
9
Mesačník občanov obce Polomka � Ročník XXIII � 16. september 2013 � Nepredajné

69. výročie SNP
Výberové konanie
Na opačnom konci 
sveta
Brezinky na Ukrajine
Staronová ZUŠka
Volejbalový turnaj

   Podľa prezenčnej listiny kon-
štatoval, že na zasadnutí obecné-
ho zastupiteľstva je prítomná nad-
polovičná väčšina poslancov, čím 
bolo zasadnutie uznášania schop-
né.   
   Vedením zápisnice z rokovania 
poveril p. Hebeňovú a p. Skalošo-
vú, referentky obecného úradu.
   Za overovateľov správnos-
ti zápisnice z rokovania určil pána  
Františka Bučku a Petra Bučku .
   Starosta obce predložil na schvá-
lenie program rokovania obecného 
zastupiteľstva, ktorý bol  všetkými 
hlasmi schválený. Starosta obce 
predložil návrh, aby do návrhovej 
komisie boli zvolení títo poslanci: 
Ing. Marián Jagerčík, Mgr. Franti-
šek Hereta, Ing. Ivan Brozman.
   K návrhu neboli žiadne pripo-
mienky a návrhová komisia bola 
jednomyseľne zvolená.
   Ing. Jozef Svetlák, hlavný kontro-
lór obce, predniesol správu o plne-
ní uznesení obecného zastupiteľ-
stva a kontrolnej činnosti. Na mi-
nulom zasadnutí OZ poslanci žia-
dali, aby riaditeľka ZŠ predklada-
la informatívnu správu o projekte 
školy. RNDr. Sviteková, riaditeľka 

    Roky plynú. Tvoria sa nové 
dejiny, novodobé dejiny, moder-
né dejiny. Každý z nás však pev-
ne verí, že časy spred šesťde-
siatich deviatich rokov sa nikdy 
nenavrátia. Časy strachu, bojov, 
hukotu zbraní, biedy a nedostat-
ku. A preto nesmieme zabudnúť. 
Dňa 28. augusta sme si spolu s 
odbojármi a členmi Jednoty dô-
chodcov položením vencov k pa-
mätným miestam pripomenuli 
tieto ťažké časy, všetkých odváž-
nych, ktorí z úprimného presved-
čenia šli na možnú smrť. Mnohí 
z nich padli, mnohí sa nevrátili 
domov. Česť ich pamiatke.

V blízkosti starej píly,
kde možno tancovali víly,
drevená sála stála,
sťa veľká letná besiedka,
nevidieť takú ani len zriedka.
Polomka sa v nej zabávala.
Tóny muziky ľúbeznej
budili celú dedinu.
Šuhaj v košeli sviatočnej
volá hanblivo dievčinu:
Hraju v zale na Poľackovej,
bude zabavy, bude hej! –
Tu chlapec bystrý čiernooký
vyzvŕta dievku v obidva boky.
Tajomstvá svoje skrývali krásky
i v čase, keď sa zbierali klásky.
Čo nôcka tmavá poukryla,
to ranná zora odhalila.
Tu nejedna krásna mladá milá
sľub svojej lásky potvrdila.
Spev muzikantov a družiny
už oznamuje pondelkové ráno.
Pospať si aspoň dve – tri hodiny
pred robotou by za to stálo.

(odpozorované v mladosti)
Mária Oceľová

Folklórna skupina Brezinky a hostia Vás pozývajú
na spoločné vystúpenie v programe 

V Zale na Poľackovej
21. 9. 2013

Prvé predstavenie o 16.30 h
Druhé predstavenie o 19.00 h

OZ TREND a Obec Polomka Vás pozývajú na podujatie

Zábavný les – rozlúčka s letom,
ktoré sa uskutoční v sobotu 28. septembra v areáli penziónu 
Bučník. Pre malých aj veľkých účastníkov sú pripravené hry, 
súťaže, premietanie fi lmov a iné zaujímavosti. Do sveta po-
šleme novú publikáciu Ci ste culi? – zbierku anekdot z Po-
lomky. Po podujatí si môžete opekať na verejnom ohnisku.
Predpokladaný začiatok je o 10.00. hodine. Sledujte aktuál-
ne informácie v miestnom rozhlase a na plagátoch.

Obecný úrad a Farský úrad srdečne pozývajú
všetkých občanov, spolky, združenia a organizácie

do spoločného slávnostného dožinkového sprievodu 
v nedeľu 29. 9. 2013.

Sprievod sa bude tvoriť o 9.30 pred Bumbarasom. 
Slávnostná svätá omša v našom kostole o 10.00.

   Do takto pripravených priestorov 
by mali v 39. týždni umiestniť nové 
kotly a následne ich pripojiť k rozvo-
dom. Z budovy základnej školy budú 
vybudované rozvody zemou do jed-
notlivých objektov: materská ško-
ly, základná umelecká škola, obec-
ný úrad, kultúrny dom a lekáreň. Do 
telocvične základnej školy bude vy-
budovaný samostatný rozvod. Oča-

69. výročie Slovenského národného povstania

Zmena palivovej základne
v základnej škole

V tomto projekte ako už bolo spomínané sa vykonáva re-
konštrukcia kotolne v základnej škole. Iste ste zaregistro-
vali čulý stavebný ruch v areáli základnej školy. Pracovní-
ci stavebnej fi rmy budujú zásobníky na štiepku, odstránili 
staré kotly a budujú priestory pre nové kotly a rozvádzače.

kávame, že týmto krokom sa zlepší 
nielen ekonomická stránka vykuro-
vania budov vo vlastníctve obce, ale 
aj komfort vykurovania. 
   Schválenie tohto projektu si vy-
nútilo aj následnú rekonštrukciu 
budov. Jednou z nich je aj budova 
materskej školy, kde prebieha roz-
siahla rekonštrukcia, ktorá spočíva 
v budovaní nového oplotenia oko-

lo celého areálu, náhradnej výsad-
be stromkov, výmene okien a dve-
rí na jednotlivých pavilónoch, prie-
bežného zateplenia celej budovy z 
vonkajšej strany. Zateplenie zavŕši 
nová farebná fasáda. Po týchto prá-
cach bolo nutné pristúpiť aj k rekon-
štrukčným prácam v interiéri. Opra-
vujú sa špalety na oknách a dve-
rách, vymaľovali sa dva pavilóny, 
položila sa nová podlaha a vyko-
nal sa náter radiátorov. Takto vznik-
li krajšie a hygienickejšie priesto-
ry pre naše najmenšie detičky. Pri 
záverečných prácach, upratovaní a 
čistení okien, výrazne pomohli za-
mestnanci materskej školy a rodi-
čia škôlkarov, ktorým patrí úprimné 
poďakovanie.

