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Dnes v čísle
OKRESNÁ SPEVÁCKA

PREHLIADKA JDS V HEĽPE

FOLKLÓRNY FESTIVAL

KOLIESKO V KOKAVE

NAD RIMAVICOU

LETNÉ PRÁZDNINY SÚ V CDR  

POLOMKA V PLNOM PRÚDE...

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie / 
15.8/ je zo všetkých mariánskych sviat-
kov najstarší. Tradícia ho spomína už 
pred efezským snemom, ktorý bol v roku 
431. Slávil sa aj v najstarších východných
cirkvách – v arménskej i etiópskej. Postu-
pom času sa šíril na celú Cirkev. Na Prvom 
vatikánskom sneme v roku 1870 dvesto-
štyri biskupov žiadalo
pápeža Pia IX., aby vy-
hlásil dogmu (článok
viery), že Panna Mária 
bola po smrti s telom i 
dušou vzatá do neba.
Vtedy sa to nestalo.
Až v milostivom roku
1950, 1. novembra,
vyhlásil pápež Pius XII. 
Nanebovzatie Panny
Márie ako tajomstvo,
v ktoré máme veriť.
Biskupi uvádzali tri
vieroučné dôvody
na základe učenia
apoštolov (Rim 5,8; 1
Kor 15,24; Hebr 2,14),
podľa ktorého triumf
Krista nad diablom predpovedaný v raji
spočíva v trojitom víťazstve – nad hrie-
chom, žiadostivosťou a smrťou. Panna
Mária má účasť na tomto triumfe podľa
Božej predpovede v raji:  „Nepriateľstvo 
ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi
tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono 
ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ (Gn 
3,15) Kristus zostal neporušený na tele,
vstal zmŕtvych, a tak právom môžeme ho-
voriť, že aj Panna Mária bola vzkriesená a 
oslávená aj so svojím telom.

O mieste a čase smrti Panny Márie ne-
máme zaznamenané nič určité. Najstaršia 
literatúra, ktorá hovorí o Nanebovzatí, je 
grécke dielo De obitu S. Dominae (O smr-

ti sv. Panny). Tradične sa o mieste smrti 
Panny Márie zvykne hovoriť, že to bolo 
mesto Efez, kde pôsobil aj  sv. Ján, apoš-
tol,  ktorému Kristus na kríži zveril svoju 
matku (Jn 19,25-27).  Sv. Ján Damascén-
sky  (P. G., I, 96) hovorí o tradícii jeruza-
lemskej cirkvi:  „Sv. Juvenal, jeruzalemský 
biskup na chalcedónskom koncile (451) 

oznámil cisárovi Marci-
ánovi a Pulcherii, ktorí si 
priali vlastniť telo Božej 
matky, že Mária zomrela 
v prítomnosti apoštolov; 
ale keď neskôr na žiadosť 
sv. Tomáša otvorili jej 
hrob, zistili, že je prázdny. 
Na základe toho apoštoli 
dospeli k presvedčeniu, 
že jej telo bolo vzaté do 
neba.“  Iná tradícia zase 
spomína, že zomrela 
vo veku sedemdesiat-
dva rokov bez bolesti. 
Niektorí pochybovali, 
že zomrela, keďže ne-
mala dedičný hriech, 
no na druhej strane ona 

sama podliehala následkom dedičného 
hriechu – cítila bolesť. A keďže aj Kristus 
zomrel, hoci aj on bol bez hriechu, niet 
dôvodu pochybovať o Máriinej smrti.

Nanebovzatie Panny Márie má pre nás 
veriacich veľký význam. Upevňuje nás 
v nádeji, že aj naše telá budú raz vzkrie-
sené. Nebeská Matka nám vyprosuje 
mnoho milostí, aby sme tak ako ona boli 
vzkriesení na večnú slávu, aby sme prijali 
pozvanie jej Syna Ježiša Krista, ktorý kaž-
dému z nás pripravil v nebi miesto (por. 
Jn 14,1-14). Nanebovzatej Panne Márii je 
zasvätených najviac mariánskych chrá-
mov.

