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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA

pri poh¾ade do kalendára si mnohí z nás povzdychnú a vyslovia známu pravdu, že èas 
naozaj neuverite¾ne letí. Dvojmesaèné školské prázdniny a obdobie dovoleniek je už za 
nami. 

Na zaèiatku školského roka 2008/2009 chcem popria� celému pedagogickému 
kolektívu, pracovníkom školy a žiakom ve¾a elánu a chuti do tohto nadchádzajúceho 
obdobia. 

Ïalej Vás chcem informova� o práci komisie pre Register obnovenej evidencie 
pozemkov (ROEP). Komisia zasadá pravidelne každý týždeò s tým, že pozve príslušných 
žiadate¾ov na prejednanie žiadostí o vydržanie pozemkov. Ku dòu 30.8.2008 boli 
prerokované všetky žiadosti na vydržanie. Neboli prejednané žiadosti, ktoré boli posúdené 
ako námietky. Tieto rieši kataster tak, že sa zapíše do evidencie parciel stav „E.“ Je len 
samozrejmé, že v prípade nejasností budú ešte predvolaní kvôli námietkam konkrétni 
žiadatelia, hoci komisia musí ukonèi� a odovzda� jednotlivé zložky v termíne do 10.9.2008. 
Obecný úrad vynakladá znaèné úsilie a ve¾a èasu, aby tento register pomohol  Vám 
obèanom pri vysporiadaní pozemkov - a to bezplatne. Pravdepodobne sa to ideálne 
nevysporiada, ja však verím, že aspoò tie najdôležitejšie pozemky t.j. pod rodinnými 
domami a záhrady budú poriešené k spokojnosti. 

Obec popritom, že venuje ve¾a èasu tomuto vysporiadaniu pozemkov, zabezpeèila cez 
dovolenkové obdobie opravy miestnych komunikácií smerom na Priechod, na Pleše a k 
po¾nohospodárskemu družstvu a taktiež aj obnovu náterov na odkvapových plechoch 
kres�anského domu a Pohostinstva na Hrbe. 

Zároveò pripravujeme projekty na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, miestnych 
komunikácií a chodníkov, ako aj nových autobusových zastávok. Finanèné prostriedky 
chceme získa� z Európskej únie pre rok 2009.

Jozef Jamrich
starosta obce

www.podkonice.sk

spravodaj@podkonice.sk

Spravodaj
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Pekné letné poèasie privítalo 26. júla úèastníkov 
6. roèníka Volejbalového turnaja v mixe o pohár 
starostu obce Podkonice. Podujatia sa tradiène 
zúèastnilo 8 družstiev, ktoré boli rozdelené do 2 
skupín, v ktorých sa vzájomné zápasy hrali na 2 
odohrané sety. 

Výsledky v skupinách rozhodli, že v boji o 
3.miesto sa stretol Priechod s domácimi 
Podkonicami. V obidvoch setoch však domáci 
�ahali za kratší koniec, takže z 3. miesta sa tešil 
Priechod. 

VOLEJBALOVÝ TURNAJ V MIXE

Vo finále sa stretol minuloroèný ví�az turnaja - PRÁSK z Podlavíc z družstvom Albert z 
Banskej Bystrice. PRÁSK zví�azil jednoznaène 2:0 na sety a odniesol si tak pohár starostu 
obce Podkonice. 

Koneèné poradie družstiev: 
1. PRÁSK Podlavice
2. Albert Banská Bystrica
3. VK Priechod
4. MIX Podkonice
5. Mašinky Banská Bystrica
    Databanka Banská Bystrica
7. Dobré ráno Banská Bystrica
    VK Slovenská ¼upèa

OBECNÝ  ÚRAD  INFORMUJE

1) UZNESENIE ÈÍSLO 29
    Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH, 
    KONANÉHO DÒA 13. AUGUSTA 2008

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO :

Schválilo:

1. Všeobecné záväzné nariadenie obce èíslo 2/2008 o urèení výšky príspevku na 
èinnos� školy a školského zariadenia v pomere hlasov 4:0:0.

