
Milí spoluobčania,

Mesiac máj nám každoročne ponúka množstvo sviatočných dní, začínajúc 1. májom - 
sviatkom práce, ktorá je pre každého človeka potrebná pre zabezpečenie životných potrieb  a 
to bez ohľadu na zriadenie v akom žijeme. Možno prichádza čas, keď tej práce bude pomenej a 
preto bude vzácnejšia, takže si ju vážme, ak ju máme a ak nie, snažme sa ju nájsť, veď nám 
zabezpečuje prostriedky na živobytie. Samozrejme prichádzajú aj májové dni, ktoré pred 75. 
rokmi znamenali ukončenie tak tragickej II. svetovej vojny.

začíname mesiac máj, ďalší mesiac, v 
ktorom je a asi aj bude neoddeliteľnou súčasťou 
nášho každodenného života nosenie rúška na 
verejnosti. Napriek pozitívnym číslam, ktoré 
nám každý deň prezentujú epidemiológovia 
spolu s politikmi, musíme byť ostražití a aj 
napriek pribúdajúcim dňom s príjemnou jarnou 
teplotou, musíme naďalej nosiť rúška. Tak teda - 
vydržme to!

O mesiaci máj sa hovorí, že je to lásky čas. Tohoročné majálesy plné zábavy budú síce 
zrušené, ale lásku k blížnemu môžeme rozdávať aj počas epidémie. Takže si nedajme zobrať 
tú radosť ani zábavu, a už vôbec nie lásku v každom jej slovnom význame.

Pre nás všetkých je ale asi najpodstatnejší a najdôstojnejší práve Deň matiek, ktorý 
tradične oslávime druhú májovú nedeľu. Je to deň našich mám a starých mám, teda našich 
najbližších, ktorí nám dali život, ktorí nás vychovali a naučili ako žiť. Za to im všetkým, bez 
rozdielu, právom patrí úprimné "Ďakujeme!" Symbolicky sú práve tieto dni časom, kedy sa už 
uvoľňujú niektoré obmedzenia proti šíreniu koronavírusu, keď je už možné ísť na svätú omšu 
do nášho kostola - na miesto do „svojej“ lavice. Tam môžeme poďakovať Bohu za naše mamy. 
Tí, ktorí z rôznych dôvodov do kostola ešte nemôžu ísť, môžu sa aj naďalej modliť s ostatnými 
počas nedeľnej svätej omše cez internet. Keď to už spomínam, musím z tohto miesta v mene 
svojom, aj v mene mnohých spoluobčanov poďakovať za prenosy svätých omší z nášho 
farského kostola cez veľkonočné obdobie, a to skromnej partii ľudí okolo Jara Kostúra ml., 
ktorá je skrytá za kamerou, organistom Mišovi Kukučkovi a Zuzke Polónyovej, ale samozrejme 
a najmä vdp. Martinovi Pečarkovi a jeho asistentom, bez ktorých by to nešlo. 

Želám vám pohodové prežitie mája.
Ivan Barla, starosta obce

Ročník XVIII. Máj 2020Číslo 5

PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesačník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich občanov. 
Redakčná rada: Mgr. Jana Šípková (-jš-), Mgr. Martin Halaj (-mh-), Mária Čemanová (-mč-), Mgr. Anna Pasiarová (-ap-)

NEPREDAJNÉ                                       Tlač: COPIA Slovakia s.r.o.                          Povolené:OÚ-OPT-2/2003  



2Máj 2020

- zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru,

Ďakujeme všetkým vlastníkom rodinných domov, ktorý si pozametali a zhrnuli piesok, čo 
zostal po zime na uliciach a chodníkoch. Obec zabezpečila pozbieranie piesku a naši hasiči 
zabezpečili umytie ciest. Vyslovujme poďakovanie hasičom za ich tradičnú ochotu pomôcť,  a 
aj všetkým nám, ktorým leží na srdci čistota obce!

Dôrazne vyzývame občanov a hlavne mládež, ktorá má v tomto období viacej času na 
zábavu ako školských povinností, aby upustili od prejazdov po lúkach a poliach. Nakoľko sa 
množia sťažnosti na takého počínanie, žiadame rodičov, aby upozornili svoje ratolesti, možno 
niekedy ešte aj mladistvé. Každá lúka alebo pole niekomu patrí a ten vynakladá nemalú 
námahu na ich zveľadenie. Lúka ani pole nie sú určené na testovania alebo akúkoľvek zábavu 
na motorkách, štvorkolkách alebo autách.  

Starosta obce dôrazne žiada všetkých občanov a návštevníkov obce, aby v záujme 
zníženia požiarovosti a predchádzaniu vzniku požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred 
požiarmi dôsledne dodržiavali nasledovné obmedzenia a zákazy:

ČISTENIE CIEST V OBCI 

 

- zákaz vypaľovania suchej trávy, pálenia pozostatkov porastov kríkov stromov a 
spaľovania akýchkoľvek odpadov.

VÝZVA NA UPUSTENIE OD PREJAZDOV MOTORIEK, ŠTVORKOLIEK A ÁUT PO 
POLIACH A LÚKACH 
 

 

Oznamujeme občanom, že platenie daní z nehnuteľnosti, za psa a poplatku za komunálny 
odpad bude možné na prelome mesiacov máj a jún. Nakoľko obec prechádza na nový účtovný 
systém, žiadame občanov o trpezlivosť pri vybavovaní. Ďakujeme.

