Noviny pre obyvateľov a rodákov najväčšej obce liptovského regiónu
ročník 21 | číslo 2/2019 | zadarmo

ÚVODNÍK
Foto: A. Kočibalová
str.

2

Slávnostné otvorenie
novej hasičskej zbrojnice

Foto: archív OÚ
str.

4

Návšteva z družobnej obce
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Vďaka patrí Vám matkám

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vás informoval o dôležitých udalostiach v našej obci, ktoré sa udiali od posledného vydania
obecných novín. Som veľmi rád, že sa nám podarilo dokončiť a skolaudovať novú hasičskú zbrojnicu pre našich
dobrovoľných hasičov, ktorá má pekné vnútorné priestory a estetický vonkajší
vzhľad. Na slávnostnom otvorení, ktoré bolo spojené so sv. omšou pri príležitosti
patróna hasičov sv. Floriána sa zúčastnil veľký počet významných hostí. Zbrojnicu nám všetkým posvätil náš pán farár Ján Budzák. S potešením môžem konštatovať, že aj práce na Teplici vo Vyšnom Sliači pokračujú výborne a pekná oddychová zóna s chodníkom bude čoskoro hotová. Po jej ukončení nastúpime na
dokončenie chodníka pre chodcov od baru Kalambur po zvonicu v Nižnom Sliači. Medzi nové informácie v našej obci patrí aj to, že sa uskutočnia dve výberové
konania na dôležité riadiace funkcie, ktoré sa významne podieľajú na vyučovacom procese našich školákov a škôlkárov. Jedná sa o post riaditeľky Základnej
školy Jozefa Hanulu a funkciu riaditeľky Materskej školy v našej obci. V prípade
základnej školy bývalá riaditeľka pani Katarína Ondrášová sa po materskej dovolenke nevráti a v prípade materskej školy pani riaditeľka Magdaléna Dvorská
odchádza do dôchodku. S bývalou pani riaditeľkou Základnej školy Jozefa Hanulu
sme mali vždy vynikajúcu a korektnú spoluprácu. Vo svojej funkcii bola prínosom pre našu základnú školu. Za túto vykonanú prácu jej veľmi pekne ďakujem.
Pani riaditeľka Materskej školy Magdaléna Dvorská pracovala v škôlke v našej
obci a podieľala sa na výchove našich najmenších detí celé roky. Zanechala po
sebe hlbokú brázdu dobre vykonanej práce, za ktorú jej zo srdca ďakujem a prajem jej veľa zdravia. Pevne verím, že dobrá spolupráca s novozvolenými riaditeľkami v ZŠ i v MŠ, ktoré budú menované po výberovom konaní bude pokračovať
s obecným úradom k rozvoju oboch zariadení. Taktiež som rád, že sa nám podarilo sprevádzkovať pre Vás všetkých obecnú knižnicu v pekne zrekonštruovaných
priestoroch kultúrneho strediska na námestí v Strednom Sliači. Snažíme sa a pracujeme aj na tom, aby sme v týchto priestoroch vo vchode bývalého pohrebníctva pre našich spoluobčanov umiestnili bankomat. Zapojili sme sa aj do výzvy
Enviromentálneho fondu na zlepšenie energetickej náročnosti obecných budov.
V prípade úspešnosti by sme zateplili fasádu kultúrneho domu, vymenili parkety
na podlahe v sále a zrekonštruovali elektroinštaláciu na javisku. Kultúrny dom
máme neskutočne vyťažený a preto si takéto rekonštrukčné práce isto zaslúži.
Samozrejme projekty a žiadosti na zdravotné stredisko, zberný dvor a kompostovisko sme zaslali a čakáme na vyhodnotenie. Chceme taktiež čo najskôr zatraktívniť aj našu oficiálnu webovú stránku obce, kde bude umiestnená tabuľka s rezerváciou a obsadenosťou sály kultúrneho domu a detailnejšia tabuľka s vývozom
tuhého komunálneho odpadu. V apríli tohto roku sme zakúpili aj nový automobil,
9-miestny modrý tranzit, ktorý bude voziť naše deti do materskej školy. Biely
tranzit, ktorý vozil deti do škôlky doteraz, dáme do užívania 1. OFC pretože červený, ktorý doteraz 1. OFC mal a užíval ho už nie je schopný prevádzky. Takže milí
spoluobčania dúfam, že spoločnými silami a s Vašou podporou budeme aj naďalej
zveľaďovať našu obec tak ako doteraz a ja pevne verím, že sa nám to spolu podarí.
Mgr. Milan Frič, Starosta obce Liptovské Sliače
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AKTUÁLNE

Zrkadlo Liptovských Sliačov

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVEJ HASIČSKEJ ZBROJNICE
V nedeľu 5. 5. 2019 sa pri príležitosti
patróna hasičov sv. Floriána uskutočnilo slávnostné otvorenie novopostavenej hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Sliači so sv. omšou, ktorú celebroval pán
farár Ján Budzák. Po ukončení sv. omše
sa slávnostný sprievod presunul k hasičskej zbrojnici, kde starosta obce Mgr.
Milan Frič a pozvaní hostia predniesli
svoje príhovory. Starosta obce zdôraznil, že hrubá stavba bola postavená
z finančných prostriedkov obce a na dokončenie a sprevádzkovanie zbrojnice

boli použité finančné prostriedky z dotácie MV SR vo výške 30 000 €. Po príhovoroch nasledoval akt prestrihnutia
pásky a vysvätenia hasičskej zbrojnice
pánom farárom. Na slávnostnom otvorení novopostavenej zbrojnice sa zúčastnili významní hostia a predstavitelia
okresnej, ale aj krajskej organizácie
Dobrovoľného hasičského zboru Slovenskej republiky. Medzi prítomnými boli
aj delegácie dobrovoľných hasičských
zborov zo širokého okolia a samozrejme
naši sliačanskí hasiči so svojimi rodin-

nými príslušníkmi. Som presvedčený, že
nová hasičská zbrojnica je dôstojným
a reprezentatívnym objektom, na ktorý
môžeme byť všetci hrdí a našim hasičom
bude dobre slúžiť. Interiér je moderný
a spĺňa všetky požiadavky dnešnej doby. Touto cestou sa chcem poďakovať
všetkým dodávateľom a pracovníkom,
ktorí sa podieľali na tom, že nám v našej obci pribudla takáto pekná budova,
ktorá bude slúžiť nám všetkým.
Mgr. Milan Frič
starosta obce
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Foto: A. Kočibalová, T. Šuľa
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SPOLUPRÁCA

