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Prichádza èas sviatoèný
Ani sme sa nenazdali, a opäť sme sa ocitli
v Advente – období, v ktorom by sme sa mali
pripraviť na najkrajšie sviatky roka – Vianoce.
Vianoce, ktoré voňajú, svietia, blikajú, zvonia
a spievajú. Vianoce, kedy v rýchlom tempe
nášho života, potrebujeme viac cítiť blízkosť,
vidieť nehu v očiach iných, viac sa smiať a radovať.
Prichádza čas, v ktorom každý bez ohľadu na vek či postavenie potrebuje cítiť lásku,
teplo, či otvorené srdcia blízkych. A práve na
Vianoce máme viac ako inokedy príležitosť na
to, aby sme si uvedomili, prečo sme ľudskými bytosťami. Príležitosť na to, aby sme si boli
všetci bližší.
Verím, milí spoluobčania, že využijete tento
vzácny čas na to, aby ste si zregenerovali telo
i ducha, aby ste precítili vzájomné teplo a načerpali životodarnú silu. Úprimne Vám želám,
aby ste vianočné sviatky prežili presne tak, ako
si želáte. Aby ste vnímali vianočné symboly
a zvyklosti s takou intenzitou, ako naši najmenší. S rozšírenými a rozžiarenými očami,
plní očakávania zázrakov.
S Vianocami sa však opäť ocitneme aj na
sklonku roka. A s koncom roka akosi samo-

zrejme prichádza aj čas hodnotenia prežitého života. Pretože niečo končí a niečo nové
opäť začína.
S koncom tohto roka
skončilo aj štvorročné volebné obdobie a začalo nové.
V nedávnych komunálnych
voľbách ste rozhodli, kto
bude ďalšie štyri roky viesť
našu obec. A ja sa chcem,
ako novozvolená starostka
poďakovať v mene svojom,
ale aj v mene novozvolených
poslancov, za dôveru, ktorú
ste nám dali. Budeme robiť
všetko preto, aby sme ju nesklamali. Budeme
sa spoločne snažiť naďalej túto obec rozvíjať
a posúvať vpred, tak, aby sa nám tu všetkým
dobre žilo.
Chcem sa však poďakovať aj tým, ktorí sa
o rozvoj našej obce snažili v predchádzajúcom
volebnom období – poslancom OZ, členom
obecných komisií, členom spoločenských,
kultúrnych, športových organizácií a klubov,
zamestnancom obce, ZŠ s MŠ T.Vansovej,
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farským úradom, miestnym podnikateľom ale
i jednotlivcom, ktorí spoločnej veci venovali
svoj čas a námahu a ktorí našu obec reprezentovali a zviditeľňovali. Všetkým patrí moje
úprimné poďakovanie a uznanie.
Nuž teda prežime tieto Vianoce s otvoreným srdcom a s láskou, a do nového roka 2019
vykročme so snami v očiach a s úsmevom na
tvári. Želám Vám všetkým pevné zdravie, čistú myseľ a veľa ľudských pohladení.
Mária Klimentová, starostka obce

Príïte s nami privítať Nový rok
Zvončeky Vianoc vonku zvonia, božia spiež.
Na strunách noci hviezdy hrajú,
zlatý sláčik si podávajú.
Počuješ?
Izbička detstva. Otec, matka, bratia, sestrička.
V staručkých kachliach oheň praská.
Po všetkých kútoch roztúlaná láska ...
A snivo vonia jedlička.
Kraj svitom luny zmámený spí pod perleťou snehu.
Pozhovej chvíľku, zastav sa!
Poodchýľ dvierka svojho srdca,
pritúľ v ňom svätovečernú zasneženú nehu.
František Bábel.

Vážení občania.
Vedenie obce Vás srdečne
pozýva na spoločnú rozlúčku so starým rokom a vítanie nového roku 2019 dňa
31. decembra o 23.30 hod. na
priestranstve pred kultúrnym
domom. Príďte medzi nás, aby
sme tak, ako v predchádzajúce roky mohli spoločne privítať ohňostrojom prichádzajúci
nový rok a pri varenom vínku
pospomínali na práve sa končiaci starý rok 2018.
Tešíme sa na spoločné
stretnutie s Vami.
Mária Klimentová
starostka obce
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Výsledky komunálnych volieb 2018
Počet voličov
Zapísaných
Zúčastnených

I.okrsok
1247
681

II. okrsok
1071
595

spolu
2318
1276

%
55,05%

Zoznam poslancov do OZ
Por.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

P.č. na KL
4
22
8
13
7
5
2
21
11
12
17
6
18
15
19
1
14
10
9
16
20
3

P. č.

Číslo na KL

1
2
3

3
2
1

Meno
Matej Fekiač
Matej Žubritovský
Mária Huliaková
Martina Libiaková
Jakub Havlík
Ivan Fiľo
Elena Bartková
Ján Šulek
Alena Kubovská
Marián Kučera
Anna Pavlendová
Slavomír Hanuska
Jana Pavlíková
Marián Nagy
Zuzana Pavlíková
Emília Balážová
Mária Michnová
Dušan Koštialik
Peter Jandura
Peter Nosál
Silvia Šándorová
Anna Berkyová

Okrsok 1
397
331
312
309
268
219
260
220
204
227
198
203
214
141
156
157
143
168
152
131
80
73

Okrsok 2
315
310
261
261
235
249
165
193
197
163
182
174
162
162
144
127
131
103
117
119
75
49

SPOLU
712
641
573
570
503
468
425
413
401
390
380
377
376
303
300
284
274
271
269
250
155
122

Počet hlasov z
okrsku 1
354
234
88

počet hlasov z
okrsku 2
260
186
141

SPOLU

Starosta
Meno
Mária Klimentová
Martin Cerovský
Radoslav Beňo

614
420
229

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupite¾stva našej obce
Dňa 03.12.2018 sa konalo ustanovujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva obce
Zvolenská Slatina, na ktorom novozvolená starostka obce a poslanci obecného
zastupiteľstva slávnostne zložili zákonom
predpísaný sľub. Po štátnej hymne, ktorá zaznela na úvod rokovania, predseda
miestnej volebnej komisie podal informáciu o výsledku komunálnych volieb v našej obci. Potom nasledovalo zloženie sľubu
starostky a poslancov OZ a z rúk predsedu MVK si prevzali osvedčenia o zvolení. Po krátkom príhovore starostky obce,
v ktorom poďakovala za prejavenú dôveru
v komunálnych voľbách, poslancom OZ za
ich prácu v predchádzajúcom volebnom
období a zástupcovi starostu za výkon jeho
funkcie, program pokračoval schválením:
- komisií obecného zastupiteľstva, ich
predsedov a členov
- poslanca OZ, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia OZ
- poslanca, povereného zastupovaním
starostky

