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Uznesenie
z rokovania obecného

zastupiteľstva
dňa 27. januára 2011

Vážení spoluobčania !
Centrálna zóna v obci sa v minu-

losti zanedbala z hľadiska úprav
povrchov, zelene aj bezpečnosti.
Bezpečnosť peších - hlavne detí -
v minulosti nebola prioritou, vzhľa-
dom na dopravné zaťaženie komu-
nikácií, no v súčasnosti, keď sa au-
tomobilová doprava niekoľkokrát
znásobila je jej riešenie absolútnou
nevyhnutnosťou spolu s úpravami
verejných priestranstiev aj verejnej
zelene s doplnením verejného osvet-

lenia a rekonštrukciou zdevastova-
ných lávok, ktoré spájajú centrum
obce cez vodný tok prechádzajúci
stredom. Projektom sa rieši centrál-
na zóna obce prioritne z hľadiska
bezpečnosti chodcov, ale hlavne detí
obnovou a rekonštrukciou peších
chodníkov, cyklistického chodníka
ale aj z hľadiska životného prostre-
dia úpravou verejných priestranstiev
a verejnej zelene (trávnatých plôch,
výsadbou drevín a úpravou pôvod-
ných náletových drevín a krovín),

vrátane rekonštrukcie verejného
osvetlenia, ktoré je zamerané na os-
vetlenie peších a cyklistických chod-
níkov. V súčasnosti prebieha verejné
obstarávanie na zhotoviteľa a ukon-
čenie projektu sa predpokladá do
dvoch rokov. 

V súčasnosti prebieha výmena
starého poruchového vodovodného
potrubia za nové vrátane nových
domových prípojok. Verím, že naša
obec zrealizovaním projektu cen-
trálnej zóny nadobudne nový pre
ľudí lahodný vzhľad, ktorý priláka
aj viac turistov.

Ing. Ján Vieloha
starosta obce

Centrálna zóna Foto: Archív OcÚ
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Námestie pred obecným úradom Foto: Archív OcÚ

BERIE NA VEDOMIE 
Výsledky voľby hlavného kon-

trolóra obce Nižná Slaná.
Za hlavného kontrolóra obce

Nižná Slaná bola v II. kole volieb
počtom hlasov 6 zvolená JUDr.
Margita Petrová.

SCHVAĽUJE 
- čerpanie úveru vo výške 3 500

EUR na vykrytie pôžičky splatnej
zhotoviteľovi SPORT SERVICE
s.r.o. na základe doplnku zmlu-
vy o dielo zo dňa 2.7.2010

- podpredsedu a členov komisie
Finančnej a správy majetku:

podpredseda Milan Šmelko
členovia Ľubica Sentpéteryová,
Ing. Elena Stančíková, Oľga Mac-
ková
- podpredsedu a členov komisie

Sociálno zdravotnej, kultúry,
mládeže a športu:

podpredseda Agnesa Benediková
členovia Pavel Fecko, Zuzana Čip-
ková, Stanislav Beňo
- podpredsedu a členov komisie

Ochrany verejného poriadku :
podpredseda Zoltán Gunár
členovia Ivan Gunár, Juraj Siman,
Ondrej Kašai
- podpredsedu a členov komisie

Školskej:
podpredseda Sylvia Čipková
členovia Martina Semanová, Miro-
slava Győngyőšová, Mgr. Jana
Nemčková
- členov komisie Na ochranu verej-

ného záujmu:
Pavel Fecko, Edita Grančáková

pokr. na strane 5

Mladí hasiči opäť nesklamali
Pri príležitosti 85. výročia za-

loženia Hasičského spolku v Nižnej
Slanej zorganizoval Obecný úrad
Nižná Slaná a Okresný výbor Do-
brovoľnej požiarnej ochrany Rož-
ňava celoobvodové a okresné kolo
previerok pripravenosti DHZ. 

Podujatie sa konalo dňa 18. júna
2011 na futbalovom ihrisku TJ Baník
Nižná Slaná. Po zahájení podujatia
členmi výboru DPO v Rožňave a sta-
rostom obce Ing. Jánom Vielohom,
prebehlo odovzdávanie pamätných

listov obce a diplomov zaslúžilým
členom DPO,ocenení boli: p. Ondrej
Junger, p. Ondrej Kanaba, p. Martin
Kanaba, p. Ján Novotný, p. Jozef
Junger, p. Štefan Krčmár.

Samotná súťaž sa začala po krátkej
porade veliteľov jednotlivých druž-
stiev. Na obvodovom a okresnom sa
zúčastnilo 24 súťažných družstiev
v kategóriách muži, ženy, dorastenci,
dorastenky, ktoré súťažili v disciplí-
nach štafeta 8x50m a požiarny útok
s vodou. pokr. na strane 3



1. Štatistické údaje o základnej
škole k 30.6.2011 (ZŠ s MŠ uvádza
údaje len o základnej škole):

- počet všetkých tried ZŠ spolu: 14,
z toho - v 1. - 4. roč.: 8, v 5. - 9.

roč.: 6 
- počet všetkých žiakov ZŠ spolu:

237, z toho v 1. - 4. roč.: 126 v 5. - 9.
roč.: 111 

- počet špeciálnych tried: 2
v nich počet žiakov: 20

- počet tried nultého ročníka: 0,
v nich počet žiakov : 0

- počet oddelení ŠKD: 1, v nich
počet žiakov: 25

- počet integrovaných žiakov
v bežných triedach: 16 

- počet žiakov zo sociálne zne-
výhodneného prostredia z celko-
vého počtu žiakov: 118 

- počet rómskych žiakov z cel-
kového počtu žiakov ZŠ : 166 

- počet rómskych žiakov zo so-
ciálne znevýhodneného prostredia:
102

- počet žiakov 1. - 9. ročníka ZŠ
navštevujúcich ZUŠ: 6

- počet vymeškaných hodín spolu
za celý rok: 14 673, z toho neospra-
vedlnených: 3 404

- počet znížených známok zo
správania, 2. stupňa: 23,  3. stupňa:
19, 4. stupňa: 14

- počet udelených pokarhaní riadi-

teľom školy: 65 pochvál riaditeľom
školy: 32

- počet prospievajúcich žiakov spo-
lu: 190, neprospievajúcich spolu: 47

- počet neklasifikovaných spolu:
0, počet žiakov 5. - 9. roč. so samý-
mi jednotkami: 1

- počet učiteľov vrátane riaditeľa
školy a ZRŠ - fyzický stav: 19 prepo-
čítaný stav: 19

- počet asistentov učiteľa v ZŠ: 2,

počet vychovávateľov ŠKD: 1
- počet pedagogických zamest-

nancov, ktorí nespĺňajú kvalifikač-
né predpoklady: 0, z toho študujú-
cich za účelom splnenia kvalifikač-
ných predpokladov: 0

- počet nepedagogických zamest-
nancov v ZŠ - fyzický stav: 10, pre-
počítaný stav: 10

Prehľad o rozmiestnení žiakov
na stredné školy k 30.6.2011 

- počet žiakov 9. ročníka: 15 z nich
neumiestnení: 0

- prijatí na gymnáziá: 2, na SOŠ:
12, na konzervatórium: 1, na OU: 0

- počet končiacich žiakov v niž-
ších ročníkoch: 13 z nich neumiest-
nených: 6

2. Údaje o zaradených pedago-
gických zamestnancov školy do
kontinuálneho vzdelávania

- adaptačné vzdelávanie: 1 aktu-
alizačné vzdelávanie: 17, inovačné
vzdelávanie: 0

