské zariadenie

Počet žiakov/
dieťa/stravník 
- vydané teplé 
jedlo + desiata 
a olovrat

Dotácia na jed-
ného žiaka/die-
ťa/vydané teplé 
jedlo + desiata 
a olovrat)

Dotácia na rok 
2018

FP za školské 
zariadenie

ZUš - individuálne 141 1 181,00 € 166 521,00 € 299 196,00 €ZUš - skupinové 183 725,00 € 132 675,00 €
mš Snp + elokované prac. ryb. 77 2 303,00 € 177 331,00 € 177 331,00 €
mš J. Cikkera 62 2 185,00 € 135 470,00 € 135 470,00 €
Zš - športová trieda 1 trieda 5 000,00 € 5 000,00 €

181 148,99 €Zš-škD 142 555,00 € 78 810,00 €
Zš šJ obed 75 732 1,15 € 87 091,80 €
Zš šJ desiata olovrant 44 553 0,23 € 10 247,19 €
Súkromná mš Happy town 12 1 975,00 € 23 700,00 € 23 700,00 €
rezerva školstvo 23 644,38 €
spolu za všetky aj s rezervou : 840 490,37 €
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Posledný deň pred jarnými 
prázdninami sa všetky triedy 
ZŠ A. Sládkoviča Sliač preme-
nili na pestrofarebné, chutné 
a voňavé kútiky plné zdravej 
zeleniny a ovocia. Podujatie sa 
realizovalo v rámci Národného 
akčného plánu v prevencii 
obezity a Európskeho rámca 
Zdravie 2020 na ceste ku zdra-
viu a k zdravému životnému 
štýlu.

Žiaci si so svojimi triednymi 
učiteľmi zvolili vlastné suroviny 
a vlastnú receptúru chutného ša-
látu – výhradne zo zeleniny alebo 
ovocia s použitím dochucovadiel. 
Zabezpečili si potrebné nástroje 
a pomôcky. ešte v to ráno zazna-
menali sliačske obchody s potra-

vinami zvýšený dopyt po čerstvej 
zelenine či ovocí. Žiaci boli zapo-
jení do všetkých aktivít – plánova-
li, nakupovali, pripravovali, tvorili, 
prezentovali, chutnali, hodnotili, 
upratovali. Zostavovali aj sprie-
vodný plagát s presným pracov-
ným postupom, s prepočtom ceny 

šalátu, so vzniknutým odpadom 
a nákresom.

podujatie opäť ukázalo, že naši 
žiaci sú šikovní a zruční, že ich nie 
je potrebné podceňovať a i tí naj-
menší pod vedením skúsených 
a motivujúcich pedagógov do-
kážu všeličo. najviac sa však deti 

nevedeli dočkať ochutnávania 
– degustovalo sa v triedach, me-
dzi triedami na chodbách, ochut-
návala aj porota tvorená učiteľmi 
a žiakmi. všetky šaláty splnili oča-
kávania až nad mieru. 

Text a foto Daniela Slovíková, 
Róbert Borbély, koordinátori podujatia

ani sme sa 
nenazdali a pol-
rok v našej ume-
leckej škole na 
Sliači ubehol 
ako voda. mô-
žem konštatovať, že absolvovať 
maratón pozostávajúci zo série 
umeleckých aktivít počas posled-
ných 6-tich mesiacov bol pre nás 
naozajstným adrenalínom a ume-
leckýmzážitkom pre všetkých 
zúčastnených.Dá sa to prirovnať 
k plynúcim a znejúcim hudobným 
momentom, ktoré sú súčasťou 
každého nášho podujatia. Sú ne-
návratne preč, ale zanechávajú 
krásnu emóciu, nadšenie, dobrý 
pocit, ale tiež evokujú nové výzvy 
a vízie, ako sa neustále rozvíjať 
a „posúvať“ dopredu.keď hovo-
rím o dobrom pocite, vyjadrujem 
tým radosť z vydarených podujatí 
a koncertov, na ktorých v tomto 
polroku participovalo viac ako 
300 talentovaných žiakov našej 
školy. 

absolvovali sme: koncerty pre 
seniorov - v rámci úcty k starším, 
Jesenný koncert, mikulášsky kon-
cert, vianočné koncerty: anjelské 
vianoce so ZUš Sliač, fašiangový 

koncert, valentínsky koncert, vý-
chovné koncerty a Interné verej-
né koncerty žiakov hudobného 
odboru. Stali sme sa súčasťou 
podujatí na Zvolenskom zám-
ku, v Lesníckom a drevárskom 
múzeu vo Zvolene, v Cikkerovej 
sieni v banskej bystrici, na Zvo-
lenskom a Sliačskom kúpeľnom 
plese. pravidelne sme inštalovali 
tematické výstavy prác žiakov vý-
tvarného odboru, predviedli sme 
atraktívne tanečné choreografie 
všetkých štýlov a otvorené hodi-
ny najmenších žiakov tanečného 
odboru. okrem toho sme sa zú-
častnili a pripravovali na krajské 
a celoslovenské súťaže výtvar-
ného a hudobno-teoretického 
charakteru. teší nás, že podujatia 
pod vedením pedagógov školy sa 
staliskutočnou prehliadkou výko-
nov mladých talentov všetkých 
odborov školy.

naozajstným balzamom pre 
dušu v adventnom období bol mi-
kulášsky koncert ZUš v kostole sv. 
mikuláša, v deň sviatku patróna 
nášho chrámu. malí i veľkí hudob-
níci zo sliačskej ZUš sa v preplne-

nom kostolíku elegantne zhostili 
svojej umeleckej role a svojou 
interpretáciou potešili všetkých 
prítomných. na mieru ušitú hu-
dobnú dramaturgiu umocňovalo 
hovorené umelecké slovo, ale tiež 
osobná charizma herca, režiséra, 
scenáristu a vysokoškolského pe-
dagóga – Juraja Sarvaša, ktorý bol 
vzácnym hosťom nášho koncertu. 
v záverečnom bloku maestro Sar-
vaš poďakoval všetkým účinku-
júcim a vyjadril prekvapenie nad 
veľkou koncentráciou hudobných 
talentov našej školy na jednom 
mieste a tiež skonštatoval vysokú 
umeleckú hodnotu koncertu. fi-

nále patrilo standingovation pre 
všetkých účinkujúcich a poďako-
vaniu zo strany prednostu mest-
ského úradu v Sliači Ing. Jozef 
Žabku. mikulášsky koncert ukon-
čilo povzbudivé slovo domáceho 
hostiteľa, správcu sliačskej farnosti 
mgr. Dominika markoša, ktorý vy-
slovil myšlienku, že hudobné vý-
kony detí nie sú samozrejmosťou, 
je za nimi vidieť množstvo úsilia, 
ale tiež nadšenia, ktoré sa na tom-
to koncerte krásne zúročilo. po 
skončení koncertu nasledovala sv. 
omša za účasti hudobného sprie-
vodu pedagógov ZUš Sliača bola 
nepochybne krásnym vyvrchole-
ním slávnostného večera.

teší nás a konštatujeme vysoký 
záujem o štúdium na našej škole, 
podporu a záujem rodičov a verej-
nosti, ako aj preplnené poslucháč-
sko-divácke sály našich koncertov, 
čo spolu s umeleckými nápadmi 
a kreativitou všetkých zaintereso-
vaných, prirodzene vedie k pozna-
niu, že Základná umelecká škola 
na sliači je nepochybne ostro-
vom kultúry a umenia v našom 
meste.