-

poslancov, pred ktorými bude možné
urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva.
Pri obecnom zastupiteľstve boli zriadené
tieto komisie:
1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Mgr. Mária Huliaková, poslankyňa OZ,
predseda komisie
Ing. Jakub Havlík, poslanec OZ, člen
Zuzana Hrašková, člen
2. Komisia na tvorbu a posúdenie VZN
Martina Libiaková, poslanec OZ, predseda
komisie
Elena Bartková, poslanec OZ, člen
Ivan Fiľo, poslanec OZ, člen
Ing. Viera Gibalová, člen
3. Komisia finančná, služieb, obchodu
a cestovného ruchu
Ing. Ján Šulek, poslanec OZ, predseda komisie
Mgr. Alena Kubovská, poslanec OZ, člen
Ing. Emília Balážová, PhD., člen
Ing. Miroslava Škorňová, člen

Ing. Anna Zemančíková, člen
Anna Svoreňová, člen
4. Komisia kultúry, športu a mládeže
Matej Žubritovský, poslanec OZ, predseda
komisie
Ing. arch. Matej Fekiač, poslanec OZ, člen
Ivan Fiľo, poslanec OZ, člen
Ing. Martin Cerovský, člen
Bc. Aneta Konôpková, člen
Pavel Maľa ml., člen
Peter Nosál, člen
Ondrej Smutný, člen
Ivona Pavlíková, člen
5. Komisia výstavby a životného prostredia
Ing. arch. Matej Fekiač, predseda komisie
Elena Bartková, poslanec OZ, člen
Ing. Jakub Havlík, poslanec OZ, člen
Ing. Martin Cerovský, člen
Ing. Jana Pavlíková, člen
Ing. Juraj Šovčík, člen
Mgr. Zuzana Štepigová, člen
Viera Gibalová, prednostka OcÚ

Divadelný maratón za nami
Galaprogramom sa skončil tretí ročník Dní ochotníckeho divadla vo Zvolenskej Slatine
Počas týždňa 14. – 21. októbra diváci videli sedem predstavení. Jánovi Špringeľovi. Pri 15. výročí obnovenia a 85. výročí založeNamiesto jednej premiéry sa konali dve. Detský divadelný krú- nia MO mu bola udelená medaila predsedu MS. Odhadom sa na
žok Jasietka sa pousiloval a dokončil divadielko s rovnomenným všetkých programoch zúčastnilo spolu 400 divákov a účinkovalo
názvom, ktoré bolo uvedené v nedeľu 21. 10. Jeden večer patril v nich približne 120 ochotníkov či folkloristov. Aj keď najväčší
folklóru, keď FSk Slatina privítala hostí z Hrušova. Počas záve- diel práce pri organizácii festivalu vykonali matiční dobrovoľnírečného galaprogramu si organizátori pripomenuli výročia, kto- ci (za čo im patrí vďaka), festival by sa nezaobišiel bez výrazrým bol tento ročník venovaný. Pri príležitosti 100. výročia po nej finančnej a materiálnej podpory obce. Okrem toho sa našlo aj
slovensky hraného ochotníckeho divadla boli pamätnými lista- niekoľko sponzorov, čo rovnako prispelo k skvalitneniu tretieho
mi predsedu Matice slovenskej ocenení súčasní režiséri Zuzana ročníka Dní ochotníckeho divadla. Organizačne sa zas podieľali
Kokavcová a Pavel Maľa, ako aj celý DOS Terézie Vansovej pri Podpolianske osvetové stredisko, Divadelný odbor MS a Inštitút
MO Matice slovenskej. Pamätný list bol udelený aj FSk Slatina, vzdelávania MS, n.o.
Text a foto: Marek Hanuska, Teodor Sitarčík
ktorá si pripomínala 10. výročie účinkovania. Najvyššie vyznamenanie v rámci osláv bolo odovzdané dlhoročnému matičiarovi

Z predstavenia Jánošík podľa Jozefa, ktorým sa na festivale predstavilo
Medzibrodské kočovné divadlo

Z generálky detského divadielka

Predseda MO MS Marek Hanuska odovzdáva pamätné listy predsedu MS
súčasným režisérom DOS Terézie Vansovej pri MO MS Zuzane Kokavcovej a Pavlovi Maľovi

Vedúca FSk Slatina Janka Peťková pri zápise do kroniky MO MS

Adventné popoludnie

Zimný predvianočný čas je obdobím prípravy na najkrajšie sviatky roku, je
obdobím adventu. Mali by sme sa stíšiť, všetko si v práci, rodine i v sebe „upratať“ a pokojne sa pripraviť na slávenie Kristovho narodenia. V našom zložitom
svete sa nám však môže všeličo postaviť do cesty, no treba to prekonať a využiť
situáciu, ako sa dá. To sa stalo aj v prvú adventnú nedeľu 2. 12. v našom slatinskom cirkevnom zbore. Pôvodne sa mal konať koncert spevokolov z blízkeho
okolia, no vrtochy počasia spôsobili jeho zrušenie. My sme sa však napriek
tomu zišli a v síce skromnej, no predsa vďačnej atmosfére strávili príjemné
popoludnie. Pripravené piesne a básne zazneli v podaní členov a členiek spevokolu i nášho brata farára. Posolstvo tohto času tak neostalo nevypočuté, ale
našlo si srdcia ochotné ho prijať. Hoci sa nám postavila prekážka, predsa sme si
našli cestu k nášmu Pánovi.
CZ ECAV Zv. Slatina