- špecializačné vzdel.: 5, funkčné
vzdelávanie: 0, kvalif. vzdelávanie: 1

- funkčné inovačné vzdelávanie: 0

3. Prehľad o vedomostných sú-
ťažiach, olympiádach a športových
súťažiach :
a. počet 1. miest v okresnom kole: 2
b. počet 1. miest v krajskom kole: 0
c. počet 1. - 3. miest v celosloven-

skom kole : 0
d. počet umiestnení (ocenení) v me-

dzinárodných súťažiach: 0

4. Údaje o aktivitách školy:
a. názov projektov, do ktorých je

škola zapojená: Modernizácia
vzdelávacieho procesu, Zdravá
škola, Jar na krídlach

b. počet záujmových útvarov na
škole: 20, počet žiakov v nich: 231

c. inšpekcie vykonanej ŠŠI v škol-
skom roku 2010-2011: Tematická
inšpekcia - predmetom inšpekč-
nej činnosti bolo: Súlad školského
vzdelávacieho programu so štát-
nym vzdelávacím programom v zá-
kladnej škole

d. stručne uveďte oblasti, v ktorých
škola dosahuje dobré výsledky:
Geografická olympiáda, Mate-
matická olympiáda, Pytagoriáda,
športové súťaže - najmä stolný
tenis, malý futbal, futbal, spevác-
ke súťaže - rómska kultúra

Údaje vypracovala
Mgr. Janka Nemčková

2 AU G U S T  2 011N I Ž N O S L A N S K É  N OV I N Y

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
základnej školy za školský rok 2010-2011

Základná škola Foto: J. Tomášik

SEPTEMBER
- Cirkus Jacko v ZŠ
OKTOBER
- Halloweensky karneval
- Vystúpenie pre starých rodičov

na OU
NOVEMBER
- Športová olympiáda
DECEMBER
- Príchod Mikuáša do škôlky
- Pečenie medovníčkov
- Divadelné predstavenie O zlatej

rybke v ZŠ
- Koledovanie detí po obci
- Vianočná besiedka s rodičmi
JANUÁR
- Búdky pre vtáčiky
FEBRUÁR
- Fašiangový karneval
- Roznášanie „Valentínskej pošty“

po obci
MAREC
- Návšteva obecnej knižnice
APRIL
- Lesnícky deň na Trojici
- Deň Zeme - kreslenie na chodník
- 1. apríl - maľovanie na tvár

MAJ
- Deň matiek - vystúpenie na OU
- Vystúpenie na Turice
JUN
- Rozprávkový deň detí v areáli

Poliačky
- Školský výlet na Donovaloch

- Habakuky
- Rozlúčka s budúcimi prvákmi

na obecnom úrade
Kladne hodnotím prácu učiteliek

MŠ, ktoré vnášali medzi deti poho-
du a tvorivú silu. Svojou vynalieza-
vosťou prispela k zdarnému prie-
behu školského roka aj čerstvá
absolventka Marianna, ktorá vo svo-
jej práci využívala nové učebné me-
tódy. To sa odzrkadlilo aj v dosia-
hnutých výsledkoch detí a ich do-
brej pripravenosti na vstup do zá-
kladnej školy. Tiež zriadila pre MŠ
vlastnú webovú stránku. Úspešne
absolvovala adaptačné vzdelávanie
začínajúceho pedagogického za-
mestnanca.

Jana Ďurišková
zástupkyňa za MŠ

Aktivity v materskej škole
v školskom roku 2010/2011

Deti z materskej školy Foto: Archív OcÚ

Aktivačná činnosť
uchádzačov

o zamestnanie v obci
V zmysle Dohody č. 120

/§52/2010/NP V-2 o poskytovaní
príspevku na aktivačnú činnosť
podľa § 52 Zák. NRSR č.5/2004
Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších pred-
pisov Vám predkladám nasledov-
nú správu:

Na základe uvedenej Dohody
bolo prijatých 20 UoZ s týžden-
ným počtom 16 hodín na UoZ
a jeden koordinátor s úväzkom na
33 hodín týždenne. Požadované
práce boli kosenie a hrabanie
verejných priestranstiev, orezá-
vanie okrasnej zelene a strom-
čekov, upratovacie práce v pries-
toroch verejných budov, úprava
priestranstva viacúčelového ihris-
ka, pomocné práce pri zabezpečo-
vaní výstupu na Ždiar, zber sepa-
rovaného odpadu, čistenie obec-
ných rigolov, priepustov, drobné
stavebné práce, organizovanie
výstupu na Repisko, pomocné
práce pri organizovaní Vianočnej
akadémie. 

Uvedené vykonané práce hod-
notím veľmi dobre. Požadované
práce boli vykonané včas a k mo-
jej spokojnosti. Zo strany UoZ sa
nevyskytli žiadne problémy a prís-
tup k plneniu pracovných úloh
bol dobrý.

Milan Junger
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V jeden pekný letný deň nastal
opäť čas, ako každý rok, keď sa deti
z materskej školy prichádzajú
rozlúčiť so svojimi kamarátmi
a p. učiteľkami. A tak prišiel deň D,
28.6.2011, utorok, keď sa na Obec-
nom úrade pripravuje rozlúčka.
Rozlúčiť sa prišli deti z Materskej
školy v Nižnej Slanej, ktoré si pri-
pravili nádherný program pod ve-
dením p. učiteliek z MŠ. Po úvod-
nom slove a privítaní hostí: p. ria-
diteľky Mgr. J. Nemčkovej, p. uči-
teľky Mgr. M. Valentkovej a rodičov
sa spustil spev 14 detí, ktorý znel
celou sálou. Bol to krásny pocit
najmä pre rodičov, vidieť a počuť, čo
všetko práve ich dieťa dokáže. V tej
chvíli im možno v hlave prebehla
myšlienka: „To fakt už má moja
dcéra, syn šesť rokov?“ Je to vlastne

koniec jednej krásnej etapy v ma-
terskej škole a začiatok novej, ako
prváčika vo veľkej základnej škole. 

Po kultúrnom programe nastal
čas, keď každé dieťa dostalo os-
vedčenie o zvládnutej predprimárnej
príprave spolu s milým darčekom.
Sú to veľkí hrdinovia, ktorí sa veľmi
tešia na niečo nové, nepoznané, čo
ich čaká pri nástupe do prvého roční-
ka. Veľmi milým príhovorom poteši-

la deti aj p. riaditeľka Mgr. J. Nemč-
ková, ktorá ich po splnení troch pod-
mienok posunula o krok bližšie
k prvej triede. Svoj obdiv a radosť
vyjadrila aj p. uč. Mgr. M. Valent-
ková, ktorá ako triedna učiteľka sa
veľmi teší na tak šikovné deti. Ne-
chýbalo ani poďakovanie zo strany
rodičov, ktoré vyzdvihlo prácu
všetkých p. uč. menovite ako ich
volajú deti: p. uč. Janka, p. uč. Ľud-
ka, p. uč. Neška, p. uč. Marianka
a p. uč. Sústriková. V neposlednom
rade nemožno vynechať tetu Milku
a Lenku, ktoré sa počas celého roka
starali o poriadok a stravu v mater-
skej škole a boli tak trochu veľkými
kamoškami malých škôlkárikov.
Celý program ukončila p. zástup-
kyňa Mgr. J. Ďurišková, ktorá sa tak-
isto poďakovala rodičom za výchovu

detí, ale len ťažko sa lúči s tak šikov-
nými deťmi, ktoré jej takmer počas
štyroch rokov prirástli k srdcu. No-
vým prváčikom praje veľa šťastia
a radosti pri zdolávaní náročných
úloh, ktoré ich čakajú.

Takže milí budúci prváci: Držte
sa a prajem Vám úspešný prvý krok
5.septembra, keď sa otvoria brány
Základnej školy v Nižnej Slanej.

