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Ako sme separovali
Veľký projekt ZŠ
Výstava výtv. prác
Spravodajstvo
z Breziniek
Deti slnka

   Za overovateľov správnosti zá-
pisnice z rokovania určil pána 
Františka Bučku a Ing. Jozefa 
Guzmu. Starosta obce predložil 
na schválenie program rokova-
nia obecného zastupiteľstva, kto-
rý bol všetkými hlasmi schválený. 
Starosta obce predložil návrh, aby 
do návrhovej komisie boli zvolení 
títo poslanci:
p. Mgr. František Hereta, Dušan 
Muška, Roman Bešina.
   K návrhu neboli žiadne pripo-
mienky a návrhová komisia bola 
jednohlasne zvolená.
   Obecné zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie správu o plnení uznesení 
obecného zastupiteľstva a kontrol-
nej činnosti, ktorú predložil hlavný 
kontrolór obce Ing. Jozef Svetlák. 
   Ďalším bodom bolo prerokovanie 
správy o vývoji kriminality v našej 
obci za rok 2012. Zo správy vyply-
nulo, že kriminalita je porovnateľná 
s rokom 2011 a v niektorých prie-
stupkoch a trestných činoch niž-
šia. Zástupcovia OO PZ osprave-
dlnili svoju neúčasť na zasadnutí. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie zhodnotenie stavu bez-
pečnosti a vývoja kriminality za rok 
2012 a žiada starostu obce vyzvať 
00 PZ k doplneniu správy o poč-
te páchateľov. Koľko páchateľov 
je občanov z Polomky a koľko je 
z iných obcí a miest.  
Poslanci OZ schválili plán kultúr-

   Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je for-
mou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. V Rím-
skokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv. Popol-
covou stredou. Je to streda v siedmom týždni pred Veľkou nocou. Tento 
rok pripadá na 13. februára. V tento deň, ktorý je dňom prísneho pôs-
tu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kňaz alebo diakon robí popolom 
znak kríža na čelách veriacich so slovami: „Pamätaj, že prach si a na 
prach sa obrátiš“, alebo „Kajajte sa a verte v evanjelium!“. Tento úkon 
zároveň vysvetľuje rozdiel medzi prísnym pôstom tento deň a prísnym 
pôstom na Veľký piatok. Prvý je pôstom pokánia za spáchané hriechy 
(„zhrešil som, ani jesť nechcem, kým to nedám do poriadku“). Druhý je 
pôstom, ktorý spomína Pán Ježiš: „No prídu dni, keď im ženícha vezmú; 
potom sa budú postiť“ (Mt 9, 9).
   Obrad sypania popola na hlavu v prvý pôstny deň sa praktizoval už od 
8. storočia. Pôvodne to bol obrad vyhradený len pre veľkých a verejných 
hriešnikov, ktorí v tento deň začínali svoju cestu pokánia. Vstupovali do 
chrámu bosí, zaodetí vreco- vinou a sypali si na hlavu popol. Neskôr po-
dobným spôsobom začínali svoje pokánie nielen verejní kajúcnici, ale 
aj ostatní veriaci a sypanie popola na hlavu sa stalo všeobecným sym-
bolom rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia. V 10. a 11. storočí bol už 
tento obrad udomácnený v mnohých oblastiach západnej Európy. Kon-
cil v Benevente v roku 1091 ho zaviedol pre celú Cirkev, pričom sypa-
nie popola na hlavu sa nahradilo značením na čelo.
   Gréckokatolíci (byzantského obradu), ktorí sa pridržiavajú gregorián-
skeho kalendára, začínajú Veľký štyridsaťdňový pôst o dva dni skôr ako 
rímskokatolíci (latinského obradu). Svätá štyridsiatnica sa začína už v 
pondelok a trvá do piatku pred Lazárovou sobotou. Do štyridsiatich dní 
pôstu počítajú gréckokatolíci aj soboty a nedele. Pôst je obdobím, keď 
sa má veriaci usilovať o obrátenie, zmenu zmýšľania, má rozjímať nad 
svojím životom, plakať nad svojimi hriechmi. Na rozjímanie a sprítomne-
nie Kristovho spásonosného utrpenia je vyhradený až Veľký týždeň. Tieto 
skutočnosti sa odrážajú aj v bohoslužobnom živote byzantskej cirkvi - v 
stredy a piatky sa slúži liturgia vopred posvätených darov. Pri nej sa ve-
riacim rozdeľujú vopred posvätené eucharistické dary; bohoslužba nemá 
anaforu (eucharistický kánon) ani premenenie svätých darov. Je to bo-
hoslužba s najsilnejšie vyjadrenou eucharistickou úctou v byzantskom 
obrade. Zároveň, na rozdiel od liturgie sv. Jána Zlatoústeho či sv. Bazi-
la Veľkého, obsahuje mnoho kajúcich prvkov - najmä hlbokých poklôn.
Z histórie: V Učení Dvanástich apoštolov (Didascalia apostolorum) zo 
začiatku 3. storočia sa odporúča 1 - 2-dňový pôst (alebo 40-hodinový 
pôst) pred krstom a 2 - 3-dňový pôst pred Veľkou nocou. Z tohto krátke-
ho pôstu sa postupne vyvinul 40-dňový pôst, ktorý odporúča veriacim 
už na začiatku 4. storočia sv. Atanáz (296-373), biskup z Alexandrie i 
sv. Cyril Jeruzalemský (315-386). Číslo 40 malo posvätný význam: Je-
žiš Kristus sa postil 40 dní pred svojím verejným vystúpením (Mk 1,12; 
Mt 4, 1-11), 40 dní pokrývala voda zem počas potopy sveta, 40 dní sa 
postil Mojžiš na vrchu Sinaj, 40 dní putoval prorok Eliáš k jaskyni na vr-
chu Horeb, kam k nemu prišiel Boh a podobne.
   Pôstne obdobie trvá v Rímskokatolíckej cirkvi od Popolcovej stredy do 
začiatku večernej omše na pamiatku Pánovej večere na Zelený štvrtok. 
Zahŕňa šesť pôstnych nedieľ. Prvá pôstna nedeľa sa ešte donedávna 
nazývala Quadragesima (grécky tesserakostes, t.j. 40 dní pred Veľkou 
nocou, pričom pod Veľkou nocou tu treba rozumieť Veľkonočné trojdnie, 
nie Veľkonočnú nedeľu).

duchovný otec farnosti Michal Jenča, podľa TKKBS

Uplynuli už štyri roky od závažnej dopravnej nehody 
s tragickými následkami na našom železničnom prie-
cestí. Nezabudli sme a ani nikdy nezabudneme. Nedá 
sa. 21. február bude navždy čierny deň.