Alica Hancková, riaditeľka ZUŠ Sliač
Foto D. Hancko

Čo teší žiakov, rodičov a pedagógov ZUŠ Sliač!

Šalátománia v škole



5Mestské   Novinky číslo 1 maRec 2018www.sliac.sk Š K O l s t V O

perióda od troch kráľov až po 
popolcovú stredu je v našich ze-
mepisných šírkach každoročne 
v znamení ľudových zábav, rozlič-
ných hier a karnevalov. ani naša 
materská škola nebola výnimkou 
a fašiangové obdobie sme si tra-
dične spestrili pekným vystúpe-
ním predškolákov na fašiango-

vom podujatí Sliačske Fašiangy 
a detským karnevalom v našej 
materskej škole. čakala nás pestrá 
prehliadka veselých masiek, ktorú 
otvorila pre deti nečakaná návšte-
va Ježibabka, Snehuliak a anjelik, 
ktoré si deťmi poriadne zatanco-
vali. na stole rozvoniavali tradičné 
šišky a iné fašiangové dobroty, na 

ktorých si deti s chuťou zamaškrti-
li. na zimu sa naše deti už veľmi te-
šili, preto hneď ako napadol prvý 
sneh, zorganizovali sme si pravú, 
detskú zimnú olympiádu. Stava-
li sme snehuliakov, pretekali sme 
sa v spúšťaní na klzákoch, triafali 
terče snehovými guľami, či kreslili 
do snehu. Deti veľmi potešila náv-
števa divadelného predstavenia 
Rozprávkový vláčik, ktoré zaví-
talo do kina Hron a deti potešilo 
peknou a poučnou rozprávkou. 

veľký úspech u našich najmen-
ších mal aj Fujarový koncert. pán 
anton Budinský deťom predvie-
dol ukážky hry na ľudové hudob-
né nástroje, ktoré si deti mohli aj 
sami vyskúšať. a čo sa týka učenia 
a vzdelávania, naši predškoláci 
navštívili základnú školu, kde 
im kamaráti prváci na otvorenej 
hodine ukázali, čo všetko sa už 
naučili a na čo všetko sa v škole 
môžu tešiť aj naši budúci prváci.

Jana Paučová, učiteľka MŠ J. Cikkera

V prvý februárový deň sa v ZŠ 
A. Sládkoviča na Sliači usku-
točnil karneval pre žiakov 1. 
a 2. stupňa, ktorý zorganizo-
vali žiaci Žiackeho parlamentu 
s pomocou pani učiteliek. 

najmladší žiaci si počas 1. 
vyučovacej hodiny pripravili 
masky, v ktorých sa nám potom 
predviedli. najkrajšie z nich boli 
ocenené: kosturjaková (Iv.a), ťa-
pušíková (I.b), kurtík (I.a), roziak 
(I.b), kavčiak (II.C), ostrihoňová 
(Iv.a), Ivanič (Iv.b), Georgievo-
vá (Iv.a), Gondáš (Iv.b). všetky 
masky detí sa potom zúčastnili 
tomboly, v ktorej vyhrali zaují-

mavé ceny. potom sa zabávali pri  
hudbe.

po tretej vyučovacej hodine sa 
začal karneval pre žiakov 2.stupňa. 
počas prvých troch vyučovacích 
hodín si vyrábali masky a škraboš-
ky. pomocou ich kreativity a fan-
tázie vzniklo veľa originálnych 
masiek a škrabošiek. Žiacka po-
rota vybrala najkrajšie a najzaují-
mavejšie: bibová a Siakeľová (v.b), 

kmeť, černeková, bertha (v.a), 
filkusová, moravčíková (vII.a), 
Lendvorská (vII.b), štesková, ma-
zúch (vIII.a), baranová (IX.a), Gar-
guláková, púpalová (IX.b), Sarvaš, 
macháč (IX.C). všetci sa skvelo 
zabávali pri súťaživých tanečných 
hrách a na diskotéke. v príjemnej 
atmosfére oslávili žiaci našej školy 
fašiangy.

Nikola Vingerová, IX.B

Všetci sme
jedna rodina

Začiatkom februára 2018 sa 
v našej základnej škole začal 
úspešne napĺňať projekt sociál-
nej a vzdelávacej inklúzie zame-
ranej na zvyšovanie úspešnosti 
žiakov so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami 
a žiakov zo sociálne znevýhod-
neného prostredia. projekt „V ZŠ 
úspešnejší“ je projektovaný 
na tri roky a európska únia nás 
cez operačný program ľudské 
zdroje v rámci Sociálneho fondu 
podporí nenávratným finanč-
ným príspevkom vo výške viac 
ako 103 000 eUr. ten je určený 
na vytvorenie troch pracovných 
miest pre pedagogických asis-
tentov, ktorí pracujú s integro-
vanými žiakmi individuálnym 
tempom a podľa ich vlastných 
výchovno-vzdelávacích špecifík. 

Dôležitým prvkom takéhoto 
vzdelávania je aj to, že integ-
rovaných žiakov od ostatného 
kolektívu neizolujeme, ale sa 
v spolupráci s asistentmi učiteľa 
usilujeme o ich prirodzenú in-
tegráciu do bežnej triedy. mno-
hí žiaci s rôznymi problémami 
tak dostávajú lepšiu šancu pl-
nohodnotne sa vzdelávať bez 
akýchkoľvek prekážok. navyše, 
učiteľ sa v triede môže intenzív-
nejšie venovať aj talentovaným 
žiakom, čo pri rôznorodosti 
a početnosti triedy nie je vždy 
naplno možné. pedagogický 
asistent sa tak stáva skvelým 
pomocníkom, ktorý sa svojím 
zameraním podieľa na utváraní 
rovností príležitostí vo výchove 
a vzdelávaní – čím napomáha 
či už priamo alebo nepriamo 
všetkým skupinám žiakom. 
popri vyučovacej činnosti pro-
jekt ovplyvňuje aj mimoškolskú 
činnosť v školskom klube detí, 
krúžkovú prácu či kultúrno-
vzdelávaciu oblasť. Zapojení žia-
ci sa tak významnejšie zapájajú 
a aktivizujú aj do života školskej 
a miestnej komunity. Projekt je 
tak skvelým príkladom zvyšo-
vania úspechu a zbližovania 
všetkých detí školy v duchu 
harmonickej rodiny. Výsled-
kom projektovej činnosti by 
mal byť sebavedomejší, aktív-
nejší a motivovanejší žiak.