Zrkadlo Liptovských Sliačov

NÁVŠTEVA Z DRUŽOBNEJ OBCE V RÁMCI
CEZHRANIČNÉHO PROJEKTU
V aprílový víkend 12. – 14. 4. 2019 nás
navštívilo 18 občanov našej družobnej
obce Háj ve Slezsku na čele so starostom Karlom Palovským s manželkou.
Dôvodom ich návštevy sú už tradične
dobré vzťahy medzi našimi obcami, ale
hlavne účasť na prípravných prácach
pred stavbou projektu: Zlepšenie cez
hraničnej spolupráce SR – ČR pros
tredníctvom revitalizácie oddychovej
zóny, súvisiacej infraštruktúry a vy
bavenia prírodnej rezervácie Sliačske
travertíny. Na základe našej žiadosti
tohto cezhraničného projektu, ktorý je

spolufinacovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a je zameraný na
zachovanie, ochranu, podporu a rozvoj
prírodného a kultúrneho dedičstva sme
dostali dotáciu 30 000 € na to, aby naša
Teplica bola krajšia viac ako doteraz.
Takže naši priatelia z Českej republiky
prišli, aby sa aktívne podieľali na zrealizovaní tohto pekného projektu. V sobotu 13. 4. 2019 dopoludnia odviedli na
Teplici vo Vyšnom Sliači kus dobre vykonanej práce. Chlapi odkopávali vrchnú zeminu v časti kde bude chodník,
ženy nosili na kopu poopilované kríky

a upravovali terén. V poobedňajších hodinách som ich aj so zástupcom a poslancom p. Miroslavom Hanulom zaviedol
z Teplice na Skálie, kde sme im ukázali
miesto nálezu bronzových mečov a novovybudovanú krížovú cestu. Ďalšia trasa viedla ku kostolu vo Vyšnom Sliači,
cez Stráňu do amfiteátra Pažite, námestie
v Strednom Sliači a obecný úrad. Poznávaciu prechádzku Liptovských Sliačov sme zakončili na tenisových kurtoch.
Po krátkom oddychu sme našich českých
priateľov zobrali autobusom na prírodné kúpalisko v Kalamenoch. Sobotňajší

SPOLUPRÁCA

číslo 2/2019

deň sme zakončili prehliadkou Lúčanského vodopádu a posedením v penzióne Brejk na tenisových kurtoch. Návšteva
našich českých priateľov z družobnej
obce Háj ve Slezsku sa skončila prehliad-

kou Vlkolínca v Ružomberku a nedeľňajším obedom. Pevne verím, že sa našim
priateľom v našej obci páčilo a ja som
rád, že sa nám v rámci cezhraničnej
spolupráce podarilo získať 30 000 € na
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to, aby naša Teplica bola krajšia a keď
k nám prídu turisti a cudzí návštevníci budeme ju môcť s hrdosťou ukázať.

Mgr. Milan Frič
starosta obce

Foto: archív OÚ
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SVIATOK UČITEĽOV

Zrkadlo Liptovských Sliačov

VĎAKA ZA PRÁCU UČITEĽA
„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej
zodpovednosti.“ J. A. Komenský
Na počesť narodenia veľkého učiteľa národov J. A. Komenského pri príležitosti Dňa učiteľov starosta obce Liptovské
Sliače Mgr. Milan Frič pozval dňa 29. 3.
2019 všetkých pedagogických zamestnancov Materskej a Základnej školy, ktorých je zriaďovateľom, na slávnostné
posedenie v reštaurácii Prameň. Vyjad-

ril úctu a vďaku všetkým pedagógom,
vyzdvihol ich úlohu v našej spoločnosti a zároveň, ako každoročne ocenil tých
najlepších – Magdalénu Dvorskú za celoživotnú obetavú a tvorivú prácu a úspešnú riadiacu činnosť, za osobitný prístup
v predprimárnom vzdelávaní v Materskej škole v Liptovských Sliačoch, Mgr.
Alicu Hubovú za dlhoročnú obetavú a tvorivú pedagogickú činnosť v Základnej
škole Jozefa Hanulu Liptovské Sliače, za
koordináciu Centra voľného času a za
aktívnu prácu v Rade školy, Soňu Ku-

movú za dlhoročnú obetavú a tvorivú
pedagogickú činnosť v Školskom klube
detí pri ZŠ. Toto piatkové popoludnie
spríjemňovali svojím hudobným vystúpením naši „Sliačania“ a malé huslistky z DFS Sliačanček – Nelka Oravcová
a Viktorka Mihulcová.
Ďakujeme za príjemné posedenie, ktoré
určite prispeje k budovaniu dobrých
vzájomných vzťahov nielen medzi materskou a základnou školou, ale aj vedením obce a farským úradom.

Mgr. Mária Hatiarová

Foto: A. Kočibalová
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REGIONÁLNA PREHLIADKA DETSKÝCH
FOLKLÓRNYCH SÚBOROV
Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s obcou
Liptovské Sliače pripravili regionálnu
prehliadku PRI PRAMEŇOCH KRÁSY 2019.
Podujatie, ktoré sa konalo v Kultúrnom
dome v Liptovských Sliačoch 5. apríla,
bolo prezentáciou kolektívov z okresov Ružomberok a Liptovský Mikuláš.
Na prehliadke sa zúčastnili detské folklórne súbory Likava z Likavky, Ďumbier a Pramienok z Liptovského Miku-

láša, Cindruška z Liptovského Hrádku
a Sliačanček z Liptovských Sliačov.
Prehliadka bola súťažná, víťazi budú
reprezentovať región na krajskom kole
v Dolnom Kubíne. Výkony malých tanečníkov, spevákov a muzikantov hodnotili odborníci z oblasti ľudovej kultúry.
Porota pracovala v zložení:
Mgr. Marianna Svoreňová – metodička pre folklór, etnologička, tanečná pedagogička; Mgr. Igor Littva – etnológ,
riaditeľ ZUŠ ľudového tanca a hudby;

Ing. Michal Kubáň – muzikant, vedúci ľudovej hudby
Výsledky:
Zlaté pásmo a postup na krajskú
prehliadku – DFS Ďumbier; Zlaté pás
mo a návrh na postup – DFS Cindruška; Zlaté pásmo a návrh na postup
– DFS Pramienok; Strieborné pásmo
– DFS Sliačanček; Strieborné pásmo
– DFS Likava
Alena Balážecová

Foto: A. Ziemianczyková

Foto: A. Kočibalová
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OBEC MATKÁM K SVIATKU

Zrkadlo Liptovských Sliačov

VĎAKA PATRÍ VÁM MATKÁM
Vedenie obecného úradu si v nedeľu
12. 5. 2019 pripomenulo sviatok Deň matiek pekným kultúrnym programom v prie
storoch kultúrneho domu. Prvú časť programu spestrili svojimi peknými piesňami
a scénkami žiaci našej ZŠ Jozefa Hanulu
a hudobno spevácka skupina Cifrušky.
Svojim vystúpením a peknými piesňami potešila aj mužská spevácka skupina

Sliačania. Druhá polovica programu sa
niesla vo vynikajúcej atmosfére, ku ktorej prispel hosť programu spevák Pavol Hamel. Známe hity, ktoré spolu so
spevákom spievali všetci zúčastnení tejto peknej slávnosti umocnili príjemnú
atmosféru v kultúrnom dome. Na záver
som poďakoval všetkým účinkujúcim za
vynikajúci program a poprial som všet-

kým našim matkám veľa zdravia, lásky
a radosti vo svojich rodinách. Poďakoval
som im za ich obetavú prácu v našej
spoločnosti. Už teraz sa teším, že sa v zdraví stretneme aj na budúci rok, aby sme
si tento krásny sviatok pripomenuli.
Mgr. Milan Frič
Starosta obce

Foto: A. Kočibalová
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VALNÁ HROMADA URBÁRU

Valná hromada urbáru.