Postaranie sa o likvidáciu odpadov je jednou z podstatných služieb, ktoré zabezpečuje 
každá z obcí. Náklady na tieto služby neustále rastú a štátna politika cez zákonom stanovené 
sadzby za uloženie odpadu na skládky, tlačí obce robiť opatrenia na minimalizáciu objemov 
ukladaného odpadu na skládky. Dôležitým krokom pre zníženie nákladov za komunálny odpad 
je bezplatná distribúcia kompostérov do domácností, od ktorých si samosprávy združené v 
mikroregióne Pod Panským dielom veľa sľubujú. Je na každom z nás, aby sme kompostér 
začali využívať a "zelený" BIO odpad z kuchyne likvidovali spolu s odpadom zo záhrady. 
Niektoré domácnosti si kompostér neprevzali, majú stále možnosť tak urobiť, zvlášť,  ak si 
uvedomia, že na tej pomyselnej lodi šetrenia nákladov sme všetci spolu a nie je možné, aby 
jedni ťahali a druhí sa iba viezli. Reálnymi analýzami zloženia vyvážaného komunálneho 
odpadu je preukázané, že viac ako 55 % z obsahu našich "kuka" nádob sa dá zhodnotiť v 
kompostéroch. V našich podmienkach, pri súčasných cenách a objeme 130 ton komunálneho 

 

ZÁKAZ VYPAĽOVANIA TRÁVY A PORASTOV

- zákaz zakladania ohňa v prírode mimo miest a ohnísk na to určených, na 
poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti, alebo na miestach, 
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, 

 

DANE A POPLATKY

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

OBEC INFORMUJE



odpadu za rok, by to bola úspora 6750 eur. Skúsme začať skromnejšie, ak vyseparujeme 
aspoň 25 %, bude to pre tento rok 2020 určite úspech. Pre tých, ktorí zatiaľ nedostali kompostér 
a majú oň záujem alebo by potrebovali informácie a poradiť ako kompostovať, stačí zavolať na 
obecný úrad, zabezpečíme dodanie resp. vysvetlenie.

  Aby všetko nevyzeralo ružovo,  teda dobre,  resp. vzorne, máme neustále problém so 
separáciou odpadov v kontajneroch, ktoré sú voľne dostupné a teda bez dozoru. Je zrejmé, že 
niektorí z nás sa vôbec nezamýšľajú nad tým, čo patrí do jednotlivých druhov kontajnerov. 
Najhoršie je to s BIO odpadom, keď sme po zime nemohli kontajnery vyviesť partnerom, ktorí 
by ho vedeli využiť, pretože boli plné iných druhu odpadov - od plastov, pneumatík, veľkých 
konárov, popola. Môžeme oblepiť plagátmi všetky kontajnery s informáciami, čo do nich 
nepatrí, niektorí z nás to nechápu, resp. nechcú chápať. Pre nich asi platí jediné - a to dostať 
odpad z dvora preč, a je im jedno, kam ho zahodia. Takto nebude možné pokračovať! Budeme 
musieť pristúpiť k režimovým opatreniam, tak ako je to zaužívané pri ELEKTRO odpade, keď 
budú určené hodiny počas týždňa, kedy budú otvorené pod kontrolou kontajnerové státia. 
Jedine tak budeme vedieť skontrolovať, čo sa do kontajnerov vyhadzuje a budeme môcť 
garantovať odberajúcim partnerom zloženie BIO odpadu. 

Zlou skúsenosťou boli veľkokapacitné kontajnery rozmiestnené po obci v závere apríla. 
Akosi nám uniklo, že tam nepatria baterky z áut, pneumatiky, nedemontovaný nábytok (ten by 
mal byť rozbitý na menšie diely). Mnohí občania sa sťažovali, prečo boli niektoré kontajnery na 
iných miestach ako zvyčajne. Odpoveďou je, že sú aj ostatní občania, ktorí chceli mať 
kontajnery pre tentokrát bližšie. Poučenie pre budúcnosť je v tom, že najbližšie budú 
kontajnery rozmiestnené na mieste, kde budú v dosahu kamier, aby bolo možné identifikovať 
osoby vyhadzujúce odpad, ktorý do kontajnerov nepatrí.         

Veľkým problémom je tiež nezáujem o odber textilu, ale aj papiera a najmä kartónov. 
Bohužiaľ, aj za likvidáciu týchto kategórií odpadov budeme musieť začať platiť!

Záverom v tejto časti o odpadoch chcem poďakovať skupine spoluobčanov okolo Ľuboša 
Hošalu a Martina Halaja, ktorým nie je vôbec ľahostajné, ako vyzerá naše okolie. Preto 
neváhali a vyčistili blízke okolie dediny od odpadov pohodených v prírode. Vyzbierali skutočne 
veľkú kopu odpadu! Jedna plastová fľaša možno veľa neznamená, ale keď je ich za plný autový 
prives, tak to už áno. 
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OPRAVA CESTY PODKONICE - PRIECHOD