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Polomke zasadalo 22.8.2013. Sta-
rosta obce pán Lihan privítal na zasadnutí poslancov obec-
ného zastupiteľstva  a  ostatných prítomných.

ZŠ – oboznámila s projektom mo-
derná škola.
   Projekt začal v máji minulého 
roku, k dnešnému dňu je vyčer-
paných 165 000 €. Zakúpená bola 
technika, literatúra, školský materi-
ál, absolvovali sa školenia. Musí sa 
robiť verejné obstarávanie na ex-
kurzie do Anglicka a Nemecka. Po-
lovica exkurzií sa už uskutočnila. 
V tomto školskom roku sa budú ko-
nať aj pracovné cesty. Nevyčerpa-
ných fi nančných prostriedkov zo-
stáva ešte 50 %. Do Anglicka bude 
14 dňový a do Nemecka 12 dňo-
vý pobyt. V jednom autobuse bude 
42 detí a 2 pedagógovia. Zúčast-
ňovať sa budú vyučovania v jazy-
kovej škole cca 3 hodiny, ubytovaní 
budú v súkromí. Do Anglicka by sa 
malo ísť v novembri a do Nemecka 
v marci. Pobyt pre žiakov je hrade-
ný v plnej výške. Zúčastnia sa žia-
ci 8. a 9. ročníka. Obecné zastupi-
teľstvo zobralo na vedomie správu 
o plnení uznesení obecného zastu-
piteľstva a kontrolnej činnosti.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie zhodnotenie plnenia roz-
počtu obce za I. polrok 2013 vo vý-
davkovej a príjmovej časti a likvi-

dáciu pohľadávok. Poslanci schvá-
lili Dodatok č.2 k VZN č. 41/2009 
o určení výšky dotácie na pre-
vádzku a mzdy na žiaka Základnej 
umeleckej školy v Polomke. 
   V bode rôzne sa poslanci OZ za-
oberali otázkou Vodárenskej spo-
ločnosti, ktorá žiada schváliť uzav-
retie zmluvy o budúcej zmluve o 
prevádzkovaní verejného vodovo-
du na Ul. Janka Kráľa medzi Stre-
doslovenskou vodárenskou pre-
vádzkovou spoločnosťou závod 01 
Banská Bystrica a obcou Polomka 
pre výstavbu nových rodinných do-
mov. Je to potrebné pre vydanie 
územného rozhodnutia. Mali za-
slať návrh zmluvy, ale do dnešné-
ho dňa nám ho neposlali. Schváliť 
sa bude môcť už len na budúcom 
zasadnutí obecného zastupiteľ-
stva. Poslanci sa zaoberali aj prob-
lematikou výstavby verejných WC 
v blízkosti trhoviska a problemati-
kou zberu separovaného odpadu, 
ktorý je štyrikrát drahší ako kla-
sický zber TKO. Sú veľké náklady 
zvozu odpadu na skládku a otvára-
nie nových skládok tiež nebude vy-
hovujúce.  
   Starosta obce poďakoval prítom-
ným za účasť a zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva ukončil.

Janka Hebeňová

Dožinková slávnosť

V programe účinkujú: teta Brdárska – Janoška z Rejdovej, Mos-
tár seniori, Bočkoroši, Jožko Perúnsky z Brezna, naše deti 
z DFS Brezinky, bývalí muzikanti FSk Brezinky a Brezinky
Vstupné: 2€
Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji v kancelárii kultúry 
na obecnom úrade – bočný vchod.

Na Poľackovej



Stíchli kroky známe.
Niet hlasu, čo nás domov volal,
niet už cesty, ktorá vedie k rodičom.
Prázdno a ticho, bolesť a žiaľ.
Kdeže je Vaša usmiata tvár?
Chceli by sme zastaviť tú chvíľu
a späť vrátiť čas.
Pre nás ste však nezomreli,
vždy budete žiť v nás.
Dňa 14.septembra sme si pripomenuli smutné 10. výročie úmr-
tia našej drahej mamy

Anny Pohorelcovej
a zároveň si 3.11 pripomenieme 8. výročie úmrtia nášho dra-
hého otca

Michala Pohorelca
S láskou a úctou spomína dcéra s manželom,

vnukovia s rodinami a ostatná rodina
...

Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká,
no každý deň Ti Janík patrí naša spomienka.
Už sa nám nikdy nesplní ten sen,
uvidieť Tvoju tvár, čo i na chvíľku len.
Dňa 12. septembra uplynulo 14 rokov od smrti 
nášho milovaného syna

Janka Šuleja
a jeho nedožitých 35 rokov života

S láskou a modlitbou spomínajú rodičia,
sestra Deniska s rodinou a starká

...
Ten deň bol plný sĺz a žiaľu.
Smutný je náš dom, veľmi nám chýbaš
otecko v ňom. Utíchli Tvoje kroky,
utíchol Tvoj hlas, ale obraz a spomienky
navždy zostanú v nás. Chýba nám
Tvoja láska, úsmev a dobrota, spomínať
a žialiť budeme do konca života.
Dňa 6. septembra uplynul dlhý smutný rok, čo 
nás navždy opustil náš drahý

Jozef Buvala
S láskou a úctou spomína syn Jozef s manželkou Alenou,

vnučky Ingrid a Erika s rodinami, svatka Šándorová,
švagriná Šuchaňová a ostaná rodina

...
Odišiel tíško, niet ho medzi nami, 
v našich srdciach stále žije spomienkami.
Dňa 24. septembra uplynie rok, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec

František Maruškin
S láskou a úctou spomína manželka,

syn a dcéra s rodinami
...