Foto: A. Kočibalová

VÝROČNÁ SCHÔDZA POĽNOHOSPODÁRSKEHO
DRUŽSTVA LISKOVÁ – SLIAČE
Členovia Poľnohospodárskeho družstva Lisková – Sliače sa
dňa 12. 04. 2019 stretli v Kultúrnom dome v Liptovských
Sliačoch, aby zhodnotili svoje výsledky za predchádzajúci rok
a zároveň si stanovili ciele a plány do nasledujúceho obdobia. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnili aj starostovia
okolitých obcí, v katastroch ktorých družstvo hospodári. Títo
vyjadrili podporu zložitej práci poľnohospodárov a zároveň
vďaku pri spolupráci na krajinotvorbe Liptovského regiónu.
Členská schôdza zhodnotila hospodárenie družstva, ktoré sa
odrazilo z červených čísel a rok 2018 uzatvorilo so ziskom.
Na dosiahnutí zisku sa podieľali ako výsledky rastlinnej, tak
aj živočíšnej výroby. Výrobný proces rastlinnej výroby družstva je nastavený prioritne ako krmovinová základňa pre
živočíšnu výrobu, ktorej potreby boli naplnené v plnom rozsahu, zároveň doplnkovo družstvo pestuje tržné plodiny ako
repka olejná, ktorej celkovú produkciu umiestňuje na trhu.

Živočíšna výroba je v poslednom období rýchlo napredujúcim odvetvím, ktoré aby aj pri turbulentných cenách surového kravského mlieka bolo konkurencieschopné musí sledovať trendy a chovať hovädzí dobytok s najvyššou možnou
starostlivosťou. Výsledkom toho, že zamestnanci družstva
dodržiavajú tie najvhodnejšie postupy je aj fakt, že rok 2018
uzatvorili s dojivosťou 8 878 litrov na dojnicu. Počas minulého roka tak vyprodukovali celkovo 2,8 milióna litrov mlieka,
na ktorého produkciu získali certifikát producenta mlieka
bez GMO. Výsledkami svojej práce sa radia medzi popredných producentov kravského mlieka v našom regióne. Do
roku 2019 si družstevníci predsavzali rovnako hospodáriť
so ziskom, k čomu bude svojou prácou prispievať aj naďalej
61 zamestnancov zamestnaných na hospodárskych dvoroch
v dolnoliptovských obciach.
PD Lisková Sliače

Foto: archív OcÚ
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OBECNÝ ÚRAD

Zrkadlo Liptovských Sliačov

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Štvrté zasadnutie OZ sa konalo dňa 25. 04. 2019. OZ otvoril
a viedol zástupca starostu obce Pavol Bartík. Hlavná kontrolórka obce, Ing. Janka Littvová, oboznámila prítomných
poslancov so správou o plnení zročných uznesení a so
správou o kontrolnej činnosti za rok 2018. Uviedla, že kontroly boli zamerané najmä na účtovníctvo, štatistické výkazníctvo, operatívu, evidencie, rozbory hospodárskej činnosti, analýzy rozpočtového procesu, interné predpisy ich
dodržiavanie a súlad so všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Rozsah kontrol bol určený Plánom kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce na I. a II. polrok 2018,
ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom. V súvislosti
s kontrolou postupov pri správe miestnych daní a poplatkov kontrolórka odporúča systémové zmeny pri výbere cintorínskeho poplatku a to zmenu VZN a plnú elektronizáciu poplatku. V roku 2018 sa kontrolórka obce venovala
vypracovaniu novej normy – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, keďže pôvodná bola zastaraná
a legislatívne neaktuálna. Prítomní poslanci schválili správu o kontrolnej činnosti bez pripomienok.
V bode č. 5 sa prítomní poslanci zaoberali prevodmi majetku obce. Prítomní schválili prenájom nehnuteľného majetku – nebytové priestory, miestnosť o rozlohe 53,3 m2 v budove KSLS pre žiadateľku Luciu Ivákovú. Taktiež schválili
zámer zriadenia vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí pre žiadateľa p. Romana Laka. Zástupca
starostu obce informoval poslancov o výpovedi nájomnej
zmluvy nebytových priestorov – budova obchodu u Luptákov. Poslanci poverili vedenie obce vyhlásením verejnej
obchodnej súťaže na uvedenú budovu. Taktiež bol schválený Dodatok č. 1 ku KZ zo dňa 18. 10. 2018 pre Stredoslovenskú distribučnú, a. s., kde bol vypracovaný nový geometrický plán, čím sa zmenili čísla parciel. Ostatné náležitosti
KZ ostávajú nezmenené.
Hlavným bodom rokovania OZ bolo prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2018, Plnenie rozpočtu obce k 31.
12. 2018, Plnenie programového rozpočtu k 31. 12. 2018.
Monitorovacia správa k 31. 12. 2018, Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2018. Obec
k 31. 12. 2018 vykázala prebytok rozpočtu 84.677,61 EUR
(rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu). Schodok kapitálového rozpočtu vo výške
– 119.627,79 EUR bol v rozpočtovom roku 2018 krytý prebytkom bežného rozpočtu. Obec Liptovské Sliače k 31. 12. 2018
vykázala prebytok hospodárenia vo výške 83.839,22 EUR.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní
prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona z prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky
poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v celkovej
sume 18.623,89 EUR a to na nevyčerpané prostriedky zo ŠR
účelovo určené na bežné výdavky (prenesené kompetencie) Základná škola J. Hanulu L. Sliače vo výške 4.578,00 EUR,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do
31. 03. 2019. Ďalej sa z prebytku vylučujú nevyčerpané
finančné prostriedky zo ŠR za neobsadené lôžka v ZpS
DSS Lipt. Sliače vo výške 438,58 EUR, nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky pre
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Kapitálové príjmy spolu
z toho: kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho: kapitálové výdavky
obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného
a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného
a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31. 12. 2018
2 495 594,03
2 158 181,68
337 412,35
2 291 288,63
1 125 402,87
1 165 885,76
204 305,40
30 843,28
30 843,28
–
150 471,07
148 371,07
2 100,00
– 119 627,79
84 677,61
– 18 623,89
66 053,72

Príjmy z finančných operácií

58 819,01

Výdavky z finančných operácií

59 657,40

Rozdiel finančných operácií

– 838,39

PRÍJMY SPOLU

2 585 256,32

VÝDAVKY SPOLU

2 501 417,10

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

83 839,22
– 18 623,89
65 215,33

stavbu garáže a požiarnej zbrojnice DHZO Vyšný Sliač vo
výške 12.833,23 EUR a na školské stravovanie v ZŠ a MŠ
v celkovej výške 774,08 EUR. Upravené hospodárenie obce
Liptovské Sliače k 31. 12. 2018 tak po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov predstavuje prebytok 65.215,33 EUR
a bude použitý na tvorbu rezervného fondu. K 31. 12. 2018
obec eviduje dva úvery v celkovej výške 164.842,96 EUR so
splatnosťou 2020 a 2023 a záväzky voči dodávateľom vo
výške 27.378,64 EUR. Programové hospodárenie obce Liptovské Sliače v roku 2018 bolo spracované do 8 programov: Plánovanie, manažment, kontrola, Bezpečnosť, Komunikácie, Odpadové hospodárstvo, Prostredie pre život,
Kultúra a šport, Vzdelanie, Sociálne zabezpečenie. Každý
program predstavoval rozpočet obce pre danú oblasť. Pro
gramy boli rozdelené do podprogramov, ktoré mali vymedzený zámer, ciele a ukazovatele. Čerpanie výdavkov začlenených podľa jednotlivých programov bolo v celkovej
výške 2.501.417 €, čo je 97,31 % z celkového rozpočtu obce.
Ďalšom bode programu účtovníčka obce informovala prítomných o hospodárení spoločnosti Sliačanské Obecné
Služby, s. r. o. Hlavnou činnosťou spoločnosti je zabezpečenie stravovania na rôznych spoločenských podujatiach
ako sú svadby, plesy, stužkové atď.