-zo života svätých.sk

78. výročie Slovenského národného povstania
    Roky plynú. Tvoria sa nové dejiny, novodobé dejiny, moderné dejiny. Každý z nás 
však pevne verí, že časy vojnových rokov sa nikdy nenavrátia. Časy strachu, bojov, 
hukotu zbraní, biedy a nedostatku. A preto nesmieme zabudnúť. Dňa 26. augusta si 
položením vencov k pamätným miestam pripomenieme tieto ťažké časy, všetkých 
odvážnych, ktorí z úprimného presvedčenia šli na možnú smrť. Mnohí z nich padli, 
mnohí sa nevrátili domov. Česť ich pamiatke. 

Škola volá
  Napriek tomu, že prázdninové dni vr-
cholia, je čas myslieť na nadchádzajúci 
školský rok. Predajňa Papiernictvo 
v  Polomke ponúka školákom všetkých 
ročníkov široký sortiment školských 

potrieb. Na jednom mieste si môžete 
zaobstarať sady zošitov od prvého roč-
níka, potreby na výtvarnú výchovu, pe-
račníky, perá, ceruzky, pravítka, ako aj 
textil a obuv do školy. V tomto období je 
tovar ponúkaný v akciových cenách, čo 
umožňuje zabezpečiť školské pomôcky 
dostupné pre každého. 

  Milí folklóristi ale aj nefolklóristi. Po 
dlhšej prestávke, presnejšie po troch 
rokoch, by vás chceli pozvať na piate 
pokračovanie obľúbeného stretnutia 
Horehroncov „ Horehron, Horehron, 
ty krásny Horehron“, ktoré sa usku-
toční 3.9.2022 na námestí v Polomke. 
Už tradične budeme variť, ochutnávať, 
tvoriť, predvádzať tradičné remeslá a 
jedlá, súťažiť, spievať a tancovať. Pripra-
víme aj bohatý program v kultúrnom 
dome, a to všetko zavŕšime zábavou v 
Bumbarase. Spolok pre obnovu kultúry 
a tradícií BREZINKY, FSk Brezinky, DFS 
Brezinky, Obec Polomka, SOS Banská 
Bystrica, miestne spolky a dobrovoľníci 
a pozvaní hostia sa postarajú o dobrý 
priebeh celého podujatia. Stačí keď 
si donesiete dobré náladu a aj nejaký 
ten peniažťok na strovu. Tešia sa na 
vás Handulovci z Telgártu, Katka Zib-

ríková, Ján Jankov, Chlopi z Heľpy, FSk 
Závačan, FSk Bacúšan, FSk z Beňuša a 
Gašparova, FSk a DFS Brezinky, ĽH Mira 
Kapca a ĽH z Heľpy a Polomky.
Program:
10,00 - otvorenie remeselných, tvori-
vých dielní, tradičných kuchýň a špor-
tových aktivít
11,30-15,00 - ukážka pečenia štrúdle a 
bieleho koláča, súťaže medzi folklórny-
mi kolektívmi, vystúpenie kolektívov z 
Beňuša
15,00 - 16,45 - škola tanca a spevu pod 
vedením ĽH Mira Kapca
17,00 - Galaprogram v KD pod názvom 
„Ta si povragajme, keť zme sa tak zisľi“
Vstupné: 3€
Vstupenky si môžete zakúpiť v  pred-
predaji v  kancelárii kultúry na Obec-
nom úrade v Polomke
19,30 - Zábava v Bumbarase

Rekonštrukcia ciest
   A ko sme vás už informovali, na tento rok bola naplánovaná rekonštrukcia miest-
nych komunikácií na uliciach a SNP a Novej. Prípravné práce, ktoré nevyhnutne pred-
chádzajú pokládke nového asfaltového koberca, už boli ukončené a v súčasnosti sa 
vykonáva úprava kanalizačných poklopov. Asfaltuje sa prvá vyrovnávacia vrstva a ná-
sledne sa položí aj druhá vrstva nového asfaltového koberca. Priebeh prác závisí aj od 
počasia. Keďže letné teploty a slnečné dni pretrvávajú už dosť dlhú dobu, dúfame, že 
ešte do ukončenia rekonštrukčných prác nám počasie bude priať.

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie

POZVÁNKA



Odišiel si nečakane z  nášho života, už len 
sviečku a  kytičku Ti na hrob môžeme dať 
a v modlitbe na Teba spomínať.
Dňa 28. júla sme si pripo-
menuli štvrté úmrtie nášho 
drahého

Milana Vernárskeho
S  bolesťou spomína man-
želka Marta, deti a vnúčatá

...