...všetci tí, ktorí ste si spomenuli na neho za 
jeho života, spomeňte si na neho teraz vo svo-
jich modlitbách...
Dňa 5. augusta uplynul rok, čo nás navždy 
opustil náš drahý 

Pavol Skaloš
S láskou úctou spomína smútiaca rodina

...
Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre Teba slnko hriať,
ale tí, čo Ťa milovali,
nikdy neprestanú na teba spomínať.
Len kytičku kvetov z lásky Ti na hrob
môžeme dať, pokojný spánok Ti priať,
tichú modlitbu odriekať a s bolesťou v srdci
na teba spomínať.
Dňa 13. septembra sme si pripomenuli smutné 
10. výročie úmrtia nášho drahého manžela a otca

Štefana Brozmana
So žiaľom v srdci spomína manželka Mária,

dcéry Viera a Mariana s rodinami

SPOMÍNAME
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Aktuálny stav získavania zdrojov  
z jednotlivých operačných programov: 
   1. Ministerstvo životného prostre-
dia(MŽP) – Operačný program Život-
né prostredia 
   1.1  Operačný ciel 1.2 Odvádzanie 
a čistenie komunálnych odpadových 
vôd – projekt Dokončenie ochrany 
spodných vôd v regióne Polomka 
–  dodávateľom stavby sa stal Com-
bin Banská Štiavnica s.r.o., stavenis-
ko bolo odovzdané 13.4.2011, prá-
ce na výstavbe kanalizácie sa zača-
li dňa 2.5.2011 na uliciach Mlynská 
a Zápotockého. Práce na zberačoch 
boli dňa 15.5.2012 ukončené. Stavba 
bola odovzdaná dodávateľom a pre-
vzatá objednávateľom po asfaltovaní 
komunikácií dňa 26.11.2012. Bola za-
slaná záverečná žiadosť o platbu, dňa 
10.7.2013 bola vykonaná kontrola na 
mieste pracovníkmi MŽP SR, nedo-
statky neboli zistené.    
   1.2  Dňa 23.11.2009 bol podaný pro-
jekt s názvom Polomka- splašková 
kanalizácia II. etapa- ide o vybudo-
vanie splaškovej kanalizácie - rekon-
štrukcia ul. Komenského horná časť, 
Hronská-rómska časť, Hronská-Že-
lezničná, Štúrova, Jegorovova. Cel-
kové oprávnené náklady projektu sú 
2 554 705,54 €. Dňa 12.4.2010 nám 
bolo oznámené, že projekt bol schvá-
lený. Celkom výška NFP je 2 426 
970,26 €, spolufi nancovanie je 127 
735,28 (3,848 mil. Sk). Realizácia 
projektu je naplánovaná do 12/2014.  
Dodávateľom stavby sa stal Combin 
Banská Štiavnica s.r.o. Stavenisko 
bolo odovzdané dňa 7.10.2011. Stav-
ba začala na ul. Hronskej, je urobe-
ný pretlak pod železnicou, ukončená 
je ulica Železničná,  Hronská, Štúro-
va . Začiatkom mája 2012 začali prá-
ce na ul. Komenského –horná časť, 
ktoré boli ukončené a pokračuje sa na 
ul. Jegorovovej. Od decembra 2012 
sa na stavbe nepracovalo, práce sa 
začali 11.4.2013. Stavebné práce sa 

Narodení: Vicianová Tereza, Sama Chalupku 4
 Kantoris Timur, SNP 74
 Bučko Alex, Hronská 12
Prihlásení:  O
Odhlásení: JUDr. Mašurová Blanka  Nová 30
 Šuchaň Vladimír, Bernolákova 45   
Zomretí:  Buvalová Mária, Komenského 35, 91 r.
 Zubaľ František, Nová 11, - 54 r.

Počet obyvateľov k  31.08.2013 - 2997

Kvalifi kačné predpoklady:
   kvalifi kačné predpoklady a osobitné kvalifi kačné 
požiadavky na druh a typ školy, na výkon pedago-
gickej činnosti podľa zákona 317/2009 Z. z. o pe-
dagogických zamestnancoch a odborných zamest-
nancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v súlade s § 34 ods.2 citovaného zákona a v zmysle 
Vyhlášky 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kva-
lifi kačné predpoklady a osobitné kvalifi kačné požia-
davky pre jednotlivé kategórie pedagogických za-
mestnancov a odborných zamestnancov, vykona-
nie 1. atestácie, alebo jej náhradnej formy v zmysle 
§ 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogic-
kých zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pedago-
gická prax minimálne 5 rokov v zmysle § 3 ods.5 
písm. b) zákona 596/2003 Z. z.
Iné kritériá a požiadavky:
   bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť v zmysle § 6 
ods. 1 písm. c) a 10 odsek 2 zákona 317/2009 Z. z.
znalosť školskej legislatívy, organizačné schopnosti
schopnosť samostatnej práce s PC, komunikatív-
nosť, osobné a morálne predpoklady, ovládanie 
štátneho jazyka podľa § 6 ods.1 písm. d) zákona č. 
317/2009 Z. z. spôsobilosť používať slovenský ja-
zyk v úradnom styku.
Zoznam požadovaných dokladov:
   písomná prihláška do výberového konania s uve-

dením telefónneho kontaktu, mobilu, e-mailového 
kontaktu, overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, 
doklad o dĺžke pedagogickej praxe, profesijný živo-
topis, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 me-
siace), písomný návrh Koncepcie rozvoja ZŠ, pre-
ukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôso-
bilosti pre výkon pozície riaditeľa – potvrdenie, pí-
somný súhlas uchádzača k použitiu osobných úda-
jov pre účely výberového konania (§ 7 ods.1 a 2  zá-
kona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov)

Dátum a miesto podania žiadosti
o účasť na výberovom konaní

   Písomné prihlášky v zalepenej obálke s požado-
vanými dokladmi treba zaslať, alebo osobne doru-
čiť do 7. októbra 2013 do 12:00 hod. na adresu:
Obecný úrad Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66 
Polomka s vyznačením na obálke „Výberové kona-
nie -  riaditeľ ZŠ Polomka – neotvárať “.
   Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje 
právo nezaradiť do výberového konania uchádza-
čov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Pri-
hlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.
   Termín a miesto výberového konania, oznámi vý-
berová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí spl-
nia podmienky zaradenia do  výberového konania, 
najmenej 7 dní pred dňom konania výberového ko-
nania.

Ing. Ján Lihan, starosta obce

V tomto čase a niekoľko týždňov dozadu sa vykonávajú konečné práce 
na projekte Polomka – splašková kanalizácia, kde dochádza ku koneč-
nej úprave miestnych komunikácií. Tomuto predchádza dvíhanie kanali-
začných poklopov a asfaltovanie rýh. Pri písaní tohto článku boli dokon-
čené ulice Komenského – horná časť a Jegorovova. Na uliciach Želez-
ničná a Hronská sa odfrézovali miestne komunikácie, postupne sa budú 
dvíhať poklopy a uskutoční sa pokládka asfaltového koberca. Na tých-
to uliciach sa očakáva pripojenie odberných miest od stredoslovenských 
energetických závodov, aby sa mohli osadiť prečerpávacie zariadenia 
pre potreby kanalizácie. Po tomto úkone sa budú môcť pripojiť domác-
nosti do prípojok pripravených mimo komunikácie v zelenom pásme. 
Termín ukončenia projektu je rok 2014.