Gabriela Čipková

Rozlúčka s materskou školou

dokončenie z 1. strany
Obec reprezentovalo družstvo

hasičského dorastu v zložení doras-
tu: Martin Gazdík, Jaroslav Tomá-
šik, Dušan Valko, Marian Grančák,
Ondrej Junger, Juraj Junger, Ondrej
Lörinc, Ján Novotný, Miroslav Drob-
ný a Štefan Müller. Naše družstvo
dorastencov si počínalo ozaj úspeš-
ne a časom 79,99 s. v štafete a 21,97
s. v požiarnom útoku vyhralo ob-
vodové kolo a postúpilo do okres-
ného kola. V okresnom kole sa
súťažilo len v požiarnom útoku
s vodou. Hneď prvý útok nám vyšiel
a čas 18,82 s. sa nepodarilo nikomu
prekonať, a tak naši dorastenci

vyhrali aj okresné kolo. Za nami
skonči lo  družstvo z  Plešivca
a Krásnohorského Podhradia. Ví-
ťazstvo znamenalo postup na Kraj-
ské kolo súťaže DHZ v Zemplínskej
Teplici, ktoré sa konalo 25.júna
2011 kde sa naši dorastenci umiest-
nili s časom 102,25 s. (štafeta plus
útok) na peknom štvrtom mieste.
Výsledky našich mladých hasičov
dorastencov sú im odmenou za ich
vynaloženú prácu a vzornú repre-
zentáciu obce, ale zároveň ich za-
väzujú pokračovať v šľapajach svo-
jich predchodcov. 

Milan Šmelko
zástupca starostu obce 

Hasiči z Nižnej Slanej Foto: J. Tomášik

Mladí hasiči opäť nesklamali

Úlohy vyplývajúce z projektu
Zdravá škola boli realizované :

- v spolupráci s výchovným porad-
com školy, s psychológom, špeciál-
nym pedagógom, triednymi učiteľmi,
členmi Rady školy, za plnej podpory
súčasného vedenia školy

- zúčastňovali sme sa súťaži organi-
zovaných Centrom voľného času
v Rožňave, občianskymi združeniami
a školami nášho okresu. Boli to súťaže
vo floorbale pre mladších a starších
žiakov, v stolnom tenise, v cezpoľnom
behu a behu mestom Dobšiná. Naši

žiaci svojimi výsledkami nielen
vzorne reprezentovali školu, ale aj
rozvíjali svoj talent, nadanie a dokáza-
li, že je možné voľný čas naplniť
sebarealizáciou

- počas školského roka spolu
so žiakmi sme vytvárali príjemné
a estetické prostredie, ktoré nám oce-
nili slovami chvály nielen rodičia, ale
aj cudzí ľudia, korí k nám prichádzali
počas školského roka

- učivo Ochrana človeka a prírody
podľa upravených učebných osnov

pokr. na strane 4

Zdravá škola
vyhodnotenie II. polrok 2010/11

Predškoláci z MŠ Foto: Archív OcÚ

V školskom roku 2010/2011 bolo
do MŠ zapísaných 33 detí vo veku
od 2 do 6 rokov + 1 dieťa s Dow-
novým syndrómom - Dominika.
Z tohto dôvodu sa otvorilo druhé od-
delenie materskej školy.

Povinný rodičovský príspevok bol
stanovený 6,64 EUR na 1 dieťa,
nevzťahuje sa na deti, ktoré absolvu-
jú posledný rok predprimárneho
vzdelávania.

Do prvého oddelenia mladších
detí od 2 do 4 rokov bolo zaradených
14 detí. Pracovali pod vedením zás-
tupkyne Jany Ďuriškovej, učiteľky
Agnesy Hajčiovej a ako asistentka ku
Dominike bola prijatá Lucia Roch-
falušiová do polovice marca 2011.
Z celkového počtu 14 detí bolo

5 dievčat (1 s Downovým syndró-
mom) a 9 chlapcov.

Dominika sa oproti minulému
roku dosť ťažko zadaptovala medzi
mladšie deti, odmietala spoločné
činnosti, chcela ísť domov. Prame-
nilo to zo skutočnosti, že sa jej naro-
dila mladšia sestra - detská žiar-
livosť. Keď preklenula toto obdobie,
bola milá, šikovná, rada tancovala
s ostatnými deťmi, vedela samos-
tatne zaspievať krátke texty pes-
ničiek. Oproti minulému roku mala
väčšiu výdrž pri pracovných a výt-
varných činnostiach. Dokázala sa-
mostatne nalepovať obrázky, snažila
sa ich sama vystrihnúť. Sústredene
prezerala a podľa svojich možností
pomenúvala predmety na obráz-

koch. Začala rozprávať jednoduché
vety, vedela ich vysvetliť pomocou
gestikulácie a mimiky. Od polovice
marca navštevovala MŠ veľmi zried-
kavo, z dôvodu častej chorobnosti.
Od mája absolvovala kúpeľnú lieč-
bu, do MŠ do konca šk. roka už ne-
nastúpila.

V mladšom oddelení sme plnili
úlohy podľa školského vzdeláva-
cieho programu v rôznych výkono-
vých štandardoch. Jednotlivé témy
boli prispôsobené ročným obdobiam,
zvykom, vzťahom a komunikácii,
pracovným návykom, priateľstvu,
krásam Slovenska, bydlisku, rastlin-
nej a živočíšnej ríši, starostlivosti
o svoje telo, zdravej výžive, chrániť
našu Zem, rodine, rozvoju aktívnej

a pasívnej slovnej zásoby, základ-
ným počtovým úkonom a spevu
piesní. Deti radi tancovali a zapájali
sa do všetkých činností. Väčšina detí
bola veľmi šikovná, najmä v kogni-
tívnej oblasti.

Mladšie deti sa veľmi dobre zadap-
tovali, radi navštevujú materskú
školu. Správanie detí je uspokojivé,
kladne hodnotím vzťahy učiteľ a die-
ťa. Spolupráca s rodičmi je dobrá.

Rezervy vo výchovno-vzdelávacej
oblasti u niektorých detí sú v po-
znávaní základných farieb, skoro
u všetkých v grafickom prejave,
v zlej výslovnosti štvorročných detí.
Jedno dieťa sa často pomočuje po-
čas spánku.

pokr. na strane 4

Hodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2010/2011



dokončenie z 3. strany
zakomponovali triedni učitelia do svo-
jich plánov triednických hodín, vy-
učujúci prírodovedy, prírodopisu
a vyučujúci ostatných predmetov
podľa obsahu preberaného učiva

- zvýšená pozornosť bola venovaná
prevencii drogových závislostí a kon-
cepcii výchovy k manželstvu a rodi-
čovstvu.

- vo svojej každodennej výchovno-
vzdelávacej práci nezabúdali sme ani
na dôslednú realizáciu Deklarácie práv
dieťaťa s cieľom na ochranu pred ne-
gatívnymi javmi ako boli najmä šika-

novania, či prejavy rasovej diskriminá-
cie. V tejto oblasti vážnejšie priestupky
sme riešili za aktívnej pomoci OO PZ
v Dobšinej a pohovormi s rodičmi
žiakov u ktorých sa tieto negatívne javy
prejavovali. 

- primeraným spôsobom boli žiaci
vedení k aktívnemu osvojeniu si vzťahu
a ochrany prírody, rešpektovaniu eko-
logických zásad. Sem patria najmä tieto
aktivity: 1. účelové cvičenie 2. lesnícky
deň 3. výstavka poľovníckych trofejí
4. úprava interiéru a exteriéru školy
5. výsadba a presádzanie kvetov a 6. zbe-
rové aktivity: zber papiera - nazbierali
sme 2 297 kg /VI. A/, zber ekopakov
- nazbierali sme 12 240 ks ekopakov
/III.A/.Najlepší zberatelia budú
na konci šk. roka odmenení vecnými
cenami. Zapojili sme sa do súťaže orga-
nizovanej firmou Brantner - zatiaľ vý-
sledky nám neboli oznámené. Vyhlá-
sená bola súťaž o najčistejšiu triedu,
kde zvíťazili žiaci III. A, ktorých
na konci školského roka čaká veľká
sladká odmena v podobe torty. V tých-
to aktivitách budeme pokračovať aj
v budúcom školskom roku. 