Milovali sme ich a  oni milovali nás. Tú lásku 
v našich srdciach nezničil ani čas.
Dňa 2. júla uplynulo dvad-
sať rokov od úmrtia našej 
mamy 

Magdalény Špinderovej
a  dňa 29. apríla uplynulo 
osemnásť rokov od úmrtia 
nášho otca

Františka Špindera
S láskou a úctou spomínajú 
synovia František, Milan 
a dcéra Marta s rodinami.

...

Neúprosný osud to najdrahšie mi vzal, len 
bolesť v srdci, smútok, prázdny domov a spo-
mienky mi zanechal.
Dňa 1. augusta uplynul rok, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, 
otec a starý otec

Ing. Arch. František 
Mikloško

I keď krátko sme spolu v lás-
ke a  úcte žili, teraz budem 
už len s láskou navždy spo-
mínať.
Manželka Alžbeta

...

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Vás mal 
rád, nemôže zabudnúť.
Dňa 8. augusta sme si pripomenuli 45. vý-
ročie, ako tento svet navždy 
opustil drahý otec, svokor 
a starký

Štefan Mikloško
Tí, čo Vás poznali, s  úctou 
spomínajú. Tí, čo vás milo-
vali, nikdy neprestanú.

Na krídlach smrti odišla si v diaľ, v duši nám 
zostala bolesť a žiaľ. Na tejto zemi už Ťa viac 
niet, ale si tam, kde je krásny svet.
Dňa 12. augusta sme si pripomenuli desiate 
výročie úmrtia našej milo-
vanej mamy a starej mamy

Márie Obrtancovej
S  láskou a  bolesťou v  srd-
ci spomínajú dcéry Anna 
a Emília s  rodinami a ostat-
ná rodina.

...

Čas plynie ako tichej rieky prúd,  kto Vás mal 
rád, nemôže zabudnúť. S tichou spomienkou 
k  Vášmu hrobu chodíme a  pri plamienku 
sviečky sa pomodlíme.
Dňa 4. augusta sme si pripomenuli desia-
te výročie, ako nás navždy 
opustila naša drahá

Emília Jagerčíková
S  láskou a  úctou spomína 
syn s  rodinou a  ostatná 
smútiaca rodina.

Hoci tvoja hviezda zhasla a slnko nemôže ju 
hriať, Stále si tu s nami a navždy ťa budeme 
milovať.
Dňa 1. augusta sme si pripomenuli druhé 
výročie úmrtia našej drahej

Márie Zubaľovej
S  láskou spomína manžel, 
synovia Janík a  Martin-
ko, vnučka Terezka, sestra 
s  rodinou, kmotra Milka 
s  rodinou, kmotra Margita 
s  rodinou, švagriné s  rodinami, švagrovci, 
susedia, ostatná rodina a známi.

...

Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli 
ruky, čo pre nás pracovali, zhasli oči, stíchol 
hlas, vďaka ti, otec, za všetkých nás.
Dňa 13. augusta sme si pripomenuli prvé 
výročie smrti, ako nás opustil náš drahý 
manžel a otec

František Šandor
S  úctou a  láskou spomína 
manželka, syn Roman s rodi-
nou, syn Martin s priateľkou, 
vnúčatá Valentínka a Filipko 
a ostatná rodina.

...

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal 
rád, nemôže nikdy zabudnúť.
Dňa 7.augusta uplynulo dlhých pätnásť ro-
kov ako nás opustil náš otec, 
starý a prastarý otec 

Ján Šandor 
a 12. augusta sme si pri-
pomenuli jeho nedožitých 
osemdesiat osem rokov.
S láskou na Teba otec spo-
mína a nikdy nezabudne 
dcéra Janka s rodinou a ostatná rodina

...

Existujú ľudia, ktorí nám budú chýbať več-
ne....Sú to tí, ktorí sa dotkli nielen nášho srdca, 
ale aj našej duše...Možno zabudneme na ich 
hlas, na ich prítomnosť, ale to čo sme sa od 
nich naučili, čo po sebe zanechali, to neza-
budneme nikdy.
Dňa 18. augusta uplynie päť 
rokov od smrti nášho man-
žela, otca, starého a prasta-
rého otca

Františka Harvanku 
S vďakou spomína celá ro-
dina

...