Významní rodáci

Martin Paška
Pri získavaní informácií
o významných Slatinčanoch
mnohokrát narazíme na veľké
množstvo informácií, z ktorých
musíme vybrať len niektoré, aby
bol priestor aj pre iné príspevky.
Inokedy zas máme problém, že
informácií je relatívne málo.
V oboch prípadoch je práca na
článku náročná, a preto môže dôjsť k pochybeniu. Tak sa stalo
práve v minulom čísle, keď sme Vám priblížili osobnosť Pavla
Pašku. V článku o ňom sme uviedli, že mal ďalších dvoch známych bratov. Pravdou však je, že skutočný počet súrodencov
Paškovcov bol iný. Celkovo ich bolo päť. Štyria bratia a sestra.
Za nesprávne uvedenú informáciu sa ospravedlňujeme.
Článok o bratovi Pavlovi sme teda priniesli v minulom čísle
a o bratovi Jurajovi ste si mohli prečítať v čase odhalenia pamätnej tabule na kultúrnom dome. V tomto čísle Vám spolu s opravou prinášame informácie o bratovi Martinovi. Robíme to zároveň pri príležitosti 95. výročia jeho narodenia, ktoré uplynulo
minulý mesiac.
Životná cesta Martina Pašku sa začala roku 1923, konkrétne
v druhý novembrový deň. Rodina otca železničiara vtedy žila vo
Vígľaši, kde mal otec prácu. Do rodiny pribudol ďalší chlapec,
ktorý sa mal presadiť vo veľkom svete.
Ako jeho bratia, aj on sa rozhodol nepokračovať v otcovskom
povolaní, ale zvolil si cestu vedúcu k vedeckej práci. Na jej
počiatku bolo učiteľské povolanie. Nenavštevoval však učiteľský ústav v Lučenci, ako napr. aj jeho brat Pavel, mesto totiž
už v dobe jeho stredoškolských štúdií patrilo Maďarsku. Chodil
teda na Učiteľskú akadémiu v Banskej Bystrici, ktorú ukončil
roku 1945. Po jej skončení prišiel do otcovej rodnej dediny, teda
k nám do Slatiny, a pôsobil tu do roku 1951 ako učiteľ. Potom
prácu v základnej škole opustil a prešiel do sféry stredných škôl.
Dva roky bol učiteľom v Strednej priemyselnej škole strojníckej
vo Zvolene a roku 1953 sa stal riaditeľom Jedenásťročnej strednej školy (v dnešnom ponímaní išlo o spojenie základnej školy

a gymnázia) v Banskej Štiavnici, kde pracoval do roku 1959. Počas práce si zároveň dopĺňal vzdelanie, najskôr na Pedagogickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a potom na Vysokej
škole pedagogickej v Bratislave. Štúdium tu ukončil roku 1955.
V roku 1959 došlo v Česko-Slovensku k zmenám vo vzdelávaní budúcich učiteľov. Stredná škola už nestačila a pre záujemcov
o učiteľstvo v základných školách vznikli pedagogické inštitúty
ako osobitná forma vysokej školy. Jeden z nich vznikol aj v Martine a práve tam Martin Paška zo Štiavnice odišiel a v rokoch
1960 – 1964 bol jeho riaditeľom. Potom prišlo k ďalším zmenám,
inštitúty boli zrušené a nahradené pedagogickými fakultami, ako
ich poznáme dnes. Tak sa aj Martin Paška presunul, tentokrát do
Banskej Bystrice, kde vznikla Pedagogická fakulta. Nepôsobil
však už vo vedúcej funkcii, ale venoval sa vyučovaniu a výskumu v oblasti ruského jazyka, ktorý si zamiloval. Zaoberal sa teóriou aj praktickou stránkou vyučovania ruštiny a napísal množstvo článkov do rôznych vedeckých zborníkov a pedagogických
časopisov. Venoval sa aj kariérnemu postupu, získal tituly PhDr.,
CSc. a napokon aj titul docenta. V Bystrici pôsobil do roku 1969,
keď odišiel do Bratislavy. Bolo to v čase, keď sa z krajiny stala federácia Česka a Slovenska a okrem centrálnej celoštátnej
vlády a ministerstiev v Prahe, vznikli aj samostatná slovenská
a česká vláda a slovenské a české ministerstvá. Potrebovali kvalitných odborníkov so skúsenosťami. Keďže Martin Paška mal
široké skúsenosti z rôznych stupňov škôl a pracovných pozícií,
stal sa tým správnym človekom pre nové štátne zriadenie. Totiž
práve na novovzniknutom Ministerstve školstva Slovenskej socialistickej republiky našiel svoje nové uplatnenie. Za svoju prácu v školstve bol odmenený viacerými vyznamenaniami – roku
1959 získal ocenenie Vzorný učiteľ, roku 1975 Zaslúžilý školský
pracovník a neskôr aj mnohé ďalšie.
Hoci sa Martin Paška nenarodil v Slatine, svojím pôvodom,
rodinnými vzťahmi a neskôr aj prácou Slatinčanom rozhodne
bol. Urobil mnoho pre rozvoj slovenského školstva, zaslúžil sa
o budúcnosť mnohých mladých ľudí i slovenskej vedy. Preto mu
rozhodne patrí miesto medzi významnými Slatinčanmi.
redakcia

Z denníka starostky
14. október

Premiéra divadelného predstavenia „Slovenská sirota“ – ochotnícky divadelný súbor
T. Vansovej pri MO MS – Dni ochotníckeho divadla
19. október
Divadelné predstavenie Jánošík podľa Jozefa – Medzibrodské kočovné divadlo – Dni ochotníckeho divadla
20. október
Folklórny večer - Dni ochotníckeho divadla
21. október
Divadelné predstavenie „Čas smutný, prežalostný“ – Dni ochotníckeho divadla
25. október
Zasadnutie Rady ZMO okresov Zvolen, Detva, Krupina v Klokoči
26. október
Pracovné stretnutie – stavba kanalizácie v obci
27. október
Slávnostný obrad Úcta k starším v obradnej sieni obce – ZPOZ
1. november
Ekumenická slávnosť k Pamiatke zosnulých, obrad v dome smútku spolu so ZPOZ
5. november
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
10. november
Voľby do orgánov samosprávy obcí
19. november
Neformálne pracovné stretnutie s novozvolenými poslancami OZ
22.-23.november Konferencia ZMOZ okresov Zvolen, Detva Krupina v Látkach
3. december
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
11. december
Výbor ZO OH pri obecnom úrade vo Zvolenskej Slatine
16. december
Vianočná akadémia ZŠ s MŠ T.Vansovej a adventný koncert univerzitného
komorného orchestra Mladosť v kultúrnom dome

Folklórna skupina
Každoročne sa opakujúci cyklus. Rok sa blíži
ku koncu a je čas obzrieť sa späť. Ono to miestami môže znieť ako klišé, ale jednoducho je to
tak, čas nezastavíme, aj keď niekedy by sme si
to všetci priali. Dovoľte, aby sme opäť zhrnuli
pre vašu informovanosť dianie v našej folklórnej
skupine v roku 2018.

