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národná diaľničná spoločnosť 
vyhlásila dňa 8. mája 2018 verejné 
obstarávanie na dokumentáciu sta-
vebného zámeru a dokumentáciu 
na územné rozhodnutie pre stavbu 
rýchlostná cesta r2 Zvolen západ 
– Zvolen východ v dĺžke cca 10,7 
km. Celková odhadovaná hodnota 
zákazky je 3 039 600 € s DpH. po 
vyhlásení verejného obstarávania 
som bol oslovený novinármi, aby 
som sa k tejto skutočnosti vyjadril 
ako štatutárny zástupca mesta. pre-
tože k tejto téme som sa už niekoľ-
kokrát vyjadroval, ponuku som od-
mietol, napriek tomu som zaslal na 
taSr tlačovú správu v tomto znení:

„Stanovisko mesta Sliač k prob-
lematike R2 ostáva nezmenené, tak 
ako doteraz. K tomuto problému 
sme sa už niekoľkokrát vyjadrova-
li, tak primátor ako aj mesto Sliač. 
Právna kancelária mesta Sliač 
v blízkej dobe podá podnet na Pro-
kuratúru SR, prípadne na Ústavný 
súd SR k zákonnosti postupu pri 
príprave realizácie tejto výstavby.“ 

niekoľko dní po zverejnení tlačo-
vej správy premiér Sr peter pellegri-
ni upozornil, že nebude tolerovať 
správanie sa niektorých samospráv. 
„Mesto Sliač donekonečna spo-
chybňuje trasovanie. Jeden pri-
mátor si vymyslel, že on si to tam 
neželá, celý obchvat má ísť radšej 
estakádami na betónových pilie-
roch cez celý Zvolen, čo je úplne 
nelogické a trikrát také drahé“. 

vláda podľa jeho slov trvá na 
severnom obchvate. takéto vy-
jadrenie podľa môjho názoru nie 
je šťastné, pretože pred začatím 
projektových prác malo byť splne-
ných niekoľko územnoplánovacích 
podmienok a požiadaviek a nDS by 
mala disponovať súhlasnými stano-
viskami niektorých inštitúcii štátnej 
a verejnej správy. mám vedomosť, 
že takéto stanoviska nDS nemá. 
preto v blízkych hodinách budem 
iniciovať stretnutie s premiérom 
petrom pellegrinim so zástupcami 
tohto mesta.

Daniel Dunčko, primátor

R2
v uplynulom školskom roku sa 

naša ZŠ a. sládkoviča sliač za-
pojila do jedinečného projektu 
Záhrada, ktorá učí s finančným 
prispením Centra environmen-
tálnej a etickej výchovy ŽIvICa. 
podarilo sa nám pritiahnuť širšiu 
miestnu komunitu do spoločné-
ho diela, upravili sme za pomerne 
krátky čas rokmi nevyužívaný a za-
nedbaný priestor a obnovili za-
niknutú zeleň a priestor pre život 
drobných živočíchov. Do záhrady 
pribudli rôzne prvky na zážitkové 
učenie, nielen biológie a environ-
mentálnej výchovy, ale napríklad 
aj slovenčiny, geografie, fyziky, 
chémie či matematiky. v mnohých 
žiakoch sme objavili „skryté“ ta-
lenty v manuálnych zručnostiach 
a v enviro-kompetenciách. 

tvorba školskej záhrady – živej 
učebnice rôznorodých predme-
tov však pokračuje aj v tomto 
roku. Učenie v záhrade prináša 
lepšie spojenie učebnej látky s re-

álnym životom, kontakt s príro-
dou, pohyb na čerstvom vzduchu 
a v neposlednom rade aj niektoré 
remeselné i záhradkárske zruč-
nosti. v aktuálnom období sme 
sa zamerali na cieľavedomý zber 
dažďovej vody a jej využitie pri 
zavlažovaní školskej záhrady, pri 
pestovaní vodomilných rastlín, 
či pri výskume rôznych vodných 
prostredí prostredníctvom mo-
derných meračov. Z projektu boli 
zakúpené amfory – zberné sudy 
zachytávajúce vodu z odkvapov 
strechy budovy školy a záhradné-
ho altánku. v rámci aktivity sú žiaci 

vedení k poznaniu hospodárenia 
s prírodnými zdrojmi, modelovo 
pripravovaní na nevyhnutné kli-
matické zmeny. v rámci projektu 
elektroodpad-dopad bola v areáli 
záhrady zriadená aj meteorologic-
ká stanička monitorujúca zmeny 
počasia a ich históriu – doplne-
ná o merač rýchlosti vetra vytla-
čený z 3D tlačiarne z programu 
erasmus+ voda/Water. 

vďaka spolupráci a podpore 
mesta sliač sa v posledných dňoch 
dobudovala dlažba s chodníkom 
v záhradnom altánku, uskutočnili 
terénne úpravy okolia a vystlali sa 
dreviny štiepkou. prostredie altánu 
sa tak skvalitnilo pre účely výučby, 
zrealizovalo sa prvé premietanie 

v záhrade, organizovali stretnutia 
pedagógov a zasadnutia žiackeho 
kolégia Zelenej školy. práve vďaka 
projektu záhrady – kľúčovej akti-
vity nášho Akčného plánu progra-
mu Zelenej školy, ako aj pokročilej 
separácii odpadu v jednotlivých 
triedach, zberu elektroodpadu, 
či obnoveniu cvičnej školskej ku-
chynky a podujatiami zodpoved-
ného stravovania sa bude naša 
škola koncom školského roka 
hrdiť prestížnym titulom Zelená 
škola. Ďakujeme všetkým žiakom, 
zamestnancom, rodičom, priate-
ľom a partnerom školy za pomoc 
a spoluprácu.

Róbert Borbély, 
koordinátor projektovej činnosti 

Živá učebnica má nové stránky
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Finančné
prostriedky pre
futbalové ihrisko

výkonný výbor SfZ 12.3.2018 
na základe odporúčania pracov-
nej skupiny schválil predložený 
projekt mestom Sliač v rámci 
projektu SfZ Podpora rekon-
štrukcie a výstavby futbalovej in-
fraštruktúry vo výške 12 000 €. 
v rámci rekonštrukcie objektu 
zázemia k futbalovému ihrisku 
mesto Sliač z pridelených fi-
nančných prostriedkov zabez-
pečí rekonštrukciu nášľapných 
vrstiev podláh šatní a podláh 
v hygienických priestorov spo-
lu s demontážou a následnou 
montážou nových zariaďova-
cích predmetov v hygienických 
priestorov. Spoluúčasť mesta 
Sliač pri rekonštrukcii zázemia 
k futbalovému ihrisku je cca 
4 000 €. termín realizácie re-
konštrukcie je plánovaný na júl 
a august 2018.

Jozef Žabka, prednosta MsÚ

Oprava strechy
na „Dome služieb“

v mesiacoch jún – júl 2018 dôjde 
k realizácii opravy strechy Domu 
služieb, ktorá je už dlhšiu dobu 
v nevyhovujúcom havarijnom sta-
ve. po zistení skutkového stavu bola 
v apríli vypracovaná dokumentácia 
opravy strechy, ktorá bude pozo-
stávať z odstránenia celej strešnej 
krytiny po betónovú vrstvu stropu, 
demontáže odvetrania kanalizač-
ných stupačiek a dažďových vpustí, 
vybúranie existujúceho oplechova-
nia atiky. Zo strechy budú odstrá-
nené všetky doterajšie zariadenia.
následne bude zrealizovaná nová 
vrstva strešnej krytiny pozostá-
vajúca z položenia parozábrany, 
tepelnej izolácie, hydroizolačnej 
vrstvy, stabilizácie hydroizolačnej 
vrstvy štrkovým zásypom a ďal-
šie súvisiace práce.v máji 2018 sa 
uskutočnil výber zhotoviteľa opra-
vy strechy. výzva bola zaslaná sied-
mim záujemcom, z ktorých ponuky 
zaslali štyria uchádzači. nakoľko 
jeden z nich nesplnil podmienky 
účasti, hodnotené boli tri ponuky, 
z ktorých bol vybraný uchádzač 
podľa hodnotiaceho kritéria (naj-
nižšia cena) 79.336,56 €. Zároveň 
oznamujeme obyvateľom mesta, 
že v čase realizácie opravy strechy 
bude pre potreby zariadenia sta-
veniska uzatvorené parkovisko za 
Domom služieb. 

Jolana Zlatníková, MsÚ Sliač

o zavedenie parkovacieho 
systému v našom meste sa sna-
žíme spolu s architektom mesta, 
stavebným úsekom a niektorými 
poslancami už viac ako šesť rokov. 
vždy sa nájdu jednotlivci alebo 
skupiny, ktorí túto aktivitu mesta 
spochybňujú alebo odmietajú. 
Smutné na tom je fakt, že odmie-
tavý postoj k tomuto problému 
majú aj niektorí poslanci mesta. 
Zavedenie parkovacieho systé-
mu v meste má okrem splnenia 
základnej funkcie, ktorou je vy-
riešenie parkovania v meste v sú-
vislosti so stále pribúdajúcimi 
motorovými vozidlami aj ďalšie 
nespochybniteľné výhody a dô-
vody, ktoré vám v nasledujúcich 
bodoch priblížim.

1) parkoviská by sa mali bu-
dovať výlučne za získané fi-
nančné prostriedky občanov, 
ktorí vlastnia motorové vozidlo 
a chcú parkovať na parkoviskách 
mesta. výstavba parkovísk týmto 
spôsobom by v žiadnom prípa-
de nezaťažovala rozpočet mesta. 
občan mesta bývajúci v bytovom 

dome, ktorý si kúpi alebo vlastní 
motorové vozidlo nemôže oča-
kávať, že mu mesto bezplatne 
vybuduje parkovacie miesto. pre 
porovnanie pripomínam, že maji-
telia rodinných domov musia mať 
na vlastnom pozemku vybudo-
vané minimálne dve parkovacie 
miesta. Samozrejme na vlastné 
náklady bez príspevku z mestskej 
pokladne.

2) Zavedením parkovacieho 
systému v meste sa zreálni počet 
obyvateľov mesta. občan, ktorý 
bude chcieť využívať parkovacie 
miesto sa musí prihlásiť na trvalý 
alebo prechodný pobyt v meste 
Sliač. pri prihlásení sa na trvalý 

pobyt sa zvýši počet obyvateľov 
mesta, tým sa zvýši príjem mesta 
formou zvýšených podielových 
daní.