Róbert Borbély, koordinátor 
projektovej činnosti školy

Školský karneval

Fašiangy – obdobie plné veselosti!
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Stromy rastú do 
neba, 
Ivona Gallová

výnimočný debu-
tový román sloven-
skej autorky prináša 
dojímavý príbeh plný 
drám, nešťastia, zúfalstva, nenávisti, 
ale aj lásky a radosti. príbeh hlboko 
ľudský, akoby ho napísal sám život. 
prostredníctvom pohnutých osu-
dov hlavného hrdinu autorka zachy-
táva sto rokov života na Slovensku 
od roku 1912 až po súčasnosť. mi-
lan kasanický prežil chudobné, no 
krásne detstvo na Liptove u starých 
rodičov. napriek tomu, že v mlados-
ti zažil veľa príkoria a duševných 
i telesných útrap, ostal dobrým, lás-
kavým človekom, vždy ochotným 
pomáhať druhým. keď po tridsia-
tich rokoch strávených v cudzine 
prichádza na Slovensko, návratom 
na známe miesta sa snaží vyrovnať 
s ťaživou minulosťou.

Ako som vozil Nórov, 
Ondrej Sokol

voziť nórov v mHD nie je len tak! 

Jednak je tam oveľa 
väčšia zima ako na 
Slovensku a podľa 
ondrejovho písania 
aj oveľa väčšia sran-
da. ale to môže byť aj 
jeho štýlom. možno 
keby opisoval vyšívanie v Zimba-
bwe, tiež by vám to prišlo ako zá-
videniahodná činnosť. prvý záblesk 
lúčov slávy ondreja zasiahol, keď na 
portáli Dailymale.sk vyšiel jeho de-
butový článok a internet vybuchol. 
okamžite sa katapultoval medzi naj-
obľúbenejších autorov a s každým 
ďalším príspevkom narastal tlak, aby 
texty vydal knižne. tak sa aj stalo. ak 
očakávate, že sa dozviete pikošky 
z geografických a demografických 
rozdielov a nórskych zvyklostí, máte 
čiastočne pravdu. akurát, že ich ne-
musíte postrehnúť, pretože sa bu-
dete práve smiať na jeho neopako-
vateľných, trefných prirovnaniach. 
ondrej Sokol sa narodil v roku 1980 
v katastri mesta trenčín. mal snahu 
vyštudovať prekladateľstvo a tl-
močníctvo, ale po zrušení fakulty sa 
napokon rozhodol splniť si detský 

sen a začal jazdiť pre Dopravný pod-
nik bratislava. odtiaľ to už nabralo 
rýchly spád - po štyroch mesiacoch 
odišiel do nórska. má prácu vonku, 
posediačky, s pekným výhľadom a, 
ako sám vraví, je to práca rozmanitá, 
každý deň ho nasrdí niečo nové.

Romanovovci 
(1613 - 1918), 
Simon Sebag 
Montefiore

príbeh romano-
vovcov bol zobra-
zený v mnohých 
publikáciách, no nikdy nie v takej 
pôsobivej kombinácii literárneho 
nadania, rozprávačského umenia, 
dôkladného výskumu a psycholo-
gického pohľadu. romanovovci ob-
sahujú všetko od vojny a diplomacie 
po zriaďovanie inštitúcií a snovanie 
dvorných intríg, no príbeh oživujú 
predovšetkým portréty dvadsiatich 
ruských panovníkov a opis života 
na cárskom dvore. Za tri storočia ro-
manovovci priviedli na svet titanov 
aj tyranov, viedli dobyvačné vojny 
a uzatvárali mier. autor zazname-

náva životy cárov a cárovien do de-
likátnych podrobností v dokonalej, 
občas až iskrivej próze. Jeho dielo 
je cenné najmä v tom, že spojil dô-
kladnú znalosť ruských dejín s roz-
právačským majstrovstvom.

15-roční, Zuzana 
Štelbaská

aké je to byť pät-
násťročným? Skúšať, 
čo všetko je dovole-
né? Žiť vo vlastnom 
svete a ostatné ne-
riešiť? a čo ak všetci len hľadáme 
pochopenie a blízkosť niekoho 
druhého? 15-roční uzatvárajú po-
viedkovú trilógiu talentovanej slo-
venskej autorky a prostredníctvom 
piatich pútavých príbehov umož-
ňujú nahliadnuť do komplikovanej 
reality mladých, blúdiacich kdesi 
medzi svetom detí a svetom do-
spelých. prezrádzajú, čím všetkým 
musíme prejsť, kým si tu nájdeme 
svoje miesto…

všetky uvedené knihy si môžete 
vypožičať v mestskej knižnici Sliač.

Monika Fáziková

Jedným z najvýznamnejších 
prejavom duchovného života 
každého národa je uchová-
vanie a prezentácia ľudovej 
kultúry. Najvýznamnejšie 
miesto v ľudových tradíciách 
mali isto ľudové piesne. Vzni-
kali od najstarších čias a pri 
rôznych príležitostiach. Spájala 
sa v nich radosť, smútok, láska 
i poézia. Piesne boli vždy výpo-
veďou doby. Ľudia si piesňou 
pomáhali pri ťažkej práci, skrý-
vali do nej starosti, ale i radosti 
a túžby, ktoré denne prežívali.