Výročie tragédie

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
   Starosta obce pán Lihan privítal na zasadnutí poslan-
cov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. 
Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva je prítomná nadpolovičná väč-
šina poslancov, čím bolo zasadnutie uznášania schop-
né. Vedením zápisnice z rokovania poveril p. Hebeňovú 
a p. Ďurčenkovú, referentky obecného úradu.

no – výchovnej činnosti  na rok 
2013 tak, ako bol predložený a 
doplnený. Uložili úlohu Oslavy vý-
ročia Cyrila a Metóda uskutočniť 
v spolupráci s farským úradom. K 
oslavám pripojiť aj Brezinky, ZŠ a 
Maticu slovenskú. Do plánu zahr-
núť nočnú súťaž hasičských druž-
stiev Memoriál o putovný pohár Mi-
chala Oceľa. 
   V nasledujúcich bodoch progra-
mu poslanci zobrali na vedomie 
správu o výsledkoch inventarizá-
cie za rok 2012 a schválili Vše-
obecne záväzné nariadenie o ude-
ľovaní čestného občianstva obce 
tak, ako bolo predložené a upra-
vené: Schvaľuje 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov, všetky návr-
hy eviduje obecný úrad-  eviden-
cia obyvateľov.
   U väčšiny projektov sme získali 
zákazku, ako zberný dvor, kanali-
zácia. Ľudia majú prácu, istotu, čo 
nie je ocenené. Obec nebola nú-
tená brať si úver. Na asfaltovanie 
ulíc máme prihlásených 16 fi riem. 
Na budúci týždeň bude výberové 
konanie. Na Ulici Komenského sú 
jamy, ktoré sa opravia, až počasie 
dovolí, a od júna sa bude robiť as-
faltovanie a nové obrubníky v hor-
nej časti ulice v dĺžke 240 metrov. 
Tieto nám budú treba aj  na par-
koviská. Zástavka oproti pekárni 
na jednej strane slúži pre lesných 
pracovníkov, môžu sa tam skryť 

v daždivom počasí, na druhej stra-
ne sa tam však počas dňa a večer 
zdržujú osoby popíjajúce alkohol.
   V ďalších bodoch programu za-
sadnutia poslanci schválili Prílo-
hu č. 1 k Všeobecne záväzné-
mu nariadeniu č. 41/2009 o urče-
ní výšky dotácie na prevádzku a 
mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a 
školských zariadení so sídlom na 
území obce Polomka. Vzhľadom 
k tomu, že strecha materskej ško-
ly je nevhodná do tohto klimatické-
ho prostredia a do priestorov zate-
ká, OZ schválilo vypracovanie pro-
jektovej dokumentácie so sedlo-
vou strechou a podkrovím. Výme-
nu okien na budove lekárni sever-
nej časti prízemia a zateplenie kul-
túrneho domu v rozsahu – výmena 
okien v kinosále, okna v šatni, za-
teplenie dverí na javisku a stropu 
na javisku podľa fi nančných mož-
ností obce. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo rekonštrukciu čerpač-
ky na lyžiarskom vleku - podáva-
cej stanice pri Hrone vo výške cca 
3 000 €. O výške čerpania fi nanč-
ných prostriedkov informovať na 
každom zasadnutí obecného za-
stupiteľstva a schválilo prístavbu 
budovy na lyžiarskom vleku sute-
rén podľa projektovej dokumentá-
cie z prostriedkov s.r.o. vo výške 
cca 20 000 €.
   Poslanci sa zaoberali aj vytvore-
ním obecného hasičského zboru. 
Každý doterajší člen bude mať prá-
vo vstúpiť do obecného hasičské-
ho zboru. zároveň schválili návrh 
na veliteľa OHS pána Jána Har-
vanku, Kraskova č. 4. Obec za-
bezpečí jeho školenie.

Janka Hebeňová

Pôstne obdobie - príprava
na slávenie Veľkej noci

   Dňa 12. marca 2013 sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami 
vodárenskej spoločnosti, na ktorom sa sa prerokovala oprava – výmena 
vodovodného potrubia na uliciach Záhradnej a Kaštielnej.
   Tieto ulice boli už zaradené do plánu v roku 2012 a teraz bol vodáren-
skou spoločnosťou potvrdený.  Oprava – výmena vodovodného potru-
bia je naplánovaná na mesiac máj na Záhradnej ulici v dĺžke 312 met-
rov a následne sa bude s výmenou  pokračovať na Kaštielnej ulici v dĺž-
ke 324 metrov.
   Po výmene vodovodného potrubia bude možnosť v nasledujúcom ob-
dobí obe ulice zaradiť do plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií so 
záverečnou fázou položenia asfaltového koberca.
   Na uvedenom pracovnom stretnutí sa prerokovávala aj možnosť ako 
zaradiť výmenu vodovodného potrubia na Nálepkovej ulici na ľavej stra-
ne. Verím, že u vodárenskej spoločnosti nájdeme pochopenie a tak bu-
deme môcť upraviť aj túto časť ulice.

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Dohoda s vodárenskou spoločnosťou



Zavrel si oči, srdce prestalo biť,
aj keď sa Ti tak veľmi chcelo žiť.
Smútok a ticho dolieha na náš dom,
veľmi nám chýbaš, otecko drahý v ňom.
6. marca 2013 sme si pripomenuli smutné 
desiate výročie úmrtia nášho drahého man-
žela, otca a starého otca

Františka Kantorisa
S nehynúcou láskou a úctou spomína manželka Júlia,

syn Jaroslav, dcéra Emília s manželom Jánom
a vnúčatá Miško a Veronika.

...
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, ktoré pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas,
vďaka Ti, mama, za všetkých nás.
6.3.2013 sme si pripomenuli desať rokov 
ako nás opustila milovaná mamička

Molčanová Emília
Lásku, úctu a spomienku na mamičku 

si vo svojich srdciach navždy zachovajú 
dcéry a syn s rodinami.

SPOMÍNAME

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
február 2013

v mesiaci merec
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INZERCIA

   Od 01.04.2012 sa separovaný odpad sústreďuje na 
novom zbernom dvore, ktorý sa nachádza na Ul. oslo-
boditeľov č.3 (na začiatku dediny), kde sa následným 
triedením a lisovaním spracováva na odovzdanie na-
ším zmluvným partnerom a odberateľom.
   V novom zbernom dvore je zamestnaný pracovník 
na trvalý pracovný pomer, ktorý je zodpovedný za trie-
denie a spracovanie odpadu podľa katalogových čísiel 
ako aj za celý chod a poriadok v tomto areáli.
   Aj keď v našej obci je už niekoľko rokov zavedený 
separovaný zber, nie všetci občania rešpektujú jednot-
livé druhy separovaného odpadu, a týmto spôsobom 
sa zbavujú aj ostatného domového odpadu. Pri vytrie-
ďovaní tohto odpadu sme vytriedili ešte 8,36 tony od-
padu, ktorý sa nedal spracovať a musel byť vyvezený 
na skládku, a to nehovoriac o znížení kapacity pri liso-
vaní odpadu. Na separovaný zber odpadu zamestná-
vame pracovníkov, ktorí sú zaradení do programu na 
aktivačnú činnosť, čím ušetríme značnú časť fi nanč-
nej položky. Nakoľko ceny druhotných surovín pre fi -
nančnú krízu klesli, tak aj rentabilita separovaného 
zberu nie je na takej úrovni ako po minulé roky. Naj-
väčší problém je s umiestnením vyseparovanej fólie 
a tvrdých plastov. Obec aspoň sčasti eliminuje objem 
tvrdých plastov tým, že ich melie novo zakúpeným dr-
vičom, ktorý je súčasťou a vybavením novo vybudo-
vaného Zberného dvora . 
Odvoz separovaného odpadu máme zabezpečený 
nasledovne: TAB 1

Jednotlivé druhy separovaného odpadu nám odváža-
jú na naše požiadanie vo veľkokapacitných kontajne-
roch alebo v kamiónoch.
Odvoz zmesového a veľkoobjemového komunál-
neho odpadu za rok 2012 tab 2

   Zber objemového odpadu si realizuje 2 x do roka 
obec sama za pomoci našich aktivačných pracovní-
kov, ako aj odvoz na skládku Sekológ s.r.o.