Medzi pekné a vydarené aktivity
patrili:
- Valentínska pošta
- karneval
- Deň zeme - kresba na chodník, čis-

tenie verejných priestorov, zberové
aktivity

- deň narcisov - akcia v spolupráci
s Ligou proti rakovine

- Ďakujem ti mama - IQ 11, vyznanie
mamke

- Sme jedna veľká rodina 
- Medzinárodný deň detí

Na triednických hodinách si triedni
učitelia spolu so žiakmi pripomenuli: 
- Medzinárodný deň žien 
- Marec - mesiac knihy
- Svetový deň vody 
- Medzinárodný deň vtáctva 
- Svetový deň zdravia 
- Apríl - mesiac lesov
- Svetový deň mlieka 
- Svetový deň bez tabaku
- Svetový deň životného prostredia 
- Svetový deň boja proti drogám 

Na záver môjho hodnotenia chcem
sa poďakovať všetkým, ktorí svojom
každodennou prácou prispeli k splne-
niu úloh projektu Zdravá škola.

Mgr. Mária Servová
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Hodnotenie výchovno - vzdelávacích
výsledkov v školskom roku 2010/2011

Zdravá škola (vyhodnotenie II. polrok 2010/11)

Ôsmačky na maškarnom plese Foto: A. Hutníková

dokončenie z 3. strany
Priemerná mesačná dochádzka

z celkového počtu detí 14 je 11,0.
Do druhého oddelenia starších

detí od 5 do 6 rokov bolo zaradených
20 detí pod vedením učiteľky Ľudmi-
ly Kasperovej a čerstvej absolventky
Bc. Marianny Liptákovej. Z toho 8
dievčat a 12 chlapcov. 14 detí plnili
posledný rok predprimárneho vzde-
lávania, 1 dieťa predčasne. 

Úspešne sa nám darilo plniť ciele
školského vzdelávacieho programu
v rôznych výkonových štandardoch.
Témy na jednotlivé týždne sa strie-
dali podľa jednotlivých období, sviat-
kov, poznatkov o zdraví a výžive,
o domácich zvieratách, o starostli-
vosti človeka o zvieratá, o význame
lesa, o Dni matiek, o MDD, o právach
dieťaťa, školskom výlete, slávnostnej
rozlúčke s materskou školou.

Deti získali množstvo vedomostí,
poznatkov, praktických výtvarných
a grafických zručností, pracovných
a sebaobslužných činností. Systema-
ticky sme rozvíjali talent a nadanie
detí v spevácko-tanečných, výtvar-
ných a telovýchovných činnostiach.
Deti sú v uvedených činnostiach
tvorivé, zručné a kreatívne. V priebe-
hu školského roka s obľubou vys-

tupovali s hodnotným kultúrnym
programom na školských, verejných
a obecných oslavách pri príležitosti
rôznych sviatkov, výročí a zachová-
vaní ľudových tradícií.

Spolupráca s rodičmi je na dobrej
úrovni. Rodičia sa zaujímajú o čin-
nosti a aktivity svojich detí v mater-
skej škole, pravidelne sledujú aktu-
ality na webovej stránke materskej
školy, spustenej od januára 2011
a tiež v triednom časopise „Hradné
správy“, v ktorom učiteľky rodičov
informujú o edukačnej činnosti detí
v MŠ 1x do mesiaca.

V rámci spolupráce materskej
školy so základnou školou sa deti
zúčastnili spolu so žiakmi ZŠ na cir-
kusovom, hudobno-divadelnom
a divadelnom predstavení, ale aj na
akcii v prírode - „Lesnícky deň.

Spoločné aktivity s deťmi a rodič-
mi z triedy z mladšieho oddelenia
sú príkladom dobrej vzájomnej spo-
lupráce, priateľstva a kvalitných me-
dziľudských vzťahov.

Správanie detí v predprimárnej
triede je dobré a uspokojivé. Prie-
merná mesačná dochádzka z celko-
vého počtu 20 je 16.

Mgr. Mária Servová
triedna učiteľka

Z roka na rok klesá záujem žiakov
o vzdelávanie a čo je najsmutnejšie,
že medzi nimi sú nielen žiaci so so-
ciálne znevýhodneného prostredia.
Učitelia SJL sústredili svoju pozor-
nosť na zlepšenie techniky čítania
s porozumením na hodinách litera-
túry. K zlepšovaniu a rozvíjaniu
čitateľskej gramotnosti žiakov
dochádza aj rozširovaním knižného
fondu učiteľskej a žiackej knižnice,
ktorú pravidelne navštevujú žiaci,
rodičia a pedagógovia. Čiastočne
k zlepšovaniu komunikačných
schopností žiakov prispievali aj pro-
jekty, ktoré na vyučovacích hodi-
nách DEJ a OBV, OBN žiaci prezen-
tovali na interaktívnej tabuli, spraco-
vaným písomných projektom, či vy-
tvorením priestorovej práce z rôzne-
ho druhu materiálu. Žiaci šiesteho
a deviateho ročníka sa zúčastnili de-
jepisnej olympiády: Patrícia Sema-
nová, Dominik Horváth - VI. ročník,
Michal Tomko a Dominik Leštach -
IX. roč. Neprimeraná náročnosť
testových otázok v okresnom kole
viedla k neuspokojivým výsledkom
žiakov, kde z počtu 30 žiakov bol
jediný úspešný riešiteľ. Tento ne-
úspech nielen žiakov našej školy, ale
aj ostatných účastníkov vedie k zni-
žovaniu počtu žiakov a nezáujmu
zúčastňovať sa aj v ďalšom kole DO.
Vzorne a úspešne našu školu repre-
zentovali žiaci v súťaži: Kto nám vlá-
dol, ktorú organizovala Gemerská

knižnica v Rožňave. Našu školu
reprezentovali žiaci v zložení: Marti-
na Gunárová, Betka Dovcová a Mar-
tin Matejka. Bola to súťaž v ktorej
súťažiaci museli dokázať svoju šikov-
nosť, zručnosť, ale najmä rýchlosť vo
vyhľadávaní informácií cez internet.
Podľa slov žiakov bola to veľmi zaují-
mavá a netradičná súťaž, ktorá umož-
nila žiakom realizovať sa novou
netradičnom formou pre nich veľmi
príťažlivou a zaujímavou - práca s in-
ternetom. Uskutočnené boli školské
výlety pod vedením pani uč. Hudá-
kovej a Servovej so zameraním na po-
znávanie prírodných krás a kultúr-
nych pamiatok našej vlasti. Veľmi
smutné je, že po prvýkrát v tomto
školskom roku nebolo uskutočnené
školské kolo HK, nezúčastnili sme
sa tradičnej recitačnej súťaže Kellne-
rová Poloma, Olympiády SJL, Prečo
mám rád Slovensko, prečo mám rád
slovenčinu. Žiaci sú tvoriví a keď
majú na to priestor a čas a sú správ-
ne motivovaní dokážu vytvoriť
úžasné veci - dôkazom sú výsledky
IQ10, IQ11. Nespokojnosť vyučujúci
vyjadrili s učebnicami, ktoré podľa
nového ŠVP chýbajú v 6 a 7. ročníku.
Kompetentní na MŠ pozabudli
na múdre slová učiteľa národov J. A.
Komenského: Knihy nech sú upra-
vené tak, aby sa o nich mohlo hovo-
riť, že sú lievikom múdrosti a mrav-
nosti. Ťažko hodnotiť z pohľadu
tohto velikána či učebnice, ktoré

v priebehu školského roka dodávané
MŠ plnia aspoň jednu z jeho kritérií.
Vo vyučovacom procese humanit-
ných predmetov sme uplatňovali
V zmysle Dohovoru o právach die-
ťaťa: aktívnu ochranu pred sociálno-
patologickými javmi, riešili prípady
oprávneného fyzického týrania
a šikanovania. Zvýšená pozornosť sa
venovala realizácii výchovy a vzdelá-
vaniu k ľudským právam. Vo vyučo-
vacom procese sa vhodne využívali
štátne sviatky, pamätné dni a his-
torické udalosti na rozvíjanie citov
vlastenectva, národnej hrdosti a štát-
nej príslušnosti. U žiakov sme for-
movali právne vedomie, vychovávali
v duchu tolerancie, rasovej znášan-
livosti, formovali kladné morálno-
vôľové vlastnosti a viedli ich k zod-
povednosti, rozvíjali komunikačné
schopnosti, formovali zdravé seba-
vedomie na základe sebapoznávania
a seba hodnotenia, rozvíjali etické
a estetické cítenie, učili potrebným
sociálnym zručnostiam, asertívne-
mu správaniu, zdôrazňovali výz-
nam sebaovládania a sebadisciplíny
pri vytváraní kvalitných a rovno-
cenných medziľudských vzťahov,
vychovávali k ochrane a zlepšova-
niu životného prostredia. Členovia
PK začali rásť aj prostredníctvom
kreditného vzdelávania, sebavzde-
lávania a častejšiemu využívaniu
interaktívnej tabule vo vyučovacom
procese.