So zámerom postupne zmapo-
vať a oživovať folklórne tradície, 
piesne a tance Horného pohronia, 
čo sú okolité obce banskej bystrice 
(Horné pršany, Selce, šalková, ba-
dín, kalište, baláže) vzniklo v Sliači 
9.júna 2017 Folklórne združenie 

Pohronec založené štyrmi zanie-
tenými folkloristkami - bývalými 
členkami folklórnej skupiny Javory 
a Liesky z badína. Združenie je or-
ganizačnou súčasťou mestského 
kultúrneho strediska Sliač.

prvé vystúpenie sa uskutočnilo 
na podujatí Sliačske jesenné chu-
ťovky s folklórom 2017. v súčas-
nosti tvorí členskú základňu 18 

stálych členov. vystupujú nielen 
na podujatiach mesta Sliač, ale 
aj na podujatiach v rámci regió-
nu - čepčenie nevesty v Selciach, 
najkrajšie chvíle s mojimi starými 
rodičmi, oslava životného jubilea 
na Strážach, prijatie jubilantov 
mesta Sliač, vianočný program 
pre Jednotu dôchodcov i pre Dom 
seniorov Sliač, Sliačske fašiangy. 

peknou prezentáciou mesta bola 
aj účasť fZ pohronec na Dolnian-
skom folklórnom plese v príbel-
ciach, kde boli hosťom programu. 
Za krátky čas svojej existencie už 
majú za sebou viacero vystúpení, 
ktorými fZ reprezentovalo mesto. 
vo svojej činnosti chcú folkloristi 
napredovať - ich ďalšou aktivitou 
je účasť na Regionálnej prehliad-
ke folklórnych skupín v brezne 24. 
marca tohto roku. Sliačania ich 
majú možnosť uvidieť a zaspievať 
si spolu s nimi na miestnom podu-
jatí Stavanie mája 28. apríla 2018.

Umeleckou vedúcou a dušou 
celého združenia je Janka ková-
čiková. Združila okolo seba za-
nietených folkloristov, ktorí chcú 
nám všetkým spríjemniť kultúrne 
podujatia a pomôcť zachovávať 
tradície v meste Sliač. Text a foto: 

Renata Šeniglová, riaditeľka MsKS

Folklórne združenie POHRONEC

Knižné tipy mestskej knižnice
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význam a pochopenie dôleži-
tých historických udalostí a činov 
sa nerodí len v bežných školských 
podmienkach, ale aj priamym po-
znávaním na pamätných miestach 
a v prítomnosti živých pamätní-
kov. aj naša Zš a. Sládkoviča Sliač 
si začala v tomto roku dôstojne 
pripomínať sériu významných 
výročí v dejinách (nielen) našej 
vlasti. najmä oslavu 100. výročia 
vzniku čSr a zároveň konca prvej 
svetovej vojny. v rámci predmetu 
projektové učenie mapovali žiaci 
pamätníky na území nášho mesta. 
Zvlášť ich zaujal pomník padlým 
v 1. svetovej vojne pri križovatke 
Ulice Snp a Ulice štefana Záhor-
ského. ako sa im podarilo zistiť, 
je jedinečný tým, že je venovaný 
našim hrdinským občanom. od-
halený bol 7. júna 1936. viac 
ako 80-ročný pomník pozostá-
va z betónového základu, troch 
kubusov, na ktorých je osadený 
vlastný blok s reliéfom voja-

ka, ukončený delovým granátom. 
Do tvrdého mramoru je vyrytých 
30 mien padlých civilných obetí 
v 1. svetovej vojne. 
autorom pamätníka je sochár 
a kamenár karol fridrich Horn 
z banskej bystrice. pomník stál 
v tej dobe 24 000 korún a svojím 

textom pripomína padlých 

hrdinov v období rokov 1914 – 
1918. Je výstižným symbolom 
najmä pre mladú generáciu, aby 
sa nielen spomínalo, ale aj pripo-
mínalo a varovalo, kam až môže 
človek vo svojej túžbe po moci 
zájsť a koľko tým bolesti, najmä 
nevinným, môže spôsobiť. 

Róbert Borbély, kronikár mesta 

Jedinečný sliačsky pomník

Výzva pre občanov k podpore 
projektu

projekt Loď v našej záhrade spl-
nil podmienky zaradenia do hlaso-
vania o finančný grant vyhlásený 
raiffeisen bankou. Grant je zamera-
ný na zveľadenie prírodného a so-
ciálneho prostredia, ale k podpore 
musí vo verejnom hlasovaní náš 
projekt získať najviac hlasov. pro-
jektom chcú autori a dobrovoľníci 
pokračovať v rozvoji mesta Sliač 
inovovaním novovytvoreného od-
dychového priestoru pre rodiny 
s deťmi, ako i všetkých obyvateľov, 
či návštevníkov mesta Sliač. 

našou túžbou je rozvinúť jeho 
využitie zameraním sa na cieľovú 
skupinu najmenších detí a záro-
veň vytvoriť originálne, jedinečné 
a kreatívne miesto pre deti. Samo-
zrejmosťou je zabezpečenie po-
trebných ochranných a bezpeč-
nostných prvkov, ktoré súčasný 
priestor zároveň oživia a vdýchnu 
mu potrebnú veselosť a hravosť. 
preto prosím, podporte hlasova-
ním náš sliačsky projekt. Hlasovať 
môže každá osoba staršia ako 18 
rokov prostredníctvom online for-
mulára na stránke www.gestopre-
mesto.sk do konca marca 2018.

Marián Zaťko

Loď v našej záhrade

Spomíname:
bíreš onDreJ 33 ročný
bíreš martIn 30 ročný
bIeDermann paveL 19 ročný
čIampor onDreJ 27 ročný
čIampor onDreJ 22 ročný
DvorSký JÁn 44 ročný
DvorSký JÁn ŽIvora 19 ročný
DvorSký JÁn 28 ročný
CHovanIeC JUraJ 28 ročný
kapIaš onDreJ 35 ročný
korenek paveL 26 ročný
LeGW onDreJ 24 ročný
LIetava onDreJ 19 ročný
LovÁnyL emIL 35 ročný
LUkÁčIk ľUDovít 18 ročný
matÚška JÁn 30 ročný
matÚška paveL 21 ročný
mIHÁL paveL 20 ročný
mIHÁL onDreJ 29 ročný
mIHÁL paveL StUpeŇ 20 ročný
mIkIta onDreJ 19 ročný
mokoš paveL 20 ročný
poCHyLa ľUDovít 19 ročný
šImo JUraJ 26 ročný
voDoLan JoZef 23 ročný
vrbICký Jan 20 ročný
ZatUreCký paveL 28 ročný
ŽÚbor JÁn 33 ročný
ŽÚbor JUraJ 33 ročný
ŽÚbor paveL 20 ročný
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týždeň slovenských knižníc 
je celoslovenské podujatie, do 
ktorého sa už tradične zapojila aj 
mestská knižnica Sliač. pripravili 
sme množstvo podujatí pre deti 
a mládež, pomocou ktorých sa 
snažíme zvýšiť záujem o knihy 
a čítanie. tento rok podarilo získať 
finančnú dotáciu z Fondu na pod-
poru umenia na podujatia rôzne-
ho charakteru. 

počas týždňa slovenských kniž-
níc, vďaka tejto podpore, bolo 
umožnené znovu uskutočniť 
a zvýšiť kvalitu mnohých podu-
jatí. medzi ne nepochybne patria 
aj Súťaž o najkrajšiu záložku, Súťaž 
v prednese poézie a prózy pre prvý 
stupeň Zš a Voľba kráľa detských 
čitateľov. ten tento rok nebol sám, 
ocenené boli až tri najaktívnejšie 
čitateľky – margarétka Homolová, 
alžbetka Jarotová a bianka mi-
chalcová.