Podzámčok

Nový Sad, Srbsko

Prvú vážnejšiu akciu súboristi usporiadali 20. januára, keď sa konal 2. ľudový ples.
Týmto by sme vás srdečne radi pozvali aj na
tretí ročník, ktorý sa bude konať 2. februára
2019 už tradične v spoločenskej sále Hostinca
Hokejka. 18. februára sme absolvovali vystúpenie v Mýtnej a 14. apríla sme sa zúčastnili
regionálnej súťažnej prehliadky „Nositelia tradícií“ v dome kultúry ŽSR vo Zvolene, kde
sme v konkurencii folklórnych skupín z okresov Zvolen, Detva a Krupina obsadili strieborné
pásmo. Už teraz viem, že za nasledujúce riadky
si vypočujem svoje, napriek tomu by som sa pri
tomto bode rád pristavil. Súťažiť vo folklóre, to
je niečo podobné, ako hľadať začiatok a koniec
dúhy. Ťažko v tom hľadať nejaký zmysel. Treba si ctiť naše zvyky a tradície, ich udržiavanie
a nie sa pretekať v tom, kto ich robí lepšie alebo
horšie. Každý, kto sa tomu vôbec ešte v dnešnej
dobe na úkor svojho času venuje, si zaslúži
uznanie a obdiv. V minulosti sme sa tejto prehliadky ako skupina už viackrát zúčastnili, a to
relatívne úspešne, aj keď... Ale reku prešlo pár
rôčkov, skúsme to znova, dokonca nás prosili,

aby sme sa zúčastnili. Program „Slatinskie derele“ je neopozeraný, mohol by mať úspech...
Nuž ale... Najhoršie je, keď sa do folklóru začne
montovať politika – akoby sme jej nemali dosť
aj bez toho. Potom naozaj zamrzí vraj „odborné
hodnotenie poroty“. Prirovnávať pieseň „Keď
som ja bol mládenečkom“ ku Kandráčovcom či
Kollárovcom... Avšak každý, kto naše vystúpenie na prehliadke videl, si obraz spravil. Nám
skutočnú hodnotu a kvalitu nášho vystúpenia
vystavili diváci vari najmohutnejším potleskom
spomedzi všetkých zúčastnených, a to nám
dáva jasne na zreteľ, že si svoju robotu robíme
dobre. Ale poďme ďalej.
Mládenci dievčence na Veľkú noc vyoblievali, v mesiaci máj máje postavili aj zvalili
a 2. júna sa tak folklórna skupina mohla predstaviť domácim divákom na 8. ročníku Slatinského
jarmoku. Následne, 23. júna, sme sa predstavili
na Slávnostiach na sv. Jána v Podzámčoku, no
a vyvrcholenie sezóny nasledovalo už tradične
na 53. ročníku Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, konaných 6. – 8. júla 2018. Použil som slovo „tradične“, veru trošku zámerne.
Slávnosti v Detve sú výkladnou skriňou najmä
domáceho podpolianskeho folklóru. Je to medzinárodný festival, po Východnej druhý najväčší v republike, ktorý každoročne pritiahne
viac ako 50 000 návštevníkov, v jubilujúcich
ročníkoch sa návštevnosť pohybuje na úrovni
80 000. Každoročne sa na slávnostiach predstaví viac ako 1500 účinkujúcich. Nie je jednoduché sa medzi tých 1500 účinkujúcich dostať
a nás veľmi teší, že sme v ostatných rokoch tradičným účastníkom slávností v Detve. Mesiac
august sme tak trochu „predovolenkovali“, aj
my sme len ľudia, treba sa venovať aj rodinám.
Prišiel však september a našu folklórnu skupinu čakal druhý historický zájazd do zahraničia
v jej novodobej histórii. Dostali sme pozvanie
od Slovákov žijúcich na „Dolnej zemi“, a tak
7. septembra nabral autobus plný súboristov
smer Srbsko, Kysáč. Tu sa totiž konal medzinárodný folklórny festival „V Aradáčskom šírom
poli“, kde bola naša skupina jediným zástupcom zo Slovenska. Slatinčania sa predstavili
dvomi vystúpeniami, jedným 30-minútovým
v sobotu a druhým v nedeľu, keď sme sa prezentovali celovečerným 1,5-hodinovým programom. Domácim sme tak priblížili ich rodný