Narodení: Melaga Lukáš, Komenského 107

Prihlásení: 0
Odhlásení: Pustaj Ľubomír    Komenského 131
 Pustajová Erika         - „ -
Zomretí: Bútorová Angela, Osloboditeľov 28, 79 r.
 Medveď Ján, Kukučínova 15, 74 r.  
 Lihanová Elena, Hronská 15, 92 r.

Počet obyvateľov k 28. 02. 2013 - 3002

Prajeme Vám všetko, čo môžeme priať,
nech máte svoju lásku komu dať,
nech Vás má každý veľmi rád.

Oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme im
ešte veľa zdravia do ďalších rokov života.

Marta Vešťúrová, Komenského 48, 90 r.
Mária Lihanová, Sama Chalupku 7, 85 r.
Jozef Kocprd, Ždiarska 49, 80 r.
Anna Miklošková, Odbojárov 14, 80 r.
Elena Oceľová, Sládkovičova 8, 80 r.
Mária Guzmová, Kukučínova 17, 100 r.
Jozef Pohorelec, Štúrova 84, 80 r.
Ján Škvarka, Mlynská 2, 85 r. 

Predám zemiakovú sadbu 
holandská odroda, červe-
né a biele. Tel: 0904 404 651

O úspešnom projekte na našej základnej ško-
le informuje pani riaditeľka Magda Sviteková.
Čo všetko ste vďaka projektu získali?
   Škola vďaka projektu získala didaktickú tech-
niku a počítače za viac ako 70 000 €. Patrí tam 
5 interaktívnych tabúľ, ktoré umožňujú moderné 
vyučovanie, jazykové laboratórium na výučbu 
cudzích jazykov, vizualizér, digitálnu meteoro-
logickú stanicu, 3 demonštračné stoly na výu-
ku biológie a chémie, notebooky pre jednu trie-
du žiakov, notebooky pre učiteľov a dve tlačiar-
ne. Okrem toho škola získala literatúru – kni-

Názov odpadu Odovzdané množstvo 
rok 2012  v tonách

Odberateľ

Pneumatiky 15,10 V.O.D.S Košic
Sklo 44,97 Zber. Suroviny Žilina
Papier 7,22    - //- 
Železo +ľahké kovy 7,41   -//-
Plasty 8,10 Sledge Slovakia s.r.o. Kolarovo
Elektroodpad 6,070 Metal servis Recycling B.Bystrica
Textil 1,72 Ján Botto,Banská Bystrica
Šatstvo 3,44 Ján Botto,Banská Bystrica
Spolu 94,03

Názov odpadu Odovzdané množstvo 
za rok 2012 v tonách

Odberateľ

Zmesový komunálny odpad      308,26 Brantner Gemer s.r.o.
Objemový odpad      9,47 Sekolog s.r.o Brezno
Kal zo septíkov      2,00 Sekológ s.r.o. Brezno
Zhrabky z hrablíc      1,27 Sekológ s.r.o.  Brezno
Spolu      321,00

Ako sme separovali a neseparovali odpad
v roku 2012 a čo nás to stálo

V obci je zavedený pravidelný zber separovaného odpadu v trojtýždňových intervaloch, kto-
rý trvá dva a viac dní podľa množstva odpadu vytriedeného z domácnosti. Taktiež sa pra-
videlne zabezpečuje zvoz TKO z kuka nádob, ale aj tak sa nevyhneme divokým skládkam v 
okolí našej obce, ktoré sa likvidujú na obecné náklady. Taktiež sme 1x vykonali v roku 2012 
zber veľkoobjemového odpadu, pri ktorom sa vyzbieralo cca 5,5 ton odpadu. Separáciou 
odpadu sa očakáva zníženie nákladovej položky na zvoz a uloženie TKO na legálnej sklád-
ke fi rmy Brentner Gemer s.r.o. Zvážaný separovaný odpad sa do 30.O3.2012 sústreďoval na 
obecnej prevádzke Zberné suroviny pri železničnej stanici, kde sa následne triedil a lisoval.

   Kal a zhrabky z hrablíc sa odvážajú z ČOV raz roč-
ne, odvoz na skládku Sekológ s.r.o. je zabezpečený 
naším vozidlom.
   Ako vidieť z tabuliek, obec umožňuje našim obča-
nom zbaviť sa akéhokoľvek druhu odpadu, ktorý sa 
im nahromadí v domácnosti, stačí len trochu ochoty a 
jednotlivé druhy odpadu vytriediť a vyložiť pred dom v 
stanovený deň zberu.
   Proces likvidácie všetkých druhov odpadu je fi nan-
covaný z poplatku za TKO, ktorý je stanovený na kon-
krétny rok na základe prijatého VZN. Napriek tomu, 
že občanom sa nepáči zvýšenie tohto poplatku (tento 
rok o 1€ oproti minulému roku), takto získané fi nanč-
né prostriedky nepokrývajú úhradu faktúr za zber a lik-
vidáciu odpadu a obec musí na túto činnosť doplácať 
z rozpočtu. Hlavne preto, že je medzi občanmi našej 
obce príliš veľa neplatičov.
   Obec Polomka v roku 2012  vynaložila fi nančné 
prostriedky na zber a likvidáciu tuhého komunálneho 
odpadu, zákonné poplatky súvisiace s uložením od-
padu, na zber separovaného odpadu a na zber veľko-
objemového odpadu vo výške  26 180,37 € uhradené 
fi rme Brantner Gemer s.r.o., SEKOLÓG s.r.o. a Obec 
Polomka s.r.o.. Príjem obce z poplatku za komunálny 
odpad bol vo výške 18 589,38 €, fi nančné prostried-
ky v podobe úhrad odberateľov za separovaný odpad 
boli vo výške 3 067,62 €.

Vyčíslenie pohľadávok za TKO za rok 2012
Vyrubený poplatok na osobu za rok: 10 EUR
Zľavy za separáciu na osobu za rok: 8 EUR
Zľavy študenti: 2 EUR
Zľavy pracujúci v zahraničí: 4 EUR
Počet osôb k 1.1.2012: 3006  x  10  -  
30 060,00 EUR – mali uhradiť
Uhradili s úľavami:  2466  -  18 589,38 EUR 
– uhradené
Dlžníci:  540-osôb  -  5400 EUR – dlh
   Z tohto vysokého počtu občanov, ktorí ne-
uhradili poplatok za TKO za rok 2012, je väč-
šina v hmotnej núdzi, časť starších občanov 

bývajúcich v domovoch dôchodcov a sociálnych za-
riadeniach, časť trvale žijúcich v zahraničí, ale majú 
tu trvalé bydlisko.
   Podľa  § 13 zákona 599 O pomoci v hmotnej núdzi 
z roku 2003, občan v hmotnej núdzi žiadajúci o prí-

spevok na bývanie je povinný mať uhrade-
nú daň z nehnuteľnosti a od 1.1.2013 dl-
hodobo nezamestnaný občan poberajú-
ci dávku v hmotnej núdzi  žiadajúci o uve-
dený príspevok, musí mať uhradený okrem 
dane z nehnuteľnosti aj poplatok za TKO 
so spätnou platnosťou, teda za rok 2012. 
Predpokladáme, že sa týmto opatrením zní-