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Informácia o získavaní zdrojov z fondov EÚ

Obec Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
zastúpená Ing. Jánom Lihanom, starostom obce

podľa ustanovenia § 3 a  § 4 zákona ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR 

SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy, Komenského 34, Polomka 

Na výkon kariérovej pozície riaditeľa sú stanovené predpoklady v § 6 zákona č.317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ukončujú, v týchto dňoch sa pracuje 
na  zaasfaltovaní rýh v miestnych ko-
munikáciách- ul. Komenského horná 
časť a Jegorovova. 
   1.4  OP ŽP -Prioritná os č.3 Ochra-
na ovzdušia –  dňa 31.8.2009 bol po-
daný projekt s názvom Zmena pa-
livovej základne Základnej školy 
a obecných budov, ide o rekonštruk-
ciu plynovej kotolne na kotolňu na ob-
noviteľné zdroje - na biomasu - drev-
nú štiepku, z kotolne sa rozvodmi 
bude privádzať teplo do obecných bu-
dov- Materskej školy, ZUŠ-ky, Kultúr-
neho domu, Lekárne a Obecného úra-
du. V rámci projektu sa počíta aj so za-
teplením a výmenou okien v MŠ. Pro-
jekt bol schválený oznámením zo 
dňa 01.2.2010. Schválená výška NFP 
je 938 535,88 €  z celkových oprávne-
ných nákladov 987 932,50 €.  
   Verejné obstarávanie bolo vyhláse-
né 29.11.2012. Po schválení VO bolo 
dňa 20.5.2013 odovzdané stavenis-
ko víťazovi verejnej súťaže fi rme EU-
RO-BUILDING a.s. Bratislava, sta-
vebné práce sa začali 27.5.2013 na 
Materskej škole a 29.5.2013 na ko-
tolni ZŠ. Práce úspešne pokračujú, 
MŠ je takmer zateplená, okná sú vy-
menené. Bol vybudovaný  železobe-
tónový sklad štiepky pri ZŠ a v kotol-
ni ZŠ boli demontované rozvody a ply-

nové kotly.       
   2. Ministerstvo školstva, vedy , 
výskumu a športu  SR –operačný 
program Vzdelávanie
   2.1 Agentúra MŠ pre štrukturál-
ne fondy  EÚ vyhlásila dňa 31.3.2011 
výzvu do Opatrenia 1.1. Premena tra-
dičnej školy na modernú. Projekt s ná-
zvom Budujeme modernú a kvalitnú 
školu pre deti v Polomke bol podaný 
Základnou školou dňa 31.5.2011, cel-
kové oprávnené výdavky sú 330 490, 
50 €. Požadovaná výška NFP je 95% 
t.j. 313 967,88 €. Projekt rieši zakú-
penie vybavenia vo výške 30% cel-
kových nákladov a školiace aktivi-
ty. Projekt bol schválený vo výške 
oprávnených výdavkov 302 979,46 € 
oznámením zo dňa 30.12.2011 (zní-
ženie o 10 988,42 € ). Zmluva o NFP  
bola podpísaná 18.4.2012. Vzdeláva-
cie aktivity boli začaté 1.10.2012. Pro-
jekt sa realizuje podľa harmonogra-
mu, technika a školiaci materiál je za-
kúpený (napr. 5 ks interaktívnych ta-
búľ, notebooky pre učiteľov atď.). Ve-
rejné obstarávanie na jazykové poby-
ty sa bude opakovať, budú sa realizo-
vať v budúcom školskom roku, začal 
sa kurz anglického jazyka a uskutoč-
nili sa 4 exkurzie. Počas prázdnin sa 
projekt nerealizoval   

Ing. Stanislav Príboj

Záverečné práce na kanalizácii
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Emília Majerčíková, Nálepkova 12, 94 r.  
Mária Vernárska, SNP 151, 92 r.
Mária Brozmanová, Komenského 6, 85 r.
  
Nech Vám úsmev na tvári kvitne ako lúčny kvet,
ešte dlho užívajte, s nami tento krásny svet.
Oslávenkyniam želáme veľa zdravia a radosti.

   Pozvanie sme dostali priamo od 
predstaviteľov mestskej rady Truskav-
ca a jeho primátora. Príprava na ten-
to zájazd nebola jednoduchá, keďže 
bežala sezóna vystúpení a my sme 
si museli nájsť čas aj na nácvik tan-
cov a ešte aj zabezpečenie organizač-
ných vecí. Ale toto už mala na staros-
ti Darinka Kubušová, za čo sa  jej ch-
cem pekne poďakovať. Naozaj zod-
povedne „vybehala“ a zabezpeči-
la prepravcu a tiež s  pomocou  ďal-
ších dievčat pozháňala na túto ces-
tu aj sponzorov, ktorí nám fi nančne 
pomohli tento zájazd uskutočniť. To-
uto formou sa chcem poďakovať 
všetkým, ktorí nás fi nančne podpo-
rili a tak nám dali možnosť úspešne 
reprezentovať našu obec na tomto 
medzinárodnom  festivale v Ukra-
jine. Poďakovanie patrí tiež Obec-
nému úradu, ktorý nám nemalou fi -
nančnou čiastkou tiež veľmi pomo-
hol. Na cestu sme sa vydali v piatok 
23.08. v neskorých večerných hodi-
nách. Cesta trvala približne 11 hodín 
a úspešne sme na nej zvládli aj colné 
kontroly a všetky  peripetie s tým spo-
jené. Cestou do Truskavca sme sa za-
stavili v meste Strij, kde nás čakal vy-

túžený trh, a tak sme sa vrhli na ná-
kup gažmirok, adidasov a iných nao-
zaj prekrásnych  a hlavne podstatne 
lacnejších vecí ako u nás doma. Okolo 
obedu sme sa ubytovali v hoteli Špor-
tovec, po ceste sme si dali sprchu, 
ktorá bola naozaj osviežujúca, keďže 
sme nemali teplú vodu a po krátkom 
oddychu sme sa vybrali na slávnostné 
otvorenie festivalu, kde sme sa zvíta-
li priamo s primátorom Truskavca, po-
zdravili  sme návštevníkov festivalu 
a zároveň sme ich aj živou pozvánkou 
pozvali na nedeľné vystúpenie.  Po 
večeri sme sa rýchlo uložili do poste-
lí, aby sme na ďalší deň boli pripravení 
na prehliadku mesta Drahobič, a po-