Odišiel si, v  srdci bolesť a  smútok zanechal, 
tak rýchlo bez rozlúčky, to nikto nečakal. Ky-
tičku kvetov na hrob Ti kladieme, tichú mod-
litbu odriekame, pri plameni sviečok spomí-
name, pokojný odpočinok želáme.
Dňa 11. septembra si pripo-
menieme smutné desiate 
výročie úmrtia nášho milo-
vaného

Jozefa Tkáčika
So žiaľom spomína manžel-
ka, syn Filip a ostatná rodina.
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Kaplnka Všetkých svätých je postavená 
na hrobe kňaza Vdp. Neitusa Lihana, kto-
rý pred svojou smrťou zanechal nám, ro-
dákom, polomskej farnosti, veľký obnos 
peňazí a z vďaky za tento dar náš vtedajší 
pán farár, asesor Ladislav Leško, dal po-
staviť na jeho hrobe kaplnku.
V roku 1991 bola kaplnka zasvätená 

Všetkým svätým a v roku 2000 pri príle-
žitosti 60. výročia úmrtia Vdp. Neitusa Li-
hana mu bola odhalená pamätná tabuľa.
Pri spomienke na našich zosnulých sa 

pri kaplnke konajú pravidelne v novem-
bri pobožnosti.
Vdp. Neitus Lihan sa narodil 22. 6. 1857 v 

roľníckej rodine, jeho otec sa volal Juraj a 
mama Helena, rod. Pohorelcová, mal ešte 
troch bratov.
V roku 1882 hneď po vysviacke bol kap-

lánom v Divíne, od roku 1985 do roku 
18888 pôsobil v Krompachoch, potom 
štyri roky v Heľpe a v  roku 1892 prišiel 
do Hrnčiarskej Vsi, kde sa stal adminis-

trátorom farnosti Hrachovo, kde zostal 
13 rokov a potom až do odchodu na dô-
chodok bol v Muránskej Hute, kde zveľa-
ďoval cirkevný majetok a rád pracoval na 
poliach v okolí.
Poslednou, na jeho ceste životom, bola  

Polomka. O jeho vzťahu  k rodisku hovorí 
jeho testament, keď z finančných pros-
triedkov, ktoré nám zanechal, bola po-
stavená ku kostolu sakrestia, ďalej bola 
zrealizovaná kúpa kultúrneho domu ( te-
rajšieho Bumbarasu) so záhradou, úpra-
va cintorína, oprava orgánu, prestavba 
chóru, oprava ciest, atď.
Vdp. Neitus Lihan zomrel v Polomke, v 

roku 1940, vo veku nedožitých 83 rokov, 
v kruhu svojich príbuzných, ktorí mu 
boli veľkou  oporou počas celého živo-
ta a podporovali ho na jeho duchovnej 
ceste a ktorí sa s láskou a úctou starajú o 
údržbu tejto kaplnky.

I.Š + Mgr. Mária Oceľová / Podbrezovan/

Po júlových prázdninových dňoch sme 
sa opäť stretli na skúške súboru, aby sme 
v  sobotu 6. augusta cestovali spoločne 
na Folklórny festival Koliesko v  Kokave 
nad Rimavicou. Aj keď vystúpenie bolo 
až popoludní, cestovali sme už ráno, 
aby sme mohli prejsť aj známou Reme-
selnou uličkou. Vyskúšali sme si tkanie, 
prácu s  ľanom, modrotlač. Pozreli sme 
si  šikovnosť mnohých remeselníkov, 
ktorých výrobky sme si mohli zakúpiť na 
pamiatku. Po sýtom obede sme sa spolu 
s detskými folklórnymi súbormi Matičia-
rik z  Banskej Bystrice, Vartášik z  Krupiny 
a domácim Kokavanom stretli najskôr na 

skúške celého programu, z ktorej nás vy-
hnal dážď. Našťastie program už bol bez 
kvapiek a my sme vystúpili pre divákov, 
ktorí sa prišli na detské súbory pozrieť na 
amfiteáter. Cestovalo nás síce menej, ale 
vystúpenie sme aj napriek tomu zvládli 
a ukázali, ako to bolo u nás cez prestáv-
ky v  škole. Deň bol náročný, ale všetci 
sme boli spokojní. Počas cesty domov 
sme mali veľmi dobrú náladu, nechýbal 
spev, ako to už pri našich cestách býva. 
Cez prázdniny nás čaká ešte vystúpenie 
v Rejdovej a všetci veríme, že bude rov-
nako úspešné ako to v Kokave. 