Spisovateľka Gabika futová 
navštívila knižnicu už tretí raz. ako 

najčítanejšia slovenská autorka 
kníh pre deti zaujala nielen žiakov 
druhého ročníka Zš a. Sládkoviča 
v Sliači, ale tiež siedmakov, ktorí sa 
dozvedeli o jej knihách pre staršie 
ročníky (poškoláci, Zmätené dvo-
jičky zo slepej uličky...), ale záro-
veň si zaspomínali na svoje detské 

časy strávené pri jej knihách. Ga-
bika futová strávila v knižnici celé 
dopoludnie pri troch samostat-
ných besedách.

veľmi zaujímavou bola aj inte-
raktívna prednáška pre piatakov 
Zš s názvom Ako sa predávali 
knihy v minulosti. mgr. Lýdia Janá-

ková, phD. žiakom priblížila život 
mateja Hrebendu, významného 
slovenského národného buditeľa, 
ľudového spisovateľa a šíriteľa slo-
venskej a českej literatúry.

v dňoch 23. a 24. marca sa usku-
toční tradičné medzinárodné pod-
ujatie Noc s Andersenom pre tretí 
ročník Zš, ktoré má deťom ukázať, 
že čítanie je veľké dobrodružstvo. 
projekt spojený s menom slávne-
ho dánskeho rozprávkara Hansa 
Christiana andersena funguje už 
od roku 2000 a zapája sa do neho 
viac ako stovka knižníc. pozitív-
nym faktorom je, že počet zapoje-
ných miest i detí sa každým rokom 
zvyšuje. počas večera a noci, ktoré 
deti strávia v knižnici sa čítanie, 
kreativita a hravosť spojí s dob-
rodružným pátraním a hľadaním 
indícii. všetky podujatia z verej-
ných zdrojov podporil a hlavným 
partnerom projektu je fond na 
podporu umenia.

Monika Fáziková, MK 

K O m u N i t N Ý  ž i V O t

„V umení je najdôležitejšie byť 
iný, nie najlepší“.

Paul Cézanné

v tomto školskom roku sa žiaci 
Zš a. Sládkoviča Sliač úspešne zú-
častnili viacerých výtvarných sú-
ťaží. vo februári a v marci sa zapo-
jili do celoslovenského výtvarno 
– edukačného projektu Od stromu 
k zošitu, ktorý organizuje štátny 
podnik LeSy Sr. téma výtvarnej 
súťaže Každý deň je deň Zeme 
otvorila žiakom priestor na výtvar-
né uvažovanie o prírode, o vzťahu 
človeka k nej a o jej ochrane v rôz-
nych oblastiach života. myšlienky, 
fantáziu, predstavivosť a výtvarné 
zručnosti uplatnili malí autori v sú-
ťaži Vesmír očami detí. rozmýšľali 

o tom, aký je vesmír úžasný. vy-
užili svoje poznatky z geografie 

a fyziky o galaxiách, hmlovinách, 
planétach, ich mesiacoch a vyjad-

rili to formou hodnotných výtvar-
ných prác. Jarmila Fedorová, učiteľka

Výchova umením

Spolupráca s Fondom na podporu umenia

Nikola Kosturjaková, VII.A

Viktéria Kokolusová, VIII.B Hana Garguláková, VII.A

Bohuš Kováč, VII.C
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Vstupné 8,- €
Predpredaj vstupeniek :  Mestské kultúrne stredisko Sliač Kúpeľná 11,
Informačné  centrum Zvolen, Turisticko- informačné centrum Sliač.
Informácie : msks.sliac@gmail.com, 0907838813; 0455442202 ( prac. deň )

Mesto Sliač ako účastník do-
hôd uzatvorených medzi Úra-
dom práce, sociálnych vecí 
a rodiny vo Zvolene zabezpe-
čovalo v roku 2017 organi-
zovanie aktivačných prác 
formou menších obecných 
služieb v rámci aktivačnej 
činnosti uchádzača o zamest-
nanie v zmysle platnej do-
hody v danom kalendárnom 
období. 

aktivačnú činnosť v meste 
vykonávalo maximálne 10 uchá-
dzačov o zamestnanie (občania 
mesta Sliač) vedených v eviden-
cii Úradu práce Zvolen. výkon 
činností sa uskutočňoval v roz-
sahu 32 alebo 64 hodín mesač-
ne. Cieľom aktivačnej činnosti je 
získanie vedomostí, odborných 
zručností, praktických skúseností 
a pracovných návykov, ktoré majú 
uchádzačovi o zamestnanie zlep-

šiť podmienky uplatnenia sa na 
trhu práce. občania vykonávali 
čistenie verejných priestranstiev, 
odhadzovanie snehu, roznášanie 
mestských noviniek, rôzne výko-
pové práce. 

od 1. novembra 2017 do 31. ja-
nuára 2018 mesto Sliač zabezpe-
čilo v rámci národného projektu 
Absolventská prax štartuje zamest-
nanie vykonávanie absolventskej 
praxe absolventa školy vedené-
ho v evidencii uchádzačov o za-
mestnanie. Účelom absolvent-
skej praxe je získanie odborných 
zručností a praktických skúseností 
u zamestnávateľa, ktoré zodpo-
vedajú dosiahnutému stupňu 
vzdelania absolventa školy. absol-
ventka pracovala na oddeleniach 
mestského úradu Sliač, kde sa 
oboznámila s príslušnou agendou 
oddelenia.

Michaela Mašurová, sociálny 
a ponikateľský úsek MsÚ

Menšie obecné služby
mesta Sliač

Som len žiakom základnej ško-
ly, ale do pamäti sa mi určite 
natrvalo vryje zážitok, ktorý 
je spojený s mojou športovou 
činnosťou. Hrávam odmalička 
bedminton, ale nikdy som si 
nepomyslel, že práve tento 
šport ma privedie do krajiny 
a mesta, o ktorom som veľa 
toho nevedel, do vzdialenej 
Kazane v Rusku 

Začalo sa to všetko jedným e- 
mailom, ktorý mi raz večer pre-
čítal môj otec: ,,S radosťou vám 
oznamujeme, že váš syn bol no-
minovaný na majstrovstvá európy 
v bedmintone do kazane“. bol som 
prekvapený a zároveň potešený. 
v noci som poriadne od veľkej ra-
dosti a očakávania niečoho nové-
ho nezažmúril ani oko. Začal som 
s väčšou chuťou trénovať a opra-
vovať si známky v škole, aby môj 
odchod nebol ničím ohrozený...