OSLAVA JUBILEA RODÁČKY

číslo 2/2019

Ďalej sa prítomní poslanci zaoberali úpravou rozpočtu obce – Rozpočtovým opatrením č. 7/2019. Úprava rozpočtu
obce č. 7/2019 zahŕňa navýšenie finančných prostriedkov
v príjmovej časti rozpočtu o 10.500 € a to v administratívnych poplatkoch a iných poplatkoch a platbách o sumu
10.500 €. Následne sa vo výdavkovej časti rozpočtu upravili
výdavky o sumu 10.500 €. V bežnej časti výdavkového rozpočtu rozpočtové opatrenie počíta s úpravou tovarov a služieb na obecnom úrade o sumu 3.000 €, v obecných službách
a aktivačnej činnosti o zvýšenie rozpočtu na tovary a služby o sumu 5.000 €. Vo vysielacích a vydavateľských službách
zvýšenie rozpočtu na tovary a služby o sumu 2.500 €.
Zástupca starostu obce informoval prítomných o zámere
zriaďovateľa na zlúčenie materskej školy a základnej školy do jedného spoločného subjektu. Cieľom Obce Liptovské
Sliače je zefektívnenie financovania škôl a školských zariadení, nasmerovanie ľudských, materiálnych a finanč-
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ných zdrojov do rozvoja výchovy a vzdelávania. Vedenie
obce do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva
vypracuje finančnú, personálnu a priestorovú analýzu na
základe ktorej sa rozhodne o zlúčení, prípadnom nezlúčení školských subjektov.
V bode rôzne poslanci zobrali na vedomie zmenu organizačnej štruktúry zamestnancov ZpS a DSS Liptovské Sliače
od 01. 03. 2019. Taktiež schválili otvorenie obecnej knižnice v priestoroch Kultúrneho strediska a otváracie hodiny.
Zástupca starostu obce informoval o vyhlásení výberového
konania na pozíciu riaditeľa/riaditeľku ZŠ. Poslanec Ing.
Miroslav Hanula informoval prítomných o hospodárení tenisového klubu za rok 2018. Informáciu zobrali prítomní
na vedomie.
V bode Žiadosti sa prítomní poslanci zaoberali individuálnymi žiadosťami občanov.
OcÚ

EMENTÁLOVÁ CESTA DO BANSKEJ BYSTRICE

Foto: archív TK

V sobotu 23. marca sa členovia turistického krúžku a Chodníček poznania zišli na vlakovej stanici v Ružomberku. Vo
vlaku si každý našiel pohodlné miesto a výlet sa mohol
začať. Tí, čo nestihli doma raňajky, raňajkovali, iní sa pozerali na okolitú krajinu a veru, našli sa aj takí, čo dospávali. Každý však spozornel, keď vlak vstúpil do prvého tunela. Po tomto tuneli samozrejme prišli ďalšie, veď kopce do
Bystrice sú deravé ako ementál. Vlak sa neustále schovával v menších i väčších tunelových dierach.
V Banskej Bystrici sme navštívili areál Pamätníka a múzea SNP. Pri vstupe do areálu parku stojí lietadlo, ktoré
zásobovalo povstalcov cez povstalecké letisko Tri Duby
v Sliači. Naše kroky viedli ku hrobu neznámeho vojaka,
kde horí večný oheň. Zaujala nás budova, ktorá je symbolicky rozdelená na dve časti spojené mostom. Prehliadka
pokračovala do skanzenu ťažkej bojovej techniky používanej v SNP.
Máme za sebou slnečný deň plný zážitkov, mimoriadnych
momentov, ktoré robia život neopakovateľne krásny.
Vedúce krúžkov

KONCERT K JUBILEU HANKY HULEJOVEJ
Rádio Regina Banská Bystrica v rámci cyklu verejných rozhlasových nahrávok „Hrajteže, mi hrajte“ pripravilo a zrealizovalo program „OZVENY LIPTOVA“. Folklórne podujatie sa
uskutočnilo 26. apríla 2019 v aule Beliana pri príležitosti
blížiaceho sa životného jubilea známej interpretky ľudových
piesní Hanky Hulejovej, rodáčky z Liptovských Sliačov. V pro
grame účinkovali Ľudová hudba Miroslava Dudíka, Ján Ambróz, Igor Kovačovič a Ľudová hudba Borievka, speváčky
z folklórnej skupiny Sliačanka, ľudová hudba a spevácka
skupina folklórneho súboru Liptov, herec a recitátor Juraj
Sarvaš, Miroslav Hulej s dcérami Simonou a Natáliou. V závere koncertu zaspievala a zahrala aj jubilantka Hanka Hulejová, spolu so synom i s vnučkami. Atmosféra vo vypredanej sále bola skvelá, príjemná a uvoľnená. Postarali sa o to
nielen umelci na javisku, ale aj diváci, ktorí výborné výkony
účinkujúcich ocenili dlhým potleskom. Dramaturgiu a scenár
programu pripravila redaktorka Miriam Kubandová, moderátormi boli Gabriela Tomajková a Peter Cítenyi. O tom, že
sa program páčil svedčili vyjadrenia návštevníkov podujatia, ktorí sa zišli z rôznych regiónov Slovenska.
Alena Balážecová

Foto: archív FSk
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MAJÁLES V MATERSKEJ ŠKOLE
Tak, ako po iné roky aj tento rok sa naši predškoláci rozlúčili s MŠ tradičným majálesom, ktorý sa konal 05. 05. 2019
v Kultúrnom dome Liptovské Sliače. Nakoľko nám počasie
veľmi neprialo, sprievod dedinou sa neuskutočnil, no nikomu to neubralo na dobrej nálade.
Deti vyobliekané v krásnych sliačanských krojoch sa poprechádzali za doprovodu harmoniky pekne vyzdobenou sálou
kultúrneho domu. Potom vystúpili s pripraveným programom
zloženým z detských ľudových piesní a tančekov a s pani
učiteľkami aj celým kolektívom MŠ sa deti rozlúčili pripravenými básňami. Za rodičov sa pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom MŠ za výchovu detí, ako aj zástupcom

obce za spoluprácu poďakoval pán Ing. J. Chomič. Potom už
nasledovala zábava detí, rodičov a všetkých prítomných.
Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým rodičom, ktorí
akoukoľvek mierou prispeli k zdarnému priebehu detského
majálesu, pani učiteľkám, ktoré s deťmi nacvičili program
a ostatným zamestnancom MŠ, ktorí ochotne pridali ruku
k dielu.
Našim predškolákom prajeme veľa zdravia a sily, aby sa im
prvé krôčky v škole vydarili.
Magdaléna Dvorská
riaditeľka MŠ Liptovské Sliače