L.T foto:A.K

Kaplnka Všetkých svätých

Folklórny festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou

Ďakujeme úprimne všetkým blízkym, prí-
buzným, priateľom, susedom a  známym, 
ktorí odprevadili dňa 9. júla 2022 na po-
slednej ceste nášho drahého zosnulého 
Rudolfa Jagerčíka. Taktiež ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina 
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     V čase písania tohto príspevku sa letné 
prázdniny prehupli znenazdajky do druhej 
polovice a neúprosne sa blížia ku svojmu 
koncu. V  našom centre si prázdninovú 
činnosť vždy plánujeme a snažíme sa de-
ťom obohatiť letný čas výletmi, športom, 
zážitkami z  kultúrnych podujatí, pracov-
nou činnosťou, ale aj pobytmi v letných 
táboroch.
     Inak tomu nebolo ani tento rok. Deti, 
ktoré mohli, išli na pobyt ku svojim rodi-
nám.   Ostatné deti prežívali prázdniny 
v centre. Len čo vyhodnotili svoje vysved-
čenia, oprali a odložili svoje aktovky, ča-
kal ich prvý letný tábor v  Mošovciach pri 
Turčianskych Tepliciach. Rekreačný areál 
je hneď „za rohom“ pri Turčianskych Tepli-
ciach. Súčasťou areálu bolo kúpalisko, čo 
bolo pre naše deti veľmi lákavé. Z pobytu 
prišli oddýchnutí, zažili množstvo zážitkov, 
letných lások.... 
    Po krátkom oddychu sa vybrali na kú-
palisko do Kováčovej, kde si prišli na svo-
je hlavne malé deti v  detskom bazéne 
so šmýkačkou. Počasie bolo nádherné, 
tak sme tam mohli zotrvať do večerných 
hodín. Cestou sme si uvedomili kuriózne 
súvislosti, ktoré musíme niekde zapísať.... 
Boli sme v  Kováčovej, deti, ktoré boli na 
výlete, boli 3 dvojice s  rovnomenným 
priezviskom Kováčovci, alebo Kováčikov-
ci a aby to nebolo všetko, naspäť sme išli 
autobusom „Kováčik“. Nie je to veľa náhod 
na jeden deň? 
     Keď sme pricestovali celí  rozhorúčení 

Dňa 23.7.2022t.j.v sobotu sme sa zú-
častnili okresnej speváckej prehliadky 
JDS v Heľpe. Zúčastnilo sa deväť senior-
ských speváckych súborov z rôznych 
miest, medzi ktorými sme boli aj my 
v prekrásnych krojoch. I keď v speváckej 
skupine nie je nás veľa, ale sa snažíme 
spievať tak, aby sme dosiahli veľmi dob-
ré výsledky, za ktoré sme odmenení veľ-
kým potleskom od divákov. Po skončení 
programu boli pozvaní vedúci súborov 
na pódium, kde im boli odovzdané ďa-
kovné listy a poháre za účinkovanie.

Po vystúpení sme mali posedenie, kto-
ré nám pripravili členovia JDS z Heľpy. Te-
raz nám už zostáva pripraviť sa na ďalšie 
vystúpenie, ktoré sa uskutoční na Zboj-
skej. Budeme sa aj ďalej snažiť, aby sme 
dosiahli dobré výsledky v speve.

V.N

Okresná spevácka prehliadka JDS v Heľpe

Letné prázdniny sú v CDR Polomka v plnom prúde....
do Polomky, priam sme utekali ku Polom-
skej fontáne sa ovlažiť.
    O niekoľko dní sme mali na programe 
bábkové divadelné predstavenie v Brezne. 
Je veľmi chvályhodné, že Mesto Brezno or-
ganizuje už viac rokov Kultúrne leto, pre-
tože si tam každý môže vybrať program 
pre seba zadarmo, alebo len symbolické 
vstupné. Toto bábkové divadlo bolo v par-
ku pod stromami. Cítili sme sa ako v  lese 
a  nemuseli sme sa báť, že nás po pleci 
potľapká medveď, ktoré sú všade okolo 
nás. Predstavenie bolo nielen pre deti 
veľmi pútavé, deti boli zatiahnuté priamo 
do deja a herečky z „Divadla zo šuplíka“ 
tam zo seba vydali plno energie, aby de-
ťom sprostredkovali rozprávku o  Jankovi 
a Marienke. Na záver predstavenia deťom 
rozdali lízanky. Deti išli s  rozžiarenými 