Hurá! konečne nastal ten oča-
kávaný deň. Cesta bola dlhá a ná-
ročná. odlietali sme z viedne, kde 
sme nasadli do obrovského lie-
tadla. keďže bola noc, hneď sme 
všetci zaspali. prebudili sme až 
sa v moskve. Letisko bolo veľké 
s množstvom lietadiel. niečo také 
som ešte v živote nevidel. vítala 
nás nádherná vstupná hala a v nej 
samé obchody... tovaru v nich 
bolo od výmyslu sveta! na letis-
ku v moskve sme prestupovali do 

menšieho lietadla, ktoré bolo plne 
obsadené a smerovalo do kazane. 
Letisko v kazani v ničom nezaostá-
valo za letiskom v moskve. Horko - 
ťažko sme sa vymotali z davu. mali 
sme šťastie, že tréner sa vedel do-
hovoriť po rusky. keď mu to nešlo, 
občas sme sa všetci z jeho ruštiny 
trošku aj smiali. vonku bola veľ-
mi veľká zima, ale do hotela sme 
prišli pomerne rýchlo, pretože 
hotel aj športová hala neboli ďa-
leko od letiska. poriadne unavení 
sme padli do postelí a spali sme 
až do druhého dňa. ráno sme išli 
do športovej haly a tam nás čaka-
lo ďalšie prekvapenie. ohromila 

nás obrovská športová hala, kde 
už prebiehali zápasy dospelých. 
Chvíľku sme sa pozerali, a potom 
prišiel rad aj na nás. Slovensko 
sme v kazani reprezentovali dvaja 
chlapci a dve dievčatá. v takomto 
zložení tam boli najlepší hráči aj 
z ostatných európskych krajín. 
Hoci sme sa všetci veľmi snažili, 
na medailové umiestnenie sme 
nedosiahli. boli sme trošku aj skla-
maní, ale získali sme veľa nových 
skúseností a priateľov. veľmi dob-
re sme si rozumeli najmä s čech-
mi. Z hotela bol pekný výhľad na 
mesto. tešil som sa na ďalší deň, 
kedy sme vyrazili na jeho obhliad-

ku. kazaň je veľmi veľké a krásne 
mesto. Zdalo sa mi, ako keby som 
cestoval v čase do minulosti. ob-
divovali sme kazanský kremeľ, 
ktorý je celý z bieleho kameňa, 
petropavlovskú katedrálu, kazan-
skú univerzitu, ktorá je jedna z naj-
väčších v rusku, a mnoho iných aj 
moderných stavieb. v centre je 
veľká pešia zóna s množstvom ob-
chodov s kvalitným a aj drahým 
tovarom. keď som uvidel rieku 
volgu, zdalo mi, ako keby som stál 
na brehu mora. 

posledný deň sme boli v špor-
tovej hale, kde sme sledovali fi-
nálové zápasy dospelých. všetci 
sme túžili vidieť najmä olympijskú 
víťazku – španielku Carolinu ma-
rin, ale aj iných hráčov svetového 
formátu. ráno sme rýchlo utekali 
do haly obsadiť si čo najlepšie 
miesta, pretože v hale bolo vždy 
veľa divákov. videli sme všetkých 
reprezentantov, ako hrali aj ako sa 
pred zápasom rozcvičovali.

večer sme dorazili do hotela. 
opúšťali sme toto krásne mesto 
smerom na letisko a domov. po 
dlhom lete sme sa vracali unavení, 
ale s množstvom zážitkov, ktoré 
som doma vyrozprával mame. 
boli prázdniny a mohol som celý 
týždeň oddychovať. keby som 
však mal ešte raz možnosť, určite 
by som sa do tejto zaujímavej pre-
ďalekej krajiny vrátil.

Simeon Suchý, VIII.A

Môj najkrajší zážitok
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Mesto Sliač v roku 2015 
zriadilo skúšobnú prevádzku 
mestskej autobusovej linky na 
trase ul. Družstevná – Vojen-
ská poliklinika a späť. Nakoľko 
sa prevádzka osvedčila a oby-
vatelia ju aktívne využívajú, 
mesto pokračuje v prevádzko-

vaní tejto autobusovej linky až 
do súčasnosti. Pre porovnanie 
uvádzame tabuľku s počtom 
cestujúcich za jednotlivé me-
siace a roky jej fungovania. 

Z tabuľky je zrejmé, že počet ces-
tujúcich využívajúcich mestskú lin-

ku každoročne stúpa. mesto Sliač 
bude naďalej poskytovať túto služ-
bu svojim obyvateľom a to v záuj-
me starostlivosti o všestranný roz-

voj svojho územia a preukázanej 
potreby jeho obyvateľov.

Izabela Chudíková, vedúca 
ekonomického oddelenia

Prevádzka autobusovej linky zriadenej mestom Sliač

Odchod Zastávka Príchod
7:00, 8:30, 10:30 ul. Družstevná č.18 8:20, 9:50, 11:20
7:01, 8:31, 10:31 ul. Jarná č.10 8:19, 9:49, 11:19
7:02, 8:32 10:32 Hospodárska budova - zastávka paD 8:18, 9:48, 11:18
7:04, 8:34, 10:34 ul. pod kozákom č.5 8:16, 9:46, 11:16
7:05, 8:35, 10:35 ul. Gorkého č.18 8:15, 9:45, 11:15
7:07 8:37, 10:37 Železničná stanica - zastávka paD 8:13, 9:43, 11:13
7:08, 8:38, 10:38 Železničné priecestie – zastávka paD 8:12, 9:42, 11:12
7:09, 8:39, 10:39 Základná umelecká škola – zast. paD 8:11, 9:41, 11:11
7:10, 8:40, 10:40 ul. š. Záhorského – zastávka paD 8:10, 9:40, 11:10
7:11, 8:41, 10:41 ul. mDŽ č.10 8:09, 9:39, 11:09
7:12, 8:42, 10:42 ul. 1. mája č.22 8:08, 9:38, 11:08
7:13, 8:43, 10:43 Zdravotné stredisko – zastávka paD 8:07, 9:37, 11:07
7:14, 8:44, 10:44 ul. Hájnická č.6 8:06, 9:36, 11:06
7:15, 8:45, 10:45 ul. Zvolenská č.20 8:05, 9:35, 11:05
7:16, 8:46, 10:46 ul. štúrova č.31 8:04, 9:34, 11:04
7:17, 8:47, 10:47 ul. fučíkova č.1 8:03, 9:33, 11:03
7:20, 8:50, 10:50 Vojenská poliklinika 8:00, 9:30, 11:00