Foto: T. Šuľa

ÚSPECHY KULTURISTICKÉHO KLUBU
Prvá tohtoročná súťaž sliačanských kulturistov sa konala 02. 03. 2019 v Častej
a boli to Majstrovská Slovenskej republiky v silovom trojboji. Za sliačanský oddiel
sa zúčastnili traja pretekári. V kategórii muži v hmotnosti do 74 kg súťažil Miroslav Vlžák, ktorý dosiahol výkony: drep
262,5 kg, tlak na lavičke 145 kg, mŕtvy
ťah 230 kg. Spolu dosiahol výkon 637,5 kg
a obsadil prvé miesto medzi mužmi vo
svojej kategórii. Ďalším naším pretekárom bol M
 arián Bartánus, ktorý súťažil
v kategórii muži ale aj muži nad 40 rokov v hmotnosti do 93 kg. Dosiahol vý-

kony: drep 270 kg, tlak 177,5 kg, mŕtvy
ťah 275 kg; spolu trojboj 722,5 kg. Týmto výkonom obsadil v kategórii muži
tretie miesto a v kategórii muži nad 40
rokov prvé miesto vo svojej váhe. Svojimi výkonmi v mŕtvom ťahu a trojboji
spolu vytvoril nové slovenské rekordy.
Tretím naším pretekárom bol Ing. Dušan
Cevár, ktorý súťažil v kategórii muži a aj
muži nad 60 rokov v hmotnosti do 105 kg.
Dosiahol výkony: v drepe 150 kg, v tlaku 151 kg a mŕtvom ťahu 197,5 kg; v trojboji spolu 498,5 kg. V kategórii muži
obsadil siedme miesto a medzi mužmi

nad 60 rokov prvé miesto. Svojimi výkonmi v drepe, tlaku, mŕtvom ťahu a trojboji spolu vytvoril štyri slovenské rekordy
nad 60 rokov. Ďalšie ocenenia dostali
naši pretekári v hodnotení vo všetkých
váhových kategórii na Wilksove body
muži nad 40 rokov Marián Bartánus
prvé miesto a Ing. Dušan Cevár muži
nad 60 rokov taktiež prvé miesto. Pretekárov počas celých pretekov odborne viedol Marek Lupták.
Ing. Dušan Cevár

Foto: archív klubu
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22. VALNÉ ZHROMAŽDENIE TENISOVÉHO KLUBU LIPTOVSKÉ SLIAČE
V piatok 8. 3. 2019 o 18,00 hod. sa v spoločenskej miestnosti Penziónu Brejk v tenisovom areáli konalo 22. Valné
zhromaždenie Tenisového klubu Liptovské Sliače, v rámci
ktorého bolo aj pripomenutie si 20 rokov činnosti klubu.
Srdečné poďakovanie a ocenenie patrí všetkým aktívnym
členom, ktorí svojou tenisovou a brigádnickou činnosťou
reprezentovali TK. Členovia pri výstavbe areálu a pri príprave ihrísk na jednotlivé sezóny odpracovali za 20 rokov
takmer 7 000 brigádnických hodín
TK za dlhoročnú prácu pri založení a činnosti tenisového
klubu, s mimoriadnym podielom na jeho rozvoji, športových
výsledkoch a postavení pri príležitosti osláv výročia založenia klubu udelil pamätnú plaketu Mgr. Milanovi FRIČOVI
– starostovi obce, Ing. Miroslavovi HANULOVI – predsedovi
klubu, Ing. Milanovi SLEZIAKOVI – podpredsedovi klubu
a Jozefovi FRIČOVI – najlepšiemu tenistovi v histórii klubu.
Tenisti ďalej zhodnotili rok 2018 a ocenili najlepších jednotlivcov. Tenistom roka 2018 sa stal J. Frič, ďalšie poradie: 2. T. Bartek, 3. Mi. Kelčík. Medzi žiakmi boli ocenení L.
Vician, A. Hanula a O. Sleziak.
V získavaní sponzorov boli najlepší J. Plávka a J. Hanula.
Prítomní schválili aj rozpočet a plán činnosti na rok 2019.
Naplánovaných je 12 individuálnych turnajov a súťaží družstiev regionálnej aj celoslovenskej úrovne, okrem iného aj
turnaj v štvorhre za účasti priateľov z družobnej obce Háj
ve Slezsku.
Valného zhromaždenia sa zúčastnil aj zástupca starostu
obce Pavol Bartík. Poďakoval tenistom za reprezentáciu obce a spoluprácu a zaprial do ďalšej činnosti všetko najlepšie.

Činnosť klubu je nepredstaviteľná bez sponzorov a prispievateľov 2 % z daní. Najväčšími sponzormi sú Obec Liptovské Sliače, ZŠ JH Liptovské Sliače, MT Elektro – Ján Tkáčik, Intersport, Mgr. Milan Frič, J. Plávka.
V roku 2018 najviac darovali, prípadne najaktívnejší pri
ich získavaní boli M. Hanula, J. Morava, Mi. Frič, K. Kelčíková, Ľ. Kelčík, Ľ. Ondrejka, M. Fričová, J. Littva, J. Littvová, M.
Sleziak, P. Sleziak, P. Smitek, J. Gejdoš, Ma. Frič, E. Hanulová, M. Horváthová, R. Hanula, J. Fulla, Mi. Kelčík, D. Fričová.
Srdečne ďakujeme.
M. Hanula

Foto: archív klubu

TK LIPTOVSKÉ SLIAČE – 20 ROKOV ČINNOSTI 1999 – 2019
Tenisový klub Liptovské Sliače je občianske združenie. O vznik a rozvoj klubu
sa zaslúžili mladší, športovo založení
obyvatelia obce za všestrannej pomoci
Obce Liptovské Sliače, najmä vtedajších
starostov – Vladimíra Fuňáka, Jána Ondrejku a v súčasnosti Mgr. Milana Friča.
Impulzy pre vznik klubu:
– Softtenis, ktorý sa v Sliačoch hrával
nemal na Slovensku štruktúry ani pravidelné súťaže
– Jozef Frič ako aktívny tenista neustále apeloval a navrhoval postaviť tenisové kurty a zapojiť sa do súťaží STZ
– V obecných voľbách v roku 1998 sa
stal starostom obce Vladimír Fuňák
a poslancom obecného zastupiteľstva
M. Hanula, ktorí si okrem iného dali
do voleného programu výstavbu tenisových kurtov
Mýľniky činnosti klubu:
STAVEBNÉ
– 24. 4. 1999 Založenie Tenisového klubu Liptovské Sliače, ako pokračovateľa
softtenisovej činnosti. Ustanovujúca
schôdza bola pod javiskom kultúrneho domu v Strednom Sliači. Prítomných bolo 18 zakladajúcich členov. Za

–

–

–

–
–

predsedu bol zvolený Ing. Miroslav
Hanula, ktorý je predsedom doteraz.
Na MV SR sa zaregistrovali stanovy
a schválil sa erb TK, ktorý navrhol Jozef Hlavatý.
20. 5. 1999 sa začala výstavba dvoch
tenisových kurtov. Areál navrhli a manažovali M. Hanula a J. Dvorský, projektoval a dozoroval Ing. Ľubomír Sleziak
13. 8. 2000 slávnostné otvorenie a požehnanie tenisového areálu za prítomnosti starostu V. Fuňáka, poslancov
obecného zastupiteľstva, funkcionárov STZ a širokej verejnosti. Tenisti
pri výstavbe odpracovali 3400 brigádnických hodín, hodnota diela je 33 194 €
máj – november 2001 začiatok a ukončenie výstavby krytej tribúny pre 90
divákov, návrh a realizácia J. Dvorský,
manažoval M. Hanula
12. 9. 2003 vydané stavebné povolenie budovy šatní a ubytovacej časti
26. 9. 2003 začiatok výstavby budovy šatní a ubytovacej časti. Základný
kameň položili vtedajší minister školstva Martin Fronc a poslanec VÚC
Žilina Ján Ondrejka. Ideový koncept
budovy navrhol Jozef Dvorský (bol
stavbyvedúci a na výstavbe sa aj podieľal) v spolupráci s M. Hanulom (vý-