Jozef Jamrich
starosta obce

V Podkoniciach 14.8.2008

ŠPORT

-jk-
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Zameranie školy a stupeò vzdelania 
Základná filozofia školy je poskytnú� žiakom okrem základného vzdelania, ktoré získajú 

hravou formou aj všestranný rozvoj osobnosti, hlavne by sme chceli pokraèova� a klás� 
dôraz na rozvoj telesnej kultúry, zdravej výživy, životného štýlu, vychádza� zo zdravého 
horského prostredia, ktoré sa nám ponúka spolu s jeho možnos�ami využitia. Chceme 
postupova� od spoznávania samého seba, cez spoznávanie najbližšieho okolia, ¾udí, 
spoznáva� bohatstvo kultúry regiónu, jeho zvyky, tradície v Regionálnej výchove. Spätos� 
èloveka s prírodou by sme chceli žiakom sprostredkova� rozšírením vzdelávacej oblasti 
Príroda a spoloènos� zážitkovým vyuèovaním v prírode. 

V zmysle nového školského zákona bolo obecným zastupite¾stvom odsúhlasené 
Všeobecne záväzné nariadenie (ïalej VZN) obce Podkonice èíslo 2/2008 o urèení výšky 
príspevku na èinnos� školy a školského zariadenia. Toto VZN sa schválilo uznesením èíslo 
29 z 13. augusta 2008 s platnos�ou od 1.9.2008.

 Poplatky hradené rodièmi boli shválené nasledovne:

MŠ 197,-Sk 6,54 eur / mes.
ŠKD 98,50 Sk 3,27 eur / mes.
ZŠS - MŠ 34,-Sk 1,13 eur / deò

- ZŠ (6-11 r.) 29,-Sk 0,96 eur / deò
      (11-15 r.) 31,-Sk 1,03 eur / deò

                                        
V školskom roku 2008/09 nebudeme otvára� 1. roèník ZŠ, žiaci 2.  4. roèníka sa budú 
vyuèova� pod¾a uèebných plánov, osnov predchádzajúcich rokov tak, ako aj na iných 
školách.

PERSONÁLNE OBSADENIE

Riadite¾ školy, triedny uèite¾, uèite¾ SJ, M, PV: Mgr. Vladimíra Turèanová
Zástupca RŠ: Alena Turèanová
Uèite¾ Vlastivedy, Prvouky, Prírodovedy, Výtvarnej výchovy, Telesnej výchovy, 
   vychovávate¾ ŠKD: Mgr. Mária Turèanová
Uèite¾ HV, AJ, asistent uèite¾a: Mgr. Zuzana Dobríková
Uèite¾ Náboženskej výchovy: Dôst. p. Pavel Glejdura
Uèite¾ky MŠ: Alena Turèanová, Marta Gregorová
Zariadenie školského stravovania: Jana Šajgalíková - vedúca ZŠS, 

        Mária Homolová
Školníèka - upratovaèka: Mária Flašková

ZÁKLADNÁ  ŠKOLA
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ZÁKLADNÁ  ŠKOLA

Èo ponúkame v školskom roku 2008/09?
- výuèba AJ 2-krát týždenne

REGIONÁLNY KRÚŽOK - p.uè. M.Turèanová streda - od 15.00 h. do 17.00 h.
PRÁCA NA POÈÍTAÈI - p.uè. Z. Dobríková utorok 
ŠPORTOVÝ KRÚŽOK - p.uè V. Turèanová štvrtok - od 14.00 h. do 16.00 h.
TURISTICKÝ KRÚŽOK - p.uè. V.Turèanová soboty, nedele 
BIBLICKÝ KRÚŽOK - p. f. P. Glejdura utorok na fare - od 17.00 h.

a ve¾a zaujímavých školských i mimoškolských podujatí, akcií, o ktorých vás budeme 
priebežne informova� v Podkonickom spravodaji, na plagátoch v obci, prostredníctvom 
obecného rozhlasu.