Postrehy p. učiteľky Márie Servovej
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dokončenie z 1. strany
- prenájom nebytových priesto-

rov - bývalá predajňa mäsa ul. Letná
č. 17 o celkovej výmere prenajatej
plochy 55m2 pre Jána Jungera nar.
27.9.1988 trvale bytom ul. Letná 51,
Nižná Slaná od 01.02.2011 na dobu
neurčitú na účely zriadenia predajne
mäsa a mäsových výrobkov za me-
sačnú výšku nájomného 27,50 EUR
(ročný nájom vo výške 330 EUR)

Uznesenie
z rokovania obecného

zastupiteľstva 3.3.2011

OZ KONŠTATUJE
priebežné plnenie uznesení
č. 1/3/2010-2 ktorým

POVERUJE
Starostu obce súčinnosťou pri

zmene katastrálnej hranice Nižná
Slaná - Kobeliarovo v časti Kobe-
liarsky mlyn bez zmeny právnych
vzťahov k pozemkom

- starostu obce Nižná Slaná Ing.
Jána Vielohu prípravou a uzatvore-
ním kúpnych zmlúv na odpredaj uve-
dených bytov - odpredané 2 byty

- starostu obce Nižná Slaná Ing.
Jána Vielohu prípravou a uzatvo-
rením kúpnych zmlúv na odpredaj
pozemkov - v štádiu zamerania geo-
detom 

- starostu obce Ing. Jána Vielohu
vypracovaním a uzatvorením kúp-
nej zmluvy a všetkých potrebných
náležitostí súvisiacich s predajom
pozemkov uvedených v uznesení
č. 2/5/2011-1

BERIE NA VEDOMIE
- stanovisko hlavnej kontrolórky

JUDr. Margity Petrovej k Závereč-
nému účtu Obce Nižná Slaná za rok
2010 č. j. 95/2011 z 23.02.2011

- stanovisko hlavnej kontrolórky
obce Nižná Slaná JUDr. Margity Pe-
trovej k návrhu viacročného rozpo-
čtu obce na roky 2011 - 2013 a k ná-
vrhu rozpočtu obce na rok 2011 - č.j.
96/2011 z 23.02.2011

- rozpočet obce Nižná Slaná na ro-
ky 2012 a 2013 podľa prílohy 

SCHVAĽUJE
- celoročné hospodárenie obce

Nižná Slaná za rok 2010 bez výhrad
- rozpočet obce Nižná Slaná na rok

2011 podľa prílohy
- plán kontrolnej činnosti hlav-

ného kontrolóra obce Nižná
Slaná na I .  polrok 2011 č.  j .
75/2011 zo dňa 17.02.2011. Plán
kontrolnej činnosti tvorí súčasť
tejto zápisnice

- na základe žiadosti pána Jaro-
slava Breznena - Radzim, Rejdová
190, č. j. 68/2011 zo dňa 09.02.2011
- o odkúpenie pozemkov v k.ú Niž-

ná Slaná, vo vlastníctve obce zapí-
sané na LV 504, par. č.: 614, 615,
616, 617, 618/2, 618/6 - v cene
3,33 EUR/m2 - za účelom vytvore-
nia prevádzky na výrobu betóno-
vých tvárnic. Všetky náklady spo-
jené so zameraním, kúpnou zmlu-
vou a vkladom do katastra hradí
kupujúci

- v prípade že sa zmluva o predaji
pozemkov neuzavrie do 31.07.2011
toto uznesenie stráca platnosť

- Smernicu o odmeňovaní členov
ZPOZ u v Nižnej Slanej č. j. 99/2011
zo dňa 22.02.2011

- nákup tomboly vo výške 50 EUR
na ples starostov

- správu ústrednej inventarizač-
nej komisie o výsledku inventari-
zácie majetku a záväzkov Obce
Nižná Slaná k 31.12.2010 na zákla-
de pokynov č. j. 513/2010 zo dňa
25.10.2010

- zakúpenie 2 ks informačných
brožúr pre zamestnancov, poslan-
cov a občanov obce Nižná Slaná na
rekreačné účely vo výške 35 EUR
od PMA - Milan Knápek, Poľná
506/10 Modrý kameň

- na základe uznesenia OZ
č. 6/5/2010 zo dňa 03.11.2010 cenu
v zmysle zákona vo výške 3,33
EUR/m2, pričom obec Nižná Slaná
bude hradiť Geometrický plán a kúp-
no-predajné zmluvy do výšky 1,6
EUR/m2

- OZ č. 6/5/2010 zo dňa 03.11.2010
schvaľuje odpredaj pozemkov
v časti obce Nižnoslanská baňa re-
gistra C KN p.č.
- 791/1, zastavané plochy a nádvo-

ria o výmere 162m2

- 791/2, zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 138m2

- 791/3, zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 96m2

- 792/1, zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 188m2

- 792/2, zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 222m2

- 792/3, zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 10m2

- 792/4, zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 244m2

- 792/5, zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 20m2

- 792/6, zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 79m2

- 792/7, zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 201m2

- 792/8, zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 160m2

- 792/9, zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 199m2

- 792/10, zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 193m2

- 792/11, zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 112m2

- 802/1, zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 199m2 - odpredá sa
časť parcely - záhradky a poze-
mok okolo bytových domov s.č.
32,32 Námestie baníkov

Uznesenie
z rokovania obecného

zastupiteľstva 27.6.2011

OZ KONŠTATUJE   4/2/2011
priebežné plnenie uznesenia
č . 1/3/2010-2 ktorým OZ

POVERUJE
Starostu obce súčinnosťou pri

zmene katastrálnej hranice Nižná
Slaná - Kobeliarovo v časti Kobeliar-
sky mlyn bez zmeny právnych vzťa-
hov k pozemkom.

Priebežné plnenie uznesenia
č.6/6/2010-3 ktorým OZ poveruje

- starostu obce Nižná Slaná Ing.
Jána Vielohu prípravou a uzatvore-
ním kúpnych zmlúv na odpredaj
uvedených bytov - odpredané a pre-
vedené (správou katastra) - 2 byty

- zaplatená plná cena tretieho by-
tu - príprava podkladov pre notársku
zápisnicu

- zaplatená 1. splátka - predaj
štvrtého bytu

- zaplatená 1. splátka - predaj
piateho bytu

- zaplatená 1. splátka - predaj
šiesteho bytu

Priebežné plnenie uznesenia
č. 6/5/2010-1 ktorým OZ poveruje

- starostu obce Nižná Slaná Ing.
Jána Vielohu prípravou a uzatvore-
ním kúpnych zmlúv na odpredaj po-
zemkov - už sú zamerané geodetom 

Zatiaľ je uhradené:
- plná cena za pozemok č. 802/3

zaplatená 464 EUR
- I. splátka za pozemok č. 802/13

zaplatená vo výške 650 EUR zostáva
doplatiť 340 EUR

- I. splátka za pozemok č. 802/11
zaplatená vo výške 50 EUR, uhra-
dená II. splátka 50 eur zostáva do-
platiť 222 EUR