–
–
–
–

–

stavbu aj manažoval), budovu naprojektoval Ing. Ľ. Sleziak, ktorý bol aj
stavebný dozor.
10. 7. 2005 slávnostné otvorenie, prestrihnutie pásky a požehnanie časti
budovy – jednej šatne
27. 1. 2007 prvýkrát bolo Valné zhromaždenie TK v spoločenskej miestnosti novej budovy
15. 8. 2009 slávnostné otvorenie, prestrihnutie pásky a požehnanie dokončenej budovy
17. 9. 2010 kolaudácia budovy šatní
a ubytovacej časti, dielo dostalo názov Penzión BREJK*. Slúži na účely šatní
a spoločenskej miestnosti pre tenistov, ako relaxačné centrum, spoločenskú miestnosť a kuchyňu využívajú
občania Sliačov na rôzne rodinné oslavy (do 30 osôb), ubytovacia časť (25
lôžok) slúži aj pre ubytovanie hostí pri
akciách poriadaných obcou a tiež pri
svadbách našich spoluobčanov, ak jeden z partnerov nebýva v Sliačoch.
Hodnota diela je 157 668,48 € (vrátane
dotácie z Ministerstva školstva SR vo
výške 31 535 €),
náklady obce L. Sliače boli 134 044,29 €
(85 %), náklady klubu boli 23 624,14 €
(15 %)
pokračovanie na str. 14
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pokračovanie zo str. 13

– 15. 10. 2011 vonkajšie terénne úpravy, zámková dlažba, sponzor J. Morava, hodnota diela 3 500 €
– 6. 11. 2012 – stavebné povolenie na
výstavbu kurtu č. 3, ako podmienka
našej účasti v II. lige, kde naši muži
postúpili
– 2. 9. 2013 – začiatok výstavby tretieho kurtu
– 3. 5. 2014 ukončenie výstavby a požehnanie kurtu č. 3, hodnota diela je
13 587 € (vrátane 756 brigádnických
hodín členov klubu)
– august 2017 realizovaný 17 m vrt, osadené dve 1000 l nádrže a nové čerpadlo pre polievanie
– október 2018 – položenie asfaltu na
prístupovej ceste k tenisovému areálu
ŠPORTOVÉ
– Softtenis – v rokoch 1997, 1998 v rámci SKNŠ sa hrala v Sliačoch 1. a 2.
softtenisová liga, v telocvični počas
nedieľ pravidelne hrávalo 21 mužov,
turnaje hrali aj ženy a deti. Niektorí
hráči sa zúčastňovali aj majstrovstiev Slovenska a Slovenského pohára. Softtenisu v Sliačoch kraľoval Ján
Morava, ktorý bol aj majstrom Slovenska.
– Tenisový klub organizoval na Teplici
a na starom futbalovom ihrisku 11
ročníkov Sliačanskej kopačky. Myšlienka organizácie minifutbalového turnaja sa zrodila v hlavách J. Dvorského
a M. Hanulu, ktorí boli jeho hlavnými
organizátormi. Mužstvo tenisového
klubu turnaj 4-krát vyhralo.
– Rok 2000 prihlásenie a účasť mužov
v súťaži Stredoslovenského tenisového zväzu. Keďže sme ešte nemali tenisové kurty, všetky zápasy sme odohrali u súperov. Na vôbec prvý zápas
29. 4. 2000 v Považskej Bystrici za TK
Liptovské Sliače nastúpili Jozef Frič,
Miroslav Littva, Miroslav Hanula a Jozef Hlavatý, prvý bod zo sliačanov pre
TK získali v roku 2000 v štvorhre J.
Frič a M. Littva v Liptovskom Mikuláši, v dvojhre v r. 2011 Martin Frič
(v Liptovskom Hrádku), v r. 2011 J.
Frič vyhral v jednom zápase dvojhru
aj štvorhru (doma s Čadcou)
– TK usporiadal celoslovenské turnaje
triedy D:
pre mladších žiakov 3 turnaje
pre mladšie žiačky 1 turnaj
pre starších žiakov 3 turnaje
pre dorastencov 7 turnajov
pre mužov 17 turnajov triedy C resp. D
a viac ako 250 obecných a regionálnych turnajov a súťaží
– TK mal napr. v r. 2010 31 registrovaných hráčov, z toho bolo 20 detí a dorastu

Zrkadlo Liptovských Sliačov

– TK má v súčasnosti 26 riadnych členov a 17 podmienečných členov (registrovaní hráči)
Súťaže družstiev
MUŽI
– Rok 2000 prihlásenie do súťaže družstiev
– Rok 2009 postup do 2. triedy
– Rok 2011 postup do 1. triedy
– Rok 2012 postup do 2. ligy (sliačania
v zostave – J. Frič kapitán, S. Sleziak,
A. Kelčík, P. Gallo, P. Alman, Ľ. Kaman)
– Rok 2015 zostup do 1. triedy
– Rok 2017 zostup do 2. triedy
– Štyri sezóny bolo „A“ a „B“ družstvo
ŽIACI a DORASTENCI
– V rokoch 2002 až 2010 sme mali družstvá mladších a starších žiakov, žiačky K. Kelčíková a L. Ondrejková hosťovali v Ružomberku
– mladší žiaci v roku 2008 postúpili do
2. triedy ako vôbec prvé sliačanské
družstvo, v roku 2010 hrali 1. triedu
(najvyššiu)
– starší žiaci postúpili v r. 2009 do 2.
triedy a v r. 2010 do 1. triedy
– dorastenci hrali v rokoch 2006 až
2014, v r. 2011 postúpili do 2. triedy
– hlavný podiel na výchove a činnosti
žiakov a dorastencov v tomto období mala Mgr. Daniela Fričová, asistovali jej Ing. M. Hanula, Ing. M. Sleziak
a Ing. S. Švidroň
INDIVIDUÁLNE TURNAJE
– Najvyššie postavenie sliačanského tenistu v rebríčku STZ v dvojhre, v štvorhre
1. Lucia Ondrejková, r. 2009, SŽ, miesto
D/Š-80/98, body D/Š-80/33 D, miesto
D/Š-174/166, body D/Š-24/15
2. Jozef Frič, r. 2015, M, miesto D/Š160/109, body D/Š-66/60
3. Lukáš Vician, r. 2018, MŽ, miesto
D/Š-124/80, body D/Š-18/40
– Najlepším tenistom v histórii klubu je
jednoznačne a nedostižne Jozef FRIČ,
16 násobný majster Liptovských Sliačov (1x M. Frič, 1x S. Švidroň), 13-násobný Tenista roka, 12 násobný víťaz
Sliačanského rebríčka, kapitán a ideový vodca družstva mužov pri postupe
do 2. Ligy, mnohonásobný víťaz domácich turnajov, mnohonásobný víťaz dvojhier a štvorhier v súťažiach
družstiev. Doma vo vitríne má 52 pohárov a trofejí.
– Od roku 2016 má TK družbu s tenistami z Hája ve Slezsku, organizujú sa
spoločné turnaje v SR a ČR v štvorhre (dvojica M. Hanula, J. Plávka vyhrala 1x v ČR a 1x v SR) a v SR aj v dvojhre