ži počet dlžníkov. 
Zuzana Piliarová,

VVS

Veľký projekt základnej školy
Všetky dôležité oblasti života dnes „fi čia“ na projektoch. Takto sa to deje 
v zdravotníctve, v obciach aj v školstve. ZŠ v Polomke pod taktovkou pani 
riaditeľky za pomoci všetkých pedagógov získala projekt z ASFEU. Aby sme 
Vám priblížili, čo všetko „priniesol aj odniesol“, prečítajte si:

hy na povinné čítanie, pracovné zošity, atlasy 
a ďalšie odborné publikácie pre učiteľov a žia-
kov v hodnote viac ako 20 000 €. Veľkým prí-
nosom pre žiakov je možnosť realizovať v rám-
ci projektu exkurzie prírodovedno–historické-
ho charakteru za účelom poznávania Sloven-
ska, ako aj návštevu divadiel v Banskej Bystri-
ci a vo Zvolene, exkurzie do knižníc a ďalších 
kultúrnych pamiatok Slovenska v hodnote viac 
ako 10 000 €.  Významným prínosom sú aj ja-
zykové pobyty žiakov v Anglicku a Nemecku 
v rozsahu 15 dní, počas ktorých sa budú žiaci 

zdokonaľovať v cudzom jazyku jednak absol-
vovaním výučby v škole, ako aj komunikáciou 
v cudzokrajnom prostredí. Tí žiaci, ktorí nebu-
dú môcť absolvovať tieto pobyty, sa budú zdo-
konaľovať v cudzom jazyku aj v škole  prostred-
níctvom intenzívneho jazykového kurzu so za-
hraničným lektorom, ktorý bude trvať v každom 
ročníku niekoľko dní a bude presne nastavený 
na danú jazykovú úroveň žiakov. 
   Prostredníctvom projektu škola získala mno-
ho materiálu na praktickú výučbu -výtvarnej vý-
chovy, pracovné vyučovanie, technickú výcho-
vu, ako aj ďalšie predmety. Patria tam výkresy 
rôzneho formátu, farby, farbičky, rôzne druhy 
farebného papiera, kancelársky papier a pod.
2.Čo všetko predchádzalo tomu, aby tech-
nika, materiál prišli na ZŠ. Iste to nebu-
de zadarmo?
   Nevyhnutnou podmienkou pre získanie fi -

nancií na tento projekt bola realizácia vzdelá-
vania učiteľov v troch rovinách: 
1, vzdelávanie za účelom rozvoja čitateľskej 
a jazykovej gramotnosti žiakov 
2, vzdelávanie na rozvoj digitálnych zruč-
ností učiteľa 
3, vzdelávanie na rozvoj zručností pri tvor-
be materiálov na interaktívnu výučbu. Druhou 
podmienkou bola realizácia vyučovania mo-
dernými technológiami, tvorba testov, kvízov 
a ďalších nových učebných materiálov, ktoré 
bude potrebné na konci projektu vydať v tla-
čenej aj elektronickej forme.    
 3.Pomenujte, čo je najťažšie, keď škola 
chce pripravovať tento druh projektov?
   Najväčšie ťažkosti pri realizácii projektu sú 
s jeho administráciou – vypisovanie výkazov, 
administratívna príprava zúčtovania použitých 
fi nančných prostriedkov.
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   V tomto období si mnohí verejne ak-
tívni obyvatelia dedín na Slovensku ťaž-
kajú na nezáujem o spolčovanie, teda 
o združovanie obyvateľov za spoločný-
mi cieľmi či záujmami a teda o spoločen-
ský život v kolektívoch. Sú však aj obce, 
kde tento problém nemajú a na území 
obce pôsobí aktívnych aj viac ako dva-
násť spolkov, či občianskych združení. 
Sú to skôr výnimky ako určité pravidlo. 
Zo skúsenosti z hodnotenia dedín v sú-
ťaží Dedina roka a to nie len na Sloven-
sku viem, že sú to obce, kde obyvate-
lia si navzájom fandia, pomáhajú, zná-
šajú sa, ale aj ich snahy rozvíjať spolo-
čenský život nemajú prekážky, ale skôr 
podporu. Prečo je to dôležité? Jednodu-
cho preto, že takto organizovaní obyva-
telia obce sú ochotnejší pomáhať sebe, 
vytvárať zdravú atmosféru pospolitosti, 
pomáhať obci a tiež  sú to práve nosite-
lia tradícií v tom najširšom zmysle, ktorí  
celoročne vytvárajú zdravý a pestrý ko-
lorit kultúrnych, športových ale aj profes-
ných, klubových, dnes už zasa aj cecho-
vých a ostatných spoločenských podu-
jatí. Múdri tohto sveta vyslovili, že člo-
vek – spoločenská bytosť -  nie je len 
chlebom sýty a teda nie je možné súhla-
siť s názorom tých, ktorí tvrdia, že „naj-
prv práca a potom zábava“, títo na kul-
túru zabúdajú. .
   Na území našej obce je málo takýchto 
spolkov a združení a mali by sme skú-
mať, prečo tomu tak je. Počuť všelija-
ké názory a pripomienky, ale verím, že 
o tom napíšu viac tí, ktorých sa to do-
týka. Ak ich to aj mrzí, tiež napíšu svoj 
názor prečo. 
   Ja chcem skôr upozorniť obyvateľov 
Polomky, že na území našej obce pô-
sobia dve občianske združenia s celo-
slovenskou pôsobnosťou, ktoré sú ak-
tívne trinásť rokov. Je to Spolok pre ob-
novu dediny (SPOD) a Asociácia furma-

nov Slovenska (AFuS), tieto spolky majú 
v našej obci aj sídlo. 
   Spolok pre obnovu dediny má  v našej 
obci okrem sídla, vytvorený aktívny klub 
s názvom SPOD-Klub Polomka. Tento 
Spolok má v stanovách určený základ-
ný cieľ a to: Presadzovať Program ob-
novy dediny smerom k obciam, ale aj 
smerom k ministerstvám, teda centrál-
nym orgánom, aby sa vytvárali lepšie 
podmienky pre „zušľachťovanie dedi-
ny“. Program obnovy dediny smerom k 
obciam má za cieľ napomáhať riešenia 
pre kvalitnejšie ekonomické, sociálne, 
kultúrne, záujmové prostredie, aby obec 
ako najsociálnejšie zázemie jej obyvate-
ľov vytváralo zdravé, pekné a život obo-
hacujúce prostredie.
   Všetci chceme zdroj príjmu a žiť v pek-
nom i príjemnom prostredí. Všetci chce-
me žiť kultúrne v udržiavaní tradícií na-
šich predkov. Všetci chceme žiť v pek-
nom dome, byte. Všetci chceme žiť v 
dobrom susedstve a priateľskej pospo-
litosti. Všetci chceme žiť v peknej, uspo-
riadanej ulici a dedine. Všetci chceme 
žiť primerane ekonomický, zdravotne 
zabezpečení a vzdelaní. Sú to vecné a 
nutné požiadavky, ale len ich vzájom-
ná previazanosť a komplexné pôsobe-
nie môžu zabezpečiť zdravý a plnohod-
notný spôsob života každého jednotliv-
ca. Teda o toto sa usilujeme.
   SPOD – Klub Polomka, má dnes len 
12 členov a je aktívny v oblasti kultúry 
a hodnotení vymenovaných požiada-
viek na život. Preto, ak sa chcú obyva-
telia obce všetkých vekových kategórií 
zapojiť do týchto spoločenských a obec-
ných aktivít, radi Vás v tomto Klube - ob-
čianskom združení privítame. Prihlášky 
si môžete zabezpečiť osobne alebo na 
internetovej stránke www.spod.olim.sk. 