- uhradená komplet cena za p.č.
802/4,5, 802/7 - 582 EUR

- uhradené 460 EUR za 802/3,
802/12 - zostáva doplatiť 230 EUR

- uhradené 200 EUR za 802/3 zo-
stáva 308 EUR

POVERUJE  2/5/2011-2
- starostu obce Ing. Jána Vielohu

vypracovaním a uzatvorením kúp-
nej zmluvy a všetkých potrebných
náležitostí súvisiacich s predajom
pozemkov uvedených v uznesení
č. 2/5/2011-1. V prípade že sa zmlu-
va o predaji pozemkov neuzavrie
do 31.07.2011 toto uznesenie stráca
platnosť

SCHVAĽUJE   4/3/2011-1
- dodatok č. 1 k Zásadám odme-

ňovania poslancov schválené uzne-
sením OZ č. 4/6/2010-6 zo dňa
4.8.2010 - s platnosťou od 01.06.2011,
znenie dodatku - „Odmena nepatrí
poslancom, ktorí písomne vyhlá-

sili, že svoj mandát budú vykoná-
vať bez odmeny“

SCHVAĽUJE   4/3/2011-2
- text zápisu do obecnej kroniky

za rok 2010, ktorý bol predložený
k nahliadnutiu 02.06.2011 obecnou
kronikárkou Ľubicou Sentpéteryovou

SCHVAĽUJE 4/3/2011-3
- ako povoľujúci orgán a dotknutá

obec podľa § 23 ods. 1, a ods. 4 záko-
na NR SR 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na Životné prostredie a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov
- predložený zámer nvrhovateľa ECO-
GLOBAL, spol. s.r.o. Košická 3, 045 01
Moldava nad Bodvou a vydáva nasle-
dovné stanovisko obce Nižná Slaná
k zámeru „Zariadenie na zhodnocov-
anie odpadov v úpravárenskom kom-
plexe Nižná Slaná: S realizáciou záme-
ru „Zariadenie na zhodnocovanie
odpadov v úpravárenskom komplexe
Nižná Slaná“, obec Nižná Slaná súh-
lasí.“ Verejnosť bola v zmysle § 23
ods. 3 uvedeného zákona spôsobom
v mieste obvyklom o uvedenom zá-
mere informovaná

SCHVAĽUJE 4/3/2011-4
- na základe zákona SNR

č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších zmien a do-
plnkov Štatút Obce Nižná Slaná

SCHVAĽUJE 4/3/2011-5
Zásady hospodárenia a nakladania

s majetkom Obce Nižná Slaná v zmy-
sle zákona č. 369/1990 Zb. § 11 ods. 4,
písm. a) a zák. č. 138/1991 Zb. § 9

Uznesenie
z rokovania obecného

zastupiteľstva 28.6.2011

OZ URČUJE 5/2/2011
- plat starostu obce Nižná Slaná

Ing. Jána Vielohu s účinnosťou od
1.6.2011 podľa ust. § 8a zákona
253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskor-
ších predpisov a s poukazom na ust.
§ 11 ods. 4 písm. i) zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, plat podľa
§ 3 ods. 1 a podľa § 4 ods. 2 zák.
č. 253/1994 Z.z. spolu: 1980,- EUR

a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994
Z. z. 1523,- EUR

b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994
Z. z. zvýšený o 30 % - 457,- EUR

SCHVAĽUJE 5/2/2011
- zmluvy o postúpení pohľa-

dávky voči úpadcovi SIDERIT s.r.o.
Dobšinská 72, Nižná Slaná podľa
platových výmerov 070010/2009P
za rok 2009, 070010/2010P za rok
2010, 070010/2011P za rok 2011
medzi Obcou Nižná Slaná a firmou
FEOX, s.r.o., Kuzmányho 8, Žilina,
konateľ: Pavol Prekop
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66. výročie oslobodenia obce
Nižná Slaná od fašistickej nadvlády
si naši občania pripomenuli rozh-
lasovou reláciou a oslavami, ktoré
sa uskutočnili pred budovou obec-
ného úradu 21. januára 2011. Oslavy
sa začali príhovorom starostu obce
k zúčastneným občanom. Po prího-
vore starostu obce zaspievali piesne

členky ZPOZu. Oslavy obohatila
básňou pani Sylvia Čipková Pri piet-
nej spomienke bol pripevnený ve-
niec na budovu obecného úradu. Ako
už tradične osláv sa zúčastnilo veľmi
málo občanov, išlo hlavne postarších
občanov obce, ktorí si aspoň čias-
točne pamätajú hrôzy vojny.

Bc. Sylvia Čipková

MDŽ
Dňa 11.3.2011 a 12.3.2011 sme

si oslavami pripomenuli 100. vý-
ročie Medzinárodného dňa žien
oslavami v obci Nižná Slaná aj
v časti obce Nižnoslanská Baňa.
Všetky ženy z obce boli pozvané
na oslavu MDŽ rozhlasovou relá-
ciu. Tento slávnostný deň spríjem-
nili všetkým pozvaným ženám
kultúrnym programom členovia
Zboru pre občianske záležitosti pri
obecnom zastupiteľstve v Nižnej
Slanej a deti z materskej školy
V závere programu boli pozvané
ženy pozdravené a obdarované
kvetom z rúk zástupcu starostu
obce pána Milana Šmelka. 

Bc. Sylvia Čipková

Máj, máj, máj zelený,
pod oblôčkom sadený.
Aj v našej obci si už tradične kaž-

doročne pripomíname sviatky Tu-
rice čiže stavanie májov. Ožívajú
zvyky a tradície. Inak to nebolo ani
tento rok. Mládenci pripravili krás-
nu vysokú máju, niesli ju dedinou
v sprievode harmonikárov hudby
a spevu. Sprievod tvorili okrem
mládencov, ktorí máju niesli aj kro-
jované deti z miestnej materskej
školy, krojovaná skupina členov
z klubu dôchodcov a občania obce.

Pred obecným úradom dievčatá
a ženy máju ozdobili farebnými
stuhami a mládenci ju osadili. Ob-
čanom sa prihovoril starosta obce
Ing. Ján Vieloha, poďakoval mlá-
dencom za máju a patrične sa im
odmenil. Nasledoval hodnotný
kultúrny program detí z materskej
školy pod vedením p. učiteľky Ďu-
riškovej, členov Klubu dôchodcov
a členky ZPOZu. Sprevádzali ich
hrou na harmonikách žiaci Peter
a Ivan Gunárovci. I napriek tomu,
že počasie neprialo, zúčastnili sa ob-
čania na oslave v hojnom počte, za
čo sa im v závere starosta obce po-
ďakoval a poprial príjemné prežitie
turičných sviatkov v rodinách. Sta-

vanie májov pokračovalo aj v časti
Nižnoslanská Baňa spevom členov
klubu dôchodcov, harmonikárov
a členky ZPOZu p. Grančákovej.
Prihovoril sa občanom starosta
obce, poďakoval sa za účasť na
oslave a taktiež poprial príjemné
prežitie turičných sviatkov. Deň
dedinského stavania májov patrí
mladým. Im patrí svet, majú otvo-
rené dvere dokorán a dlhú cestu
pred sebou. Ženy z Nižnoslanskej
Bane pripravili pre účastníkov osláv
malé občerstvenie.

Agnesa Hajčiová
pred. ZPOZu Z kultúrneho programu k MDŽ Foto: Archív OcÚ

Oslobodenie obce

Turice

Deň matiek sa oslavuje každú
druhú májovú nedeľu. Tento rok
pripadol tento sviatok na 8. mája.
Ôsmy máj je aj štátnym sviatkom
Slovenskej republiky, kedy si zá-
roveň pripomíname aj Deň víťazstva
nad fašizmom. Oba tieto sviatky
sa oslavovali spolu v jedno slnečné
popoludnie v druhú májovú nedeľu.
Najprv si občania pripomenuli 66.
výročie oslobodenia vlasti polo-
žením venca v miestnom parku.
V kultúrnom programe vystúpil

starosta obce Ing. Ján Vieloha a ako
už tradične spevokol ZPOZu. Báseň
pri pamätníku zarecitovala pani
Ľubica Sentpéteryová. Po programe
v miestnom parku sa sprievod pohol
smerom k obecnému úradu, kde
sa zároveň schádzali ženy - matky
z obce. V obradnej miestnosti obec-
ného úradu si ženy - matky pri-
pomenuli sviatok nám najbližší. Deň
matiek. K prítomným ženám - mat-
kám sa prihovoril starosta obce,
v kultúrnom programe vystúpili
členovia ZPOZu a deti z materskej
školy. Oslavy sa niesli v príjemnej
atmosfére. Mamičky si z rúk staros-
tu obce v závere programu odniesli
na pamiatku kvet.