tom na  večerné vystúpenie. Na pre-
hliadke Drahobiča, jedného z najstar-
ších solivarských miest v Ukrajine sme 
okrem iného navštívili katedrálu, kto-
rá slúži súčasne štyrom cirkvám, dre-
vený kostolík s prenádhernými pôvod-
nými maľbami a čo to sme sa dozve-
deli aj o poetovi Schurzovi, ktorému je 
toto mesto akoby zasvätené. Po prí-
chode do Truskavca sme ešte rýchlo 
absolvovali zvukovú skúšku a utekali 
sa pripraviť na večer. Vystúpenie za-
čalo o 17.00, na začiatku sme si po-
zreli našich susedov z Poľska (účin-
kujúci z Ukrajiny vystúpili v bloku, kto-
rý predchádzal tomu nášmu) a koneč-
ne sme vyšli na pódium aj my. Naše 
spevy, dupy a východniarske čardá-
še v podaní našich priateľov z Urpí-
nu sa návštevníkom festivalu páči-
li, čo som usúdila podľa búrlivého po-
tlesku po našom vystúpení. Organizá-
tori nám svoju radosť a spokojnosť vy-
jadrili aj na spoločnej večernej recepcii 
a popriali nám ešte veľa elánu do ďal-
šej práce. Keď sme sa nad ránom do-
stali do postelí, boli sme síce unave-
ní, ale určite spokojní s dobre odvede-
nou prácou. Naša „misia“ bola  úspeš-
ne splnená, a tak sme sa v pondelok  

ráno zbalili a nasadli do autobusu na 
spiatočnú cestu. 
   Čo dodať na záver? Azda len veľ-
ké poďakovanie všetkým členom tohto 
zájazdu. Organizátorke Darinke a jej 
otcovi, šoférom spoločnosti Emily Bus, 
ktorí nás bezpečne dopravili domov, 
kolegom a priateľom z FS Urpín a tiež 
aj mojim mladým z FSk Brezinky. Nao-
zaj som vám všetkým veľmi vďačná za 
výborne odvedenú prácu, za spoloč-
ný čas a krásne zážitky. Prajem nám 
všetkým ešte veľa takýchto vystúpení, 
aby  Polomku a Brezinky  chválila ich 
práca a robila im tak dobré meno nie-
len doma na Slovensku ale aj v zahra-
ničí.                       Zuzana Pompurová

Diamanty rosy, ranný chlad,
nespokojný vietor kníše stromy,
netrpezlivý ako malé dieťa
oberá si prvé ovocie.
Slnko, víťaz svetla,
vystupuje z chumáča hmly,
osvetľuje strany šľabikára
a ustráchané prváčťa otvára
jeho ,, nečitateľné“ strany.

Mária Oceľová

   SDM však nie sú dovolenka ani výlet. Je to púť, misia, 
dobrodružstvo. Ja som mala možnosť zažiť tieto tri roz-
mery SDM ako členka organizačného tímu tohto stret-
nutia pre mladých slovenských pútnikov, ktorých bolo 
takmer tristo. 
   Význam púte je v tom, že niečo obetujeme a stráca-
me, aby sme neskôr získali niečo cennejšie. My Slo-
váci sme investovali do tejto púte nielen nemálo fi nan-
cií, namáhavú cestu, nepríjemné kontroly na letiskách, 
ale prijali sme tiež riziko tropických chorôb, ohrozenie 
osobnej bezpečnosti či nízku úroveň hygieny. Pri zná-
šaní týchto náročných podmienok som častejšie mys-
lela na svojich blízkych či sponzorov, bez ktorých by 
som sa SDM nemohla zúčastniť. To, čo som z tejto púte 
dostala, určite prevýšilo moje očakávania. V Brazílii sú 

medzi ľuďmi veľmi veľké rozdiely, čo sa týka majetku 
a životnej úrovne. V radosti a štedrosti však rozdiely 
nenájdete. Počas jedného týždňa v Sao Paule býva-
li všetci slovenskí pútnici v tamojších rodinách. Ich do-
movy boli často oveľa chudobnejšie ako tie naše. Bolo 
však úplne bežné, že v 2-izbovom byte, v ktorom býva-
lo spolu 6-7 ľudí, boli ich obyvatelia ochotní uvoľniť jed-
nu izbu pre dvoch Slovákov, pričom všetci spali v jednej 
izbe na zemi. Ja sama som mohla prežiť v jednej z ro-
dín veľkú štedrosť, prijatie a radosť domácich, že môžu 
niekomu pomôcť.
   Myslím, že SDM sú najväčšími misiami, aké sa vo 
svete konajú. A misie sú najmä o tom, že ľudia spolu 
zdieľajú svoje životy, povzbudzujú sa vo viere a môžu 
tak byť živým svedectvom pre iných. V Brazílii som tiež 
zažila, že veta „Cirkev je jedna rodina“ nie je ošúchaná 
fráza. Je to naozaj veľká vec, že môžete prísť na opač-
ný koniec sveta, nevedieť reč danej krajiny (v celej Bra-
zílii sa hovorí portugalsky), ale s tamojšími veriacimi si 
máte čo povedať rečou liturgie, pretože napr. slávenie 
sv. omše je jednotné na celom svete. Veľký zážitok bol 
tiež to, že v jednom čase sa mnohými rôznymi rečami 
modlilo 3,7 milióna mladých ľudí z celého sveta k tomu 
istému Bohu, pretože hlavným cieľom SDM bolo stret-
núť sa s Ním. Pre mňa bolo povzbudením, v akej slo-
bode a radosti si hlavne domáci Brazílčania toto stret-
nutie vedeli užívať. Pre nich je úplne bežné, že počas 
sv. omší nielen naplno spievajú, ale bez váhania za-
čnú tlieskať, a samozrejme, neprestávajú sa usmievať.
   No a dobrodružstvo bola cesta do Brazílie od je za-
čiatku až po príchod na Slovensko. Mala som možnosť 
dva týždne stráviť v obrovskom Sao Paule, v meste, 
ktorého priemer je 60 km a žije v ňom 20 mil. obyva-
teľov. O polovicu menej obyvateľov má Rio de Janei-
ro, ktoré patrí medzi mestá s najvyššou kriminalitou na 
svete. Brazílčania, s ktorými som sa rozprávala o Slo-
vensku, mi len ťažko verili, že na celom Slovensku žije 
približne 5 mil. ľudí. Pre všetky veľké brazílske mestá 

PÚŤ, MISIA, DOBRODRUŽSTVO
NA OPAČNOM KONCI SVETA

Brazília. Krajina taká vzdialená, že sa zdá márne o nej snívať. Ale to, čo sa zdá, často 
nie je pravda. Ja som sa o tom presvedčila toto leto, keď som mala možnosť stráviť 
v Brazílii štyri týždne, počas ktorých som sa zúčastnila Svetových dní mládeže (SDM). 
Toto podujatie je stretnutím mladých ľudí z celého sveta s hlavou Katolíckej cirkvi. Už 
pred tridsiatimi rokmi sa s mládežou začal stretávať pápež Ján Pavol II., v jeho šľapa-
jách pokračoval tiež Benedikt XVI. a tento rok sa 3,7 milióna mladých ľudí stretlo v bra-
zílskom Rio de Janeiro s pápežom Františkom.