kraj, ktorý pred vyše dvomi storočiami ich
predkovia opustili, a vyslúžili sme si úprimný
potlesk a úctivé poďakovanie. Dostali sa nám
zvesti, že sme vraj zanechali výborný dojem,
čo nás, samozrejme, veľmi teší. Už na domácej
pôde sme absolvovali vystúpenie 13. októbra
v Tŕní, kde si nás už tretí rok po sebe zavolali,
aby sme v rámci októbra – mesiaca úcty k starším spríjemnili tamojším obyvateľom oslavy.
O týždeň neskôr, 20. októbra, sme vystupovali
pred domácimi divákmi v rámci osláv 100. výročia ochotníckeho divadla v našej obci spolu
aj s hosťom – folklórnou skupinou z Hrušova.
Na druhý deň v nedeľu sme vystupovali v Senohrade opäť pri oslavách úcty k starším. Odtiaľ
sme ale rýchlo nabrali smer Zvolenská Slatina,
keďže v ten istý deň sa ešte naši rozkazovači
predstavili na záverečnom programe Dní ochotníckeho divadla v našej obci. Našej skupine sa
na záverečnom galaprograme dostalo milého
poďakovania a ocenenia za 10 rokov úspešného fungovania a reprezentovania našej obce.
Keďže to bolo, pravdepodobne, posledné naše
vystúpenie v tomto roku, krajšieho ukončenia
sezóny sme sa ani nemohli dočkať. Chceli by
sme vám ale dať do pozornosti, že pracujeme na
novom programe, s ktorým sa vám predstavíme
v budúcom kalendárnom roku, zatiaľ sa nechajte prekvapiť.
Tento rok bol pre našu folklórnu skupinu síce
úspešný, ale zasiahli nás aj tri tvrdé rany, keď sme
sa museli rozlúčiť s tromi našimi členmi a priateľmi. Ťažko sa hľadajú slová, človek taký smutný
rok nezažíva často, niekedy sa nám zdá, že život
vie byť nefér. Teta Babicová, Matúš a ujo Žlnka,
veľmi nám chýbate. Veríme, že aj s pani Košťálovou budete na nás dávať zhora pozor.
Ale aby sme sa s vami, milí čitatelia a priaznivci, rozlúčili vo veselšom duchu, prijmite od
nás pár veršov pre toto obdobie ako ušitých na
mieru a to tak, ako sa nám súboristom patrí.
Vinšujeme vám Vianoce, aby ste mali štyri ovce!
A tie štyri ovce štyri barany, to je kŕdeľ neslýchaný!
A od Vianoc do novího roku,
žeby ste mali viac pšenice, ako toho roku!
Požehnané Vianoce a šťastný nový rok
želajú členovia Folklórnej skupiny Slatina.

(Matej Žubritovský)

Smútočné poďakovanie

„S chlo navždy srdce zlaté, zhasol v Tvojich očiach svit, ťažko sa nám bude teraz bez Teba žiť...“
Aj keď si uvedomujeme, že všetko má svoj koniec, len veľmi ťažko pri- Bola človekom s veľkým srdcom, ktoré rozdávalo radosť, lásku a dobrú nájímame koniec niekoho, na kom nám záležalo a koho sme mali radi. 4. de- ladu, aby sa aj život radoval. Pre každého mala vždy milé a povzbudivé
cembra sme sa navždy rozlúčili s našou kolegyňou Elenkou Kučerovou, slová. Taká navždy ostane v našich spomienkach.
ktorá v našej škole pracovala 23 rokov. Za ten čas sa pred jej okienkom
Z kuchyne sa ozývali presné pokyny a jasný hlas. No hlas zrazu zmĺkol.
v školskej jedálni vystriedali tisícky detí a zástupy dospelých.
Odišla z kruhu milovaných, od priateľov, kamarátok a spolupracovníkov.
Stále máme pred očami jej láskavú, rozžiarenú tvár, na ktorej nechýbal
Za to všetko, čo si vykonala, za všetku Tvoju prácu Ti patrí uznanie
úprimný úsmev a veselý pohľad usmiatych očí. Ten jej nikdy nechýbal. a naše úprimné poďakovanie.
Zamestnanci ZŠ s MŠ Terézie Vansovej

Blahoželáme
Srdečne blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiacoch október,
november a december 2018 oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Čašu na život dvíhame a pripíjame rokom minulým i tým, čo ešte prídu so želaním:
Žite dlho v dobrom zdraví medzi nami a nech vám slúži slnko i zem pod nohami.

Narodili sa

Viktória Ferenčíková
Tobias Berger
Samuel Šimko
Júlia Kukučková
Natália Trebulová
Martin Svintek
Tak vitaj Slatinčan malý, vitaj v tejto zemi. Áno, trafil si do správnych dverí,
medzi správnych ľudí. A čo ti zaželať? Belasé ráno a noci plné hviezd. Tichý
šum dažďa a lúky voňavé.
Bohaté lány, nech máš chleba dosť, sady a parky tebe pre radosť.

Rozlúèili sme sa
Milan Kučera
Marián Blahút
Božena Berkyová
Peter Mikloš

Anna Líšková
Ján Kučera
Elena Kučerová
Anna Chudá

Tak strácate sa z vecí, z izby pomaly, tá vaša energia,
to akých sme vás poznali.
A my by sme vám chceli dať ešte znať,
že ľúbili sme vás, že mal vás každý rád.

