PRIECHODSKÝ SPRAVODAJ
Ročník: XVIII.

Číslo: 1-3

Január/marec 2018

bulletin@priechod.sk

Vydáva: Obec Priechod, Priechod 157, 976 11 Selce, www.priechod.sk

OBECNÉ OZNAMY
Zverejňovanie osobných údajov
Na úvodnej strane Priechodského spravodaja sme
pravidelne uverejňovali informácie o oslávencoch a o
narodení a úmrtí našich občanov.
Dňom 25. mája 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a s tým súvisiaci zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Obe spolusúvisiace právne normy, výrazne regulujú
získavanie, poskytovanie a odstraňovanie osobných
údajov fyzických osôb.
Z tohto dôvodu je zverejňovanie údajov o narodení,
jubileu či úmrtí občanov našej obce značne komplikované a bolo by možné len po výslovnom súhlase dotknutej osoby či zákonného zástupcu.
Na základe týchto skutočností sme upustili od zverejňovania údajov z matriky.
Upozornenie na jarné vypaľovanie trávy
V súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred
požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, Vás chcem upozorniť na dodržiavania povinností vyplývajúcich z § 8
písm. a), b), c) a § 14 ods. l písm. n) a ods. 2 zákona NR
SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov, kde práve tento zákon upravuje
povinnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb o povinnosť „zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní“
a to najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom období.
Predmetný zákon zakazuje:
1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach,
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
4. Vykonávať činnosti na ktorých výkon nemá
osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť,
ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie.

5. Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať
bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužit' linku
tiesňového volania.
6. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup
k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom
rozvodných zariadení najmä elektrickej energie,
plynu alebo vody.
Porušenie tohto zakazuje možné podľa § 61 zákona
NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov postihnúť pokutou pre fyzické
osoby vo výške 331 € a pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov podľa § 59 zákona
č. 314/2001 Z.z. vo výške 16 596 €, podľa §
62 citovaného zákona je možné uložiť blokovú pokutu
za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej
osobe do 100 €. Vzhľadom na uvedené, Vás žiadam
o rešpektovanie zákazu vypaľovania suchej trávy pri
práci v záhradách a v prírodnom prostredí.
Zároveň upozorňujem na povinnosť poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri zdolávaní požiarov podľa § 46 a §
47 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov
je veľmi intenzívne a ich likvidácia je často krát vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá na čas
a náročná na sily a prostriedky. Žiadam preto všetkých
spoluobčanov, aby svojim ľahkovážnym správaním nevytvárali predpoklady pre vznik lesných požiarov.
Mgr. Stanislav Chaban
starosta obce Priechod

JARNÉ UPRATOVANIE
Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu
V rámci jarného upratovania domácností sa
v našej obci v dňoch 16.
a 17. apríla 2018 uskutoční zber elektroodpadu
a nebezpečného odpadu.
Jedná sa o odpad, ktorý sa
vyznačuje nebezpečnými
vlastnosťami, toxicitou,
dráždivosťou, horľavosťou a môže byť nebezpečný
pre zdravie obyvateľov a životné prostredie.
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Patrí sem:
 Elektroodpad (drobné ručné náradie,
elektrospotrebiče, vyradené elektronické
zariadenia ...)
 Žiarivky, batérie a akumulátory
 Farby, tlačiarenské farby, tonery, lepidlá
 Obaly znečistené
nebezpečnými
látkami (obaly
z farieb, olejov,
riedidla...)
 Oleje (syntetické,
motorové...)
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Žiadame občanov, aby si odpad v termíne zberu
vyložili pred svoje rodinné domy.
Zber veľkoobjemného odpadu
Dňa 23. apríla 2018
budú v obci na obvyklých
zberných miestach umiestnené kontajnery na veľkoobjemný odpad. Kontajnery budú pristavené
v dvoch cykloch až do 27.
apríla 2018.