Moderátori programu pre Slovákov so žilinským 
biskupom Mons. Tomášom Galisom, ktorý predná-
šal katechézy v Rio de Janeiro

sú typické veľmi chudobné štvrte, nazývané favely. Pre 
cudzincov sú nebezpečné, v sprievode domácich je ale 
možné nahliadnuť do ich ulíc. Život vo favelách je veľ-
mi ťažký, no ako som mohla vidieť, v ich obyvateľoch 
sa nezaprie temperament, vďaka ktorému vedia byť ra-
dostní a užívať si život aj na pokraji biedy. Kontrastom 
k pohľadu na brazílske favely je výhľad na Rio de Ja-
neiro z vrchu Corcovado, na ktorom stojí socha Krista 
Spasiteľa vysoká 30m. Spolu so svetoznámym futba-
lovým štadiónom Maracana, plážou Copacabana a vr-
chom Pao de Acúcar, je to najvyhľadávanejšia turistic-
ká i pútnická atrakcia.
   Priblížením sa juhoamerickej mentalite som moh-
la prežiť na „vlastnej koži“, že gestá a prejav pápeža 
Františka, ktorý z tohto prostredia pochádza, pramenia 
z úprimného záujmu o človeka – nech je to ktokoľvek. 
Jeho príhovormi sme boli povzbudení nebyť len pozo-
rovateľmi diania vo svete, ale byť aktívne účastní pri 
obnove Cirkvi a sveta. On sám je všetkým mladým prí-
kladom v tom, ako naplniť motto Svetových dní mláde-
že 2013: „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých 
národov“ (Porov. Mt 28,19). 
   Aj dnes sa často vraciam k zážitkom zo SDM, mys-
lím na ľudí, ktorí sa mi za tak krátky čas stali veľmi blíz-
kymi. A hoci pravdepodobnosť, že sa mi opäť poda-
rí navštíviť Brazíliu je veľmi malá, verím, že aspoň s 
niektorými z týchto priateľov sa budem môcť opäť stret-
núť, a to počas nasledujúcich Svetových dní mládeže 
v roku 2016, v poľskom Krakove. Taktiež verím, že sa 
tam stretne viac mladých Polomčanov, ktorých povzbu-
dzujem, aby sa nebáli snívať a neboli prekvapení, keď 
sa ich sny naplnia.
   Na tomto mieste chcem poďakovať obecnému a far-
skému úradu v Polomke, ktoré patrili medzi mnohých 
sponzorov tejto púte. S vďačnosťou som si na túto ces-
tu „pribalila“ do srdca Polomčanov a do batožiny po-
lomský kroj, v ktorom som mohla obec počas Sveto-
vých dní mládeže v Brazílii reprezentovať.

Radka Heretová

S vďakou
Váš krásny svätý sen
je pod mohylou skrytý.
Bol vtedy obyčajný deň,
ako to býva v bytí.
V pokore tichej modlitby
z vzácnych Márie ruží
vy pestovali ste kveta puk by
rozvíjal sa v nezrelej ešte duši.
Vy otvorili ste nežne
svätých tajomstiev skrýšu,
mne vďačne a nekonečne
dali ste poznať nebies ríšu.
S hlbokou úctou skláňa sa
tu malá poľná ružička,
vánok spomienky donáša,
objíma kameň slzička.
Ó, Pane svätý, daj mu všetko,
čo v tvojom svete miloval,
nech v pokoji spí otecko,
čo svetu kňaza vychoval.

(podľa skutočného príbehu Mária Oceľová)

September

Folklórny ansambeľ Brezinky – Urpín

na Ukrajine
Tak ako minulý rok, aj tento rok tanečná zložka FSk Brezinky 
spolu s niekoľkými členmi FS Urpín z Banskej Bystrice (Peter 
Vodráška, Barbora Trajteľová, Barbora Grausová, Tomáš Ma-
tejovič) vycestovala na Ukrajinu do kúpeľného mesta Truska-
vets, vzdialeného od slovenských hraníc cca 250 km. V tomto 
meste sa konali oslavy nezávislosti Ukrajiny, v rámci ktorých 
sa konal aj prvý ročník medzinárodného festivalu za účasti 
Slovenska, Poľska a samozrejme domácej Ukrajiny.



Banská Bystrica, AS          7:12x, 7:12+, 8:27x, 15:09, 15:52+, 17:46(26)
Banská Bystrica, Roosev. nem. 4:50x, 6:25x
Bratislava AS                      10:20(20), 13:55 (40)
Brezno, nemocnica             13:16x (11), 13:16x (10)
Brezno ul. ČSA                   4:52x, 6:45x (10)      
Brezno, žel. stanica             6:25x, 6:51x, 7:12(6)+,7:12x, 7:52(6)+, 8:27x, 8:31(6)+, 10:20 (13),    
                                            11:44, 14:20(6)+, 14:35x, 15:09(6),15:14x (11), 15:19x (10), 15:52+,    
                                            15:58x, 17:16(6)+, 17:20x, 18:29x, 18:54(6)+, 19:44  
Brezno, žel.stanica, cez Bacúch       4:50x, 6:05x, 6:16(6)+, 6:40x(11), 7:35x, 9:42x, 12:40(6)+, 14:11x, 
                                             14:50(6)+, 16:24+(6), 16:53x, 17:46 (26,7), 22:26
Brezno, žel.stanica 
cez nemocnicu                      4:54x, 5:55x, 6:05x, 6:56x, 7:28x, 7:35x, 9:01x, 10:02x, 10:44x, 
                                              12:40(6)+, 12:50(6)+, 14:50(6)+   
Dolná Lehota                         14:46x(10)          
Podbrezová aut.stanica         14:46x(10) 
Podbrezová, Lopej, Turčan   6:45x(10)
Podbrezová, ŽP a.s               4:47(6)+, 13:00x, 20:40
Valaská, Piesok, aut.st          4:52x
Valaská, Piesok, závod ŽP   12:55x