Bc. Sylvia Čipková

Deň matiek a oslobodenie vlasti

Turice - spevokol Foto: Archív OcÚ

Občania pracujúci na protipovodňo-
vých aktivitách

Foto: Archív OcÚ

Prevencia
pred povodňami

Na základe Dohody č.6/§50j/
NS/2011 bolo v našej obci na pod-
poru zamestnanosti a na realizáciu
opatrení na ochranu pred po-
vodňami zamestnaných 6 uchá-
dzačovo zamestnanie. Z toho štyria
uchádzači boli prijatí v Nižnej Sla-
nej obci, ktorí pracujú na oprave
regulácie Kobeliarskeho potoka.
Dvaja uchádzači o zamestnanie
boli prijatí v časti Nižnoslanská
Baňa na opravu a údržbu Gam-
pelského potoka. Práce, ktoré boli
doposiaľ prevedené odviedli pra-
covníci včas a požadovanej kvalite
zo strany nadriadených orgánov.

Milan Junger

Oslavy oslobodenia obce Foto: Archív OcÚ



Klub dôchodcov v našej obci
v tomto roku vstúpil do 14-roku svo-
jej činnosti a tak možno povedať,
že sme rokmi získali bohaté skúse-
nosti v činnosti a v práci nášho klu-
bu. Uskutočnili sme množstvo akcií,
stretnutí s cieľom obohatiť náš život,
prinášať nám radosť pre pokojné pre-
žívanie jesene nášho života. Svojimi
skúsenosťami sa snažíme na našich
stretnutiach vytvárať pohodu a ra-
dosť, ktoré nám prinášajú potešenie
a úsmev na našej tvári.

Samozrejme robíme a organizu-
jeme rôzne podujatia, ktoré nás zau-
jímajú a členovia na nich sa zúčast-
ňujú. Medzi takéto akcie patrí aj stret-
nutie s členmi klubu, ktorí sa do-
žívajú významného jubilea v svojom
živote. V našom veku každé okrúhle
výročie je pre nás vzácnosťou i prí-
ležitosťou, aby sme sa mimo svojej
rodiny stretli aj so svojimi priateľmi,
ktorí v ľudskom živote zohrávajú
významnú úlohu.

Mať priateľov, kamarátov, s ktorý-
mi si človek rozumie a teší sa navzá-
jom na každé stretnutie nie je jedno-
duché. V našom klube podľa dlho-
ročnej činnosti možno povedať, že
sa vytvorila rodinná atmosféra a urči-
té vzájomné puto našich členov. Viac
sa navzájom poznáme a spoločne
prežívame naše radosti, ale i starosti,
bolesť a nepohodu.

V mesiaci jún každoročne pri-
pravujeme stretnutie s členmi nášho
klubu, ktorí sa v I. polroku dožívajú
svojho významného životného
jubilea. Preto dňa 18.6.2011 sme zor-
ganizovali a uskutočnili slávnostnú
členskú schôdzu spojenú s poz-
dravením našich členov jubilantov
už po 27-krát. Spevácka skupina
klubu pripravila hodnotný program,
predseda klubu predniesol slávnost-
ný príhovor. Zástupcovia výboru Šte-
fan Junger, Margita Ševčíková
a Pavol Melko jubilantom poblaho-
želali, odovzdali malý darček a pek-
ný karafiát pre potešenie od pria-
teľov. Akcie sa celkove zúčastnilo 36
členov - 5 jubilantov.

V rámci programu slávnostnej
členskej schôdze predseda klubu
informoval členov o úlohách a pro-
grame klubu na letné obdobie. Prvá
ďalšia veľká akcia, ktorá nás čaká
je v mesiaci júl a to trojstretnutie klu-
bov dôchodcov Nižná Slaná - Rožňa-
va - Dobšiná. Stretnutie sa prvýkrát
uskutoční na základe rozhodnutia
výboru klubu mimo amfiteátra
Trojica a to pri chate Poliačky dňa
9.7.2011. Veríme, že počasie sa vy-
darí a stretnutie s priateľmi z Rož-
ňavy a Dobšinej nás všetkých účast-
níkov poteší.

Štefan Junger
predseda KD
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Z klubu dôchodcov Foto: Š. Junger

Z klubu dôchodcov Foto: Š. Junger

V najkrajšom mesiaci roku
v mesiaci máj sme do života našej
obce privítali nového občana našej
obce malého Olivera Gála, syna
rodičov Patrície a Jakuba Gálov-
cov. Malého Olivera uvítal do ži-
vota dňa 21. mája zástupca sta-
rostu obce Milan Šmelko za prí-
tomnosti jeho rodičov, starých ro-
dičov, krstných rodičov a starších
súrodencov. V kultúrnom progra-
me vystúpili členovia ZPOZu a do
života malému Oliverovi všetko
najlepšie zapriali a básničky zare-
citovali aj Marianko a Matúško
Čipkovci.

Bc. Sylvia Čipková

Z činnosti klubu dôchodcov

Rodina Gálová       Foto: Archív OcÚ

V sobotu 23.4.2011 sa turisti KST
Sosna Nižná Slaná rozhodli v zmysle
schváleného kalendára turistických
akcií vystúpiť na Kráľovu Hoľu vy-

sokú 1946 m.n.m. Ráno neveštilo nič
dobré čo sa týka počasia, ale v pod-
state to korešpondovalo s dlhodobou
predpoveďou SHMÚ na sobotu, tj.
občasný dážď. Keďže pre turistov
neexistuje zlé počasie, ale len zle
oblečený turista, rozhodli sme sa vý-
stup uskutočniť. Napriek tomu en-
tuziazmus členov KST Sosna neutí-
chol a spoločne sme sa na dvoch
autách vydali na cestu do obce Šumi-
ac, odkiaľ mala viesť naša plánovaná
trasa výstupu. Túto trasu sme zvolili
kvôli krajšej scenérií ponúkanej

samotnou matkou prírodou. Z Nižnej
Slanej sme vyštartovali o 6.30 hod.
pred Túrničkou, do Šumiaca sme po kr-
kolomnej ceste prišli o 7.30 hod. Vy-
šliapli sme po modrej značke zrezka.
Napriek značnému prevýšeniu počas
výstupu nikto z prítomných nejavil
prílišnú únavu alebo krízu. Všetko
išlo ako po masle. Na vrchole sme
sa ocitli o 10.00 hod. - 10.30 hod. po-
dľa toho ako sa kto snažil resp. ako
kto mal náladu sa ponáhľať. Počas
výstupu bolo priaznivé počasie na-
priek hroziacej predpovedi. no na vr-
chole nás privítal poriadny vietor, kto-
rý nás „poslal“ do závetria prezliecť
sa, napiť a najesť. K dobrej nálade
nám prospelo aj čapované pivo, kto-
ré už tradične na Veľkonočnú sobotu
vynesú naši priatelia vlekári z Mly-
niek a Bielych Vôd, ktorí tu končia
zimnú sezónu.

Na záver možno len dodať, aby
sa takéto akcie a v takom počte kon-
ali čo najčastejšie.

Poďakovanie patrí Obecnému úra-
du Nižná Slaná a Ondrejovi Jungerovi.

Hore zdar!
Vladimír Hajči

predseda O-KST Sosna 

Klub slovenských turistov

Z výstupu          Foto: Archív OcÚ

Spoloèenská kronika

Nech úsmev na vašej tvári
kvitne ako lúčny kvet,

ešte dlho užívajte si
s nami tento krásny svet.