SPONZORI
Obec Liptovské Sliače (starostovia V.
Fuňák, J. Ondrejka, M. Frič); Ján Morava; Ján Plávka; Intersport; Základná škola JH Liptovské Sliače; Ján Tkáčik, MT
– Elektro; Slovenská sporiteľňa; Mgr.
Milan Frič; Ing. Ľubomír Sleziak; Pavol
Nemček; Urbár Liptovské Sliače; Peter
Juráš; František Ondrejka; Pavol Švidroň;
2% z dane, r. 2003–2018 spolu 24 094,67€
(najviac v r. 2011 – 2397.86 €)
Činnosť klubu v súčasnosti:
– každoročné brigády pri príprave ihrísk na sezónu + inštalácia umelých
čiar
– účasť v súťažiach družstiev dospelých, detí, žiakov,
– účasť na turnajoch jednotlivcov podľa individuálneho výberu – dospelí,
deti, žiaci
– pravidelná tréningová činnosť pod
vedením profesionálneho trénera (v sú
časnosti 14 detí) a zabezpečenie kurtov pre rekreačný tenis podľa schváleného hracieho plánu + telocvičňa
pre deti, tenisová hala pre deti a dospelých
– krúžok tenisu pre deti ZŠ – Centrum
voľného času
– organizácia obecných, regionálnych
a celoslovenských turnajov a súťaží
na TK v Liptovských Sliačoch
– pomoc a účasť pri akciách a brigádach
poriadaných obcou
– prevádzkovanie Penziónu Brejk* a relaxcentra
– výber a oslovenie sponzorov, 2 % z dane
– vedenie kroniky a internetovej stránky, príspevky do novín a na internetovú stránku, foto a videonahrávky
podujatí
OCENENIA
– srdečné poďakovanie všetkým, ktorí
svojou tenisovou činnosťou reprezentovali TK
– srdečné poďakovanie všetkým aktívnym členom TK, ktorí pri výstavbe
areálu a pri príprave ihrísk na sezóny odpracovali za 20 rokov cca 7 000
brigádnických hodín
– za dlhoročnú prácu pri založení a činnosti tenisového klubu, s mimoriadnym podielom na jeho rozvoji, športových výsledkoch a postavení pri
príležitosti osláv výročia založenia klubu udeľuje pamätnú plaketu
– Jozefovi FRIČOVI
– Ing. Milanovi SLEZIAKOVI
– Ing. Miroslavovi HANULOVI
– Mgr. Milanovi FRIČOVI – starostovi
obce
Ing. Miroslav Hanula

ŠPORT

číslo 2/2019
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STOLNOTENISOVÝ TURNAJ ŽIAKOV ZŠ O PUTOVNÝ POHÁR
STAROSTU OBCE LIPTOVSKÉ SLIAČE
Dňa 30. 4. 2019 sa uskutočnil XXIII. ročník stolnotenisového turnaja o Putovný pohár starostu obce Liptovské Sliače.
Usporiadateľom bolo STC Stolnotenisový klub, Obecný úrad a ZŠ J. Hanulu
Liptovské Sliače. Riaditeľom turnaja bol
pán Ladislav Littva.
Účasť žiakov na tejto krásnej športovej
akcii bola vynikajúca, zúčastnilo sa celkovo 72 žiakov ZŠ J. Hanulu Liptovské

Sliače. Žiaci bojovali v kategóriách dvojhry dievčat ročníkov 1. – 5. a 6. – 9. a dvojhry chlapcov 1. – 5. a 6. – 9.
Víťazmi turnaja sa stali:
Kategória chlapci 1 – 5: 1. miesto Viktor
Švidroň, 2. miesto Tobiáš Sliacky, 3. miesto
Oliver Sleziak
Kategória dievčatá 1 – 5: 1. miesto Sára
Maďarová, 2. miesto Timea Pastúchová,
3. miesto Rebeka Benčová

Kategória dievčata 6 – 9: 1. miesto Diana Moravová, 2. miesto Rebeka Maďarová, 3. miesto Sofia Štefková
Kategória chlapci 6 – 9:1. miesto Lukáš
Vician, 2. miesto Lukáš Jacko, 3. miesto
Nikolas Mataj
Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za účasť. Tešíme sa na ďalší ročník, ktorý sa bude konať budúci rok.

Mgr. Tomáš Hacaj

Foto: A. Kočibalová

VOĽBY PREZIDENTA SR 2019
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných hlasov odovzdaných
pre všetkých kandidátov
Volieb sa zúčastnilo 42,94 % osôb zapísaných
v zozname voličov
Celkové výsledky za Obec Liptovské Sliače
Mgr. Zuzana Čaputová
JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.
Jednotlivé časti obce Liptovské Sliače
Volebný okrsok 1. – Nižný Sliač
Mgr. Zuzana Čaputová
JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.
Volebný okrsok 2. – Stredný Sliač
Mgr. Zuzana Čaputová
JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.
Volebný okrsok 3. – Vyšný Sliač
Mgr. Zuzana Čaputová
JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.

3034
1303
1302
1260

561
699

174
160
250
311
137
228

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ
VEREJNEJ OBCHODNEJ
SÚŤAŽE
Obec Liptovské Sliače vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288
Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na Prenájom nebytových priestorov v katastrálnom území obce Liptovské Sliače, okres Ružomberok – budova Obchod
u Luptákov, ktorá na nachádza na adrese: ul. Do Pažíť
965/64, na parcele č. C-KN 672, zapísanej na LV 1862.
Znenie súťažných podmienok spolu s prílohami a informácie o predmete súťaže je možné získať:
• na adrese Obec Liptovské Sliače, Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliače
• na internetovej stránke http://www.liptovskesliace.sk
• e-mailom na adrese urad@liptovskesliace.sk
Technické informácie o nehnuteľnosti a prístup k nehnuteľnosti za účelom obhliadky poskytne Pavol Bartík na
prízemí OcÚ, č. dv. 5, tel.: 0918 432 831, e-mail: prednosta@liptovskesliace.sk
Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí 13. 06. 2019
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JEDNOTA DÔCHODCOV NA VÝLETE
3. apríla absolvovali naši seniori plánovaný výlet. Prvou zastávkou bola Jablonka v Poľsku. Naše členky zaplnili kufor autobusu
krásnymi kvetmi, sladkosťami a iným tovarom podľa priania.
Potom sme sa presunuli do oravskej dediny Krušetnica, navštíviť múzeum kávy. Z prehliadky a výkladu lektorky sme sa dozvedeli mnohé zaujímavé informácie. Zaujali nás aj vystavené
starodávne predmety, ktoré dotvárali čaro interiéru. Nezabudnuteľný zážitok máme z tejto obce aj z kostola sv. Michala. Ochotný pán kostolník nás oboznámil o histórii a vzácnych, zachovalých štyroch freskách. Tieto v roku 1940 namaľoval náš rodák,
umelecký maliar Jozef Hanula.
Ďalší krásny slnečný 26. apríl sme strávili na výstave kvetov
v Nitre. Bolo načo pozerať, obdivovať. Toľká nádhera potešila
oči aj srdcia. Každý z nás si z tej krásy niečo odniesol aj domov
– nedalo sa odolať. Cestou domov sa o dobrú náladu postaral
náš heligonkár Sebastián Lako. Veľkú zásluhu na týchto krásnych výletoch majú naši sponzori, ktorí na nás dôchodcov nezabúdajú. Chcem sa poďakovať aj nášmu spoľahlivému šoférovi
Tonkovi Jackovi, ktorý nás bezpečne a v zdraví dopravil domov.