František Ďurčenka,
podpredseda Klubu SPOD

   Rodičia žiakov ZUŠ Polomka a priaznivci výtvarného umenia každoročne 
navštevujú výtvarný odbor, aby si pozreli súťažnú výstavu výtvarných prác žia-
kov. Každý žiak sa predstavil  jednou súťažnou prácou z posledného obdobia. 
Návštevníci si výstavu mohli pozrieť od 18. do 22. februára 2013 v priestoroch 
ZUŠ a zároveň sa priamo podieľali na hodnotení- bodovaní vystavených diel. 
Veková a obsahová rôznorodosť prác, ako aj výber výtvarných techník, po-
núkalo širokú škálu možností výberu pre každého, kto sa na výstave zasta-
vil. Súťažilo 75 žiakov od malých škôlkárov po dospelých výtvarníkov. Výber 
nebol jednoduchý. Žiaci boli ocenení diplomami, medailami a vecnými ce-
nami podľa jednotlivých  skupín v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. 
Najviac sa potešila Viktória Zubáková, ktorej zátišie získalo najviac bodov. 
Tradičnou sa stala aj Cena riaditeľky ZUŠ, ktorú dostali: Veronika Danieličo-
vá, Pavel Majer, Kristínka Danieličová , zo skupiny dospelých Štefan Fun-
ďa. Každá súťažná práca bola svojou výpoveďou zaujímavá a nebolo ľahké 
vybrať tie najlepšie, preto sa pani riaditeľka rozhodla udeliť aj Čestné uzna-
nia a to Lucke Majerovej, Kristínke Bachňákovej a Nelinke Noskovej. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí sa prišli na výstavu pozrieť, a tým podporili našich žiakov 
v ich tvorivej a zmysluplnej činnosti.                                                          E.Š.

   Nákupné šialenstvo, alebo trhák 
v kine? V nedeľu, 10.2.2013 Ho-
rehronci naštartovali svoje tátoše, 
no nie na zimné výpredaje, ani na 
akčnú bondovku, no vybrali sa do 
Europa SC v Banskej Bystrici na re-
gionálnu tanečnú súťaž. Nedeľný 
obed sa tak varil už v sobotu a tretie 

Božie prikázanie sa svätilo tancom. 
Usporiadateľom súťaže Europa mix 
dance bol Faber Dance Team Slo-
vakia. Už horehronské cesty na-
štartovali pred súťažou v tele dob-
rú hladinu adrenalínu, a tak o skve-
lé výkony nebola núdza. V kategóri-
ách od začiatočníkov až po pokro-
čilých prišli deti z Brezna, Banskej 
Bystrice, zo Zvolena, Detvy, Ban-
skej  Štiavnice. Z polomskej ZUŠ-ky 
boli úspešné viaceré páry. V kate-
górii začiatočníci do 8 rokov sa na 
4. mieste umiestnili súrodenci Heň-

   Piatkový večer patrí detským sú-
borom a fašiangovému plesu, v 
nedeľu sa predstavujú heligónkari 
z celého Slovenska a galaprogra-
mom končí festival. Sobotňajší 
program, ktorého súčasťou bola aj 
naša folklórna skupina, začína ráno 
zabíjačkou a jarmokom remeselní-
kov pred kultúrnym domom. Tu sa 
predstavujú účinkujúci, odkiaľ od-
chádzajú bursovať po miestnych 
častiach obce. Naša skupina patrič-
ne vystrojená v maskách a s upo-
zornením, že jedna skupina sa z 
pochôdzky ani nevrátila, sa vyda-
la do miestnej časti Komov s na-
šou sprievodkyňou Valikou. Domá-
ci každý rok čakajú bursovníkov na 
určených miestach, ktoré si dopre-
du určia. Všetci, ktorí chcú niečím 
pohostiť, donesú dobroty a domáce 
špeciality na ulicu, kde sa spieva, 
tancuje, hoduje a zabáva sa celá 
dedina. Večer nás čakala vypreda-
ná a preplnená sála, kde sme spo-
lu s FS Váh, Očovan, Mostár – se-
niori a domácimi pripravili viac ako 
dvojhodinový program. Predstavi-
li sme sa tanečnými číslami, s krá-
teným fašiangovým programom a 
scénkami. Nuž a vraj sa po progra-
me povrávalo, že sme sa najviac 
páčili spolu s Mostárom. Program 
ďalej pokračoval školou tanca a zá-
bavou. My sme sa hneď po našom 
vystúpení presunuli na oslavu na-
rodenín nášho člena Ferka Bučka. 
Toto sme si nemohli nechať ujsť. Aj 
my sme chceli byť súčasťou jeho 

Výstava výtvarných prác
žiakov ZUŠ v Polomke

Nakupovanie a Valentín po ZUŠ-kársky

Žijeme dostatočne spoločensky?

ka a Maťko Mihňákovci z Heľpy. V 
začiatočníkoch do 10 rokov sa na 3. 
mieste umiestnil náš polomsko-heľ-
piansky pár Patrik Kubaský a Ju-
liánka Lilková. Kocúra sme Fábe-
rovcom vytreli v kategórii pokročilí 
nad 10 rokov, kde sa nám umiest-
nili až tri naše páry. Najúspešnej-
ší bol tanečný pár Tomáš Gajda 
a Marianna Melková, ktorý 
skončil druhý. Nezaostával 
ani ďalší súrodenecký pár 
Filip Kotoč a Terézia Mária 
Kotočová. Tí sa umiestnili 
na 4. mieste. Hneď za nimi 
skončil pár Sofi a Anna Mi-
roslava Simanová a Ka-
mil Ševc. V kategórii diev-
ča a dievča sa na 6. mies-
te umiestnili Heľpianky Kat-
ka Babeľová a Adriánka 
Franková. 
   Deň 14. február patrí 
všetkým zaľúbeným. Ob-
chody sa hmýria červenými srdieč-
kami, kvetinárstva zrazu navštevu-
je aj mužská populácia a reštaurá-
cie oživujú svoje tržby. Breznian-
ska ZUŠ-ka sa v tento romantický 
sviatok rozhodla usporiadať okres-
nú súťaž žiakov ZUŠ v hre na key-
boarde. Dvaja naši žiaci tak okrem 
tajnej valentínky dostali v tento deň 
aj ocenenie. Súťažilo sa v piatich 

kategóriách a do súťaže sa zapo-
jili ZUŠ Brezno, Polomka, Valaská 
a Banská Bystrica. Náš žiak Kamil 
Ševc obsadil veľmi pekné 2.miesto 
v tretej kategórii a Kristínka Maruš-
kinová získala 3.miesto v tretej ka-
tegórii. Patrí im naša pochvala, 
nakoľko úspešne reprezentovali a 
ešte aj budú reprezentovať našu 

školu na súťažiach v Rožňave, Boj-
niciach a Považskej Bystrici. Sme 
radi, že naša ZUŠ má možnosť sa 
prezentovať na rôznych prehliad-
kach a zapojiť sa do súťaží, kde 
si deti môžu zmerať sily a vymeniť 
skúsenosti v hre na nástrojoch. Je 
to výzva pre nás, aby sme vychová-
vali deti k láske k umeniu a hudbe.