Základná škola s materskou školou T. Vansovej
Poslaním každej školy je vychovať zodpovedných, čestných
a vzdelaných ľudí, ktorí sa dokážu plnohodnotne uplatniť v živote.
Toto poslanie vykonávajú pedagógovia. Čo však so žiakmi, ktorých výchova a vzdelávanie čelí istým prekážkam? Týmto žiakom
venuje zvýšenú pozornosť tzv. Inkluzívny tím, ktorý dotvára pedagogický zbor a bol vytvorený prostredníctvom projektu V základnej
škole úspešnejší. Tím pozostávajúci zo školskej
psychologičky, sociálnej pedagogičky, školskej špeciálnej pedagogičky a pedagogických
asistentov vytvára priaznivé prostredie, v ktorom
je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie
potreby žiakov. Škola, rešpektujúc individuálne
osobitosti každého žiaka, ako aj osobitosti prameniace z jeho príslušnosti k istej skupine, sa
snaží o odstránenie bariér vo vzdelávaní a chce
zabezpečiť aj slabším žiakom úspech a šťastie.
Školská psychologička Mgr. Terézia Slivková
v škole uskutočňuje prevažne poradenskú,
preventívnu a diagnostickú činnosť. Poskytuje
individuálne, ako aj skupinové a hromadné
psychologické služby a konzultácie nielen
žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom či
samotným učiteľom. Jej práca siaha aj za brány
základnej školy, keď úzko spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a komunitnými centrami. Gro
jej práce spočíva v psychologickej starostlivosti
o žiakov, ktorých trápia rôzne krízové sociálne
a životné situácie.
Tak ako sú sociálno-patologické javy nežiadúce v živote človeka, rovnako nepatria ani do školy. Na školskej
pôde ich dôkladne mapuje naša sociálna pedagogička Mgr. Alena
Fekiačová. V spolupráci so školskou psychologičkou sa venuje
prevencii prostredníctvom rôznych prednášok, besied, rozhlasových relácií a pod. Vytvára sociálny servis pre žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia, inak znevýhodneným žiakom a taktiež
poskytuje rady pre ich zákonných zástupcov. Pri riešení problémového správania žiakov, pod ktorým rozumieme záškoláctvo, šikanovanie, kriminalitu, extrémizmus či iné mravné a sociálne poruchy
správania, sa stáva neodlučiteľnou súčasťou školy.
Mgr. Katarína Belicová pôsobí v našej škole vo funkcii školského
špeciálneho pedagóga. Na vyučovaní poskytuje žiakovi so zdravotným znevýhodnením individuálnu pomoc. Jej práca v škole pozostáva aj z diagnostickej činnosti, keď sa snaží u žiaka identifikovať
prípadné poruchy učenia a správania. V spolupráci s ostatnými pedagógmi sa usiluje o ich zmiernenie.
Inkluzívny tím uzatvárajú pedagogickí asistenti, ktorí sú prítomní
na vyučovacích hodinách a sú pre žiakov pomocou a oporou. Individuálne sa venujú integrovaným žiakom a žiakom so sociálne
znevýhodneného prostredia.
Naša škola sa v priebehu ostatných rokov zapojila aj do iných
projektov. Jedným z nich je Projekt IT akadémia. Realizátorom projektu je Centrum vedecko-technických informácií SR spolu s partnermi, medzi ktorými sú vysoké školy a IT firmy. Cieľom tohto
projektu je inovácia prírodovedného a technického vzdelávania v
základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT.
Inovácia vzdelávania v rámci Školských vzdelávacích programov
sa sústreďuje na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných a odborných predmetov. Vytvorené inovatívne metodiky majú rozvíjať bádateľské kompetencie
žiakov ZŠ a SŠ. Naša škola je v projekte zapojená ako partnerská
škola, čo nám umožňuje zúčastňovať sa formálneho a neformálneho vzdelávania v oblasti prírodovedných predmetov a informatiky,
overovať a používať inovované metodiky z predmetu informatika.
Zatiaľ absolvovali vzdelávanie štyri vyučujúce v oblasti geografie,
informatiky, biológie a matematiky.
Ďalší projekt, ktorého sme súčasťou, je Technika hrou od základnej školy. Projekt je grantovým projektom Nadácie Volkswagen

Slovakia. Jeho hlavným cieľom je podporiť technické vzdelávanie
prostredníctvom výskumne ladenej koncepcie vzdelávania, ktorá
rozvíja v deťoch technické premýšľanie. Ide o aktívne prepojenie
s prírodovedným vzdelávaním tak, aby výsledkom vzdelávania neboli naučené postupy, ale všeobecná zručnosť a spôsobilosť využiť
poznanie pri riešení rôznych technických, konštrukčných a používateľských problémov. Vzhľadom na veľký záujem o vzdelávanie ho zatiaľ absolvovala jedna
vyučujúca a ďalšie sa vzdelávania zúčastnia
v priebehu mesiacov január – február.
Popri digitálnych technológiách majú v živote človeka miesto aj tradičné „veci“, ktoré
zachovávajú identitu našej obce a národa. Toto
presvedčenie sme sa rozhodli naplno realizovať
prostredníctvom projektu Nápad pre folklór.
Tento projekt bol grantovým projektom Nadácie Poštovej banky, ktorá ho podporila sumou
500,- Eur.
Základná škola je členom združenia škôl
s vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej
kultúry. Cieľom projektu bolo spropagovať čaro
tradičnej ľudovej kultúry prostredníctvom výšivky, tanca a piesní. Projekt sme realizovali
prostredníctvom nasledujúcich aktivít:
Na „Slatinskom jarmoku“, kde škola prezentovala svoje aktivity so zameraním na regionálnu kultúru. Súčasťou tejto aktivity boli:
-Tvorivé dielne – ukážka techniky vyšívania
krivou ihlou s možnosťou vyskúšania si vyšívania na tradičnom ráme, technika tkania.
- Krása výšivky ukrytá – s predajom spojená prezentácia výrobkov
žiakov, v ktorých využili námety výšivky zo Slatiny a Podpoľania.
- Jarmočný rínok – predaj výrobkov s ľudovou tematikou vyrobených žiakmi základnej školy.
- Prezentácia knihy „U nás doma“ – vydanej pri príležitosti výročia narodenia Terézie Vansovej. Kniha je venovaná tradičným jedlám, zozbieraných žiakmi základnej školy, a spomienkam občanov
na život v obci najmä v minulom storočí.
- Z babičkinej truhlice – výstavka tradičnej výšivky, tkaných
dekorácií a starobylých predmetov z domácnosti.
Vo vyučovaní naďalej aktívne pokračujeme v projekte. Pre potreby vyučovania regionálnej výchovy na 1. stupni ZŠ boli vytvorené
pracovné listy so zameraním na ľudové zvykoslovie (zvyky, piesne,
ľudový odev a pod.). Praktické zručnosti žiakov rozvíjame prostredníctvom krúžku so zameraním na výšivku krivou ihlou a tkanie.
Na projekte spolupracovali a spolupracujú najmä vyučujúce
1. stupňa a vychovávateľky školského klubu detí.
V školskom roku 2018/2019 sa naša škola zapojila aj do projektu
ExpEdícia organizovaného organizáciou Indícia. Školenia, semináre a konferencie, ktorých sa naši učitelia priebežne zúčastňujú,
im poskytujú priestor na zdieľanie skúseností, ukazujú im príklady
dobrej praxe, vzdelávajú ich a poskytujú im motiváciu a inšpiráciu.
Cieľom projektu je pripraviť mladých ľudí na uplatnenie sa v reálnom živote, poskytnúť im pestré zážitky a podnety na vlastné objavovanie sveta.
ExpEdícia pomáha učiteľom viesť deti na druhom stupni ZŠ
k rozvoju komplexnej prírodovednej gramotnosti a zručnostiam
spolupráce s rovesníkmi. Na výskumne ladených hodinách formulujú
svoje predpoklady, experimentujú, tvoria modely, rozvíjajú si
pozorovacie zručnosti, diskutujú v skupinách, učia sa tvoriť vlastné
závery a rozmýšľajú v súvislostiach viacerých predmetov. Na
základe tejto skutočnosti sa vzťah detí k prírodovedným predmetom
zlepšuje. Žiaci sú aktívnejší, angažovanejší a baví ich rozmýšľať.
Sme radi, že môžeme byť členmi spomínaných projektov, a tak
poskytnúť našim žiakom kvalitnejší a efektívnejší prístup k vzdelaniu.
kolektív pedagogických a odborných zamestnancov