očami na zmrzlinu a  kultúrny zážitok bol 
na svete. Potešilo nás, keď deti vedeli aj 
o niekoľko dní jednoducho zreprodukovať 
dej rozprávky. Myslím, že sme tam neboli
posledný raz a odporúčam všetkým rodi-
čom a starým rodičom urobiť si v nedeľu
výlet do Brezna.

 Stále nás to ťahá do Vydrovskej doliny, 
v ktorej je tak krásne. Napriek tomu, že je 
tam veľmi zlé autobusové spojenie /nie 
každý si môže dovoliť cestovať železnič-
kou/, sme sa tam napokon dostali. Pros-
tredie tejto doliny je priam magické, cítite 
tam pokoj, čistotu prírody, stále nové, ne-
vtieravé atrakcie – teraz tam pribudli ďal-
šie miniatúrky do skanzenu -  vždy sa tam 
chcete vrátiť.

 Keďže v  Banskej Bystrici prebiehal od 
24.7.  EYOF Európsky olympijský festival 
mládeže 2022, naše kroky viedli aj tam. 
Pre deti bolo veľmi zaujímavé sledovať 
športovcov z celej Európy pri ich životných 

výkonoch, chceli sme, aby sa deti inšpi-
rovali týmito pretekmi. Súčasťou tohto 
podujatia boli rôzne atrakcie, na ktorých 
sa deti vyšantili. So športovcami sa mohli 
porozprávať a odfotiť.
     Z dostupných zdrojov sme sa dozvede-
li, že v  Brezne na tzv.“Malej stanici“ otvo-
rili Železničné múzeum. Pri potulkách po 
meste sme teda okrem Horehronského 
múzea navštívili aj toto múzeum. V parku 

na námestí sme našli útočisko pred prud-
kým slnkom pri drevených sochách, kto-
ré sú tam vystavené na obdiv, ako vidíte 
v priložených fotografi ách.
      Každý rok navštevujeme Prameň Bože-
ny Němcovej v  Bacúchu. Boli sme tam aj 
tento rok. Tento výlet sa síce opakuje, ale 
vždy tam chodia iné deti, takže pre ne je 
to prvý - krát. Cestou naspäť nás ovlažil 

vytúžený letný dážď – bolo to veľmi osvie-
žujúce.
   Cez prázdniny nás vždy príjemne pre-
kvapia návštevy našich bývalých odcho-
vancov. Často prichádzajú už aj so svojimi 
deťmi. Cítime zadosťučinenie, keď z  ich 
úst počujeme slová vďaky, uznania, pre-
hodnotenie svojho postoja k životu vtedy, 
keď boli v CDR a  teraz keď musia stáť na 
vlastných nohách. Prajeme si, aby si teraj-
šie deti zobrali k srdcu ich svedectvá.
          Na prelome prázdnin deti odcestovali 
na ďalší letný tábor do Opatovej pri Tren-
číne. Ešte si užívajú pobyt, dúfame, že sa 
vrátia spokojné .
     Do konca  prázdnin máme ešte naplá-
nované nejaké akcie, všetko závisí od  po-
časia, zloženia detí a okolností. Po dlhom 
období pandémie sa deťom žiada ísť nie-
kam a zažiť niečo nové.

CDR, Polomka, Mgr.Mária Ďuricová
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   Uvažujete o  tom, že by ste sa mohli 
stať poslancom obecného zastupiteľ-
stva a  podieľať sa na spravovaní obce? 
V  teste prinášame niekoľko základných 
oblastí, s ktorými sa poslanci stretávajú. 
Overte si svoje vedomosti a zistite, ktoré 
si ešte potrebujete prehĺbiť alebo či ste 
kandidát na správnom mieste.
Zostavila M. Heretová
1. Základným zákonom, ktorý by
mal poslanec obecného zastupiteľ-
stva podrobne poznať je:

A. Ústava Slovenskej republiky.
B. Zákon o obecnom zriadení.
C. Zákon o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcioná-
rov.
2. Čo je podielová daň v  Slovenskej
republike:
A. Daň z príjmu fyzických a právnických 
osôb a spotrebné dane, ktorú štát rozde-
ľuje medzi obecné samosprávy, krajské
samosprávy a štátne orgány.
B. Daň z príjmu právnických osôb, kto-

rú štát rozdeľuje medzi obecné samo-
správy a krajské samosprávy.
C. Daň z  príjmu fyzických osôb, ktorú
štát rozdeľuje územnej samospráve,
to znamená obciam,  mestám a  vyšším
územným celkom.
3. Kto v Slovenskej republike posky-
tuje fi nancie z eurofondov na jednot-
livé projekty:
A. Výlučne štát prostredníctvom minis-
terstiev.
B. Štát, krajské samosprávy, vybrané

Test pre kandidátov na post poslanca obecného zastupiteľstva
občianske združenia v rámci operačných 
programov.
C. Platobné agentúry zriadené štátom
v rámci operačných programov.
4. Finančné prostriedky, ktorými dis-
ponuje obec sú:
A. Verejné zdroje, ktoré podliehajú ve-
rejnej kontrole občanov a  sú použité
v  zmysle zákonov SR na zabezpečenie
činnosti obce v prospech občanov.
B. Súkromné zdroje obce, o použití kto-
rých rozhodujú poslanci obecného za-
stupiteľstva podľa stanovených priorít.
C. Verejné a súkromné zdroje, ktoré ve-
denie obce používa v súlade so zákonom 
o Verejnom obstarávaní.
5. Zriaďovateľom základnej školy
môže byť:
A. Štát, samosprávny kraj, obec.
B. Obec, samosprávny kraj, okresný
úrad v sídle kraja.
C. Obec, štátom uznaná cirkev alebo
náboženská spoločnosť, právnická osoba 
alebo fyzická osoba.
6. Obec spravuje veci verejné lokál-
nymi zákonmi, ktoré sa volajú:
A. Všeobecne záväzné nariadenia obce.
B. Rozhodnutia obecného zastupiteľ-
stva záväzné pre občanov obce
C. Obec nedisponuje možnosťou vydá-
vať vlastné zákony, nariadenia a rozhod-
nutia. Musí sa riadiť platnou legislatívou
SR a EÚ.
7. Podnikanie je činnosť, ktorú obec:
A. Nemôže vykonávať. Môže iba vytvá-
rať podmienky vhodné na podnikanie
v obci.
B. Môže vykonávať tak, ako ktorákoľvek 
právnická osoba.
C. Môže vykonávať iba prostredníctvom 
ňou na podnikanie zriadených organizá-
cií.
8. Obecná polícia je:
A. Ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý
plní úlohy vo veciach vnútorného po-
riadku, bezpečnosti a boja proti zločin-
nosti.
B. Poriadkový útvar pôsobiaci pri za-
bezpečovaní obecných vecí verejného
poriadku, ochrany životného prostredia
v  obci a  plnení ďalších úloh vyplývajú-
cich z uznesení obecného zastupiteľstva
a rozhodnutí starostu obce.
C. Súčasť policajného zboru SR. Pôsobí
v  konkrétnom meste, obci alebo zdru-
žení obcí, vykonáva úlohy vyplývajúce
z  uznesení obecného zastupiteľstva
a rozhodnutí starostu obce.
9. Samosprávu obce vykonávajú:
A. Obecné zastupiteľstvo, starosta
a kontrolór obce.
B. Obecné zastupiteľstvo, starosta obce, 
obyvatelia obce ako členovia komisií
ustanovených pri obecnom zastupiteľ-
stve a občania v obecnom referende.
C. Obyvatelia obce prostredníctvom
volených orgánov obce, obecným refe-
rendom a na verejných zhromaždeniach
obyvateľov.
10. Obce môžu vzájomne spolupraco-
vať:
A. Na vnútroštátnej i  medzinárodnej
úrovni na základe zmluvy alebo založe-
ním právnickej osoby na to určenej.
B. Len na vnútroštátnej úrovni na úlo-
hách s vymedzených časom.
C. Na vnútroštátnej i  medzinárodnej
úrovni na základe zmluvy za účelom roz-
voja kultúry, cestovného ruchu a výmeny 
skúseností.

 Správne odpovede testu: 1B, 2C, 3B, 4A, 
5C, 6A, 7B, 8B, 9C, 10A