V rámci programu Otvorených dverí:
- prenájom telocviène
- stravovanie sa v školskej jedálni
- zapísanie sa do ŠKD (aj pre žiakov z inej školy)
- zapísanie sa do záujmového útvaru odovzdaním Vzdelávacích poukazov
- zapísanie sa do výtvarného, taneèného, hudobného odboru ZUŠ Slovenská 
  ¼upèa  vyuèovanie v priestoroch školy
- poèítaèovú miestnos� každý pondelok a štvrtok v èase od 15.00 hod. do 18.30 hod. 
  (zadarmo pri odovzdaní Vzdelávacích poukazov)
- prenájom jedálne a priestorov školy

VZDELÁVACÍ POUKAZ, ktorý si žiak (študent) prevezme zo svojej školy, je možné 
odovzda� ZŠ s MŠ Podkonice do 25. septembra 2008 riadite¾ke školy.

Cvièenie v telocvièni Kalanetika, Taebo, Pilates,... ako po iné roky každý pondelok a 
štvrtok od 18.30 hod. do 20.00 hod. Zaèíname od 15. septembra 2008.

ZBER PAPIERA

Dòa 23. 09. 2008 sa bude kona� zber papiera v obci.

Prosíme Vás, aby ste zviazaný papier vyložili ráno 23. 09. pred bránu domu.
V dopoludòajších hodinách bude papier zvážaný autom obecného úradu.
Ak  Vám to nevyhovuje, môžete papier donies� do 30. septembra 2008 do garáže v 

areály školy.

    Ïakujeme za pomoc. 

Vedenie ZŠ s MŠ
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DEDINA V MINULOSTI A DNES

Je obyèajný všedný deò. ¼udia, ešte niektorí, pracujú na poli a k obedu zaznie zvon. 
Zvony vyzývajú k modlitbe „Anjel Pána,“ kde-tu postojí èlovek a ticho, pre seba, odrieka 
spomínanú modlitbu. Je èas dopria� si oddych, alebo vystrie� na chví¾u ubolený chrbát pri 
namáhavej práci, a èi utrie� spotené èelo. O èo smutnejšie je, keï zaznie z veže „umieráèik“ 
a za ním sa ozve hlas ve¾kého zvona. A hneï celá dedina vie, že náš Pán si z našich radov 
niekoho povolal. Nech je to už ktoko¾vek blízky alebo vzdialený príbuzný, treba v duchu 
poveda�: „Odpoèinutie daj mu Pane.“ Na sklonku dòa znovu zaznie zvon, ale to už zvoláva 
veriacich k liturgii slova, ku sv. omši. Z èias môjho detstva zazneli zvony, keï sa blížila ve¾ká 
búrka, �ažké oblaky sa klonili k zemi. A tu z veže sa rozozvuèali zvony a ¾udia verili, že ich 
hlahol rozoženie mraky a nedôjde k nijakej pohrome. Bývam viac rokov mimo obce a keï sa 
dozviem, že niekto umrel, prídem a zúèastním sa pohrebu. V kostole dôstojne odbavená 
posledná rozlúèka a navyše krátke zamyslenie, keï z chóru zaznie urèitý druh piesne a 
veriaci v refréne odpovedajú: „Keï z nadhviezdnej ríše pozve ma Pán, veï on na kríži umrel 
z lásky k nám.“ Nad touto vetou je hodné zamyslie� sa. Cesta na cintorín, kde zaznie aj 
pieseò „Malá èiastka zeme...“

Zmenila sa doba - zmenili sa ¾udia. Pre niekoho k lepšiemu, ale aj k horšiemu. S 
odstupom rokov vidím, že ¾udia už tak spolu necítia, že si už navzájom nepomáhajú, ako v 
minulosti. Veï na dedine to bolo to, èo im pomáhalo preži�. A bolo to najkrajšie. Ešte kde je 
väèšia rodina, tam je to iné, no keï je èlovek sám, ve¾mi neobstojí, málokto mu pomôže. 
Naši starí rodièia väèšinou ruène, bez techniky, zem obrobili, vykosili každý kút, vyžali 
každú medzu a dnes, keï je techniky viac, než dos�, sú celé lány zeme zarastené burinou. 
Èo chýba dnešným ¾uïom, že nemajú chu�? Že nerástli na poli a teda s ním necítia? Alebo 
im chýba láska k rodnej hrude? Zem, ktorá bola, je a aj bude živite¾kou - nech bude 
akáko¾vek doba! Zem nám dáva istotu na prežitie. 