Ako už bolo oznamované, začali sme v závere apríla s opravou výtlkov na ceste z Podkoníc 
do Priechoda. Celá oprava bola rozdelená na štyri etapy, neplánovane sme stihli urobiť prvé 
dve súčasne, aby sme maximálne hospodárne využili zapožičanú techniku. Doteraz sme 
opravili viac ako 150 m2 výtlkov a spracovali viac ako 16 ton asfaltovej zmesi. Práce 
vykonávame viac-menej vlastnými silami (4 ľudia) s drobnou dodávateľskou podporou, ale za 
výdatnej pomoci partie chlapov z Priechoda, ktorých na základe dobrých vzťahov ale aj 
spolupatričnosti "zapožičal" starosta Priechoda - Stano Chaban. Stanko, ďakujeme a s 
humorom dodávame, že cesta medzi dedinami je len jedna, takže po správnosti by každý mal 
urobiť svoju polovicu bližšiu ku svojej dedine. Preto si nemusel byť tak striktný a ukončiť 
asfaltovanie na hranici katastra, stačilo potiahnuť po dolinku, nehnevali by sme sa! Naša časť 
cesty je bohužiaľ 5-krát dlhšia ako priechodská a aj diery v ceste, ale aj diery v obecnej pokladni 
z minulosti sú a boli omnoho väčšie. Nič nenarobíme, nejako si pomôžeme, aby sa po ceste 
dalo jazdiť bez obchádzania veľkých jám. 

Hneď prvý májový týždeň, ak nám počasie dovolí a nebude pršať, by sme chceli urobiť úsek 
od konca Novej ulice až po Beniač. A ako posledný bude úsek cesty, ktorý je v dezolátnom 
stave pred hranicou katastra. Požiadali sme o podporu aj predsedu VÚC. Veríme, že nám župa 
aspoň trochu pomôže, veď cesta neslúži iba Podkoničanom, ale v prípade problémov na moste 
pri Biotike celému Horehroniu (bohužiaľ na OÚ v BB to nikoho nezaujímalo!!!). Premávka na 
tejto ceste je dosť frekventovaná, o čom sme sa všetci presvedčili i napriek tomu, že bolo 
oznámené uzavretie cesty z dôvodu jej opravy. Niektorým ľuďom je to jedno, hlavne že JA 
prejdem.  Došlo to tak ďaleko, že sme museli cestu prehradiť hasičskou Tatrovkou, ktorá plnila 
aj úlohu zásobárne vody pri rezaní asfaltu a samotnom asfaltovaní a na druhej strane cesty 
zasa traktorom zapožičaným z Priechoda. V pláne investícií pre tento rok máme na túto opravu 
cesty vyčlenených 5000 eur. Dúfame, že budú stačiť. Staráme sa o cestu, ktorá nám síce 
nepatrí, ale nám slúži. A slúži aj ostatným, takže by mohli prispieť aj tí ostatní cez akýkoľvek 
celoštátny dotačný systém. 

Ivan Barla, starosta obce

Máj 2020
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ŠKOLA

1. zaslanie zoskenovaného rodného listu a zoskenovanej žiadosti s podpismi zákonných 
zástupcov dieťaťa na e-mail  školy skola@podkonice.sk  (v prípade prijatia dieťaťa prinesiete 
originál žiadosti pri nástupe do MŠ)

A na záver tá najmilšia správa. Naša malá školská rodinka sa rozrástla o nový prírastok v 
podobe maličkej Maríny Šagátovej. Nášmu školskému dieťatku Marínke a jej maminke 
prajeme veľa zdravia. 

Situácia, ktorou momentálne žijeme všetci, nie je ľahká. Optimisticky sme videli prvé 
týždne, kedy sa nabiehalo na domáce vyučovanie, dúfajúc, že to dlho nepotrvá a vrátime sa 
späť do škôl. Každý zápasí so svojimi povinnosťami, ktorých je oproti bežnému spôsobu života 
enormné množstvo - práca alebo home office, učenie detí, odosielanie úloh učiteľom, domáce 
práce, atď. Dni bežia rýchlo, no čím ďalej tým viac sa zdajú jednotvárnejšie a náročnejšie na 
psychiku nielen dospelých, ale aj detí. Sociálny kontakt chýba deťom, ale aj nám učiteľom, ktorí 
sme na detskú spoločnosť zvyknutí. Nemáme možnosť vzájomne sa nabíjať pozitívnou 
energiou a motiváciou do ďalších dní. Videohovory, cez ktoré sa so žiakmi stretávame síce 
aspoň z časti splnia účel, ale nenahradia to, čo je pre prácu žiakov a učiteľov podstatné. Vidieť 
sa, vypočuť si jeden druhého, reagovať na seba, spoločne sa zasmiať, povzbudiť. 

3. osobne za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení  v utorok 12.5.2020 od 
9:00 do 15:00 hod.  

Škola sa v týchto dňoch trošku dáva do nového šatu. Maľuje sa v priestoroch kuchyne a 
jedálne, taktiež sa robí revízia a dezinfekcia hračiek v MŠ a dorába sa spojovací priestor medzi 
školou a škôlkou, ktorý už doslova „kričal“ po zmene. 

Mgr. Lucia Petríková

Prajeme pevné nervy všetkým rodičom, ktorí doma momentálne učia svoje deti, ďakujeme 
za spoluprácu v neľahkej situácii pre nás všetkých a veríme, že spolu tento rok zvládneme 
najlepšie ako sa len dá. 

V mesiaci apríl prebehol v základnej škole aj zápis 
do prvého ročníka. Bez prítomností detí a rodičov, 
formou elektronických prihlášok. Do školy sú tak 
zapísaní všetci naši štyria predškoláci, štyria 
mušketieri. Želáme im v škole veľa úspechov a veľa 
pekných školských zážitkov. 