Vianoce v kine
V sobotu 22. 12. 2018 vás pozývame o 17:00 hod. na predvianočný GUČA večer, ktorý uzatvorí už tretí rok fungovania celoročného kultúrneho centra v bývalom kine Pokrok Zvolenská
Slatina.
Tentokrát sa bude premietať legendárna česká komédia – S tebou mě baví svět. Okrem filmu sme pre návštevníkov pripravili aj

tvorivé dielne, vianočný punč a voňavé koláče. Vstupné pre dospelých je ako zvyčajne 2€, deti, dôchodcovia a ZŤP 1€.
Tešíme sa na vašu účasť. Aj vďaka vám kino na slovenskej dedine stále žije.
www.gucaumenia.sk / www.facebook.com/FestivalGuca
Martin Cerovský

Betlehemské svetlo opäť aj v našej dedine
Na Slovensko Betlehemské svetlo doputuje už po 29. raz. A aj tento rok prinesú slatinskí skauti pred Vianocami Svetlo lásky a pokoja do našej dediny. Odpália si ho v sobotu 22. decembra vo Zvolene z rozvozového
vlaku.
Občania si ho môžu prísť odpáliť v pondelok 24. 12. 2018 medzi 8:30 – 9:30 hod. pred rím. – kat. kostolom
a medzi 18:15 – 18:30 pred evanjelickým kostolom. Na prenos domov na štedrovečerný stôl si treba priniesť
petrolejku, lampášik alebo sviečku v sklenenom pohári.
Martin Cerovský

Èinnosť stolnotenisového oddielu vo Zvolenskej Slatine
Stolnotenisový oddiel a jeho členovia dlhodobo reprezentujú
obec Zvolenskú Slatinu prostredníctvom dvoch družstiev, ktoré
sú v súťažnom ročníku 2018/19 aktívne zapojené nasledovne: „A“
družstvo účasťou v 3. lige – najvyššej súťaži BB kraja v zložení
Roman Gajdoš, Martin Kalamár, Milan Babic, Ivan Libiak, a aj
s pomocou Dušana Hronca, Petra Cerovského a ostatných členov
„béčka“, ktorí môžu za tím nastúpiť. Po prvej polovici sa úspešne
drží na štvrtom mieste s nízkou stratou na vedúce družstvo Lučenec „B“. Naším cieľom je konečné umiestnenie v prvej trojke.
„B“ družstvo pôsobí v najvyššej regionálnej súťaži okresov KA,
DT, ZV, v ktorej zatiaľ úspešne figuruje na prvom mieste s jednobodovým náskokom pred družstvom KRUPINA “B“, kde tradíciu
a veľké úspechy v stolnom tenise počas dlhodobej histórie snáď ani
netreba komentovať. Naše družstvo pod vedením Dušana Hronca a Petra Cerovského reprezentujú ďalší členovia –Martina Golejová, Oliver Cerovský, Pavol Hedvigi, Patrik Krajč, Igor Spiro
a nová posila Ivan Nagy. Musím podotknúť, že až na dve výnimky
sú všetci členovia stolnotenisového oddielu vo Zv. Slatine riadne
registrovaní v databáze slovenského stolnotenisového zväzu v BA
a cieľom je 100% registrácia všetkých členov, aby sa mohli zapájať
vo všetkých výkonnostných súťažiach a turnajoch riadených týmto
zväzom!
Popri činnosti súťažných družstiev naďalej funguje pri ZŠ
T. Vansovej vo Zv. Slatine aj stolnotenisový krúžok žiakov pod
metodickým vedením P. Cerovského a Vladimíra Blažka, kde sú
vítané všetky deti, ktoré prejavia o tento šport záujem a môžu popri
rozvoji technických zručností rozvíjať reakčnú stránku, súťaživosť,
pohybové schopnosti a v neposlednom rade prácu v kolektíve spojenú s radosťou z pohybu, kde sú športový a osobnostný rozvoj

s napredovaním hlavným cieľom. O tom, že sa STO Zvolenská
Slatina snaží zapájať do stolnotenisového diania aj mimo našej
obce, svedčí aj fakt, že sa Peter Cerovský za spoluúčasti Milana
Babica a Olivera Cerovského zúčastnil 2. 12. 2018 na pôde Slávie
TU vo Zvolene Slovenského pohára mládeže starších žiačok ako
kvalifikovaný rozhodca. 3. 12. 2018, v rámci projektu „Stolný tenis do škôl“ v 9. ZŠ vo Zvolene, bol spoluorganizátorom podujatia (spolu s mladším synom Samkom,) za účasti trénera slovenskej
mužskej reprezentácie Jaromíra Truksu, ženskej reprezentantky
Nikolety Púchovanovej (zvolenskej odchovankyne) a členov výboru krajského zväzu BB. Tu sa žiaci základných škôl mohli osobne stretnúť s poprednými osobnosťami v tomto športe, a prakticky
sa problematiky a krásy stolného tenisu dotknúť. Dňa 30. 12. 2018
chceme ešte v telocvični miestnej ZŠ zorganizovať turnaj o pohár
starostky obce Zvolenská Slatina, s pripomenutím pamiatky legiend stolného tenisu v obci - Martina Pašku (zakladateľa oddielu)
a Mariána Vrabca (dlhoročného úspešného spoluhráča) s účasťou
registrovaných hráčov regionálnych súťaží až po 2. ligu. O tom budeme prostredníctvom miestneho rozhlasu verejnosť informovať.
Naším želaním je počet členov oddielu naďalej rozširovať, preto radi privítame nových záujemcov. V závere tohto príspevku
sa chcem za stolnotenisový oddiel poďakovať všetkým zložkám
v obci, ktoré sa podieľajú dlhodobo na podpore a rozvoji nášho oddielu a tým aj stolného tenisu, a to Obecnému úradu vo Zvolenskej
Slatine a Základnej škole s MŠ Terézie Vansovej za vytvorené
podmienky týkajúce sa samotných priestorov, vybavenia a spolupráce, ktoré nám závidia mnohí členovia iných oddielov v BB
kraji.
Ivan Libiak