Mojím skromným želaním je, možno len ako prosba vetra v suchom lístí, aby sa vrátila 
doba, keï naši rodièia a starí rodièia kupovali zeme, žeby zaistili rodinu, bojovali o každú 
piaï zeme. Èo myslíte, vráti sa spä� tá doba?

 Anna Husárová.

VAŠE  PRÍSPEVKY .
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GRATULUJEME
K VÝROCIU

50. rokov

Marcela Jamrichová (è.d. 16)

SPOLOCENSKÁ  KRONIKA

55. rokov

Božena Barlová (è.d. 316)

Ivan Kostúr (58 rokov)
Jozef Oèenáš (66 rokov)ZOMRELÍ SPOLUOBCANIA

65. rokov

Mária Barlová (è.d. 248)

¼udovít Flaška (è.d. 245)
75. rokov

Mária Chabanová (è.d. 177)

85. rokov

Anna Jamrichová (è.d. 201)

70. rokov

Anna Oèenášová (è.d. 269)

František Šípka (è.d. 242)

UZAVRELI MANŽELSTVO
Roman Patráš & Júlia Matisová - 9. augusta 2008

Peter Polóny & Zuzana Zelená - 23. augusta 2008

NARODENÉ DETI Adam Streèok (è.d. 220)

Irenka Rose z Chicaga ïakuje pri príležitosti dožitých 90 rokov života 
rodným Podkonièanom za všetky povzbudivé pozdravy. 

My národ slovenský, 
pamätajúc na politické a kultúrne dedièstvo svojich predkov a na stároèné skúsenosti 

zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnos�, v zmysle cyrilo-metodského duchovného 
dedièstva a historického odkazu Ve¾kej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov 
na sebaurèenie, spoloène s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich 

na území Slovenskej republiky, v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými 
demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatòovanie demokratickej formy vlády, záruk 

slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, teda my obèania 
Slovenskej republiky uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave.

VIETE  ŽE ...,

-vt-

DEÒ ÚSTAVY

Pri príležitosti Dòa Ústavy Slovenskej republiky z 
roku 1992, ktorý oslavujeme 1.septembra si dovo¾ujeme 
da� do pozornosti našich obèanov (a zároveò aj trochu 
nadviaza� na èlánok pani Husárovej) text Preambule 
Ústavy SR, ktorý hovorí o hrdosti nášho národa:

Emília Oèenášová (87 rokov)
Anton Vráb (81 rokov)
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ZÁKLADNÁ  ŠKOLA

Milé deti, žiaci, rodièia, starí rodièia, priatelia školy!

   Na dvere nám klope nový školský rok 2008/09, ktorý so sebou prináša aj nový školský 
zákon s úèinnos�ou od 1. septembra 2008. 

Súèas�ou nového školského zákona je aj Školský vzdelávací program, ktorého 
charakteristiku Vám ponúkam:

CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania)
Cie¾ výchovy a vzdelávania má priamy súvis s poslaním našej školy: všestranne 

rozvíja� die�a, aby bolo š�astné, vzdelané, rozh¾adené a spokojné.
Našim cie¾om je, aby žiaci získali potrebné vedomosti a zruènosti, aby ich vedeli vždy 

správne použi�, aby si rozvíjali k¾úèové spôsobilosti, aby boli komunikatívni, flexibilní, 
tvoriví, vedeli si vyh¾adáva� informácie, vedeli prezentova� svoju prácu. Ïalším cie¾om je 
posilni� úlohu a motiváciu uèite¾ov, ich profesijný a odborný rast, podporova� talenty, 
osobnos� a záujmy každého žiaka, skvalitni� spoluprácu s rodièmi, verejnos�ou a inými 
školami aj v zahranièí, zavies� nové formy a metódy práce. 

Chceme umožni� všetkým žiakom získa� dostatoèné všeobecné vedomosti a zruènosti 
vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých 
zvolených volite¾ných predmetoch. Umožni� rozvoj k¾úèových kompetencií. 

Da� šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal pod¾a svojich schopností a bolo mu 
umožnené zaži� úspech.