S.Skladaná

Súhrnné spravodajstvo z Breziniek
   V dňoch 8.-10.2.2013 obec Čierny Balog, folklórna skupi-
na Kýčera, Komunitné centrum Čierny Balog, v spoluprá-
ci so Stredoslovenským osvetovým strediskom usporiada-
li 18. ročník folklórneho festivalu Už sa fašiang kráti. Uspo-
riadatelia nás pozývali aj na uplynulé ročníky , ale v tom ter-
míne sme vždy mali vystúpenie u nás. Tento rok sme mohli 
zažiť tak ospevované fašiangy na Balogu.

peknej oslavy. Po príjemnej medzi 
zastávke a výbornom občerstve-
ní sme opäť nastúpili do autobu-
su, pretože nás čakalo ešte jedno 
vystúpenie na kresťanskom plese 
v Závadke.
   Polnočný program sa vydaril, veď 
sme počas dňa boli zabehnutí na 
najvyššie obrátky. Plesajúcim sme 
ozvláštnili zábavu, ktorej súčas-
ťou (po výbornej kapustnici) sme 
sa stali aj my.
   Počas celého dňa sa nič mimo-
riadne nestalo. Poslušne sme pri-
jímali návaly všakovakých jedál, 
dodržiavali pitný režim, zdržiava-
li sa na určených miestach, dodr-
žiavali pokyny organizátorov, zby-
točne sme sa nemiesili po kábloch, 
aby sme nerušili zvukový kontakt s 
publikom (nie vždy sa to dalo do-
držať pri toľkých ľuďoch, ale na-
priek tomu všetko fungovalo), us-
mievali sa do zapnutých mobilov, 
zabávali, zoznamovali, fotili, skrát-
ka užili si posledný fašang ozvlášt-
nený Doboškinou horárskou etu-
dou ,,Ako sa horár v záchode ne-
znav vykerovať“.
   Len pri všetkej veselosti sme sa 
nezbavili aj smutných spomienok, 
veď vy viete akých. A tie zrejme zo-
stanú s nami pri každom progra-
me, či vystúpení. „Odišiel som, ne-
plačte. len si niekedy spomeňte.“ 
Pravdaže sme si spomenuli a ve-
ľakrát - čo by bolo keby.
   Podpolianske osvetové stredisko 
vo Zvolene usporiadalo 9.3.2013 

12. ročník metodického stretnutia 
pre spevákov ľudových piesní a ve-
dúcich speváckych skupín folklór-
nych kolektívov, ktorého súčasťou 
bol program ZVON v Kráľovskej 
sieni Zvolenského zámku.
   Režisérka programu Andrea 
Jágerová nás ešte v januári oslo-
vila s ponukou účinkovať v tomto 
programe. Samozrejme, také po-
nuky sa neodmietajú a začali sme 
s prípravou. Keďže počet účinku-
júcich bol obmedzený, vytvorila sa 
skupina z mladších a starších diev-
čat FSk a žien a dvoch chlapcov 
z detského súboru. Program Zvon, 
ako už názov predurčuje, bol o zvo-
noch, zvonení ako a kde sa zvony 
používali. Pekným nárečím z Hontu 
dopĺňal celý program vedúci folklór-
nej skupiny Bažalička pán Matiaš. 
Spevné čísla boli rozdelené pod-
ľa toho, o akom zvonení sa roz-
právalo. Odzneli vojenské piesne, 
piesne o umieraní, pracovné pies-
ne prerušilo zvonenie na poludnie 
do ktorého odznel Anjel Pána. Pri 
slove o zvonení na štedrovečer-
nú večeru boli prezentované vin-
še a vianočné koledy, slovo o za-
viazaní zvonov prerušovalo klepa-
nie, rapkáče a vynášanie Moreny. 
Počuli sme pastierske piesne, na 
záver svadobné a slávnostné zvo-
nenie ukončilo nádherný program. 
Program hodný kráľovskej siene. 
Naše ženy pri známych spevákoch 
ľudových piesní z Vranova nad Top-
ľou, Detvy a Nitry v ničom neza-
ostali. Bez prikrášľovania treba po-
vedať, že veľkou mierou prispeli k 
úžasnej atmosfére celého vystúpe-
nia. Na rozdiel do predošlého pred-
viedli niečo vážne, vznešené, silne 
emotívne, štekliace po celom tele.

M. Pisárová
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SIEDMA časť 
miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady

§ 19
Platenie poplatku

   Miestny poplatok za komunálne odpa-
dy, okrem elektroodpadov a drobné sta-
vebné odpady, ktoré vznikajú na území 
správcu dane platí poplatník, ktorý je ur-
čený v § 77 ods. 2 zákona o miestnych 
daniach a  poplatku.
   Poplatok od poplatníka v ustanovenej 
výške pre správcu dane vyberá a za vy-
braný poplatok ručí: 
vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľ-
nosť v spoluvlastníctve viacerých spo-
luvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, 
poplatok vyberá a za vybraný popla-
tok ručí zástupca, alebo správca urče-
ný spoluvlastníkmi, ak s výberom po-
platku zástupca, alebo správca súhlasí,
zástupca alebo správca, určený spolu-
vlastníkmi je povinný túto skutočnosť 
oznámiť správcovi dane na tlačive, ktoré 
tvorí prílohu č. 3 tohto nariadenia. Tlači-
vo je pre poplatníka k dispozícii u správ-
cu dane. Poplatník je povinný tlačivo si 
sám vypísať podľa predtlače. Vyplne-

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Polomka

o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

č. 52/2012
(Pokrač. z min. čísla)

né tlačivo sa doručuje priamo správco-
vi dane alebo poštou.
správca, ak je vlastníkom nehnuteľnos-
ti štát, vyšší územný celok alebo obec.
   Prevzatie plnenia povinností za via-
cero poplatníkov, žijúcich v spoločnej 
domácnosti jedným z nich, je táto osoba 
povinná túto skutočnosť oznámiť správ-
covi dane na tlačive, ktoré tvorí prílohu 
č. 4 tohto nariadenia. 

§ 20
Sadzba poplatku 

   Správca dane určuje sadzbu poplat-
ku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady na obdobie jedného ka-
lendárneho roka:
pri nezavedenom množstvovom zbere 
– paušálny 0,03015 € za osobu a kalen-
dárny deň, (osoby s trvalým  pobytom)
pri nezavedenom množstvovom zbe-
re – paušálny 0,0548 € na nehnuteľ-
nosť (chatu, rodinný dom, bez trvalého 
pobytu) a kalendárny deň.
   U právnických osôb a podnikateľov 
sa ukazovateľ dennej produkcie pod-
ľa § 79  ods. 4 zákona o miestnych da-
niach a poplatku vynásobí koefi cientom  
s hodnotou 1.