Nové unimobunky na strelnici „STRIEBORNÍK“
Vedenie obce Zvolenská Slatina prispelo k zlepšeniu podmienok pre členov streleckého klubu v areáli strelnice Strieborník.
Strelci sa tak tešia novým unimobunkám. Tieto nahradili staré nevyhovujúce, ktoré potrebovali rozsiahlu rekonštrukciu, a preto sa rozhodlo
o zakúpení nových. Priestory tak môžu naďalej bezpečne využívať k potrebám streleckého klubu. Prípravnými stavebnými prácami vo veľkej
miere prispeli aj členovia streleckého klubu.
Bc. Martina Ďuričková

Tenisová sezóna 2018 – úspešný reparát po vlaòajšej nevydarenej sezóne
Úvod tenisovej sezóny 2018 patril vyraďovacej fáze zimnej tenisovej ligy, ktorá sa hráva v hale v Lieskovci na tvrdom povrchu. V tejto
súťaži sa hrávajú dve dvojhry a jedna štvorhra, ktorá sa počíta za dva
body. Slatinským tenistom sa v eliminačnej fáze tejto ligy darilo veľmi dobre, keď sa cez štvrťfinále a semifinále dostali po prvýkrát do
finále, kde si v náročnom zápase poradili s družstvom K4 z Novej
Bane pomerom 3:1. Víťazstvo v tejto lige je veľmi cenné, pretože viaceré družstvá disponujú kvalitnými hráčmi, ktorí hrávajú aj oficiálne
súťaže Slovenského tenisového zväzu.
Po vlaňajšom zostupe hrali v lete Slatinskí tenisti II. triedu Podpoliansko-Hontianskej tenisovej ligy. Cieľ bol, samozrejme, pokúsiť sa
o návrat do prvej triedy. V jednotlivých zápasoch sa hrajú 4 dvojhry
a 2 štvorhry. Do zostavy sa vrátil po dlhodobom pobyte v zahraničí
Ondrej Kocúr, čo prispelo ku skvalitneniu zostavy. Družstvo tohto roku
tvorili hráči: Ondrej Smutný, Peter Babic, Ondrej Kocúr, Jozef Paška
a Marek Výboh. Zo šiestich hraných zápasov sa podarilo Slatinčanom
päť vyhrať pomerom 6:0 a jeden pomerom 5:1 (prehratá jedna dvojhra),
a tak jednoznačne zvíťaziť a postúpiť naspäť do prvej triedy.
V rámci súťaže družstiev sa hrá aj turnaj vo dvojhrách a štvorhrách.
Na dvojhrovom turnaji v kategórii do 40 rokov sa darilo najmä Petrovi Babicovi, ktorý prehral až vo finále, a Ondrejovi Smutnému, keď
skončil v semifinále a nakoniec obsadil tretie miesto. V kategórii nad
40 rokov zvíťazil Ondrej Kocúr. V turnaji štvorhier sa žiaľ Slatinčanom pekné umiestnenie nepodarilo.
Kinoklub odboru mladých matičiarov v spolupráci s tenisovým
klubom Zvolenská Slatina a obcou organizovali v roku 2018 12. ročník turnaja vo dvojhrách Slatinský Roland Garros. Turnaj vyhral po
druhýkrát Ondrej Kocúr (prvýkrát vyhral v roku 2012), keď vo finále
zvíťazil nad Petrom Antoškom (VTC Vígľaš) 3:0 na sety. Na treťom
mieste skončil Ondrej Smutný po víťazstve nad Lukášom Haluzom
(KTK Krupina) 3:1 na sety.
TK Zvolenská Slatina organizuje pre verejnosť dva turnaje vo štvorhrách, jeden na jar a druhý koncom leta. Turnaje sa poväčšine delia
na dve kategórie: zmiešané páry a mužské páry (výkonnostné páry).
V týchto turnajoch ide hlavne o stretnutie priaznivcov tenisu, ale, samozrejme, hrá sa častokrát aj s plným nasadením. Jarný turnaj vyhrala v mužskej kategórii dvojica Vrabec/Eremiáš a v zmiešanej Jozef
Paška/Janka Bartošová. V druhom turnaji konanom koncom augusta
kategóriu výkonnostné páry vyhrali manželia Kurčíkovci. Kategóriu
zmiešané páry ovládli po druhýkrát manželia Hreňovčíkovci.
V tomto období prebieha štvrtý ročník zimnej ligy v Lieskovci, kde
by tenisti Slatiny radi obhájili vlaňajšie pozície.
Ondrej Smutný – kapitán TK Zvolenská Slatina

Por.
1
2
3
4
5
6
7

Družstvo
TK Zvolenská Slatina
Viktoriáni Zvolen
Slávia TU Zvolen
TO Budča
KTK Krupina B
TK DETVA SPORTIS
TK Detva B

Hrate Vyh.
6
6
6
5
6
4
6
2
5
2
5
1
6
0

Rem.
0
0
0
0
0
0
0

Preh.
0
1
2
4
3
4
6

Skóre Body
35:1
18
22:14 15
20:16 12
12:24
6
15:15
6
10:20
3
6:30
0

Tabuľka súťaže družstiev II. triedy z roku 2018

Víťazné družstvo Zimnej tenisovej ligy TK Zvolenská Slatina zľava J.Paška, V.Hreňovčík
(tréner), P.Babic, O. Smutný, P.Ostrihoň.

Turnaj dvojhier do 40r. Zľava Peter Babic,
víťaz V.Cerovský, Ondrej Smutný

Víťaz turnaja dvojhier nad 40r. Ondrej
Kocúr (v strede)
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