3) Zreálnením počtu obyvate-
ľov v meste sa zvýši príjem po-
platkov za komunálny odpad, 
ktorý produkujú všetci občania 
žijúci v meste.

4) v neposlednom rade sa zave-
dením parkovacieho systému ur-
čite zvýši disciplína občanov pri 
platení daní a poplatkov, pretože 
rezidenčná karta bude vydaná len 
občanovi, ktorý nemá žiadne po-
dlžnosti voči mestu. 

5) pri zavedení parkovacieho 
systému môže rezidenčná karta 
slúžiť ako karta výhod pre obča-
na, ktorý má všetky finančné po-
vinnosti voči mestu splnené. to-
uto kartou sa môže preukázať pri 
rôznych kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatiach, kde 
môže mať zľavu na služby, vstup-
né, občerstvenie a podobne po 
nastavení jasných podmienok po-
slancami msZ uznesením.

Daniel Dunčko, primátor 

Dňa 10. mája 2018 sa konalo 
27. msZ. poslanci udelili Cenu 
Mesta Sliač jánovi Ďurkovičo-
vi in memoriam za celoživotnú 
spoločenskú angažovanosť, zvlášť 
za zásluhy o rozvoj mesta a jeho 
obyvateľov. Cenu prevzala pani 
Ďurkovičová.

poslanci schválili vZn č. 49/2018 
O verejnej zeleni a ustanovení 
podrobností o ochrane drevín, kto-
ré sú súčasťou verejnej zelene na 
území mesta. Dôvodovú správu 
predložil primátor mesta. Uviedol, 
že účelom predmetného vZn je 
stanovenie podmienok a zásad 
starostlivosti o verejnú zeleň, vrá-
tane ustanovenia podrobností 
o ochrane drevín, ktoré sú súčas-
ťou verejnej zelene na území mes-
ta, s cieľom utvárať a chrániť zdra-
vé podmienky a zdravý spôsob 
života obyvateľov mesta a chrániť 
životné prostredie.

poslanci prijali rozpočtové 
opatrenie č. 2/2018; hlavným dô-
vodom opatrenia bola nová meto-
dika financovania základnej školy, 
presun finančných prostriedkov 
na kamerový systém v centrálnej 
časti mesta, presun v programe 
opatrovateľská služba a iné.

na zasadnutí bola prerokovaná 
žiadosť o dotáciu poskytovanú 
z rozpočtu mšvvaš Sr na roz-
voj telesnej a športovej výchovy. 
projekt predpokladá dve aktivity, 

rekonštrukciu strechy telocvične 
a výmenu ústredného kúrenia. 
maximálna výška dotácie je 150 
000 €, spoluúčasť mesta je 10%. 
Žiadateľom dotácie bude mesto 
Sliač ako zriaďovateľ školy. msZ 
súhlasilo so spolufinancovaním 
projektu (vo výške 15 000 €). re-
alizácia projektu by sa mala usku-
točniť do konca roku 2019. bolo 
vyhlásené verejné obstarávanie 
na rekonštrukciu strechy Domu 
služieb. práce by sa mali začať 
v mesiaci jún 2018.

nDS dňa 8.mája 2018 zverejni-
la vo vestníku verejného obsta-
rávania oznámenie o vyhlásení 
verejného obstarávania s názvom 
Rýchlostná cesta R2 Zvolen - východ 
Zvolen – západ, na vypracovanie 
projektovej dokumentácie pre 
územné rozhodnutie. mesto Sliač 
nesúhlasí s trasovaním a podnik-
ne právne kroky na nápravu. 

primátor mesta informoval 
o projekte cyklocesty Sliač – Siel-
nica – Kováčová. Z dôvodu zave-
denia celoplošnej optickej siete 
v meste sa budú vykonávať vý-
kopové práce po etapách v chod-
níkoch a trávnatých plochách 
v mesiacoch máj – október 2018. 
poslanci zobrali na vedomie in-
formácie firmy marius pedersen, 
o dezinfekcii kontajnerov a vzniku 
novej spoločnosti natUr-paCk, 
ktorá bude realizovať separovaný 
zber. mesto naďalej ponúka svo-
jim občanom nádoby na plasty za 
zvýhodnenú cenu 

na rokovaní zazneli aj informá-
cie o možnom zriadení komunit-
ného centra (bývalá kotolňa na 
ul. na brázdach), v minulosti bola 
architektom mesta spracovaná 
štúdia. 

v diskusii o detských ihriskách 
v meste bolo poukázané na nut-
nú pasportizáciu a revíziu hra-
cích prvkov. poslanci opakovane 
poukázali na zlý stav verejných 
komunikácií v meste. opäť sa 
otvorila problematika parkovania 
v meste (nové parkovacie miesta, 
presunutie dodávok na odstav-
né plochy...) pán poslanec koreň 
informoval o havarijnom stave 
v chodbe ZUš. najbližšie zasad-
nutie msZ je naplánované na 27. 
júna 2018. 

Robert Urbanec, zástupca primátora

27. MsZ Sliač v kocke

Ako dostať peniaze do mestskej pokladne

foto archív Ľ. Bieliková

foto Ľuboslava Bieliková
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mesto Sliač je vlastníkom 94 
nájomných bytov, ktoré sú aloko-
vané v piatich bytových domoch 
na ul. rybárskej a topoľovej v ka-
tegórii troj, dvoj, jednoizbových 
a garsónky. v meste je o nájomné 
byty veľký záujem, ktorý vysoko 
prekonáva ponuku. Cieľom je 
vyhovieť najmä občanom Sliača, 
spĺňajúcim podmienky pridele-
nia bytu. na získanie nájomného 
bytu je potrebné podať vyplne-
nú žiadosť o pridelenie bytu. po 
splnení všetkých požadovaných 
podmienok sa žiadateľ zaradí do 
zoznamu žiadateľov o nájomný 
byt. v prípade uvoľnenia bytu 
komisia pre prideľovanie nájom-
ných bytov posúdi všetky žiados-
ti a vyberie vhodného nájomcu. 
Zmluvy sa uzatvárajú na tri roky, 
po ktorých sa prehodnocujú 

podmienky ktoré musí užívateľ 
bytu podľa zákona spĺňať. prija-
tím zákona č. 443/2010 §12 bod 
7 o finančnej zábezpeke vznikol 
rozdiel medzi prijatou finančnou 
zábezpekou v rokoch 2002 – 2009 
od užívateľov nájomných bytov 
a rokom 2010 uvedením zákona 
č. 443/2010 do platnosti. mesto 
Sliač preto pristúpilo k vráteniu 
finančných zábezpek formou 
štyroch splátok počas štyroch 
rokov, kde bolo z rozpočtu mesta 
vrátených celkom cca 206 600  €. 

nový zostatok na samostatne 
vedenom účte finančných zábez-
pek všetkých nájomných bytov 
je v sume 71 728,92 €. mesto ako 
vlastník bytových domov tvorí 
z dohodnutého nájomného fond 
prevádzky, údržby a opráv roč-
ne minimálne 0,5 % nákladov na 
obstaranie bytového domu pod-
ľa §18 ods. 2 zákona č. 443/2010 
Z.z. finančné prostriedky vedie 
mesto na samostatnom účte. 
tvorba a čerpanie fondu opráv 
k 31.12.2017 je nasledovná: 

Zdravotná
starostlivosť
v meste

vojenská poliklinika Sliač 
vznikla 10. júna 2004 ako po-
liklinika vzdušných síl a letec-
tva a od 1.januára 2005 sa pre-
transformovala ako Poliklinika 
mO sR sliač detašované pra-
covisko ústrednej vojenskej 
nemocnice snP Ružomberok 
– Fakultná nemocnica.

od začiatku jej vzniku, okrem 
poskytovania zdravotnej sta-
rostlivosti pre profesionálnych 
príslušníkov oSSr, ju poskytu-
je aj pre obyvateľov blízkeho 
okolia letiska Sliač a tak môže 
aspoň sčasti napomáhať pri 
nepríjemnostiach spojených 
s bývaním v blízkosti letiska. 
výhodou poskytovania zdra-
votnej starostlivosti pre celú 
populáciu je aj tá skutočnosť, 
že poliklinika má podpísané 
dohody so všetkými zdravot-
nými poisťovňami.

v poliklinike je v súčasnosti 
28 špecializovaných ambu-
lancií z toho sú tri vo Zvolene. 
v súčasnosti v nej pracuje 31 
lekárov, 32 sestier, zdravotných 
asistentov, fyzioterapeutov, 
rdg laborantov a 8 nezdravot-
níckych pracovníkov.

v roku 2017 bolo v poliklini-
ke Sliač vyšetrených viac ako 
92 450 pacientov, čo je obdivu-
hodné číslo, ktoré svedčí o kva-
lite poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, za čo treba po-
ďakovať jednoznačne všetkým 
zamestnancom. Dobré meno 
polikliniky je potvrdené aj 
veľkým záujmom o vykonanie 
preventívnych zdravotných 
prehliadok od firiem a organi-
zácií z okolia. 

osobitne chcem vyzdvihnúť 
výbornú spoluprácu s mestom 
Sliač pri riešení rôznych prob-
lémov – pomoc pri opravách 
cesty do polikliniky, zabezpe-
čenie pravidelnej mestskej do-
pravy pre klientov, ale aj pod-
pora kultúrno-spoločenských 
podujatí.

verím, že poliklinika mo Sr 
Sliač sa bude aj naďalej rozví-
jať - nielen kvantitatívne, ale 
hlavne kvalitatívne - v súlade 
s trendmi moderného zdravot-
níctva. mojim prianím je, aby 
vojenská poliklinika na základe 
skúseností zo štrnásťročného 
fungovania bola ešte dlho sú-
časťou kúpeľného mesta Sliač.