Heľpa, obch.dom                 5:55(6)+, 8:51x, 9:00(6)+, 9:26x, 14:21x(10), 15.00x, 17:13x,
 17:13(26,7), 20.51(26,7)  
Kežmarok AS                      8:00(41), 16:15(42), 16:15(43)      
Pohorelá, OcÚ                     6:33x, 7:32x, 10:46x, 15:49x,16:35x, 21:03x
Pohorelá, Poh.Maša, Jednota  12:02x(11), 12:02(6)+, 13:23x, 13:48x(11), 19:38x,19:48(6)+, 21:34
Polomka, konečná               14:07(6)+, 14:59, 17:00(6)+, 18:35
Šumiac, OcÚ                        5:39x
Telgárt, OcÚ                        7:02x,14:50, 15:38(6)+
Telgárt OcÚ cez Pohorelá   5:38(6)+, 14:05x, 15:05x, 18:44x, 23:10
Telgárt OcÚ cez Šumiac     5:38(6)+, 7:11(6)+, 9:54, 11:08, 12:36x, 13:35(6)+, 14:05x,
 15:05x, 16:16, 17:37(6)+, 17:42x, 18:44x, 18:45(6)+, 23:10
Vaľkovňa                            12:02x(10), 13:48x(10)
Závadka nad Hronom         16:25x
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Odchody autobusov

Cestovný poriadok SAD Zvolen platný od 1.9.2013   Dňa 18.8.2013 sa uskutočnil II. ročník letného volejbalového tur-
naja ulíc v našej obci Polomka. Turnaja sa zúčastnili hráči troch ulíc 
v družstvách Hradská, Komenského, Kaštieľ. Hosťom bolo druž-
stvo z Bacúcha.
   V príjemnej teplej až horúcej atmosfére zvíťazilo družstvo Kaštieľ 
pred Komenského a Bacúchom. Najbližší volejbalový turnaj sa 
uskutoční počas Vianoc na druhý sviatok vianočný. Dúfam, že aj 
v tomto roku bude mať vianočný turnaj dobrú úroveň a veľký počet 
účastníkov ako minulý rok. Je tiež potešujúce, že aj hráči z iných 
obcí sa chcú tohto turnaja zúčastniť. O volejbal je v Polomke medzi 
mladými ľuďmi záujem, preto už v základnej škole navštevujú vo-
lejbalový krúžok žiaci 7.-9. ročníka. Skôr narodení nadšenci tohto 
športu pravidelne trénujú každú stredu o 18.00 hod. v telocvični 
ZŠ. Veríme, že záujem o túto loptovú hru v našej obci bude stúpať, 
preto Vás radi uvítame v telocvični.                               Ján Černák

   Vzdelávanie v Špeciálnej základ-
nej škole v Polomke je realizova-
né podľa ŠkVP pre mentálne po-
stihnutých žiakov ISCED 1 s ľah-
kým, stredným i ťažkým stupňom 
postihnutia. 
   V 10 triedach je vzdelávaných 
87žiakov s mentálnym i viacnásob-
ným postihnutím, z ktorých mno-
hí vyžadujú individuálny prístup a 
asistenta učiteľa. Výchovná čin-
nosť sa realizuje v štyroch oddele-
niach ŠKD pre žiakov 1. – 5. roč-
níka. Bohatou ponukou krúžkovej 
činnosti sa snažíme o zmysluplné 
využívanie voľného času našich 
žiakov a tým predchádzaniu pato-
sociálnych javov. 
   V školskom 2013/2014 vstupuje 

   Tak ako každé leto, aj tento rok sa konal detský letný kresťanský tábor. 
Celé to začalo 5.8. na železničnej stanici v Polomke, kde sa spolu stretlo 
26 detí a zopár animátorov. Všetci – my aj deti – sme boli plní očakáva-
nia, čo nás tento týždeň bude čakať. Program bol pripravený, hry a sú-
ťaže vymyslené a zvedavosť niektorých detí sa dala krájať, pretože ten-
to rok to bol ich prvý tábor. Samozrejme, niektorí členovia boli už dlho-
roční účastníci, a tak vedeli, ako náš tábor prebieha. 
   Vlak prišiel, my sme nasadli a už sme sa viezli do Banskej Bystrice. Tu 
sme museli opäť čakať, no tentokrát na autobus do dedinky Priechod. 
Natlačení, s batožinami ako na mesiac sme sa tam však konečne dosta-
li. Na fare, kde sme boli ubytovaní, nás privítali rodičia pána farára Ma-
reka Iskru . Potom sme sa najedli, deti sa rozišli do svojich izieb a neskôr 
sme sa stretli, aby sme sa zoznámili, povedali pravidlá a to, ako to v tom 
našom tábore približne chodí. Potom sa deti rozdelili do piatich skupín, 
v ktorých neskôr celý týždeň súťažili a zbierali body. Každá skupinka si 
vymyslela názov, pokrik a namaľovala si vlajku. Prvý deň bol takto sko-
ro za nami a tešili sme sa na zvyšok týždňa.
   Čakal nás nabitý program: Tarzánia, kde sme si mohli vyskúšať naše 
zručnosti v lezení po lanách a rebríkoch; súťaže v skupinkách; stopo-
vačka – deti museli nájsť sedem stanovíšť, na ktorých ich čakali rôzne 
netradičné úlohy; kreatívne workshopy – výroba náramkov priateľstva, 
fotorámikov, maľovanie na tričká, servítková technika; eRko tance; hry 
na ihrisku; hranie scénok. Nemohol chýbať ani duchovný program ako 
stretká, modlitby a sväté omše. Téma tohtoročného tábora bola modlitba 
Verím v Boha a chceli sme ju deťom trocha viac priblížiť.
   Ku koncu týždňa sme mali opekačku. Po nej nasledoval program Deti 
bavia vedúcich a treba povedať, že decká si dali naozaj záležať. Posled-
ný večer  tohto skvelého týždňa si každá skupinka nacvičila scénku, kde 
moderným spôsobom zahrali podobenstvá zo Svätého Písma. Potom 
sme si pozreli fotky a vyhodnotili celotýždennú súťaž. A ani sme sa ne-
nazdali a mali sme pred sebou už len poslednú noc tábora... 
   Počas tohto týždňa sme zažili kopec zábavy, rozhovorov a hlavne 
skvelého času stráveného v kruhu priateľov. My animátori sme sa zno-
va presvedčili, že sa oplatí organizovať letný tábor, aj napriek akýmkoľ-
vek prekážkam. A preto sa tešíme aj na budúci rok.                            HS