V mesiaci máj nás čaká zápis do Materskej školy, ktorý prebehne od 11. mája do 15. mája 
2020. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude prebiehať bez 
osobnej prítomnosti detí. Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu ponúkame rodičom viac 
alternatív doručenia, resp. podávania žiadosti do ZŠ s MŠ:

2. vhodenie žiadosti aj s kópiou rodného listu do poštovej schránky na budove ZŠ s MŠ - v 
obálke, v uvedenom týždni

Deti s rodičmi sa okrem svojich povinností 
zapájajú v rámci aktivít ŠKD aj do online súťaží. Prvá 
online súťaž sa konala pri príležitosti „Dňa Zeme“ 
(28.4.), kedy deti vymýšľali príbehy, básne, vytvárali 
plagáty k tomuto dňu, skladali prírodné obrázky, čistili 
svoje okolie, vysádzali kvety a pod. 

APRÍL V ŠKOLE

Máj 2020
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FARSKÉ OKIENKO

Martin Pečarka, správca farnosti Podkonice

Milí priatelia, som rád, že sa vám môžem znova prihovoriť. Nie je to tak dávno, keď som sa 
prvý krát prihováral a hľadal pre nás slová útechy, potešenia, povzbudenia. Sám som zbieral 
informácie od známych, farskej rady, starostu, lekárov, a hľadal, akým spôsobom sa mám 
postaviť k nadchádzajúcej hrozbe, ktorej som chcel spolu s vami čeliť. Vyzýval som vás k 
intenzívnejšej modlitbe, duchovnému zamysleniu, stretnutiu s Bohom osobne a aj cez nedeľné 
kázne. Prežili sme Veľkú Noc, kde sme s Kristom kráčali tmavou dolinou až po vzkriesenie, cez 
Božie milosrdenstvo plné slávy. Mohli sme prinášať obety za naše rodiny, farnosti a aj celý svet. 
Choroba, ktorá sa dotkla každého kúsku zeme, sa dotkla i našich sŕdc. 

Prišiel teraz čas, a Otec nás volá, aby sme nasledovali svetlo života, ktoré nám poslal. Drahí 
bratia a sestry. Chrámy sa otvárajú a pozývajú nás k živej, autentickej viere. Vstúpme dnu, ale 
iní, obmytí, poznačení skúsenosťou, lebo nikto nám nevezme, čo zasial Boh a Panna Mária 
pokropila svojimi slzami.

Teším sa na stretnutie s vami. 

Preto milí priatelia, pozývam vás k hlbšiemu zamysleniu. K reflexii nad tým, čo sme mohli 
prežiť. Toto obdobie nám prinieslo určite veľké zmeny. Zasiahlo možno aj naše ubolené ego, 
pobúrilo nás i nahnevalo, prinieslo strach, ale určite aj veľa krásnych, príjemných chvíľ, keď 
sme v rodinách, v práci, v bežnom živote našli niečo, čo sme nevedeli, že máme. 

BOŽIE SLOVO SA ŠÍRILO A ROZMÁHALO ...

Božie slovo sa šírilo a rozmáhalo. Takto sa nám prihovárajú apoštoli v Skutkoch apoštolov, 
12 verš 24. Slovo, ktoré je zasiate nikdy nezahynie. Toto nám sľúbil Kristus. A našou úlohou je 
správať sa disciplinovane a prijať jeho Slovo. Svet teraz stíchol a my sme mali tú možnosť to 
zažiť. V tomto čase a v tichosti prijímať jeho slovo do srdca. Skúsme sa obzrieť a vidieť náš 
prežitý okamih s Ním, s rodinou, blízkymi. Spomenúť si na všetko dobro, ktoré sme vykonali, a 
neduhy, ktoré nás tiež postretli. Máme skúsenosť, ktorú si treba uchovať v pamäti. Boh nám 
daroval čas, aby sa Jeho slovo šírilo a rozmáhalo. 

Máj 2020

Zaradoval som sa, keď mi povedali:
„Pôjdeme do domu Pánovho.“

(Žalm 122)
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- nedeľné sv. omše, počnúc nedeľou 10. mája, budú slávené tri  v nasledovných 

časoch: 7:30 hod. (odporúčaná pre seniorov nad 65 rokov); 9:00 hod. a 11:00 hod. 

(berúc do úvahy, že na jednej sv. omši bude len cca 80 miest na sedenie)

- prosíme o rešpektovanie horeuvedených nariadení, pričom veríme, že takýto 

stav  nebude trvať dlho. Dobrovoľníci na podávanie dezinfekcie rúk pred sv. 

omšami alebo dezinfikovanie lavíc po každej sv. omši sú vítaní!

- členovia jednej domácnosti môžu sedieť v lavici viacerí, t.j. viac ako traja

Od stredy 6. mája 2020 je tak opäť verejnosti prístupné každodenné slávenie sv. omší v 
kostoloch. Veriaci bez rozdielu veku sa teda budú môcť zúčastniť bohoslužieb za 
dodržiavania týchto protiepidemických opatrení:

- vstup do kostola len s rúškom na tvári

- pred vstupom do kostola je nutné dezinfikovať si ruky prostriedkom, ktorý 

zabezpečí farnosť

- pri dodržaní stanovených opatrení je v našom kostole označených cca 50 miest na 

sedenie v dolnej časti kostola a cca 30 miest na chóre t.j. celkom 80 miest na 

sedenie na jednej sv. omši

Na základe vyhlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 4. mája 2020 Slovenská 
republika pristupuje vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu v krajine k ďalšiemu 
uvoľňovaniu činnosti prevádzok. 

- dovolené je sadnúť si len do každej druhej lavice s dvojmetrovými rozstupmi (max. 