Pavol Partila, 
riaditeľ polikliniky

mesto Sliač je od roku 2015 
členom oZ Lieska, do ktorého pri-
spieva ročne dohodnutou finanč-
nou čiastkou 5 000 € spolu s obca-
mi veľká Lúka, Sielnica, kováčová, 
Sebedín, Lieskovec a Lukavica. na 
valnom zhromaždení dňa 29.mája 
2018 bol členmi schválený pra-
covný poriadok a rozdeľovali sa 

finančné prostriedky medzi jed-
notlivých členov združenia. sliač 
takto získal 34 768 € na finan-
covanie projektov, ktoré obec 
nutne potrebuje pre skvalitnenie 
života občanov a návštevníkov 
mesta. pre mesto Sliač boli navrh-
nuté projektové zámery spojené 
s prevádzkou základnej školy, 
Domom sociálnych služieb Sliač 
a cestovaním hromadnou dopra-
vou. v základnej škole po podaní 
projektu môžu byť vybudované 
odborné učebne v hodnote 5 000 
€ podľa zváženia vedenia základ-
nej školy (odborné učebne fyziky, 
chémie, biológie, jazyková učeb-
ňa). v domove sociálnych služieb 
môžeme nakúpiť potrebné po-
môcky pre pracovníkov terénnych 
služieb pre našich občanov vo 
výške 3 000 €. 

najväčšia investícia bude sme-
rovať do cestovania hromadnou 
dopravou a to vybudovaním 

nových autobusových zastávok 
v hodnote 20 268 €. Zo 16 exis-
tujúcich kovových prístreškov, 
ktoré určite nie sú ozdobou nášho 
mesta, môžeme za tieto finančné 
prostriedky vybudovať štyri nové 
autobusové zastávky. nové au-
tobusové zastávky budú umiest-
nené na ul. boženy nemcovej 

smerom do Zvolena, na ul. Snp 
pri ZUš smerom do Zvolena, na ul. 
Snp v Hájnikoch smerom do Zvo-
lena, na ul. čSa pri cintoríne Hájni-
ky smerom do Zvolena. Zvyšných 
5 000 € bude použitých na vybu-
dovanie bezbariérových úsekov 
na komunikáciách pre peších.  

Daniel Dunčko, primátor

OZ Lieska

Nájomné byty v meste

Bytový dom tvorba čerpanie zostatok
rybárska 1048/31 3 334,06 € 1 952,27 € 12 120,72 €
rybárska 1582/33,35,37 4 252,07 € 1 453,99 € 68,46 €
rybárska 1690/39,41 5 190,95 € 1 927,82 € 26 424,75 €
topoľová 1135/17,19 2 858,01 € 1 556,56 € 1 278,58 €
topoľová 1135/22,24,26 4 128,43 € 1 410,71 € 3 977,61 €

Zuzana Družbacká, referentka pre správu bytov

foto Ľuboslava Bieliková
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Blížiaci sa koniec školského 
roka nás prinútil obzrieť sa za 
uplynulým školským rokom. 
Ako sme ho strávili s deťmi, 
čo nové sme im ponúkli? Pri 
odpovedi na tieto otázky sme 
okrem zabehnutých aktivít 
a akcií zhodnotili aj tie novšie. 

prvou celoročnou aktivitou bol 
projekt Koníky naši kamaráti 
v spolupráci s detskou farmou 
Gazdáčik. projekt je zameraný na 
správne držanie chrbtice a od-
búranie psychických blokov. pra-
videlne 1-krát mesačne sa deti 
stretli s poníkmi, vozili sa na nich 
a touto jazdou sme prispeli k udr-
žiavaniu zdravej chrbtice a správ-
nemu dýchaniu. 

Druhou aktivitou realizovanou 
v každom ročnom období bola 
lesná pedagogika. aktivity, kto-
ré sme si zvolili, boli realizované 
s predškolákmi, nakoľko si vyža-
dovali už isté vedomosti a istý čas 
sústredenia sa na danú činnosť. 
Hlavne však išlo o zážitkové uče-

nie priamo v teréne. na základe 
ponuky nLC vo Zvolene sme si 
mohli vybrať z viacerých tém. nás 
zaujali tieto: 

jesenná aktivita: les, lesné 
plody - aktivita bola zameraná na 
les, jeho ochranu, správny odev, 
vytvorenie si zbierky plodov a lis-
tov, hry s lístím a padákom. reali-
zovali sme ju na školskom dvore.

Zimná aktivita: Vianočný 
stromček- produkt z lesa - tvo-
rivé vianočné dielne s využitím 
vetvičiek z ihličnatých stromov, 
čajových sviečok s vytvorením 
vianočného svietnika. aktivitu 
sme realizovali v materskej škole. 

jarná aktivita: Voda a les – vy-
chádzkou do kúpeľov, ku prame-
ňom sa rozprávali o význame vody, 
ochutnávali rôzne nápoje, identifi-
kovali ich, hrali sa rôzne hry. 

letná aktivita: nie je palica 
ako palica- posledná tohtoročná 
aktivita bola zameraná na rôzno-
rodé využitie palice resp. konára. 
Deti si rozvíjali fantáziu, pomeno-
vávali čo im, palica, konár pripo-
mína, stavali mravenisko a hrali sa 
rôzne hry. 

Ďakujeme detskej farme Gazdá-
čik, ich zamestnancom a hlavne 
poníkom a Ing. veronike Jalovia-
rovej z nLC vo Zvolene za príklad-
nú spoluprácu a trpezlivosť. teší-
me sa na ďalšiu spoluprácu. 

Ingrid Majerová, riaditeľka MŠ 
Foto archív MŠ

na aprílových Detských do-
pravných pretekoch súťažili všet-
ky deti od najmenších až po pred-
školákov na rôznych dopravných 
prostriedkoch. Deti prevetrali svo-

je bicykle, kolobežky, či odrážadlá 
a za odvahu i usilovnosť si všetci 
vyslúžili diplomy. Hra a učenie vo 
výnimočnom podujatí.

nasledoval máj a tradičná míľa 
pre mamu, rodinné popoludnie 
a najväčšia oslava Dňa matiek 
na Slovensku, ktorú organizuje 

mestské kultúrne stredisko Sliač. 
ako každoročne, aj teraz, vystúpili 
naše deti na celomestskom podu-
jatí v krásnych krojoch s peknými 
tancami, za čo si vyslúžili veľký 
potlesk.

ku krásnemu sviatku, si deti pre 
svoje mamičky pripravili program 
aj v materskej škole a v závere im 
venovali vlastnoručne vyrobené 
darčeky.

Deti celý rok vedieme k tomu, 
aby čo najviac času trávili v príro-
de, pretože príroda nám ponúka 
veľké množstvo podnetov. preto 
mali možnosť pozorovať motýliu 
farmu, ako sa húsenice zmenili na 
prekrásne motýle, ich spôsob živo-
ta, kŕmenia a rast a na záver sme 
ich spoločne vypustili do prírody. 

Deti čakala aj inšpirujúca akcia 
Bocian. v prostredí školskej záhra-
dy sa zahrali na bocianov, žabky, 
rybky a oboznámili sa bližšie so 
životom týchto živočíchov. pek-
nou a poučnou detskou akciou bol 
Zdravý úsmev, kde sa dozvedeli 
ako si majú správne čistiť zúbky.

v júni sme navštívili Rozpráv-
kový les v prostredí kúpeľov (or-
ganizátor mskS Sliač), zasúťažili si 
v našej materskej škole a samozrej-
me deti k ich sviatku čakalo aj malé 
prekvapenie.

Škola v prírode má pre deti veľ-
ký význam z hľadiska zdravotného 
i výchovno- vzdelávacieho. naši 
predškoláci aj tento rok absolvujú 
júnovú päťdňovú školu v prírode, 
v krásnom prostredí banskej belej, 

na ktorú sa už teraz prirodzene te-
šia.

v júni ukončí naša materská ško-
la, v rámci programu etwinning, 
projekt v spolupráci s českou mš 
těšovice. Spoluprácu získali deti 
pozitívnejší vzťah ku knihe i písa-
nému textu. praktickými aktivitami 
sa oboznámili s procesom výroby 
papiera a vzniku kníh. Učili sa ak-
tívnejšie spolupracovať, chápať 
názor druhého, vyjadriť vlastný ná-
zor. Zdokonaľovali sa v používaní 
informačných technológií. projek-

tom sa upevnili kontakty a priateľ-
stvo s partnerskou školou, rozvíjala 
a podporovala sa kultúrna rozma-
nitosť. výsledkom budú aj spoloč-
né diela a vydanie česko-sloven-
skej knihy rozprávok.

Text a foto Jana Paučová,
učiteľka MŠ Jána Cikkera

Výtvarné súťaže
v školskom roku, ktorý sa po-

maly končí, sa žiaci Zš a. Sládko-
viča úspešne zúčastnili viacerých 
výtvarných súťaží. vo februári 
a v marci sa zapojili do výtvarno – 
edukačného projektu Od stromu 
k zošitu, ktorý organizuje štátny 
podnik Lesy Sr a ktorý prebie-
ha na celom území Slovenska. 
téma výtvarnej súťaže Každý 
deň je deň Zeme otvorila žiakom 
priestor na výtvarné uvažovanie 
o prírode, o vzťahu človeka k nej 
a o jej ochrane v rôznych oblas-
tiach života. myšlienky, fantáziu, 
predstavivosť a výtvarné zruč-
nosti uplatnili malí autori v súťa-
ži Vesmír očami detí. rozmýšľali 
o tom, aký je vesmír úžasný. vy-
užili svoje poznatky z geografie 
a fyziky o galaxiách, hmlovi-
nách, planétach, ich mesiacoch 
a vyjadrili to formou pekných 
výtvarných prác. v okresnom 
kole súťaže mali ocenené prá-
ce traja žiaci našej školy: peter 
bystriansky (vIII.a), zo vI.a oliver 
nádvorník a vanesa volková. Ich 
práce budú reprezentovať našu 
školu na celoslovenskom kole 
súťaže. poďakovanie za úspech 
patrí žiakom i pedagógom.