§ 21
Spôsoby zaplatenia poplatku a vráte-
nia poplatku
Poplatník môže  zaplatiť správcovi 
dane poplatok:

spôsobom 
- v hotovosti priamo do pokladne správ-
cu dane, 
-  bezhotovostným prevodom na 
úče t  sp rávcu  dane  č ís lo  úč tu 
2001051001/5600 vedený v Prima 
banka Slovensko,  a.s. pobočka Brezno,
na mieste
-  na prevádzke VVS obce, 
-  na pošte. 

§ 22
Podmienky na vrátenie, zníženie poplat-
ku alebo jeho pomernej časti
   Správca dane poplatok za komunál-
ne odpady a drobné stavebné odpady 
zníži alebo odpustí poplatníkovi za pod-
mienky, že poplatník sa viac ako 90 dní 
v zdaňovacom období nezdržiava alebo 
sa nezdržiaval na území obce z dôvodu:
výkonu práce v zahraničí, alebo  z iné-
ho pobytu v zahraničí, vtedy je poplatok 
5,50 € v rodine, ktorá neseparuje odpad 
a 4,50 € v rodine, ktorá separuje – na 
osobu a kalendárny rok.
u poplatníka študenta vysokej školy ale-
bo strednej školy ubytovaného na inter-
náte, v ubytovni alebo v inej nehnuteľ-
nosti (potvrdenie o ubytovaní), vtedy je 
poplatok 5,50 € v rodine, ktorá nese-
paruje odpad a 4,50 € v rodine, ktorá 

separuje – na osobu a kalendárny rok. 
   Výkonu práce  na území Slovenskej re-
publiky – mimo trvalého pobytu – v Bra-
tislave a Košiciach, vtedy je poplatok 
5,50 € v rodine, ktorá neseparuje odpad 
a 4,50 € v rodine, ktorá separuje – na 
osobu a kalendárny rok.
prechodného pobytu v inej obci,
pobytu v zdravotníckom alebo kúpeľ-
nom zariadení,
výkonu trestu odňatia slobody,
vykonávania dobrovoľníckej činnosti po-
platníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku 
činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. 
o dobrovoľníctve a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v prospech obce 
na podporu plnenia jej úloh,
príležitostného užívania nehnuteľnosti, 
obyvatelia, ktorí trvale separovali odpad 
bude im priznaný bonus 2,- € na osobu 
a kalendárny rok. 
   Poplatník uplatňuje nárok na zníže-
nie alebo odpustenie poplatku podľa § 
25 tohto nariadenia po predložení pod-
kladov uvedených v § 26 tohto nariade-
nia písomne u správcu dane po uplynutí 
daňového obdobia - kalendárneho roka. 

§ 23
Podklady na preukázanie na vrátenie, 
zníženie alebo odpustenie poplatku
   Ak poplatník požiada a preukáže prí-
slušnými dokladmi, správca dane zní-
ži alebo odpustí poplatok za komunál-
ne odpady a drobné stavebné odpady 
v prípade, že poplatník predloží správ-
covi dane: 

potvrdenie zamestnávateľa  alebo do-
klad, ktorý oprávňuje poplatníka na pre-
chodný alebo trvalý pobyt v zahraničí 
alebo čestné vyhlásenie, alebo potvrde-
nie o inom pobyte v zahraničí,  
potvrdenie zamestnávateľa  alebo do-
klad, ktorý oprávňuje poplatníka na 
prechodný alebo trvalý pobyt v na úze-
mí Slovenskej republiky – mimo trvalé-
ho bydliska,
potvrdenie o ubytovaní študenta na in-
ternáte, v ubytovni alebo v inej nehnu-
teľnosti alebo potvrdenie o prechod-
nom pobyte,
potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníc-
kom zariadení,
potvrdenie o kúpeľnej liečbe,
potvrdenie o výkone trestu odňatia 
slobody,
potvrdenie obce o vykonávaní dobrovoľ-
níckej činnosti v prospech obce,
čestné vyhlásenie o príležitostnom uží-
vaní nehnuteľnosti. 

§ 24
Prechodné a záverečné

ustanovenia 
   Obecné zastupiteľstvo obce Polomka  
zrušuje všeobecne záväzné nariadenie 
obce Polomka č. 46/2011 z 15.12.2011 
o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.

§ 25
   Toto všeobecne záväzné nariadenie 
nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013. 

Výsledková listina 11. ročníka prete-
kov v zjazdovom lyžovaní „Horehron-
ský Bučnik“.
Miesto: Ski Centru Bučnik Polomka
Dátum: 15. 2. 2013
Kategórie: žiaci, žiačky základných škôl 
Horehronia,
Dospelí bez rozdielu veku
Stavitelia trate: Ing. Marián Jagerčík, Ing. 
Július Piliar
Počet bránok: 22
Sponzori: OcÚ Polomka, Lesy SR š.p. 
gen. riaditeľstvo, Lesy SR š.p. OZ Beňuš,
Firma Gamo, Firma Lusti, p. Ivan Predaj-
ňa, Základná škola Polomka
Kategória ml. žiačky / 1. 1. 2000 a ml. /
1. Juliana Piliarová Brezno P4 0:54,77 
2. Stanislava Príbojová Závadka 0:59,92.
3. Vanesa Švidraňová Polomka 1:11,32 

   V sobotu 9.3.2013 sa 
v Polomke uskutočnili kr-
ňačkové preteky ako po-
sledný pretek tejto sezóny. 
Napriek miernemu oteple-
niu, úbytku snehu a zhor-
šeniu jeho kvality sa toto 
podujatie podarilo zorganizovať aj na 
zjazdovke lyžiarskeho areálu Polomka - 
Bučnik. Trať merala 1300 metrov a keďže 
bola umiestnená aj  na zjazdovke, bola aj 
pomalá aj  rýchla. Všetci vyznavači tohto 
športu sa iste potešili, že sa ešte túto se-
zónu môžu stretnúť a zasúťažiť si. Účast-
níkov sme privítali vynikajúcim zahrieva-
čom ( ktoré pochválili aj celkom slušní ab-
stinenti) a skvelými škvarkovými pagáčik-
mi. Radosť zo športu posilnená túžbou 
zvíťaziť  správne naladila a naštartovala 
súťažiacich. Poháre víťazov si však od-
niesli len tie najrýchlejšie dvojice, ktoré 
s dávkou šťastia i taktiky zvládli trať naj-

lepšie. A že to bola rých-
losť celkom slušná, o tom 
svedčia aj výsledné časy. 
Obdiv si iste zaslúžili aj 
ženské posádky. Súťažili 
s takým istým odhodlaním 
ako muži, ak nie s väčším. 