3 osoby v lavici), pričom tieto miesta sú špeciálne označené nápisom "MIESTO 

NA SEDENIE". Nie je dovolené sadať si mimo označené miesto

- pri státí v kostole alebo v jeho okolí treba tiež dodržať 2 metrový odstup

- obetné dary sa nosiť nebudú

- sväté prijímanie sa bude podávať do rúk

- ľudové pobožnosti  modlitba sv. ruženca pred sv. omšami a nedeľné popoludňajšie 

pobožnosti sa zatiaľ v kostole konať nebudú

- znak pokoja sa odovzdáva len úklonom hlavy, bez podávania rúk

USMERNENIA K SLÁVENIU SV. OMŠÍ V NAŠOM KOSTOLE

- služba upratovania kostola bude pokračovať počnúc sobotou 16. mája skupinou 

č. 9 a služba lektorov bude v nedeľu pokračovať podľa platného rozpisu podľa 

dátumu 

Viac informácií či prípadných vysvetlení podá pán farár na sv. omšiach.

Biskupi prosia kňazov a všetkých veriacich, aby opatrenia zodpovedne zaviedli do praxe. 
Zdôrazňujú, že dišpenz od povinnej účasti na omšiach v nedeľu a sviatky naďalej platí. 
Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom médií. Preto aj naša farnosť 
bude v prípade vášho záujmu vysielať nedeľnú sv. omšu o 9:00 hod. cez internet pre 
všetkých, ktorí sa slávenia liturgie v kostole nemôžu zúčastniť. 

Máj 2020
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DEŇ ZEME V PODKONICIACH

Počasie uplynulých dní nás dennodenne lákalo do 
prírody vykonávať rôzne činnosti, každému podľa chuti. 
Nepatril som medzi výnimky, takmer vždy po pracovnej 
dobe na home office sme sa spoločne s mojou sestrou 
vybrali na väčšiu alebo menšiu prechádzku po našom 
chotári. Boli sme svedkami toho, ako sa príroda po slabej 
zime rýchlo prebudila a s ňou sa opäť odkryla všetka tá 
špina, ktorú sme nevideli, alebo skôr nechceli vidieť. Je 
zrejmé, kam mierim. Nebolo dňa, kedy by som si nevšimol 
voľne pohodený odpad kdekoľvek. Patrím medzi tých ľudí, 
ktorí dostali do vienka väčší súcit so životným prostredím, v ktorom žijeme. Často sa snažím 
vcítiť do mentálneho sveta tých našich spoluobčanov, ktorí tento neporiadok tvoria. Ich 
inteligencia asi nevyspela natoľko, aby pochopili, na čo je odpadkový kôš a čo tam patrí. 
Škoda, trpíme za nich všetci.

Čo budeme nariekať - niekto to tam jednoducho vyhodí a prečo by sme to my nezodvihli? 
No to predsa nie je naša starosť, to má robiť niekto iný, koho za to platia... Omyl! Je to starosť 
nás všetkých a do jedného! Voľne pohodený odpad sa na mieste, kam nepatrí, bude rozkladať 
desiatky až stovky rokov. Máme len jedno životné prostredie, o ktoré sa musíme starať a nie je 
jednorázovým spotrebným tovarom. Akýmkoľvek odpadom a znečistením - bez ohľadu na to, 
či je pevného, kvapalného alebo plynného skupenstva si životné prostredie nenávratne ničíme. 
Akosi zabúdame, že popri koronakríze tu vďaka nám stále silnie klimatická kríza a je priam 
neprehliadnuteľná  aj v Podkoniciach celý apríl takmer vôbec nepršalo. Normálne? Bude 
horšie! Ak sa nezmeníme.
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dátum

25. 4. 2020

30. 4. 2020

28. - 29. 4. 2020

3.5.2020

1.5.2020

lokalita / cesta

Podkonice - Slov. Ľupča

Podkonice - Priechod

Moštenica, Za Močilá, Breziny

ponad starý cintorín a bytovky

Podkonice - Baláže (po Veľkú vodu)

množstvo odpadu

4 vrecia + 1 plná krabica

1 vrece

zatiaľ cca 15 vriec

zatiaľ 4 vrecia

zatiaľ cca 10 vriec

Ak sa nemýlim, od roku 2009 mládež s iniciatívou od Martina Buriana každú jar zbierali 
odpadky popri cestách smerujúcich do Podkoníc. Tento rok sme sa rozhodli s ich „posvätením“ 
prevziať štafetu, za čo som im vďačný. Takýto užitočný typ činnosti by nemal byť viazaný na 
ľudí, ich množstvo a ani na spôsob jej vykonania. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme sa 
rozhodli práve ten spôsob jemne upraviť. Zber sme rozložili do niekoľkých dní a zbierali sme 
individuálne v malých skupinkách. Doposiaľ je bilancia takáto:

Martin Halaj

Ako sa môžete v spravodaji tiež dočitať, v približne rovnakom čase zbierali odpad po našom 
okolí aj školáci. Ani sme nevedeli, že je nás „zberateľov“ tak veľa - klobúk dole! Všetkým 
zúčastneným patrí obrovská vďaka, za ich ochotu a venovaný čas. Ďakujeme aj obecnému 
úradu a pánovi starostovi za poskytnuté vrecia a spoluprácu. Kiež by sme nemuseli zbierať 
vôbec nič. A podobná činnosť by sa nemala diať len raz v roku, ale stále počas celého roka. 
Pozývam k tomu nás všetkých! Vyzbierajme odpad, ktorý môžeme a vládzeme z miest, kam 
nepatrí a vyčistime si naše okolie. Zapojte sa a nevyhovárajte sa na druhých! Stačí tak málo - 
zobrať sáčok, vrece alebo tašku a nasadiť rukavice. My budeme podľa možností pokračovať aj 
počas mája, o našich „úlovkoch“ vás prípadne informujeme aj v ďalšom čísle. Veď čisté 
prostredie vôkol nás nepoteší len naše oči, ale predovšetkým sa nám mlčky poďakuje všetko 
živé v prírode.