Jarmila Fedorová, učiteľka

Š K O l s t V O

Život v našej
materskej
škole

Novinky z MŠ SNP Sliač
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Dňa 31. mája 2018 sa konal 
festival XXvI. celoslovenskej 
prehliadky programov ZpoZ 
s mottom DIeťa Je Dar v priesto-
roch obradnej siene mesta Sliač. 
organizátorom podujatia bola 
Ústredná rada Združenia ZpoZ 
človek - človeku Sr so sídlom 
v banskej bystrici a mesto Sliač 
ako partner slovenského pod-
ujatia. festivalu sa zúčastnilo 
osem kolektívov a viac ako stovka 
účinkujúcich. vďaka výbornému 
organizačnému zabezpečeniu sa 
festival niesol v znamení pohody, 
úsmevu a spokojnosti všetkých 
účinkujúcich.

kolektívy sa prezentovali svo-
jou činnosťou, ktorej ústrednou 
témou bolo dieťa. Dieťa od na-
rodenia až po dospelosť, ako to 
naznačovali názvy jednotlivých 
vystúpení: Uvítanie do života, 
Pasovanie prvákov, Rozlúčka so 
základnou školou, Prijatie matu-
rantov.

prítomní mohli posúdiť kvalitu 
prejavov, dokonalosť interpre-
tačnej stránky, obrad ako celok 
i vystúpenia jednotlivých kolek-
tívov – ich upravenosť, rétorické 
schopnosti a v neposlednom 
rade najmä nápaditosť, originalitu 
a kvalitu scenárov k jednotlivým 
obradom.

výkony všetkých kolektívov 
opäť potvrdili, že práca ZpoZ v ži-
vote človeka je potrebná, osožná 

a sprevádza ho po celý život. 
Úroveň realizovaných progra-

mov na záver vyhodnotila odbor-
ná komisia. predsedníčka Združe-
nia ZpoZ človek – človeku v Sr, 
Doc. rnDr. katarína čižmárová 
CSc., prítomným kolektívom po-
ďakovala za účasť a odovzdala im 
pamätné plakety a kvety na znak 
ocenenia ich práce.

Renáta Šeniglová, 
predsedníčka Komisie ZPOZ Sliač

V orechovej škrupinke
nový román 

britského pro-
zaika Iana McE-
wana denník 
the Guardian 
označil za „jeden 
z najvirtuóznej-
ších autorových 
umeleckých výkonov“. klasický 
príbeh o zrade a vražde poda-
ný z originálneho, novátorského 
uhla. pôvabná trudy zrádza svojho 
manžela básnika Johna. ešte vždy 
býva v ich spoločnom príbytku – 
spustnutom londýnskom dome 
v dobrej štvrti, odkiaľ sa John na 
jej popud odsťahoval. namiesto 
s manželom tu trávi čas s jeho bra-
tom, prízemným, materiálne zalo-
ženým Claudom. Zrada manžela 
a brata však nestačí – milenci kujú 
diabolský plán. no netušia, že ich 
komplot je sledovaný pozornými 
ušami neželaného svedka - hĺba-
vého deväťmesačného obyvateľa 
trudinej maternice.

Severská mytológia
Neil Gaiman sa 

pri písaní už dlho 
inšpiruje dáv-
nymi príbehmi 
a mýtmi. pri tejto 
knihe však ob-
rátil pozornosť 
priamo na ich 
zdroj a bravúrne 

spracoval veľké ságy ďalekého 
severu. verne opisuje panteón 
hlavných nordických bohov: odi-
na, najvyššieho z najvyšších, jeho 
syna thora, neuveriteľne silného, 
no nie najmúdrejšieho, a Lokiho, 
syna obra, odinovho pokrvného 
brata, švindliara a neprekonateľ-
ného manipulátora. Gaiman všet-
ky dávne príbehy spracoval do 
románu a ten sa začína zrodom 
deviatich bájnych svetov, opisuje 
dobrodružstvá bohov, trpaslí-
kov i obrov a končí sa súmrakom 
bohov, ktorý je zároveň zrodom 
nového času a ľudstva. Severskí 
bohovia majú v Gaimanovom 
podaní desivo bojovnú povahu, 
radi podvádzajú druhých, a aj sa 
dajú podviesť, ich kroky často ve-
die čistá vášeň. vďaka svižnému 
a vtipnému rozprávačskému štý-
lu naberajú známe príbehy nový, 
svieži dych.

Peter Karpinský

Ako sme s Ťukťukom
ťukťukovali

čo robiť, keď 
vonku prší a vy 
ste doma sami? 
Ste smutní a nu-
díte sa? ak by 
však vo vašom 
byte žil ťukťuk, 
bolo by všet-
ko inak. S ním by ste určite zažili 
množstvo dobrodružstiev a zába-

vy, ale aj problémov. Jednoducho 
by ste s ťukťukom ťukťukovali. 
a kto vlastne ten ťukťuk je? nuž, 
nie je to ani škriatok a ani čertík, 
hoci má vo vlasoch maličké rožky, 
nie je to ani mimozemšťan a ani 
žiadne strašidlo.

Ako vychovať úžasné
dieťa metódou Montessori

odkaz medzi-
národne uzná-
vanej vedkyne 
marie montesso-
ri, jej výchovné 
princípy a prak-
tické stratégie 
ovplyvnili tisíce, ak nie milióny 
rodičov a detí po celom svete. naj-
častejšie sa využívajú v školách, 
ktoré nesú jej meno, ale rovnako 
úspešne a jednoducho ich môže-
te zaviesť aj doma. ak máte malé 
dieťa a ste zvedaví na iný pohľad 
na výchovu, prípadne hľadáte 
praktické rady, táto kniha, ktorej 
autorom je dlhoročný učiteľ a ria-
diteľ montessori školy Tim Seldin, 
je určená práve vám. obsahuje 
množstvo nápadov na spoločné 
aktivity a odporúčaní, vďaka kto-
rým sa z vás môže stať efektívnejší 
rodič a z vašich detí nezávislí, se-
bavedomí, úspešní dospelí.

všetky uvedené knihy si môže-
te vypožičať v mestskej knižnici 
Sliač.

Monika Fáziková, knihovníčka

Podujatia pre deti
Dôkazom toho, že sa mestská 

knižnica Sliač každoročne zapá-
ja do mnohých celoslovenských 
podujatí, ktoré podporujú čita-
teľskú gramotnosť detí, sú aj dve 
podujatia, ktoré sa uskutočnili 
v máji. 

Jedným z nich bol 8. ročník 
projektu Les ukrytý v knihe. kniž-
nicu navštívili lesné pedagogičky 
z národného lesníckeho centra 
vo Zvolene, ktoré deťom priblížili 
význam lesa, lesníctva a ochrany 
životného prostredia. Cieľom ce-
lého projektu, ktorý bol v tomto 
roku venovaný 100. výročiu vzni-
ku československej republiky 
a československej vzájomnosti, 
je prehĺbiť pozitívny vzťah k lesu 
a prírode prostredníctvom kníh.

Druhým podujatím bol čitateľ-
ský maratón Čítajme si... pre zá-
kladné školy. tento projekt orga-
nizuje Linka detskej istoty. vznikol 
so zámerom pritiahnuť k čítaniu 
viac detí a poukázať na význam 
literatúry a čítania. každý rok sa 
preto tvorcovia prostredníctvom 
detí pokúšajú o prekonanie rekor-
du z roku minulého. Do 11. ročníka 
projektu sa zapojila mk Sliač spolu 
s deťmi Zš a. Sládkoviča a cieľom 
bolo prispieť k prekonaniu rekor-
du v celoslovenskom počte číta-
júcich detí z predchádzajúceho 
roku. v roku 2017 sa do maratónu 
prihlásil dosiaľ najvyšší počet detí, 
a to 46 040. rekord v roku 2018 
prekonaný nebol – zapojilo sa 
38 850 detí. projekt z verejných 
zdrojov podporil fond na podpo-
ru umenia.

v mesiaci jún má knižnica pri-
pravené stretnutie s prvákmi ško-
ly, v ktorom po prečítaní úryvku 
z vybranej knihy, budú pasovaní 
za rytierov kníh. pasovať ich budú 
naši pomocníci, princezná Slabika 
a princ písmenko. Žiaci sa stanú 
čitateľmi knižnice a my im za ich 
snahu venujeme bezplatné ročné 
členské. Dúfame, že aj takýmto 
spôsobom podporíme ich záujem 
o knihy a čítanie v budúcnosti.

Monika Fáziková

Dieťa je dar

Knižné tipy mestskej knižnice
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Pribudol nový chodník
na ulici 1. mája bola vybudova-

ná chýbajúca časť chodníka pre 
peších v dĺžke 67 metrov o cel-
kovej ploche 119 m2. Dielo stálo 
cca 4 700 € s DpH a spája ulicu 1. 
mája s ulicou rybárskou. Za rýchle 
a kvalitne vykonané práce ďaku-
jem p. mikuškovi Jánovi a Jasen-
skému marekovi. 

Nová kanalizácia v ZŠ
Dňa 26.5.2018 bola v Zš a. 

Sládkoviča dobudovaná vetva ka-
nalizačného potrubia v dĺžke 6,5 
metra, ktorá spája 2 šachty a ústi 
do verejnej kanalizácie na ul. pi-
onierskej. Dielo stálo cca 2 400 € 
s DpH. Žumpa, ktorá doteraz slú-
žila na zachytávanie splaškov je 
od 26.5.2018 nefunkčná a do 30. 
júna 2018 bude vyčerpaná a zasy-
paná zeminou. od tohto termínu 
bude základná škola povinná pla-
tiť Stredoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti poplatok za odvádza-
nie splaškových vôd do verejnej 
kanalizácie. 

Predaná nehnuteľnosť
na ul. Hájnickej

rodinný dom na ul. Hájnickej 
č.224/15, kde bývali tri rodiny je už 
minulosťou. Stavba v dezolátnom 
stave s nevyhovujúcim statickým 
posudkom bez časti strechy bola 
predaná vo verejnej obchodnej 
súťaži súkromným vlastníkom za 
cenu 27 900 €. Dom, ktorý dlhé 
roky nepridával na kráse Hájnic-
kej ulice, ohrozoval zdravie a ži-
vot nelegálne žijúcim občanom 
nášho mesta ostane v archíve len 
na fotografiách. Za spoluprácu pri 
riešení tohto dnes už ukončené-

ho príbehu ďakujem prednostovi 
msÚ Jozefovi Žabkovi a zamest-
nancovi stavebného úseku rasti-
slavovi Urdovi.

Nové dopravné značky
mesto Sliač pristúpilo k výmene 

niektorých dopravných značiek 
na uliciach mesta, ktoré už neboli 
dobre viditeľné na starom hliní-
kovom podklade. Ide o doprav-
né značky „Daj prednosť v jazde, 
Stop, prechod pre chodcov, Zá-
kazy státia a zastavenia“. v blízkej 
dobe budú na ul. pionierskej a Za 
školou osadené 4 dopravné znač-
ky „školská zóna a koniec školskej 

zóny“ z dôvodu zvýšenia moto-
rovej dopravy na týchto uliciach. 
Dúfame, že osadené dopravné 
značky prispejú k bezpečnému 
pohybu detí v okolí ZUš a Zš.