90 rokov
Helena Maková

80 rokov
Ema Filčáková
Štefan Ďurán

75 rokov
Pavel Gazdík

Edita Šnírerová
Juraj Siman

Mária Čipková

Patrik Landa
Barbora Gunárová

Anna Maková
Nikola Bátoriová

Daniel Kavoň
Alex Kollár

Viktor Kotlár

Zuzana Jendrálová 
Milan Dovalovský
Anna Kanabová 

Ing. Jarmila Stašová 
Zuzana Ondrejová
Slavomír Keršák

Bohuslav Mako a Iveta Maková
Ing. J. Černajová a Mgr. R. Szilágyi

Životné jubileá

Narodili sa

Navždy nás opustili

Uzavreli manželstvo

Uvítanie do života
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Dňa 28.5.2011 sa uskutočnil 33.
ročník výstupu na kopec Ždiar,
konaný z príležitosti medzinárod-
ného dňa detí. Predpoveď počasia
neveštila nič dobré pre takúto akciu-
zamračené a búrky z tepla. Táto pred-
poveď sa nakoniec aj naplnila. Turis-
tov privítal predseda KST Sosna spolu
so starostom obce. Trasa výstupu
viedla starou známou cestou na vr-
chol kopca. Zostup bol trochu komp-
likovaný. Jeho trasa sa zmenila kvôli
kalamite, ktorú napáchala matka prí-
roda. Zrána, krátko po štarte začalo
poprchávať, no nakoniec sa počasie
umúdrilo a vydržalo bez dažďa tak-
mer až do konca akcie. Na lúke pod
Ždiarom sa zišlo cca 200 turistov
poväčšine z blízkeho okolia. Na svoje
si prišli hlavne tí najmenší, pre kto-
rých organizátori výstupu pripravili
pekný a bohatý program vo forme
rôznych súťaží. Po skončení hier
ratolesti išli hľadať ukrytý poklad, kto-

rý pre nich znamenal kopec sladkostí.
Samozrejmosťou výstupu sa stal

tradičný „Muller“ guláš, ktorý
si účastníci výstupu veľmi pochva-
ľovali. Záver vydareného dňa patril
losovaniu tomboly, ktorá bola
bohatá čo do množstva ako aj hod-
noty cien. Touto cestou sa chcem
poďakovať v mene prípravného
výboru všetkým sponzorom, ktorí
prispeli cenami do tomboly, ako
aj obecnému úradu a prípravnému
výboru, ktorý spolu KST Sosna
Nižná Slaná dobre pripravili 33.
ročník výstupu na kopec Ždiar.

Na záver si môžeme zaželať,
aby sa budúci 34. ročník vydaril
minimálne v takej kvalite ako bol ten
ostatný s túžbou po priaznivejšom
počasí. No na druhej strane, ako ho-
vorí klasik: Zlé počasie neexistuje,
existuje len zle oblečený turista.

HORE ZDAR !
Vladimír Hajči

Končí sa sezóna 2010/2011 a mne
pomaly prináleží zhodnotiť aká vlastne
bola. No skôr než pristúpim k jej hod-
noteniu chcel by som sa poďakovať
za seba, ako aj za celý kolektív staros-
tovi obce a obecnému zastupiteľstvu,
ktorí sa výraznou mierou pričinili o to,
aby sme mali ešte čo hodnotiť. V dobe,
keď ekonomická kríza zasiahla takmer
všetky odvetvia, je ťažké plánovať
čo len na pár dní dopredu. Nik z nás
nevie, kde sa ocitne zajtra a tak to bolo
aj počas celej sezóny s našim futba-
lom. Veľká nestabilita kádra sa znač-
nou mierou podpísala pod kolísavé
a nepresvedčivé výkony mužstva.
Keďže v našom okrese je minimálna
šanca zamestnať sa, hráči s ktorými
sme počítali do stabilnej zostavy od-
chádzali za prácou, či štúdiom do
iných okresov. Veľakrát prinútila situá-
cia s nedostatkom hráčov siahnuť po
tých čo už s aktívnou činnosťou skon-
čili, či do zostavy sa musel nominovať

aj sám tréner. Aby sme do budúcna
predišli takto nelichotivým situáciám,
chceli by sme rozšíriť kolektív o niekoľ-
ko ďalších hráčov z iných obcí. Máme
veľmi mladý a perspektívny kolektív
a tak s podporou vás všetkých, ktorým
na futbale záleží verím, že dotiahneme
futbal v obci tam, kde neodmysliteľne
patrí. Minimálne medzi okresnú elitu. 

Na úplný záver ešte chcem a hlavne
musím poďakovať pánom, ktorí svoj
voľný čas obetujú futbalu a prinášajú
do kolektívu pohodu. Sú nimi pán
Junger Milan, ktorý ako hospodár našej
TJ a pán Ambróz Peter ako vedúci
mužstva sú neodmysliteľnou súčasťou
futbalu v obci. V neposlednom rade
naše ďakujem patrí aj trénerovi muž-
stva pánovi Petergáčovi Milanovi a ce-
lému kolektívu, ako aj všetkým vám,
ktorým futbal v obci nie je ľahostajný.

Tak športu zdar a futbalu zvlášť!
Ján Pitoňák

predseda TJ FO Nižná Slaná

Dňa 2. júla 2011 sa uskutočnil
na ihrisku TJ Baník Nižná Slaná 13.
ročník Memoriálu Milana Šlosárika
vo futbale. Po otvorení turnaja staros-
tom obce Ing. Jánom Vielohom a orga-
nizačných pokynoch nasledovali
zápasy družstiev. Turnaj a sa zúčast-
nilo 6 družstiev, ktoré boli rozdelené
do dvoch skupín po troch. Na dobre
pripravených ihriskách s rozmermi 40
x 20 m sa hralo systémom každý
s každým. 2 x 10 min.. Po urputných
bojoch i keď v daždi po skončení
zápasov v skupinách, nasledovali
ďalšie zápasy o konečné umiestnenie.
Najlepšie si počínalo družstvo z Bet-
liara, ktoré vo finále porazilo družstvo
Vlachova, čím skončilo na prvom
mieste a získalo putovný pohár. Tretie
skončilo družstvo hasičov z Nižnej
Slanej. Ukončenie a vyhodnotenie tur-
naja s odovzdávaním cien, premok-
nutým, ale spokojným účastníkom
previedol starosta obce Ing. Ján Vie-
loha spolu s organizačnou skupinou.
Zúčastnené družstvá obdržali diplomy
i vecné ceny.

Organizačne turnaj riadil Mgr. Ján
Šlosárik a Mgr. Milan Slovák, zápasy

rozhodovali Jozef Spišák a Dušan
Vandrášik.

Účastníci si pochutnali na dobrom
guláši, ktorý navaril Milan Junger.
Poďakovanie patrí všetkým športov-
com, organizátorom, sponzorom
za úspešný priebeh tohto podujatia.

Dušan Vandrášik
a Mgr. Ján Šlosárik

Výstup na Repisko Foto: V. Hajči

Repisko 2011
Obec Nižná Slaná a KST - Sos-

na Nižná Slaná usporiadali dňa
19.2.2011, 14. ročník turistického
pochodu na vrch Repisko 796
m.n.m. Trasu dlhú 12 km s pre-
výšením 430 m absolvovalo 150
turistov z okolitých obcí slanskej
aj štítnickej doliny. Organizátori
ďakujú všetkým turistom, spon-
zorom podujatia za podporu
a pozývajú všetkých občanov na
15. ročník.

Vladimír Hajči

Výstup na kopec ŽDIAR

Výstup na Ždiar Foto: A. Hutníková

13. ročník Memoriálu M. Šlosárika
o putovný pohár starostu obce

Memoríál       Foto: A. Hutníková

TJ FO Baník Nižná Slaná
TJ FO Baník Nižná Slaná Foto: Archív OcÚ