Cestovný poriadok sliačskej dopravy

Prehľad cestujúcich sliačskou mestskou autobusovou linkou v rokoch 2015-2017

rok mesiac počet 
cestujúcich rok mesiac počet 

cestujúcich rok mesiac počet 
cestujúcich

2016 január 291 2017 január 399
2016 február 322 2017 február 458
2016 marec 298 2017 marec 501
2016 apríl 373 2017 apríl 469
2016 máj 417 2017 máj 486
2016 jún 482 2017 jún 411

2015 júl 153 2016 júl 287 2017 júl 397
2015 august 224 2016 august 318 2017 august 400
2015 september 237 2016 september 316 2017 september 357
2015 október 270 2016 október 367 2017 október 454
2015 november 266 2016 november 429 2017 november 421
2015 december 270 2016 december 354 2017 december 439
spolu za rok 2015: 1420 spolu za rok 2016: 4254 spolu za rok 2017: 5192

Premáva iba v pracovných dňoch Vysvetlivka: paD – prímestská autobusová doprava
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Aktuálne investí-
cie Mesta Sliač
Päťtisícové kúpeľné 
mestečko Sliač, ktoré na 
budúci rok oslávi 50 rokov 
od udelenia štatútu mesta, 
sa aj napriek dlhoročnému 
úpadku kúpeľov, šíriacich 
voľakedy slávu aj samosprá-
ve, snaží preniesť kedysi 
pulzujúci spoločenský život 
do svojich pôvodných častí 
– Hájnik a Rybár. 

v uplynulých rokoch sa mes-
tu podarilo pri obchodnom 
dome a dome služieb v rybá-
roch vytvoriť malé námestie, 
kde sa sústreďuje značná časť 
kultúrnych aktivít. mesto však 
nerozvíja len svoje centrum. 
minulý rok napríklad veľkú časť 
peňazí z rozpočtu nasmerovalo 
do zlepšenia kvality života oby-
vateľov v odľahlejších častiach 
svojho rozľahlého katastra. 

„V časti Sampor ľudí už dlhší 
čas trápila hygienicky nevyho-
vujúca voda, ktorá sa dostávala 
do vodovodu z vodojemu najmä 
po výdatnejších dažďoch,“ po-
vedal primátor Daniel Dunčko. 
vodu znehodnocovali exkre-
menty chovných zvierat, ktoré 
sa dlhodobo pasú na okolitých 
lúkach. mesto preto v lokalite 
zrealizovalo asi 70-metrový vrt 
a z neho priviedlo do vodoje-
mu neškodlivú vodu. odstrá-
nenie tejto environmentálnej 
záťaže ho stálo asi 55-tisíc eur.

Ďalšou investíciou, ktorá 
zlepšila život obyvateľom žijú-
cim na kraji katastra, bolo vybu-
dovanie miestnej komunikácie 
v časti, ktorá sa už dotýka obce 
kováčová. na asi 265-metrový 
úsek cesty samospráva vyna-
ložila 176-tisíc eur. postavili aj 
niektoré chodníky na uliciach 
čSa a kúpeľnej a mesto spev-
nilo plochu medzi základnou 
školou a školskou jedálňou. to 
všetko za asi 45-tisíc eur.

navyše, na nový územný plán 
zóny vynaložili 16-tisíc eur. Sliač 
sa podľa primátora chce aj naďa-
lej rozvíjať. od udelenia štatútu 
mesta v roku 1969 sa sídlo čo 
do počtu obyvateľov zväčšilo asi 
o tretinu. Dnes je asi najlukratív-
nejším miestom na bývanie me-
dzi banskou bystrickou a Zvole-
nom. na to, aby sa mohlo ešte 
ďalej rozširovať, je priestor najmä 
v individuálnej bytovej výstavbe. 
projekt Ibv Juh je rozdelený na 
52 stavebných parciel, na devia-
tich už stoja nové domy.

Jozef Poliach TASR

Úspech obvykle sprevádza 
tých, ktorí majú chuť do 
niečoho sa pustiť, a nie 
tých, ktorí o všetkom dlho 
uvažujú a váhajú. 

Herodotos

vždy cítim úprimnú hrdosť, keď 
sa obyvateľom nášho mesta darí. 
veď to poznáte, radosti je jedno, 
či sú to úspechy vo vzdelávaní, 
v reprezentácii školy, rodiny či 
mesta. Zaujímavé sú aj úspechy 
v práci; ja najčastejšie stretávam 
láskavých, pokorných a tvori-
vých Sliačanov z oblasti športu 
a umenia. Zaujímaví mi pripada-
jú aj tí, ktorí rozvíjajú tie záľuby 
a koníčky, v ktorých nachádzajú 
potešenie a radosť pre seba i dru-
hých. možno by sme si mali – aj 
my ostatní - plánovať dni tak, aby 
sme zažívali čo najviac drobného, 
tichého šťastia a mali by sme sa 

„hrnúť“ za aktivitami, ktoré nám 
prinášajú uspokojenie a radosť. 
Zdá sa, že je potrebné vydeliť 
im čas v každodennom zhone 
života. pre niektorých to môže 
znamenať viac záhradkárčenia, 
viac chutného pečenia, viac sta-
rostlivosti o opustené zvieratá; 
pre iných to môže znamenať, že 
si nájdu čas na dobrých priate-
ľov, na podvečernú prechádzku 
s rodinou, čas na pomoc deťom, 
slabším, menej šťastným... alebo 
len – tak zavolajú priateľom ale-
bo rodičom, pozvú susedov na 
návštevu, prečítajú si dobrú kni-
hu, zoberú rodinu na spoločný 
cyklovýlet či na turistiku v okolí 
kúpeľov. 

Ďalší nadšenci sa často stre-
távajú pri rôznych športových 
aktivitách. Chlapci z nohejbalo-
vého klubu sú príkladom dobre 
stráveného voľného času. posil-

ňujú si zdravie pohybovými ak-
tivitami, podporujú kamarátstvo 
a zároveň sa tešia zo spoločných 
úspechov. nohejbalové družstvo 
v zložení matúš Davin, Jozef pani-
ca a martin Sorokáč sa umiestnil 
na prvom mieste nohejbalové-
ho turnaja trojíc, ktorý sa usku-
točnil 17. februára 2018 v Dob-
rej nive, keď vo finále porazil 
ružomberok a (8:11, 11:6, 11:5). 
Zároveň medzi vyhlásenými TOP 
hráčmi turnaja bol aj Sliačan ma-
túš Davin.

v sobotu 3. marca sa uskutočni-
lo posledné kolo Zimnej nohej-
balovej ligy 2017/2018 v Dobrej 
nive, kde nohejbalový klub Sliač 
v zložení m. Davin, J. panica, m. 
Sorokáč a r. Zatkovský porazil 
všetkých troch súperov a tým 
obhájil prvé miesto tretíkrát za 
sebou. blahoželáme!