Skleník
Zamestnanci technického 

úseku vybudovali skleník na 
pestovanie okrasných rastlín, 
ktoré sú vysádzané v meste. na 
vybudovanie skleníka sa využilo 
zábradlie, ktoré bolo pred dvoma 
rokmi demontované v športovej 
hale na Sliači a ktoré tvorí nosnú 
konštrukciu skleníka. o prevádz-
ku skleníka sa starajú poverení 

zamestnanci technického úseku 
mesta Sliač. 

Dezinfekcia kontajnerov
na komunálny odpad

firma marius pedersen, ktorá 
vykonáva zber a triedenie komu-
nálneho odpadu v meste ponúkla 
čistenie 1100 litrových kontajne-
rov na komunálny odpad z hy-
gienických dôvodov. obyvatelia 
bytových domov budú mať týmto 
spôsobom kontajnery vyčistené. 
čo na to povedia občania žijúci 
v rodinných domoch, to budeme 
v blízkej dobe určite počuť.

Daniel Dunčko, primátor

Náš kúsok vesmíru
Trblietavá Mliečna dráha.
Nie tá húsenková,
ale nám všetkým tak veľmi drahá,
z hviezd utkaná krása.

Slnko – dotyk lásky.
Zlatým lúčom pretne noc,
prebudí Zem do krásy,
neúnavne, trpezlivo
svetlo a deň ohlási.
Sústavne sa sýtym teplom chveje.
Keby ho nebolo – zle je!

ZEM – vesmírny dúšok života.
Nech kvitne každý deň
a nech ju živí dobrota.
...a prekvitala by,

nebyť ľudskej zloby!
Preboha, ľudia,
nehrajte sa na Boha!
So Zemou sa verne točí
Mesiac - priateľ našich očí.
Asi ju má rád – starý kamarát.

Mars sa ticho červená.
Ktovie čo to znamená...
Skrýva svoje tajomstvo?
A nie jedno, možno sto.
Raz privíta určite naše múdre potomstvo.
V priestore a čase lieta
ten náš malý kúsok sveta.
Otvor oči v letnej noci,
nič nehovor, len to pocíť.

Boris Bahýl, VIII.C

Dátum čas Podujatie miesto 
23.06. 14.30 hod. sliač sa BaVÍ, jánska vatra ihrisko Zš a: Sládkoviča 
29.06. 18.30 hod. PaCiPaCiFiK - koncert country skupiny námestie pri fontáne 
30.06. 9.00 hod. stredoslovenský pohár v 3D lukostreľbe les nad Sielnicou
01.07. 15.00-16.00 hod. Otvor. kult. leta - Dixie Chips, jadranka, B - swing areál kúpeľov 
06.07. 21.00 hod. letné kino námestie pri fontáne 
07.07. 21.00 hod. letné kino námestie pri fontáne 
07.07. 9.00-15.00 hod. DOWnHill CuP sliač areál kúpeľov 
08.07. 16.00 hod. selčianKa areál kúpeľov 
14.07. 18.30 hod. BOse nOHY, koncert skupiny námestie pri fontáne 
15.07. 16.00 hod. Country kúpeľ. nedeľa so skupinou Pacipacifik areál kúpeľov 
22.07. 16.00 hod. HROnsečania areál kúpeľov 
28.07. 19.00 hod. OlDies HitY námestie pri fontáne 
29.07. 16.00 hod. martin Vetrák areál kúpeľov 
04.08. 19.00 hod. OlDies HitY námestie pri fontáne 
05.08. 16.00 hod. KaŠuBOVCi areál kúpeľov 
10.08. 21.00 hod. letné kino námestie pri fontáne 
11.08. 21.00 hod. letné kino námestie pri fontáne 
12.08. 16.00 hod. FZ POHROneC areál kúpeľov 
18.08. 18.00 hod. Koncert Willie jones Bandu námestie pri fontáne 
26.08. 16.00 hod. Gizka Oňová areál kúpeľov 
28.08. 17.00 hod. minCiaR námestie pri fontáne 
08.09. 14.00 hod. Športový deň futbalové ihrisko
22.09. 10.00 hod. jesenné chuťovky s folklórom námestie pri fontáne 

Program SKKL 2018

Čo je nové v meste?

Rok 2018
...a doba je zrazu iná.
Zamysli sa trochu,
možno je to i naša vina.
Samý like, follouw či tweet,
málokto pozná Gombitovú 
a jej hit.

Rodičia spomínajú:
boli to vraj roky krásne, 
na strom liezli, hry sa hrali,
precítili dotyk básne.
Počúvali pieseň rieky,
vo vode sa čľapkali,
liečili si úpaly.
Slnko hrialo slastne!
Ten svet ticho zaniká,
pretína ho panika...

Mobil - tablet - počítač.
Ružový i-phone!
Po ňom túžia dievčatá.
Bez snov prišitá záplata...

Detská duša praská,
keď jej chýba láska.
Nikto myslieť nezačne,
veď GOOGLE rieši zázračne!
Nechytáme motýle do vlasov
a nepúšťame vo vánku listy.
Nekľačíme ticho nad krásou,
v čakaní na lásku nie sme si istí.
Doba sa mení,
svet nepohne sa bez zmeny.
Raz bude možno opäť zelený.

Vanda Lániková, VIII.A
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12. mája 2018 sa už tradične 
konalo v predvečer Dňa matiek 
podujatie, ktoré organizuje Únia 
materských centier ako najväčšiu 
oslavu matiek na Slovensku. Míľa 
pre mamu je úžasné rodinné po-
poludnie, keď sa v jeden deň tisíce 
ľudí spájajú na rôznych miestach 
bez ohľadu na vek, rasu, viero-
vyznanie, či počasie, jednou myš-
lienkou, a to prejaviť úctu a vďaku 
mamám. 

mesto Sliač sa k tomuto pod-
ujatiu pripojilo v tomto roku už 
ôsmykrát. program detí zo Zš, a. 
Sládkoviča, ZUš a tanečnej sku-
piny fresh Dance plný pesničiek, 
tancov, ale i básní potešil všetky 
mamičky, ktorým bol venovaný. 

v tomto roku nebolo popo-
ludnie venované mamičkám len 
o kultúrnom programe a zábave, 
ale tým, že sa pripojili aj účastníci 
podujatia Spoznajme sa na bicykli 
dostala akcia i športový rozmer.

719 registrovaných účastníkov 
spoločne prešlo symbolickú míľu, 

ktorú odštartoval primátor mesta 
Ing. Daniel Dunčko a tým prispeli 
k prekonaniu celoslovenského re-
kordu.

až 29 731 ľudí na Slovensku, 
v českej republike a v írsku sym-
bolicky venovali mamám spolu 
47 570 km. organizátori podujatia 

ďakujú za účasť a chuť stráviť po-
poludnie s deťmi a priateľmi.

Renata Šeniglová, riaditeľka MsKS
Foto Ján Horváth

Domov pre seniorov Sliač (DS 
Sliač) bol postavený nákladom 
1 270 000 eur. Zo štrukturálnych 
fondov eÚ bolo čerpané 62 % 
a zvyšok bol dofinancovaný úve-
rom mesta Sliač. Skolaudovaný 
bol v mesiaci december 2012 
a prví klienti začali využívať služ-
by zariadenia od 1.7.2013. Do 1. 
januára 2014 zariadenie z časti 
financovalo mesto Sliač, pričom 
náklady mesta na rozbeh zaria-
denia v roku 2013 činili 54 998,99 
eur. Zníženie počiatočných ná-
kladov sa podarilo refundáciou 
95 % mzdy 3 pracovníčkam a 1 
pracovníčke o 30 % mzdy Úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny vo 
Zvolene.

DS Sliač bol od roku 2014 finan-
covaný príspevkom od minister-
stva práce sociálnych vecí a rodiny 

320 eur a príjmami od klientov. od 
roku 2018 je systém financovania 
štátom zmenený v závislosti od 
stupňa odkázanosti, ale pre naše 
zariadenie sa táto zmena zatiaľ 
prejavila miernym zvýšením prí-
spevku na klienta.

Celkom využilo v období od 
otvorenia zariadenia služby DSS 
82 klientov. v súčasnosti je kapa-
cita zariadenia plne obsadená, 
v domove je 24 žien a 8 mužov. 
Z tohto počtu je 15 občanov Slia-
ča alebo ich blízkych príbuzných. 
priemerný vek v súčasnosti dosa-
huje u mužov 78,3 rokov a u žien 
84,6 rokov.

v zariadení pracuje 15 zamest-
nancov a ich štruktúra, kvalifikácia 
a počet je stanovený Zákonom 
o poskytovaní sociálnych služieb. 
tím tvoria prevažne ženy a je na 

tomto mieste potrebné poďako-
vať im za ich pracovné nasadenie, 
ľudské pochopenie pre zverených 
klientov a v nie poslednom rade aj 
za ich profesionalitu.

pri skvalitňovaní života senio-
rov v oblasti duševnej, kultúrnej aj 
materiálnej nám pomáhajú mno-

hé organizácie, občania a spon-
zori. menovite by sme vyzdvihli 
najmä: msÚ Sliač, poslanecký zbor 
a sociálnu komisiu mesta Sliač, 
mestské kultúrne stredisko, Zš a. 
Sládkoviča, ZUš, materské školy, 
Jednotu dôchodcov na Sliači, vo-
jenskú polikliniku na Sliači, aDoS 
nádej Hajková, s.r.o., rímskoka-
tolícku cirkev farnosť na Sliači, 
evanjelickú cirkev augsburského 
vyznania cirkevný zbor v Hron-
seku, oo pZ na Sliači, Strednú 
zdravotnícku školu vo Zvolene, 
Úrad práce a sociálnych vecí vo 
Zvolene. Za sponzorov sú to man-
želia kikovci, Ing. Dušan Hraško, 
Ing. roman Chovanec, p. Slávka 
Slančíková, p. adamcová a mUDr. 
reinprecht.