Vrátili sme sa síce unavení, ale spokojní a nabití pozitívnou energiou, čo je v našom veku veľmi dôležité.
Daniela Sliacka

Foto: archív JD

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE
– RIADITEĽ / RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY
Obec Liptovské Sliače v zmysle § 4 ods.
1 zákona 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 § 5
ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov:
vyhlasuje výberové konanie na obsa
denie funkcie – riaditeľ / riaditeľka
materskej školy: Materská škola, Na
Majeri 543/1, Liptovské Sliače 034 84
A. Kvalifikačné predpoklady:
◼ odborná a pedagogická spôsobilosť
v zmysle kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek uchádzača na funkciu
riaditeľa školy a školského zariadenia podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov,
◼ vykonanie prvej atestácie podľa
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, alebo
absolvovanie prvej kvalifikačnej skúš
ky alebo jej náhrady podľa vyhlášky
MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej

a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení
neskorších predpisov
◼ najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti.
B. Požadované doklady:
◼ písomná prihláška do výberového
konania,
◼ štruktúrovaný profesijný životopis,
◼ overené kópie dokladov o vzdelaní,
◼ doklad o vykonaní I. atestácie resp.
o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky,
alebo jej náhrady
◼ doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
◼ potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
◼ písomný návrh koncepcie rozvoja
školy (v rozsahu max 4 strany),
◼ súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 14 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
◼ čestné vyhlásenie uchádzača, že
nemá záznam v registri trestov,
◼ čestné prehlásenie o pravdivosti
všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách.
C. Ďalšie požiadavky: podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, najmä:
◼ spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
◼ ovládanie štátneho jazyka.

D. Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 1) zaradenie do 6 – 9 platovej
triedy, plat v rozsahu 797 – 1.329,50 Eur
v závislosti od kvalifikácie a počtu
rokov započítanej praxe a riadiaci
príplatok, po skončení skúšobnej doby možnosť osobného príplatku.
D. Uzávierka prijímania prihlášok, dá
tum a miesto podania:
Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Obecný úrad, Ul.
Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliače
– Stredný. Uzávierka prijímania prihlášok je 29. 05. 2019 o 11:00 hod.
Obálku označte heslom: „Výberové
konanie – MŠ Liptovské Sliače – ne
otvárať“.
Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí
splnia podmienky na zaradenie do výberového konania, oznámený predsedníčkou Rady školy pri MŠ Liptovské Sliače 7 dní pred jeho konaním
(§ 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).
Ďalšie informácie: Obec Liptovské Sliače, Obecný úrad, Ul. Seč 635/2, 034 84
Liptovské Sliače – Stredný Sliač, starosta obce Mgr. Milan FRIČ, tel. kontakt:
+421 917 842 625, e-mail: urad@liptovskesliace.sk
Mgr. Milan Frič
starosta obce

číslo 2/2019
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OBRAZY VEĽKEJ NOCI

Foto: A. Kočibalová
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FOLKLORISTI POKRAČUJÚ V TRADÍCII STAVANIA MÁJOV
Liptovské Sliače – Tradičné sadenie mája
ožilo 30. apríla v centre obce v Liptovských
Sliačoch. Mládenci podľa starých obyčajov
postavili máj v blízkosti farského kostola.
Tento rok stojí v najväčšej liptovskej obci len
jeden máj. V minulosti ich bývalo aj vyše 20.
Podľa slov dlhoročného folkloristu Mariána Jacka, tento rok nebol dostatok mládencov, ktorí by pokračovali v tradícii. Zišli
sa aspoň bývalí májovníci, niektorí mládenci a členovia folklórnej skupiny Sliačanka, aby aspoň takto pripomenuli uvedený zvyk.
Na svoje časy májovania si zaspomínal zástupca starostu obce L. Sliače Pavol Bar-

tík: „Máje sa sadili posledný, alebo predposledný aprílový deň. Na prvého mája už
museli stáť. Keď som ja mládenčil, tak to
bolo veselšie, lebo sa máje sadili vo všetkých troch častiach našej obce. Posadili
sme ich dievčatám, ktoré s nami májovali.
Okrem toho aj májovníckemu richtárovi.
Od Vianoc sme sa stretávali v niektorom
dome, kde sme sa učili pesničky, pripravovali sme celý program. V zime sme v hore vyrúbali štíhle stromy, ktoré nám určil
horár. Tie sme potom zbavili kôry, aby poriadne vyschli. Totiž stromy boli dlhé vyše
20 metrov a mokré žrde by sa veľmi ťažko postavili.“

Zaujímavosťou zvyku stavania májov v L.
Sliačoch bola pochôdzka májovníkov, ktorá sa uskutočnila jeden z víkend v uvedený mesiac. Chlapci v sobotu chodili po
dedine a gazdinám núkali tzv. zeleninu do
polievky, ale v skutočnosti to bola burina.
Od domácej pani, ktorú pozvali na večernú
zábavu, dostali výslužku – vajíčka, slaninu,
klobásu, taktiež peniaze. V nedeľu ráno
išla mladá chasa do kostola na svätú omšu. Popoludní chodili chlapci a dievčatá
spevom po dedine v sprievode muziky.
Zastavili sa pri každom dome, aby vykrútili mužov aj ženy.
Tibor Šuľa

Foto: A. Kočibalová

BRONZ PRE NAŠICH ŽIAKOV, ŽIACKA FLORBALOVÁ LIGA
8. 4. 2019 sa skončil jubilejný ročník žiackej florbalovej ligy v Ružomberku. Liga sa hrávala v športovej hale T18 Elán na Plavisku

no kvôli rekonštrukcii sa posledné kolo dohrávalo v telocvični
základnej školy v Likavke. Florbalový klub FBC Sliače reprezentovali žiaci zo základnej školy Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch. V poslednom kole vyhrali 15:2 nad Meteníkmi Likavka MŽ
a v priamom súboji o bronz zdolali 7:0 tím Meteníci Likavka
dievčatá. V bránke sa zaskvel pri absencii Vladka Klačana výborný útočník Andrej Lupták. Lukáš Jacko a Adrián Frič premieňali
gólové prihrávky od spoluhráčov. Na druhom mieste sa umiestnila
ZŠ Bystrická cesta a víťazom sa stali Meteníci Likavka, ktorí
brali aj individuálne ocenenia. Gratulujeme! Touto cestou ďakujeme chlapcom za úspešné reprezentovanie klubu FBC Sliače ako
aj ZŠ Liptovské Sliače
ZOSTAVA FBC SLIAČE:
Lukáš Jacko 19+3, Samuel Brnoliak 1+2, Samuel Matula 1+6,
Andrej Lupták 3+2, Matúš Hladiš 12+7, Tomáš Brezňan 0+2, Adrián
Frič 7+3, Andrej Kelčík 6+2, Andrej Ondrejka 7+8, brankár Vladimír Klačan 0+3, tréner Peter Antol
text + foto: Peter Antol
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