Ľuboslava Bieliková

Nohejbalový klub

Vážení spoluobčania, mesto 
Sliač vám v rámci skvalitnenia 
zberu separo-
vaného odpa-
du ponúka mož-
nosť zakúpenia 
120-litrovej žltej 
nádoby na plasty 
za zvýhodnenú 
cenu 22 € s DpH 
(50 % zľava). 

Z á u j e m c o v i a 
sa môžu prihlá-
siť na tel. čísle 
0910958471 
do 31. marca 
2018.

Kalendár na odvoz separova-
ného odpadu a harmonogram 

zberu odpadu v roku 2018  
si môžete pozrieť a stiah-
nuť na webovom sídle 
mesta Sliač. mesto upo-

zorňuje občanov, že zber 
konárov v rodinných do-
moch bude v roku 2018 
realizovaný len v dvoch ter-
mínoch 27. apríla a 30. ok-
tóbra. mimo týchto dvoch 
termínov môžete celoroč-
ne konáre odvážať do mest-
skej kompostárne v areáli 

hospodárskeho dvora ul. 
čSa č. 963.

MESTSKÉ
KULTÚRNE
STREDISKO SLIAČ
Vás pozýva na 

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE 
26.3.2018 o 16.00 hod. 
•  KOŠÍKY NA VAJÍČKO Z PE-

DiGu 
•  ZDOBENIE VEĽKONOČNÝCH 

VAJÍČOK 

Zasadacia miestnosť mestské-
ho kultúrneho strediska Sliač 
vstupné 3,- €.

Zber separovaného odpadu
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Štatistické údaje z matriky mesta
Celkový počet sobášov 
za rok 2017  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 sobášov
z toho cirkevných . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 sobášov
z toho civilných . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 sobášov
Pozn. Už vlani sme pri štatistike sobášov uvádzali, že za posledných 22 
rokov bolo v roku 2016 najviac sobášov. V roku 2017 je toto evidenčné 
číslo vyššie (o 1 sobáš).

Miroslava Klimová, matrikárka

v marcovom Klube komunitnej 
politiky RTVS odzneli konkrétne 
návrhy spolupráce Letiska Sliač, 
a.s. a zástupcov banskobystric-
kého samosprávneho kraja. po-
tenciál pre rozvoj cestovného 
ruchu v našom kraji je obrovský. 
konkurencieschopnosť krajov 
je však podmienená vyhovujú-
cou dopravnou dostupnosťou. 
pán Lunther (bbSk) sa zameral 
na hodnotenie možností i nedo-
statkov v oblasti dopravnej in-
fraštruktúry kraja (diaľnice, cesty 
1. triedy, železničná sieť, letecká 
doprava), jej význam pre rozvoj 
turistického ruchu a možnú ná-
slednú stúpajúcu zamestnanosť 
v oblasti služieb.

Hlavné poslanie letiska vo vzťa-
hu k regiónu vidí výkonný riaditeľ 
roland Schaller najmä v rozvoji 
ekonomiky, turistiky, kúpeľníctva. 
vlaňajší rok hodnotil ako úspeš-
ný. bol to rok, v ktorom prepravili 
zhruba 35 000 cestujúcich (o 55% 
viac ako v predchádzajúcom roku), 
narástol aj počet charterových le-
tov. pre dovolenkárov je dobrou 
správou, že sa v tomto roku rozši-
rujú dovolenkové prímorské des-
tinácie. antalyu v turecku, burgas 
v bulharsku, Hurghadu v egypte 
a Heraklion na gréckom ostrove 
kréta už cestujúci poznajú. v let-
nej sezóne by k nim malo pribud-
núť letisko v Catanii (Sicília) a char-
terové lety do tureckého bodrunu 
a na grécky ostrov korfu.

Letisko Sliač je okrem charte-
rových letov využívané predo-
všetkým na športové letectvo (vý-
cviky nových pilotov), vojenské 
lety, nákladnú dopravu, nepravi-
delné lety – privátne lety kategórie 
biznis Jety (vlani ich bolo takmer 
500), ale i na záchrannú službu. 
v spolupráci s fakultnou nemoc-

nicou f.D. roosevelta v banskej 
bystrici letisko spolupracuje na 
rýchlej a operatívnej preprave 
ľudských transplantátov z celej 
európy (transplantačný program) 
a preprave lekárskych tímov. 
v tomto roku letisko investuje do 
rozšírenia parkovacích miest, zvy-
šuje rýchlosť internetu vo svojich 
priestoroch a zámerom je vybu-
dovať rýchlonabíjaciu stanicu pre 
elektromobily.

okrem dopravných pozitív pri-
náša činnosť letiska súčasne i nega-
tívne podmienky pre kvalitu života 
a zdravie obyvateľov. keďže mesto 
Sliač má len minimálny finančný 
benefit z letiskových daní - pozem-
kov a nehnuteľností (väčšia časť sa 
nachádza v katastri obce Sielnica), 
je v záujme nás všetkých vyvolať 
rokovania a realizovať štúdie o zá-
ťažiach. po ich realizácii by možno 
obyvatelia dostávali kompenzácie 
za záťaže hluku, vibrácií, za znečis-
tenie životného prostredia. Sliač je 
predovšetkým kúpeľným mestom 
a investície do liečebných kúpeľov, 
do modernizácie a zamestnanosti 
v nich by pozitívne ovplyvnili roz-
voj celého regiónu.

Text a foto Ľuboslava Bieliková

bol nielen veľmi studený, 
ale zároveň priniesol aj astro-
nomické zaujímavosti. 

faktom je, že vo februári nena-
stal spln. Cyklus medzi rovnaký-
mi fázami (medzi dvoma splnmi) 
meria presne 29 a pol dňa. v ja-
nuári boli splny dva – prvý už 2. 
januára, druhý 31. januára o tretej 
popoludní. tohtoročný február 
mal 28 dní, takže najbližší spln bol 
v noci z 1. na 2. marca. 

a ďalšia zaujímavosť? aj marec 
má dva splny. ten druhý nasta-

ne v posledný marcový deň (31. 
marec 2018). od tohto splnu - po 
prvom jarnom dni - sa počíta aj 
termín veľkonočných sviatkov. 

Rozvoj regiónu Tohtoročný február 