Milan Julény, vedúci DS Sliač
Foto Ľuboslava Bieliková

Päť rokov služby seniorom

Míľa pre mamu v Sliači
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Hneď po vyhlásení Povstania 
začala pracovať Zdravot-
ná správa veliteľstva Prvej 
československej armády na 
Slovensku so sídlom v Ban-
skej bystrici a prevzala pod 
svoju kompetenciu všetky 
zdravotnícke zariadenia na 
oslobodenom povstaleckom 
území. Pohotovosť povstalec-
kého vedenia zdravotníctva 
bola obdivuhodná na frontoch 
i v zázemí.

štátne kúpele Sliač sa stali vo-
jenskou povstaleckou nemocni-
cou č. 1. bola najväčšou nemoc-
nicou na oslobodenom území 
s kapacitou tisíc lôžok. nemocni-
ca bola relatívne dobre vybavená 
zdravotníckym zariadením, ob-
väzovým materiálom i liekmi. na 
ten čas poskytovala nemocným 
a raneným nadštandardné zaria-
denie, ubytovanie a prekrásne 
prostredie kúpeľov. na tento účel 
slúžili liečebné domy Slovensko, 
bratislava, Detva, poľana, národný 
dom, vaňový kúpeľ a hotel bristol. 
veliteľom nemocnice bol rozka-
zom menovaný nadporučík profe-
sor mUDr. Juraj Hensel a vrchnou 
sestrou eleonóra Hlubocká. v ne-
mocnici boli vytvorené tri oddele-
nia – chirurgické pod vedením po-
ručíka mUDr. Júliusa Slabeyciusa, 
rehabilitačné pod vedením mUDr. 
eugena Hegyi a interné pod vede-
ním mUDr. Jána nováka (neskôr 
po oslobodení dlhoročného ria-
diteľa štátnych kúpeľov). Celkove 
v nemocnici pracovalo 12 lekárov 
a 8 medikov. Chirurgické oddele-
nie bolo v liečebnom dome Slo-
vensko a vaňový kúpeľ, kde bola 
zriadená rozsiahla improvizórna 
operačná sála. nemocničný per-
sonál bol posilnený zdravotnými 
sestrami a členkami červeného 
kríža zo Zvolena. vyžadovala to si-
tuácia pri ošetrovaní stúpajúceho 
počtu ranených.

Zdravotná sestra Zora pavlon-
dová spomínala: „Hneď v prvých 
dňoch povstania som zamierila na 
Sliač. Inak to byť nemohlo. Skoro 
dva mesiace fungovania nemoc-
nice som sa starala o pacientov. 
Služba trvala 12 až 14 hodín den-
ne. pacienti mali dobrú opateru, 
takú, ako sa patrí. Snažila som sa 
so všetkých síl“. Zdravotná sestra 
Zora pavlondová bola sestrou 
bratov veselovcov – miroslava , 
milana a miloša známych prísluš-
níkov povstaleckej armády.

od 12. do 22.septembra 1944 
sa na Sliači liečili a odpočívali po 
vyčerpávajúcich bojoch pri Streč-
ne a v turci francúzski partizáni 
pod velením kapitána Georga de 

Lamirienna a jeho pobočníka pro-
fesora a spisovateľa rené picarda. 
pri presune boli zvedaví, kde je 
Sliač. tlmočník im musel povedať 
všetko čo vedel o kúpeľoch, mine-
rálnych prameňoch, liečebných 
domoch a parkoch. Ubytovali ich 
v hoteli bristol a nad vchod vyve-
sili francúzsku trikolóru. vedenie 
a personál ich zahrnuli pozor-
nosťou a ústretovosťou. v kúpe-
ľoch absolvovali krátky výcvik aj 
60 francúzskych mladíkov, ktorí 
utiekli z dubnickej zbrojovky. po-
byt francúzskych partizánov pri-
ťahoval pozornosť a zvedavosť 
miestnych obyvateľov a predo-
všetkým detí. o návštevy tiež ne-
bola núdza. rené picard spomína 
na stretnutie s členkami červené-
ho kríža takto: „na stoloch bolo 
veľa chlebíčkov, koláčov a zákus-
kov. naše hostiteľky nás núkali 
milým slovom a chceli vložiť celé 
srdce do tejto slávnosti uspo-
riadanej na počesť francúzov. 
v liečebnom dome paláce – v pre-
pychovej reštaurácii boli s nimi 
organizované stretnutia s pred-
staviteľmi štábnych dôstojníkov 
najvyššieho velenia povstaleckej 
armády, so slovenskými a ruský-
mi partizánskymi veliteľmi ako aj 

s politickými činiteľmi povstania. 
Upevňovala sa družba a priateľ-
stvo v boji proti spoločnému ne-
priateľovi. 

Do sliačskej nemocnice pri-
vážali chorých a ranených zo 
všetkých povstaleckých frontov. 
príčinou bolo zužovanie slobod-
ného povstaleckého územia. ne-
skôr privážali aj ťažko ranených 
vojakov a partizánov z ostatných 
nemocníc sanitným vlakom. So-
vietske velenie pomohlo riešiť ne-
priaznivú situáciu na odsun ťažko 
ranených sovietskymi lietadlami, 
ktorými sa prepravovala 2.parade-
santná brigáda československé-
ho armádneho zboru z priestoru 
krosna. Lietadla nesmeli vypnúť 
motory a v priebehu niekoľkých 
minút museli byť z nich vyložené 
zbrane a zdravotnícky materiál. 
v zapätí sa do lietadiel umiestňo-
vali ranení. to všetko sa dialo len 
v noci. Za intenzívnej leteckej pre-
mávky a lomozu motorov sanitné 
auta prevážali chorých. na letisku 
panovala disciplína a dokonala 
súčinnosť so zdravotnou službou. 
vzdušnou trasou bolo do ľvova 
a kyjeva presunuto podľa archív-
nych záznamov 780 pacientov. 
časť ranených bola liečená v mes-

te batumi pri čiernom mori. Chi-
rurg mUDr. Slabeycius sprevádzal 
prvý transport na miesto určenia. 
novým prednostom chirurgické-
ho oddelenia sa stal mUDr. timko. 
odsun ranených vzdušnou cestou 
bol ukončený 24.októbra. počas 
povstania od začiatku septembra 
do 25.októbra 1944 liečilo sa v kú-
peľoch vyše dvetisíc pacientov. 
v tento deň prestala existovať 
vojenská povstalecká nemocnica 
v Sliači, pretože nemecká okupač-
ná armáda ohrozovala len 5 km 
vzdialený Zvolen.

vedenie vojenskej nemocnice 
a všetok personál zo všetkých síl 
za dramatickej situácie zabezpe-
čovali odsun ranených sanitným 
vlakom zo železničnej stanice 
Sliač do úľanského tunela, vzdia-
leného od banskej bystrice 5 km. 
Sanitným vlakom boli presunutí 
i ranení z bansko-bystrickej ne-
mocnice. osud ranených bol kru-
tý. ľahšie ranení sa dostali domov 
alebo k partizánskym skupinám 
ale stovky ranených z celého po-
vstaleckého územia sa dostali do 
nemeckého zajatia. pred odstreľo-
vaním tunela nemeckým delostre-
lectvom zachránila prítomnosť 
ranených nemeckých vojakov. 
v povstaleckých nemocniciach sa 
liečili i mnohí nemeckí vojaci. Slo-
venskí lekári a zdravotné sestry 
z princípu humánnych zásad po-
máhali aj pri zachraňovaní života 
nepriateľských vojakov.

kto v súčasnosti si spomenie na 
lekárov a zdravotné sestry v služ-
bách Snp? touto spomienkou 
na ich bezhraničnú obetavosť 
pri záchrane mladých životov, 
prebdetých nociach nad ich 
lôžkami a odhodlaním riskovať 
vlastné životy vzdávame im 
hold a nehynúcu pamäť.

Juraj Bobor

Boj o životy so skalpelom v ruke a láskou v srdci

Hotel Bristol

Reštauračná časť Palace
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Sovietske vojská sa na území 
bývalého Československa roz-
miestnili v noci z 20. na 21.au-
gusta 1968. Išlo o vojenské 
potlačenie vtedajšieho proce-
su demokratických politických 
zmien v Československu. Na 
dve desaťročia Česi a Slováci 
stratili podstatnú časť svojej 
politickej suverenity.

Cieľom vybudovania Pamätníka 
odchodu sovietskych vojsk z Česko-
slovenska bolo pripomenúť si de-
jinnú udalosť 26. jún 1991, keď sa 
občania bývalého československa 
stali slobodnými nielen de jure – 
po nežnej revolúcii v novembri 
1989, po páde Železnej opony, ale 
aj de facto – odchodom Soviet-
skej armády.

Symboliku pamätníka predsta-
vuje smerovník umiestňovaný na 
križovatkách vojenskými predvoj-
mi pri vpáde vojsk varšavskej 
zmluvy, ktoré občania na znak 

vzdoru presmerovávali, tank lebo 
bývalú čSSr obsadzovalo 6000 
tankov a mapa československa 
pripomínajúca spoločný štát, od 
ktorého založenia slávime sté 
výročie. tieto symboly sa vysky-
tovali aj na plagátoch a nápisoch 
vylepovaných alebo maľovaných 
občanmi v čase okupácie na ve-

rejných miestach po celom čes-
koslovensku na znak nesúhlasu 
s vpádom okupačných vojsk - vý-
klady obchodov, steny domov, 
chodníky, ploty.

pamätník bol zrealizovaný 
ako občianska iniciatíva z darov 

sponzorov v hodnote približne 
11 000,-€, dobrovoľníckou prácou 
členov OZ MODERNÝ SLIAČ a ich 
priateľov. Detské hracie prvky, pit-
ná fontánka a sprcha, trampolína, 
knižnica boli obstarané z menšie-
ho grantu vo výške 3000 eUr. mo-
biliár a chodníky boli obnovené 
s prispením mesta Sliač.