Vysvetlivky:
x – premáva v pracovné dni 
+ – premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok 
10 – nepremáva od 24.12. do 7.1., 1.2., od 25.2. do 
1.3., od 28.3. do 2.4., od 1.7. do 30.8., 
       od 30.10. do 1.11.
11 – nepremáva od 10.12. do 21.12., od 8.1. do 31.1., 
od 4.2 do 22.2., od 4.3. do 27.3., od 3.4.     
        do 28.6., od 2.9. do 29.10., od 4.11 do 13.12
13 – premáva len 23.12., 29.3.
20 – nepremáva od 24.12 do 31.12., od 29.3 do 31.3., 

5.7., 1.11.
26 – premáva tiež 7.1., 2.4., nepremáva od 23.12. do 
6.1., 24.2., 31.3., od 30.6. do 25.8.
27-   nepremáva 27.12., 28.12., 31.12
40 – premáva tiež 1.4., nepremáva 23.12., 30.12, 31.3.
41 – premáva len 1.4.
42- nepremáva od 23.12. do 31.12., od 29.3. do 31.3., 
5.7., 29.8., 1.11.
43- premáva len 29.8.
6 – premáva v sobotu
7 – premáva v nedeľu

Volejbalový turnaj

Nový školský rok v ŠZŠ
   Uplynuli dva mesiace letných prázdnin a oddýchnutí, zdra-
ví, šťastní a obohatení peknými zážitkami sme opäť zasad-
li za učiteľské katedry a do školských lavíc. Mali sme mož-
nosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré 
nový školský rok prinesie. V máji 2013 prebehlo výberové 
konanie, na základe ktorého sa uskutočnili zmeny v perso-
nálnej oblasti v zmysle platných zákonov.

školská reforma a realizácia Štát-
neho vzdelávacieho programu IS-
CED 1 do svojej záverečnej fázy 
a to posledným ročníkom. Veríme, 
že sa podarí zosúladiť obsah vzde-
lávania s aktuálnymi požiadavkami 
dnešnej doby a aj absolventi našej 
školy budú dostatočne pripravení a 
neskôr sa uplatnia na trhu práce. 
   Želajme si navzájom veľa pra-
covného elánu, tvorivých síl a neu-
tíchajúci optimizmus, ktorý pri svo-
jej práci s deťmi potrebujeme. Za 
nás všetkých vyslovujeme prianie, 
aby tento rok bol tým zlomovým, v 
ktorom postavenie učiteľa opäť na-
dobudne primeraný spoločenský 
status. 

ŠZŠ Polomka

   V Polomke máme súkromnú zá-
kladnú umeleckú školu. Nie je to nová 
umelecká škola. Bola odsúhlasená 
zmena zriaďovateľa z obce Polomka 
na Mgr. Stanislavu Skladanú, ktorá 
je zároveň aj riaditeľkou školy. Týmto 
chcem zároveň poďakovať rade ško-
ly, obecnému zastupiteľstvu a staros-
tovi obce Polomka za prejavenú dô-
veru. Dúfam, že predpokladaný po-
čet žiakov, ktorý stúpne z 250 na 500 
a elokované pracoviská v Brezne, v 
Čiernom Balogu, v Banskej Bystrici, 
vo Zvolene, v Štiavnických Baniach 
budú svedčiť v prospešnú zmenu pre 
školu. Keďže prechádza škola zo štát-
neho zriaďovateľa na súkromnú fyzic-
kú osobu, preto nesie názov súkrom-
ná. My sme k ofi ciálnemu názvu súk-
romná základná umelecká škola do-
dali názov Talentárium. 
   Rodičia sa nemusia obávať zvýše-
ných poplatkov za školné. Aj hodino-
vá dotácia výučby v hudobnom, ta-
nečnom a výtvarnom odbore ostáva 
nezmenená. Naša škola ako jediná 
umožnila deťom študovať dva hlavné 
nástroje v hudobnom odbore. Týmto 
žiakom ako jediným sme upravili ho-
dinovú dotáciu, keďže fi nančný nor-
matív od štátu dostaneme len za je-
den nástroj. 
   A nový školský rok súkromná Zuška 
začala veľmi akčne. Hneď prvý sep-
tembrový deň začiatku školského roka 
sa v budove školy ozývala celá kape-
la, tanečníci trénovali pózy, kroky a 
choreografi e cez víkend na tanečnom 
sústredení, speváci španovali hlasivky 

Staronová
ZUŠka

a kupovali surové vajíčka, aby dolieči-
li choroby. Zuška skúšala na výchov-
né koncerty, ktoré sme mali v Čiernom 
Balogu, v Banskej Bystrici a v Štiav-
nických Baniach. Novinkou na vý-
chovných koncertoch bolo maľovanie 
na tvár, ktorým sa prezentoval výtvar-
ný odbor. Autobus z Heľpy s najlepším 
pánom šoférom štartoval už o 4.30, 
aby sme stihli naložiť celý ansám-
bel detí a nástrojov. Pedagogický do-
zor ako na správnom výlete samozrej-
me nechýbal. Fľaši (obľúbená hra ná-
sťročných) sme sa ale aj tak na konci 
výletu na zadných sedačkách autobu-
su nevyhli. No tak si ju spolu s deťmi 
zahrala aj pani riaditeľka. Bol aj spev, 
aj harmonika. Najviac však spievali 

heľpiansky tanečníci, ktorých bolo po-
čuť na celý autobus. Sluchom obdare-
ný nie sú, ale zato vycvičení sú že vraj 
z horehronských. Nechýbala zastávka 
v Mc Donald´s, kde sme si kúpili zdra-
vé hranolky, hamburgery. No veď ša-
látom terajšie deti nenachováme. Pán 
riaditeľ ZŠ v Štiavnických Baniach a 
zároveň pán ornitológ Pavel Michal, 
nám urobil prehliadku dravcov, kto-
rých má na svojej základnej škole. A 
veru nebola to malá zbierka niektorých 
aj ohrozených druhov. Posilnení chle-
bíčkami a teplým čajom sme si časo-
vo ešte dovolili na chvíľku ísť na pre-
hliadku kaštieľa v Svätom Antone. Vy-
tancované, vyspievané, pomaľované 
deti sme zdravé vrátili do rúk ich rodi-
čom. Tešíme sa na výchovné koncer-
ty, prípadne iné autobusové a výletové 
zážitky s deťmi so Súkromnou základ-
nou umeleckou školou Talentárium. 

Mgr. Stanislava Skladaná, riaditeľka školy

Letný kresťanský tábor 2013