Školáci čistia okolie



VAŠE PRÍSPEVKY

Matúško a Peťko Polónyovci, šikovní 
skokani, sa doobeda venujú škole a každé 
poobedie majú tréning doma, na dvore. „Určite im 
však kontakt s mostíkom a pocit letu veľmi 
chýbajú, a už sa nevedia dočkať, kedy im zavolá 
tréner a oznámi, že idú skákať,“ prezradila ich 
maminka Zuzka. Teší sa, že chlapci začali tak 
nadšene čítať knihy, že im musela objednať ďalšie 
a dodáva, že: „Ani raz, ako začala karanténa, 
nezobrali do ruky počítačové hry a hry na mobile, 
radšej sa hrajú von, s našim psíkom Lolou.“

Paulína Barlová

V Podkoniciach máme okrem rekreačných nadšencov pre šport, aj tých aktívne 
športujúcich. Timka Barlová, ktorá sa od detstva venuje tenisu, si dokázala poradiť aj sama. 
„Keďže donedávna boli tenisové kurty zavreté, trénovať som musela individuálne sama. 
Zaimprovizovala som a ťukala si von o stenu,“ hovorí. Vytvorila si vlastný tréningový plán, ktorý 
poctivo dodržuje. Okrem toho sa učí samostatnosti pri školských povinnostiach a objavila aj 
čaro spoločne stráveného času s rodinou. „Utužujú sa aj „pracovné“ návyky ako upratovanie, 
nákupy a varenie už mi tiež nie je cudzie,“ dodáva. 

Najčastejšou aktivitou sa v týchto dňoch stal šport, na ktorý v bežnom živote nezostával 
čas. „Skôr či neskôr som pochopila, že čím rýchlejšie sa adaptujem na dané okolnosti, tým 
ľahšie to zvládnem. Moje riešenia spočívali v slovíčku pohyb. Pohyb je to, načo sa môžem pri 
zaspávaní tešiť. Je to posila môjho tela aj duše. Stal sa neoddeliteľnou súčasťou mojich rán,“ 
zdôveruje sa vysokoškoláčka Niki Slobodníková. 

NUDU A SMÚTOK NECHÁVAJÚ SEDIEŤ V KÚTE

Futbalista Adam Kostúr ako sám vraví, konečne začal chodiť na prechádzky do prírody a 
okrem toho, ako správny športovec beháva a bicykluje. „Inokedy som na tieto aktivity nemal 
čas ani energiu, popri všetkých tých tréningoch,“ pravdivo odôvodňuje.

K večným knihomoľom patrí Tánička Barlová, ktorá v týchto dňoch číta ešte viac a má viac 
času na jej obľúbené filmy a seriály. „Začala som si viesť bullet journal (systém, ktorý umožňuje 
zaznamenávať minulé či budúce aktivity, plánovač, pozn.red.), kde si zapisujem, čo sa mi ako 
páčilo, alebo napríklad, akú knihu chcem prečítať,“ vysvetľuje Tánička. Jej kreatívnu dušu teší 
tým, že začala stavať puzzle a snaží sa zlepšiť v kreslení. 

Nielen mladí ľudia v týchto dňoch pečú domáci kváskový chlebík a tešia sa, keď ich blízkym 
chutí. Alebo sa starajú o svoju záhradku a pozorujú, ako sa z malého semienka pomaly tvoria 
lístky. Čítajú knihy, učia sa novým veciam. Učia sa vážiť si každodenné maličkosti. Užívajú si 
teplé jarné lúče, vnímajú, aký vzácny je čas strávený s rodinou, možno viac než inokedy pred 
tým. Po okolí sa zrazu neozýva hluk a zmätok, len štebot vtáčikov, ticho a pokoj. A hoci sme 
museli zaplatiť nemalú sumu, možno práve preto, že my všetci potrebujeme trochu viac ticha a 
pokoja.

Z každej strany sa na nás dennodenne valí mnoho negatívnych správ zo všetkých oblastí 
života. Koronavírus priniesol veľa starostí, no taktiež nám priniesol niečo, čo väčšina z nás 
potrebovala. Viac času pre seba a pre rodinu, čas na oddych, na usporiadanie si myšlienok a 
priorít. Výnimkou nie sú ani mladí ľudia, ktorým sa v týchto dňoch nielen podarilo oprášiť staré 
záujmy, ale takisto si našli aj nové aktivity. 

10Máj 2020
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4. Naša budúcnosť

Fotografie môžete posielať na email michal@geoparkbb.sk, prípadne sa môžete 
informovať na telefónnom čísle 0905 794 274. Termín na zaslanie fotografie je do 5. júna 2020. 

Michal Vráb

5. Naše „naj“

Tento rok sa koná jubilejný 10. ročník. Vlani sa zapojila aj pani Jana Šípková z Podkoníc a 
podarilo sa jej vyhrať 3. miesto. Cenu si prevzala na výstave Agrokomplex v Nitre z rúk 
vtedajšej ministerky pôdohospodárstva.