Komu je Pamätník venovaný?
predovšetkým obetiam na ži-

votoch, ktorým chceme 21.8.2018 
pri príležitosti 50. výročia okupá-
cie československa venovať piet-
nu spomienku, o ktorej budeme 
občanov včas informovať.

posledné výskumy vojenského 
historického ústavu v prahe uvá-
dzajú takéto počty obetí. v roku 
1968 135 mŕtvych občanov, vo 
Zvolene a Detve Levák, Zdecho-ák, Zdecho-k, Zdecho-
van. Sovieti uvádzajú v priebehu 
prvého mesiaca invázie 104 svo-
jich mŕtvych. od roku 1969 do 
roku 1989 pribudlo ďalších 267 
mŕtvych. 577 občanov bolo ťažko 
ranených. Za slobodu sa sebaobe-
toval Jan palach a do apríla 1969 
palachov príklad nasledovalo 
ďalších 27 ľudí. Siedmi vrátane 
študenta Jana Zajíca či košického 
vojaka michala Lefčíka zomreli. 
ľuďom pražskej jari túžiacim po 
štáte s ľudskejšou tvárou - česko-
slovenským občanom, ktorí sme 
sa stali nesvojprávnymi vo vlast-
nej krajine na dlhých 23 rokov (tzv. 
brežnevova doktrína). Sovietskym 
občanom ktorí nesúhlasili s postu-
pom Úv kSSZ pri potláčaní praž-
skej jari a na červenom námestí 
v moskve 25.8.1968 niesli protest-

né transparenty. po asi 15 minú-
tach však boli zatknutí a väznení 
či zatváraní do psychiatrických 
liečební. neskôr boli označovaní 
ako osem statočných. ľuďom za- ľuďom za-
siahnutým normalizáciou, ktorí 
verejne vyjadrili svoj nesúhlas so 
vstupom spojeneckých vojsk, za-a-
bíjaným pri útekoch za slobodou 
na hraniciach, väzneným, sledo-
vaným a zastrašovaným tajnými 
službami. prinúteným emigrovať 
- bezprostredne v roku 1968 100 
tisíc, do r. 1989 ďalších 140 - 250 
tisíc. aj členom kSč - okolo 500 ti-
síc., ktorí boli vylúčení, vyškrtnutí, 
alebo vystúpili z nej dobrovoľne - 
potrestaným za svoj názor stratou 
zamestnania, preradeným na prá-
cu, ktorá nezodpovedala ich kva-
lifikácii. ľuďom pozbaveným ľud-ud-
ských práv ako sú sloboda prejavu, 
náboženská sloboda, slobodný 
prístup k informáciám, slobodná 
umelecká tvorba, voľnosť pohybu, 
strata súkromia, nemožnosť štúdia 

na stredných a vysokých školách. 
tým, ktorí sa zaslúžili o odsun 
sovietskych vojsk. Sú to michail 
Gorbačov, eduard ševardnadze, 
Jiří Dienstbier, edvard vorobjov, 
evžen vacek, rudolf Ducháček, 
Svetozár naďovič, michael kocáb 
a mnohí ďalší.

za OZ „MODERNÝ SLIAČ“ M. Julény

Použité zdroje:
VHÚ Praha Prokop Tomek, Počátky i finále 

odchodu sovětských vojsk z Československa, 
VHÚ Praha, TASR, 26.8. 2007

Informační centrum vlády České republiky

Pietna spomienka pri príležitosti 50. výročia
okupácie Československa
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na základe podnetov občanov 
ako aj zaznamenaných prípadov 
v súvislosti s chovom, držaním 
a vodením psov mestská polícia 
upozorňuje občanov na dôsledné 
dodržiavanie zákona č. 282/2002 
Z.z., ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov, ako aj 
vZn mesta Sliač č. 21/2015 o pod-
mienkach držania psov na území 
mesta Sliač. v uplynulom období 
boli zaznamenané podnety ob-
čanov ktorí upozornili na nezod-
povedných chovateľov psov, ktorí 
pri ich venčení neodstránili exkre-
menty. Zo zákona č. 282/2002 Z.z., 
je v §6 ods. 1, uložená povin-
nosť znení „ak pes znečistí verejné 
priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa 

vedie, povinný výkaly bezprostredne 
odstrániť“. neuposlúchnutím tejto 
povinnosti sa držiteľ psa dopúšťa 
priestupku podľa §7 ods. 2, písm. 
f, za ktorý mu hrozí poriadková 
pokuta do výšky 65 €. odporúča-
me držiteľom psov mať pri sebe 
pri vodení psa vrecúška na za-
bezpečenie odstránenia výkalov. 
Upozorňujeme, že pes musí byť na 
verejných priestranstvách riadne 
pripevnený na vodítku. v prípade 
ak držiteľ nezabráni voľnému po-
hybu psa na verených priestran-
stvách sa dopúšťa priestupku pod-
ľa §7 ods. 1, písm. f, uvedeného 
zákona, za ktorý mu hrozí pokuta 
do 165 €. v uplynulom období 
boli zaznamenané prípady útokov 

voľne pohybujúcich sa psov na iné 
psy s vážnymi následkami. taktiež 
upozorňujeme na zabezpečenie 
miesta objektu, kde je pes držaný. 
často dochádza k prenikaniu psov 
cez nedostatočne zabezpečené 
objekty, ploty, brány. Za psa vždy 
zodpovedá držiteľ, alebo osoba, 
ktorá psa vedie alebo nad psom 
vykonáva dohľad. 

evidencia psov je povinná. 
každý pes držaný nepretržite viac 
ako 90 dní na území Sr podlieha 
evidencii psov. Držiteľ psa je po-
vinný prihlásiť psa do evidencie 
v mieste, kde sa pes v danom roku 
prevažne nachádza. mesto vydá 
držiteľovi psa zapísaného do evi-
dencie evidenčnú známku psa. 

v našom meste sú to žlté plastové 
krúžky na ktorých je vyznačené 
evidenčné číslo psa. povinnosťou 
každého držiteľa psa je pri kaž-
dej vychádzke svojho psa označiť 
psa evidenčnou známkou. takú-
to známku je držiteľ psa povinný 
v prípade kontroly preukázať prí-
slušníkovi msp. nepreukázanie to-
tožnosti psa v prípade kontroly je 
priestupkom v zmysle uvedeného 
zákona, za ktorý môže byť držite-
ľovi psa uložená pokuta do 65 €.  
veríme, že správnym a zodpoved-
ným prístupom všetci držitelia 
psov nedajú možnosť ostatným 
spoluobčanom vyjadrovať svoju 
nespokojnosť. 

Jaroslav Prošek, náčelník MsP 

Dňa 12. mája 2018 sa konal už 
tretí ročník cyklistického poduja-
tia Spoznajme sa na bicykli. toto 
podujatie sa teší čoraz väčšej ob-
ľube predovšetkým amatérskych 
cyklistov, či rodín s deťmi. tohto-
ročnú trasu zvládlo 90 milovníkov 
cyklistiky. podujatie vzniklo z ini-
ciatívy obcí kováčovej, budče, Siel-
nice a mesta Sliač, neskôr sa pridal 
Hronsek a badín, s myšlienkou 
spoznať náš región aj na dvoch 
kolesách. tento rok sme štartovali 
z budče a končili na ihrisku v areáli 
Zš a. Sládkoviča v Sliači, kde sme 
podporili celoslovenské podujatie 
Míľa pre mamu a symbolicky pre-
šli míľu na bicykli. okrem iných 
sprievodných akcií v obciach sme 

sa zúčastnili otvorenia cyklonabí-
jacej stanice v meste Sliač. Cyklisti 
tiež vyjadrili túžbu o rozšírenie 
cyklocestičiek v najbližšom oko-
lí. Dobrou správou je, že podaná 
žiadosť o vybudovanie cyklocesty 
Sliač-Sielnica-kováčová je hodno-
tená pozitívne bez nedostatkov 
a podľa predbežných informácií 
má veľké šance na schválenie. 
myšlienkou mesta Sliač je vybu-
dovať symbolický kvetinový bicy-
kel ako symbol na podporu rozvo-
ja cyklistiky v celom regióne. po 
dohode so starostami susedných 
obcí by mal byť tento symbol 
postupne inštalovaný aj v týchto 
obciach.

Robert Urbanec, zástupca primátora

mesto Sliač v spolupráci s ooCr 
SS a spoločnosťou ebajk-svet 
elektrobicyklov, uviedlo na Sliači 
do prevádzky ďalšiu servisno-na-
bíjaciu stanicu pre elektrobicykle. 
Uvedenie nabíjacej stanice bolo 
prezentované počas športového 
cyklistického podujatia Spoznaj-
me sa na bicykli, ktoré každý rok 
spája priaznivcov cykloturistiky 
v regióne Sliač a okolí.

aj Sliač sa tak zaradil do siete 
nabíjacích bodov v e-bike regi-
óne Stredné Slovensko, ktorý je 
jedným z produktov cestovného 
ruchu ooCr a podporuje rozvoj 
elektromobility v regióne Zvolen-
skej kotliny. e-biky (elektrobicykle 
s asistenčným motorom) sú feno-
ménom dnešnej doby, cykloturis-
ti a e-bikeri si tak môžu baterky 
značky yamaha a bosch dobiť, 
urobiť menší servis, dofúkať duše 
na servisno-nabijacej stanici pred 
tIC na Sliači.

mesto Sliač bolo zaradené do 
siete nabíjacích bodov ebajkcon-
nect (www.ebajkconnect).rozšíri-
la sa aj ponuka služieb o novootvo-
renú predajňu, požičovňu a servis 

vo Zvolene. teraz si už záujemco-
via o výjazdy na elektrobicykloch 
môžu požičať e-biky prostrednic-
tvom plne automatizovaného ob-
jednávkového systému. bližšie in-
formácie nájdete na www.ebajk.
sk a www.bikeregion.sk. kom-
pletné informácie o nabíjacích bo-
doch, mapky a popisy nájdete na  
www.ebajkconnect.sk.

milí cyklisti, ak chcete využiť 
nabíjací bod na Sliači pri tIC Sliač, 
musíte rátať s tým, že pri plnom 
vybití batérie na bicykli trvá úpl-
né dobitie cca 3 hod. polovičné 
nabitie, ktoré vydrží pri úspornom 
používaní batérie a vystačí na cca 
45 km, trvá 1,5 hodiny.

počas čakania na dobitie sa 
môžete príjemne občerstviť a od-
dýchnuť si v blízkej cukrárni, ka-
viarni, reštaurácii, môžete ochut-
nať zmrzlinu, letné osviežujúce 
nápoje, pizzu i hlavné jedlá. v tIC 
Sliač dostanete ponuky o cyk-
listických a turistických trasách 
v blízkosti Sliača a mapky.

tešíme sa na váš príchod a na 
príjemné cyklisticky strávené leto.