Víťazom zaslúžené poháre odovzdal 
viceprezident Slovenskej krňačkovej 
rady pán Peter Bartoš a starosta obce 
Polomka Ing. Ján Lihan.
Výsledky:
Kategória Muži:
Selecký Stano ml. a Dráb Martin Jakub, 
Kučerák Pavel a Dekrét Vladimír Jasie-
nok, Babiak Martin a Hrčka Ľubo Pod-
zámčok
Kategória Ženy:
Romaňáková Stanislava a Beňová Ľubi-
ca Staré Hory, Tkáčiková Zuzana a Hron-
čeková Simona Heľpa, Bučková Iveta 
a Bučková Oľga Banská Bystrica

   Raz mi jeden starý včelár povedal toto: 
„Vieš, najušľachtilejším tvorom na našej 
maličkej zemi sú včielky. Sú to deti slnka“. 
   Keď naše slnko dalo svojimi hrejivými lúčmi 
voľnú cestu pre život na našej planéte, medzi 
jej prvé živé stvorenia patrili aj včielky. Pre-
to sa hovorí „tam kde je život, tam je aj vče-
la“. Keď zanikne na našej zemičke život včel-
stva, zanikne aj život ľudského spoločenstva.
   Keď prvé slnečné lúče dopadnú na chrbá-
tik včielky a táto bola dovtedy v tieni, v tom 
okamžiku včielka ožije „ lebo sa jej slnečným 
lúčom nabijú baterky života“. Aj toto povedal 
„starý včelár“. Niekedy stačí zmrznutú včiel-
ku preniesť v rukách na slnko a ona razom 
ožije. A ja nemám dôvod neveriť tomuto sta-
rému včelárovi.
   Klimatické a prírodné podmienky Horehro-
nia odpradávna vytvárali podmienky pre ži-
vot včelstva. Aj v našom polomskom chotá-
ri rastie veľa medonosných rastlín a hôrnych 
porastov, ktorých kvet je pre včelstvo vyso-
ko produkčný a aj veľmi vysoko hodnotený 
z hľadiska kvality medu. Už naši dávni pred-

Horehronský Bučnik

DETI SLNKA
kovia vedeli využívať tento dar. Od divo žijú-
cich včiel tzv. brtníctva postupne prešli k do-
mácemu chovu včiel. Najprv to bol chov v rôz-
nych bútľavinách stromov, neskoršie v sla-
mených úľoch, potom aj v rozoberateľných 
primitívnych, obyčajných úľoch, ktorých tvar 
mal rôzne podoby. Teraz sa chovajú včielky 
vo viacnástavbových úľoch a pre ich chov 
sa využívajú najmodernejšie poznatky, kto-
ré sa rozširujú nielen ústnym podaním me-
dzi chovateľmi včiel, ale aj formou štúdia na 
školách, zameraných na ich chov.
A teraz niečo z histórie včelárstva v na-
šej obci.
   Dá sa predpokladať, že začiatky včelár-
stva v našej obci siahajú až na rozhranie 16. 
až 17. Storočia.
Chovatelia včiel v Polomke, podľa dostup-
ných materiálov sú:
Rok 1652 -70 rodín - 67 úľov (bez menova-

nia majiteľov)
Rok 1672 - Jakub Kubík - 1 úľ,  Ján Švidra -  6 
úľov, Ján Michalov - 8 úľov, Štefan Spišák-   3 
úle, Jakub Oravec -  2 úle, Martin Švidra -  1 
úľ,  Andrej Hudák - 1 úľ, Ján Moizes - 6 úľov,
 Pavel Švidra - 6 úľov, Michal Švidra - 3 úle, 
z toho - gazdovia - 34 úľov, želiari - 3 úle
Polomka počtom 37 úľov bola druhou ob-
cou muránskeho panstva s najväčším poč-
tom úľov, prvá bola obec Dlhá Lúka, kto-
rá mala 72 úľov. 
   V roku 1699 došlo v Polomke k poklesu 
stavu úľov, a to na 28.
   V roku 1712 došlo v Polomke ku ďalšie-
mu zníženiu počtu úľov oproti roku 1699 
o 12 úľov, z toho u gazdov o 7 úľov a u že-
liarov o 5 úľov, no aj napriek tomu patrila Po-
lomka ku popredným chovateľom včiel mu-
ránskeho pánstva.
   Napriek tomu možno konštatovať, že vče-

Krňačkové
preteky

Kategória ml. žiaci /1. 1. 2000 a ml. /
1. Samuel Maruškin Polomka 1:01,18 
2. Matúš Maruškin Polomka 1:02,62 
3. Martin Kovalčík Beňuš 1:02,79 
Kategória st. žiačky / 1. 1. 1997 a ml. /
1. Petra Piliarová Polomka 0:50,09
2. Michaela Kaštanová Polomka 0:57,42.
3. Barbora Fiľová Polomka 1:01,22 
Kategória st. žiaci / nar. 1.1. 1997 a ml. /
1. Patrik Hrablay Polomka 0:48,89 
2. Kristián Šandor Polomka 0:49,23
3. Braňo Dupák Polomka 0:54,52 
Ženy
1. Lenka Šovčíková 0:58,51 
2. Janka Hebeňová Polomka 1:00,57
3. Silvia Miklasová 1:03,06 
Muži
1. Lukáš Tomeček Lusti B.Bystrica 0:49,01
2. Michal Cheban Lusti B.Bystrica 0:49,26 
3. Ján Škorňa Lusti Hriňová 0:49,31

lárstvo v obci zaostáva za vývojom a vče-
lárstvom sa zaoberá iba niekoľko jednot-
livcov. Med na predaj sa vôbec nevyrábal, 
bol určený len pre potreby vrchnosti a pre 
vlastnú potrebu.
   V roku 1933 na jar bolo v obci 14 včelá-
rov, ktorí mali 172 úľov, za tento rok bolo 84 
rojov. Na jeseň bolo 14 včelárov a 184 úľov. 
Výnosy boli zodpovedajúce stavu včelárstva, 
t.j. jeden úľ dal v priemere 10 kg medu a ¾ 
kg vosku. Cena medu bola 11 Kč/kg a cena 
vosku 22 Kč /kg.
   Rozloženie včelárov v obci bolo: 5 – roľ-
níci, 3 – remeselníci, 1 – obchodník, 4 – ro-
botníci, 1 – úradník.
   V roku 1934 bolo v obci 13 včelárov a 185 
úľov. Výnosy boli v priemere 1 úľ – 10 kg 
medu a ½ kg vosku. Cena medu bola 11 Kč/
kg a cena vosku 18 Kč/kg.
   Ku koncu roku 1935 bolo v obci 29 včelárov 
so 167 úľmi. Pre včelárstvo bol tento rok veľ-
mi nepriaznivý, t.j. výnosy boli zanedbateľné.
   Naopak rok 1936 bol veľmi priaznivý. V obci 
bolo 20 včelárov so 188 včelstvami. Veľký 

vplyv na výnosy mali štátni úradníci ( učite-
lia, notár), ktorí sa začali intenzívne zaobe-
rať včelárstvom a zavádzať nové prvky a po-
znatky do chovu včiel.
   Dnes by sa mohli naši včelári pousmiať 
nad prácou včelárov a ich výnosmi v minu-
losti, avšak naopak, dnešní včelári si veľ-
mi vážia nie len svoje včielky, ale aj statoč-
nú prácu svojich predchodcov. Sú si vedo-
mí, že bez poznania chovu včiel v minulosti, 
ani ich dnešná vysoko cenená práca by ne-
bola na takej úrovni.
   V našej obci bolo v roku 2012 dvadsať-
päť chovateľov včiel a títo obhospodarova-
li 209 včielstiev.
   Na záver treba povedať, že každé ráno, keď 
si na chlebík s maslom natierame aj kúsok 
medu, je treba si spomenúť na tieto ušľach-
tilé „ deti slnka“ včielky, ako aj na ich cho-
vateľov. Patrilo by sa im venovať viacej ce-
lospoločenskej pozornosti a hlavne podpo-
ry či už v naš ej obci, ale hlavne predstavite-
ľov našej krajiny.

Jozef Jagerčík