7. Naše kroje

NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA Z ÚZEMIA MAS 2020

Občianske združenie Banskobystrický geomontánny park vás pozýva do zapojenia sa do 
súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS". Cieľom súťaže je odprezentovať krásy nášho 
regiónu na témy:

1. Naša príroda
2. Naši ľudia
3. Naše tradície

6. Život v našej MAS

Ďakujeme, že nám pomáhate prezentováť krásy nášho regiónu. Hlavne v tomto čase 
koronakrízy, kedy si väčšina z nás uvedomuje, aký dôležitý je cestovný ruch na Slovensku.  

Tešíme sa na vaše unikátne zábery.



SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti

50 rokov
Marcel Koctúr (č.d. 90)

Dana Majerová (č.d. 268) 

HISTORICKÉ OKIENKO

Anna Dobríková (č.d. 64)

Libuša Flašková (č.d. 245)

Želmíra Hlinková (č.d. 307)

70 rokov

85 rokov
Emília Patrášová (č.d. 105)

Božena Flašková (č.d. 92)

Opustili nás

Štefan Vjatrák (č.d. 155) - 31 rokov
Mária Bodzíková (č.d. 261) - 60 rokov

65 rokov
Ivan Valent (č.d. 42)

80 rokov
Marta Šípková (č.d. 76)

Fotky k článku Družstevné Podkonice, uverejnené v Svatovojtešskom kalendári

55 rokov
Igor Stehlo (č.d. 376)

Narodili sa

Matúš Malček (č.d. 94)
Teodor Ján Čierny (č.d. 213)
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Prítomní poslanci: 6 -  Mgr. Juraj Barla, Patrik Hlinka a Ing. Jaroslav Kostúr (prítomní osobne),

 

UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 20. apríla 2020

   Ing. Ľuboš Hošala, Mgr. Jana Šípková a Ing. Michal Vráb
   (prítomní cez videokonferenciu)

Rokovania sa zúčastnilo 6 poslancov (uvedení sú vyššie). Pri každom uznesení nájdete 
hlasovanie poslancov a v prípade, že všetci prítomní hlasovali ZA prijatie návrhu, je pomer 
hlasov zapísaný ako 6:0:0 (ZA : PROTI : ZDRŽAL SA). Ak poslanci hlasovali rozdielne, je toto 
hlasovanie zapísané menovite pod konkrétnym uznesením.

Uznesenie č. 251/2020          6:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje program obecného 
zastupiteľstva obce Podkonice na 20.04.2020. 

ZA:  6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková, M. Vráb
PROTI: 0
Zdržal sa:  0

Uznesenie č. 252/2020             6:0:0  
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Juraj Barla, Patrik Hlinka
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Jaroslav Kostúr a člen: Juraj Barla
III. určuje za zapisovateľa zápisnice: Jana Valentová a uznesení: Jaroslav Kostúr 

Uznesenie č. 253/2020            6:0:0 
OZ Podkonice schvaľuje výšku finančných prostriedkov na opatrenia a nákupy v súvislosti 
s ochorením COVID - 19, ktorá bude predmetom nasledovného rozpočtového opatrenia.

Uznesenie č. 254/2020  

Uznesenie č. 255/2020
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich OZ.

OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o finančnom stave obce ku dňu 14.4.2020.

Uznesenie č. 257/2020

OZ Podkonice berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly stavu a 
vymáhania pohľadávok v obci.

Uznesenie č. 256/2020          6:0:0

Uznesenie č. 258/2020

OZ Podkonice berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly plnenia 
nájomnej zmluvy č. OÚ/PPS/2010 za rok 2018.

OZ Podkonice schvaľuje VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky.

OZ Podkonice berie na vedomie základný plat starostu obce Podkonice vo výške 1999,- 
Uznesenie č. 259/2020

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
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Uznesenie č. 261/2020              5:1:0

Zdržal sa:  0

Zdržal sa:  0

Uznesenie č. 262/2020          6:0:0

OZ Podkonice schvaľuje prenájom bytu na základnej škole v Podkoniciach za podmienok 
uverejnených v prerokovanom návrhu zmlúvy.

OZ Podkonice schvaľuje ďalší postup jednania so spoločnosťou Odysea, obec trvá na 
reklamácii.

Uznesenie č. 265/2020          5:0:1

Uznesenie č. 263/2020          6:0:0

vo výške 750 EUR.

ZA:  5 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková, Michal Vráb

OZ Podkonice schvaľuje opravu cesty Podkonice - Priechod s vlastnými pracovníkmi OÚ s 
predpokladaným nákladom 5000 EUR.

EUR. Tento je určený podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy v 
hospodárstve SR vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a 
násobku podľa § 4 ods. 1 tohto zákona.

OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o členstve obce Podkonice v združeniach obcí 
a schvaľuje finančné krytie rozpočtu obce a pokračovanie členstva v združeniach obcí 
ZMOS, R-ZMOS, MR Pod Panským dielom, BBGMP, OOCR BB.

PROTI: 1 - Juraj Barla

Uznesenie č. 264/2020          5:1:0

OZ Podkonice schvaľuje zapojenie sa do výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP "Wifi pre obec 
Podkonice" a odsúhlasuje výšku finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu 

Uznesenie č. 260/2020          6:0:0

OZ Podkonice schvaľuje preplatenie prerábok p. Slobodníkovi v byte na základnej škole vo 
výške 900 €, s tým, že po finačnej kompenzácii s predčasným ukončením podnájmu doplatí 
obci 140 €.