Zuzana Garguláková, TIC Sliač

Upozornenie pre držiteľov psov

Spoznajme sa na bicykli Milí priaznivci cyklistiky

ktosi vyslovil zaujímavú myš-
lienku: „v starobe človek potrebu-
je optimizmus, ak ju má prežiť“.

aj my, klienti DSS, sa usilujeme 
spestriť svoju starobu rôznymi 
aktivitami, ktoré rozvíjajú obra-
zotvornosť a kreativitu. Už viac 
ako rok funguje u nás tvorivý zá-
ujmový krúžok. Cibríme si manu-
álne zručnosti pri práci s pracov-
ným náradím, jemnú motoriku 

a estetické cítenie. krúžok vedie 
pani učiteľka oľga vonkomerová. 
Svojim prístupom ku klientom, 
osobnými vlastnosťami a pra-
covnými zručnosťami si získala 
našu priazeň a obdiv. trpezlivo 
nás usmerňuje, vysvetľuje pra-
covné postupy. Ďakujeme jej 
a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek 
spôsobom pomáhajú a fandia.

Alžbeta Langošová, klientka DSS

Zo života klientov DS Sliač
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v Liptovskom mikuláši sa odo-
hrali školské majstrovstvá Sloven-
ska základných a stredných škôl 
v bedmintone, kde tí najlepší bojo-
vali o titul slovenských šampiónov. 
osem dievčenských a osem chlap-
čenských družstiev si v každej ka-
tegórii vybojovalo účasť najprv 
v okresných, oblastných a následne 
v krajských kolách. banskobys-
trický kraj po víťazstve v krajskom 
kole v kategórii žiakov základných 

škôl reprezentovali žiaci našej Zš 
Tomáš Fajčík, Simeon Suchý a An-
drej Suchý. Žiaci obhajovali maj-
strovský titul z minulého školského 
roka, čo sa im aj podarilo. Zvíťazili 
v skupine nad rovesníkmi z prešo-
va, bratislavy a piešťan. prebojovali 
sa až do finále, kde zdolali žiakov 
z košíc a stali sa tak maJStramI 

SLovenSka školských družstiev 
v školskom roku 2017/2018.

Marta Suchá

v utorok 8. mája 2018 sa v krás-
nom okolí kúpeľov Sliač usku-
točnil 13. ročník Behu sliačskym 
chotárom. počasie takmer štyristo 
účastníkom prialo a mnohí z nich 
si zabehli svoje osobné maximá. 
Hlavným cieľom akcie je však 
propagácia rekreačného behania 
ako jednej z najľahšie dostupných 
športových aktivít. každý si mohol 
vybrať z troch rôznych tratí, naj-
kratšej Hobby dlhej 2 km, strednej 
dlhej 8 km a najdlhšej s celkovou 
dĺžkou 12,5 km. v hlavných kate-
góriách zvíťazili favoriti: v kategó-
rii žien na trati dlhej 8 km zvíťazila 
jana martinská časom 32:29, 
v kategórii mužov na trati dlhej 
12,5 km zvíťazil matej schieber 
časom 46:03. Za zmienku určite 
stojí aj účasť pána eugena kysela 
ktorý vo veku 79 rokov odbehol 
trať 8 km. 

Výsledky podľa kategórií:
muži do 40 rokov, 12,5 km
matej Schieber, Zv. Slatina . . . 46:03
roman vajs, mintal.sk . . . . . . . . . . . 46:55
miroslav Hraško, Zolná . . . . . . . . . 48:55

muži do 50 rokov, 12,5 km
Ján pockľan, šk Hrachovo . . . . 49:55
andrej bramuška,  
bučina-ddd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52:19
štefan Gregor, b. štiavnica . . . 52:30

muži do 60 rokov, 8 km
vladimír buchal,  
ak mšk Žiar nad Hronom . . . . . 32:47

muži do 70 rokov, 8 km
peter vilhan, Sliač . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36:33

muži nad 70 rokov, 8 km
Stanislav Skačan, bežci šaľa . . .40:05

ženy do 35 rokov, 8 km
Jana martinská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32:29
kristína resslová, Simba . . . . . . . 38:12
Daniela Chrančoková . . . . . . . . . . . . 38:18

ženy nad 35 rokov, 8 km
anna Zvarová,  
Svetielko nádeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36:14
Iveta furáková,  
Svetielko nádeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37:12
Zuzana Schieberová, 
Zvolenská Slatina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41:36

text a foto Peter Barcík, 
organizátor podujatia

Beh sliačskym
chotárom 2018

Sliačski žiaci majstrami
Slovenska v bedmintone
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v roku 2018 si pripomíname 
mnohé významné výročia našich 
novodobých dejín: 100 rokov od 
ukončenia 1. svetovej vojny, 100 
rokov od vzniku a vystúpenia 
československých légii - spoloč-
ného boja Slovákov a čechov za 
slobodu, 100 rokov od vzniku 
československej republiky a tiež 
100 rokov od tragického skonu 
m. r. štefánika. práve týmto té-
mam sa venovala výstava Nadá-
cie Milana Rastislava Štefánika, 
ktorá bola inštalovaná v priesto-
roch Domu služieb. na šestnás-

tich samostatných, tematicky 
rozdelených, paneloch je zdo-
kumentovaná 1. svetová vojna, 
jej príčiny, vznik; vznik českoslo-
venských légii, čSr a v roku 1993 
aj samostatnej Sr. texty dopĺňali 
pútavé dobové fotografie, mapy 
a dokumenty. výstava, ako na-
povedá už jej názov, poukazova-
la na to, že boje a obete našich 
predkov neboli márne; vďaka 
nim vnikla najskôr českosloven-
ská republika a neskôr samostat-
ná Slovenská republika. 

Monika Fáziková

Detské ihriská
mesto Sliač vykonalo ob-

hliadku detských ihrísk na 
svojom území. na základe uvá-
ženia členov komisie kultúry, 
vzdelávania, mládeže a športu 
pri msZ Sliač sa rozhodlo spra-
vovať a udržiavať detské ihriská 
na týchto uliciach: 
1)  ulica Clementisova (pri Siel-

nickom potoku) 
2)  ulica Rybárska (pred byto-

vým domom č. 1582)
3)  ulica Rybárska (za bytovým 

domom č.410/42)
4)  ulica Gorkého (pod kozá-

kom) 
5)  miestna časť sampor (pri 

požiarnej zbrojnici).

Detské ihriská budú ozna-
čené názvom ulice, na ktorej 
sa nachádzajú a očíslované 
poradovým číslom. ostatné 
objekty a prvky „detských ih-
rísk“ umiestnené na mestských 
pozemkoch si musia zhotovi-
telia týchto ihrísk udržiavať na 
vlastné náklady, prípadne ich 
demontovať, pretože podľa 
nariadenia vlády č. 349/2010 
Z. z. ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických po-
žiadavkách a postupoch posu-
dzovania zhody na prostriedky 
ľudovej zábavy, zariadenia det-
ských ihrísk a športovo-rekreač-
né zariadenia vlastník objektu 
zodpovedá za nezávadný 
stav, bezpečnosť a certifiká-
ciu prvkov detského ihriska.

1. jún (mDD) je deň, ktorý je 
vyhradený pre tradičnú akciu Ces-
ta rozprávkovým lesom. Hlavným 
organizátorom je mestské kultúr-
ne stredisko Sliač, ale bez hercov 
- žiakov Zš a. Sládkoviča - by sa 
toto podujatie nemohlo konať. 
Cesta rozprávkovým lesom, ktorá 
začínala pri vstupe do kúpeľov, 
viedla lesoparkom kúpeľov Sliač 
a príroda dodávala 

rozprávkam tú správnu kulisu. Deti 
pri prechádzke lesnou cestičku 
mohli stretnúť Šípovú Ruženku, ne-
poslušné kozliatka, Maťka a Kubka, 
Pampúšika spolu so Snehulienkou 
a siedmymi trpaslíkmi. vyše 40 det-
ských hercov sa vžilo do rolí roz-
právkových postáv a postavičiek 
s veľkým nasadením. Svojim odu-
ševnením v úlohe rozprávkových 
postáv milo prekvapili aj dospe-
lých divákov. putovania za sloven-
skými rozprávkami sa v tomto roku 
zúčastnilo rekordných 521 divákov, 
ktorí pricestovali z banskej bystri-
ce, Zvolena, budče, veľkej Lúky, 
Sielnice a samozrejme na akcii boli 
aj škôlkari a školáci z nášho mesta.

Renáta Šeniglová, foto Ján Horváth

Komunitné
centrum

Decentralizáciou kúrenia a vy-
budovaním kotolní v bytových 
domoch zostali v meste Sliač ne-
využité dve kotolne na ul. rybár-
skej a na ulici na brázdach. mesto 
neuvažuje s odpredajom týchto 
objektov. kotolňa na rybárskej by 
mala slúžiť ako rezerva pre toto 
územie, či už z hľadiska parkova-
nia (parkovacie miesta, parkovací 
dom) alebo občianskej vybave-
nosti. keďže na Sliači nemáme 
vybudované komunitné centrum, 
už pred niekoľkými rokmi vznik-
la myšlienka vybudovať ho. ako 
vhodný priestor sa javí nevyužitá 
kotolňa na brázdach, mesto dalo 
spracovať architektonickú štúdiu 
komunitného centra. Zatiaľ bol 
vyhlásený projektový zámer (1. 
kolo výzvy) na podporu posky-
tovania nových a existujúcich 
sociálnych služieb na komunit-
nej úrovni. v danom objekte by 
mali vzniknúť podporné služby 
v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách, napríklad 
priestory na stretávanie sa komu-
nít v meste, pre núdzové bývanie, 
priestory pre služby obyvateľstvu 
(pranie bielizne, stredisko osob-
nej hygieny, jedáleň s kuchyn-
kou). v priľahlej časti by mohla 
vzniknúť oddychová záhrada 
s lavičkami, drevinami, altánkom, 
či zeleninovými záhonmi. našim 
cieľom je vytvoriť pre obyvateľov 
Sliača priestor pre ich stretávanie 
sa a aktívny oddych. 

Robert Urbanec

Výstava Roky bojov,
obetí a nádejí (1914-1920)

Rozprávky v lese