Zabezpeèi� podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

Výchovno-vzdelávaciu èinnos� smerova� k príprave žiakov na život, ktorý od nich 
vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslie�, rýchlo a úèinne rieši� problémy.

Pripravi� èloveka rozh¾adeného, vytrvalého, schopného kooperova� a pracova� v tíme, 
schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

Dosiahnu� zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.
Zabezpeèi� kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zrete¾om na možnosti školy, 

so zameraním na komunikatívnos� a s oh¾adom na schopnosti jednotlivých  žiakov.
Formova� u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, 

sociálne cítenie a hodnotové orientácie.
Vychováva� žiakov v duchu humanistických princípov.
V spolupráci s rodièmi žiakov vychova� pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých 

a slobodných ¾udí.
    Ve¾ký dôraz budeme hneï od zaèiatku klás� na vytvorenie dobrého tímu v triede, na 

rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Intenzívne to bude v  prvých týždòoch 
septembra, formou ranných komunít a budeme v tom pokraèova� poèas celého roka. 
Cie¾om bude, aby žiaci získali dobrý uèebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky. 

Napr. ako odbúra� trému, stres, zlé návyky pri uèení, vytvori� dobrú klímu v triede.
  Naším princípom je vies� žiakov k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, nauèi� ich 

tímovo pracova�, komunikova� medzi sebou, vzájomne sa rešpektova� a by� schopní 
celoživotne sa vzdeláva�.

Chceme dosiahnu� to, aby každý žiak zažil úspech. 
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný individuálny 

výchovno-vzdelávací program a sú zabezpeèení asistentom uèite¾a.



Spravodaj  ODKONICKÝP September 2008

FARSKÉ  OZNAMY

ZMENA FARSKÝCH OZNAMOV VYHRADENÁ !

22.9.

23.9.

24.9.

25.9.

26.9.

27.9.

28.9.

18.00 - féria

Za rodièov Pavlendových a deti

26. nede¾a v cezroènom období

22. 9. 2008 - 28. 9. 2008

18.00 - Sv. Pia, kòaza

+ Jozef Bitner

29.9.

30.9.

1.10.

2.10.

3.10.

4.10.

5.10.

18.00 - Sv. Michala, Gabriela a Rafaela

27. nede¾a v cezroènom období

29. 9. 2008 - 5. 10. 2008

18.00 - Sv. Hieronyma, kòaza

18.00 - Sv. Terézie z Lisieux

8.9.

9.9.

10.9.

11.9.

12.9.

13.9.

14.9.

18.00 - féria

18.00 - féria

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA

8. 9. 2008 - 14. 9. 2008

+ Matúš Budaj

18.00 - féria

Poïakovanie za Božiu pomoc (303)

18.00 - féria

15.9.

16.9.

17.9.

18.9.

19.9.

20.9.

21.9.

18.00 - SEDEMBOLESTNÁ P. MÁRIA

+ Mária Turèanová

18.00 - féria

18.00 - féria

Poïakovanie za dožité roky a prosba
o Božiu pomoc (rod. Jamrichová)

25. nede¾a v cezroènom období

15. 9. 2008 - 21. 9. 2008

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

18.00 - féria

18.00 - féria

Na úmysel (vl.)

 + František Bobák a Boris

+ rodièia a dcéra Anna

+ Zuzana, Jozef Barla a deti

Na úmysel (cel.)

18.00 - Sv. Jána Zlatoústeho

+ Ján Jamrich

18.00 - Sv. anjelov strážcov

18.00 - NARODENIE PANNY MÁRIE

+ Anna Flašková

18.00 - féria

+ Anna a Martin Ivaniè

18.00 - féria

+ Matúš Burian

9.00
Za farnos�

18.00 - Sv. Františka Assiského

+ František a rodièia

+ Irena a Július Gajdoš

+ Anton Vráb

18.00 - Sv. Vincenta de Paul, kòaza

18.00 - féria

Na úmysel (vl.)

18.00 - féria

18.00 - Sv. Kornélia, pápeža

+ Ivana a rodièov Randových

+ Viliam Valent (30 výr.)

+ Ján Mojžiš

+ Jozef Oèenáš (30)
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9.00
Za farnos�

9.00
Za farnos�

9.00
Za farnos�
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