ZA:  5 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková, Michal Vráb
PROTI: 1 - Juraj Barla

ZA:  5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jana Šípková, Michal Vráb

Zdržal sa:  1 - Jaroslav Kostúr

OZ Podkonice schvaľuje prenájom garsónky na základnej škole v Podkoniciach za 
podmienok uverejnených v prerokovanom návrhu zmluvy.

Uznesenie č. 266/2020          6:0:0

Uznesenie č. 267/2020          6:0:0

v Podkoniciach.

PROTI: 0

OZ Podkonice schvaľuje dohodu o rekonštrukcii garsónky na základnej škole. 

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA

OZ Podkonice berie na vedomie nedokončený stav inventúry obecného majetku a ukladá 
poslancom OZ neodkladne po ukončení karanténnych opatrení vykonať súpis majetku 
obce v objektoch podľa rozdelenia uznesením OZ č. 218/2019.

Uznesenie č. 269/2020          6:0:0

Uznesenie č. 271/2020          5:0:1
OZ Podkonice schvaľuje zámer na spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu 
hasične na parcelách KN-C 421 a 437.

Uznesenie č. 268/2020              

OZ Podkonice schvaľuje spracovanie Doplnku č. 2 k územnému plánu obce podľa 
predloženého zadania.

ZA:  5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Michal Vráb

OZ Podkonice schvaľuje zámer na spracovanie znaleckého posudku pre účely vykúpenia 
pozemkov pod ihriskom Brodok a chatami na Plešeiach.

PROTI: 0

Uznesenie č. 270/2020          6:0:0

ZA:  1 - Michal Vráb

Uznesenie č. 272/2020 - NESCHVÁLENÉ pre nízky počet hlasov "ZA"  1:4:1
OZ Podkonice schvaľuje prestrešenie tržnice za 5.000 € dotácia + 4.290 € z vlastných zdrojov 
obce.

PROTI: 4 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr

Zdržal sa:  1 - Jana Šípková

Uznesenie č. 273/2020 - NESCHVÁLENÉ pre nízky počet hlasov "ZA"  3:3:0

ZA:  5 - Juraj Barla, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková, Michal Vráb

Zdržal sa:  1 - Jana Šípková

ZA:  3 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Jaroslav Kostúr

Zdržal sa:  0 

OZ Podkonice berie na vedomie vyúčtovanie nájmu lesa za rok 2019 a schvaľuje 
vykonanie kontroly a inventarizáciu obecnej hory po ukončení nájmu k 31.12.2019.

PROTI: 3 - Ľuboš Hošala, Jana Šípková, Michal Vráb

PROTI: 0 

OZ Podkonice schvaľuje zámer na spracovanie dokumentácie na úpravu námestia obce, 
parku pri OÚ a priestoru Kašiarky.

Zdržal sa:  1 - Patrik Hlinka

Uznesenie č. 274/2020          5:0:1

Všetky uznesenia (251 - 274) podpísal:

JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce

15 Máj 2020
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FARSKÉ OZNAMY 11.5. - 7.6.2020

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

18.5.

20.5.

19.5.

21.5.

23.5.

22.5.

24.5.

18.00 - féria

Svätého Filipa Neriho, kňaza

18.00 - féria

7.30 - féria

18.00 - féria

7.30 - féria

Zoslanie Ducha Svätého

+ Ivan Patráš a rodičia Veronika a Viliam
 

 

Sv. omša nebude

a pomoc Božiu do ďalších rokov života
 Poďakovanie za 85 rokov života

 

Na úmysel

 

Na úmysel

+ Valéria
 

18.00 - féria

féria

18.00 - féria

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

18.00 - Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky

7.30 - féria

7. veľkonočná nedeľa

 

+ Ondrej a Oľga Ulbrikoví

Sv. omša nebude
 

 

Na úmysel

18.00 - Za farnosť
7.30 - Na úmysel

+ Ján Kostúr, rodičia
 

Na istý úmysel
 

1.6.

2.6.

3.6.

5.6.

4.6.

7.6.

6.6.

18.00 - féria

féria

18.00 - féria

7.30 - féria

18.00 - Svätého Mateja, apoštola

7.30 - Sv. Jána Nepomuckého, mučeníka

6. veľkonočná nedeľa

 

+ Emília Gregorčoková

 

Sv. omša nebude

 

+ rodičia Martin a Anna Ivanič

+ Mária a Matúš Burian
 

 

+ Mária Patrášová

 

BP pre rodinu Barlovú

7.30
Nad 65 rokov

18.00 - Preblahoslavenej Panny Márie

féria

18.00 - Svätých Karola Lwangu a spol. 

7.30 - Nášho Pána Ježiša Krista

18.00 - Svätého Bonifáca, biskupa

7.30 - féria

Najsvätejšej Trojice

 

+ Ľubomír Očenáš, BP pre rodinu

Sv. omša nebude
 

Za mladé rodiny
 

+ Peter Barla

+ Emília Mojžišová (10 r.)
 

 

+ st. rodičia Anna a Ján Turčan

12.5.

11.5.

14.5.

16.5.

13.5.

15.5.

17.5.

26.5.

27.5.

29.5.

28.5.

30.5.

25.5.

31.5.

Martin Pečarka, správca farnosti
tel.: 0908 256 527

9.00
Za farnosť Na úmysel

11.00 7.30
Nad 65 rokov Za farnosť

9.00
Na úmysel

11.00

7.30
Nad 65 rokov

9.00
Za farnosť Na úmysel

11.00 7.30
Nad 65 rokov Za farnosť

9.00 11.00
Na úmysel