AKTIVITY ZŠ A MŠ
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKÔLKY
Milí rodičia, zapíšte svoje dieťa do takej školy, kde
bude spokojné a šťastné –,,školy plnej detí, ktoré
objavujú a poznávajú svet…”
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou
v Priechode oznamuje rodičom, že zápis detí do
materskej školy na nový školský rok 2018/2019 sa
bude konať v termíne od 2. do 4. mája 2018

v materskej škole počas celodennej prevádzky od
6:30 do 16:30 hod.
Bližšie informácie o zápise do materskej školy,
prevádzke a aktivitách MŠ sú k nahliadnutiu na
stránke školy https://zspriechod.edupage.org Na
stránke nájdete aj žiadosť o prijatie dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie.
Marta Kmeťová, zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ

ČO SME ROBILI V NAŠEJ ŠKOLE A ŠKÔLKE...
Naše aktivity v januári, februári a marci.
Čistá voda
V stredu sme sa dobre mali,
na čašníkov sme sa hrali.
Chceme všetci zdravší byť,
preto poďme vodu piť.
Nielen stále nosiť v taške,
Jupíkov a fľašky sladké.
Pozor riadny treba dať,
čo do pohára chceš si liať!
Veď naj je vždy voda čistá –
to je veru pravda istá .
Touto básňou sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu ČISTÁ VODA - správna voľba, ktorý
prebiehal na slovenských základných školách v rámci
mesiaca január 2018.
Cieľom projektu bolo zvýšiť informovanosť ľudí o
kvalite pitnej vode na Slovensku a o jej priaznivých
účinkoch na zdravie človeka. Vďaka tejto aktivite sa
pitná voda dostala aj k tým deťom, ktoré by si ju
dobrovoľne nevybrali, pretože veľa ľudí dáva
prednosť ochuteným sladeným vodám.

LaBák
Naši malí i veľkí školáci sa v rámci troch úloh zahrali na vedcov, výskumníkov, vynálezcov... Vymysleli
pre našu školu logo, pod ktorým budú riešiť rôzne
úlohy počas piatich súťažných kôl.
LOGO
Sadli sme si všetci k stolu,
vymysleli logo spolu.
Z Priechoda sú naše deti,
preto nám „P“ v logu svieti.
Keď ho však o trošku otočíš,
schované auto v ňom objavíš.
Kruhová cesta okolo neho točí sa,
veď máme radi všetko, čo má kolesá.
Recyklohry
Naďalej súťažíme, zbierame a triedime elektrozariadenia a použité batérie. Za vianočné prianie s enviromentálnou tematikou sa naša škola umiestnila
medzi piatimi najlepšími školami. Výsledky ďalších
prác „Pochváľte sa Recyklohrami“ budú zverejnené
až koncom mesiaca.
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Okrem uvedených aktivít sme ešte stihli
- karneval,
- lyžiarsky výcvik,
- prijať žiačky 1. ročníka do Cechu školáckeho,
- pripomenúť si vypálenie našej obce,
- korčuliarsky výcvik,
- absolvovať tvorivé dielne s veľkonočnou
tematikou,
- súťaž v prednese poézie a prózy.

ŠPORTOVÉ OZNAMY
ROZPIS ZÁPASOV PRIECHODSKÝCH MUŽSTIEV
A MUŽSTVO
8.4. Ned 15:30
15.4. Ned 15:30
22.4. Ned 16:00
29.4. Ned 16:00
1.5. Ut 17:00
6.5. Ned 16:30
8.5. Ut 17:30
13.5. Ned 16:30
20.5. Ned 17:00
27.5. Ned 17:00
3.6. Ned 17:00
10.6. Ned 17:00
17.6. Ned 17:30
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Čo nás ešte čaká ?
- zápis detí do 1. ročníka,
- McDonald Cup.
Tešíme sa na nových žiakov, ktorí v školskom
roku 2018/2019 prídu do našej školy ako prváci.
Zápis bude v stredu 4. apríla o 15:00 hod. v
budove Základnej školy s materskou školou a
bude spoločný pre všetkých predškolákov.

ŠK Selce, FK Podkonice a my) v termínoch 28.4.,
12.5., 26.5., 9.6.
Každý turnaj sa odohrá vo formáte každý s každým.
Futbal v okolitých obciach

Jakub – Priechod
Priechod – Štiavnické Bane
Lovča – Priechod
Priechod – Ladomerská Vieska
Selce – Priechod
Hrochoť – Priechod
Priechod – Sása
Krupina – Priechod
Priechod – Sásová
Kováčová – Priechod
Priechod - Lieskovec
Bacúch – Priechod
Priechod – Dobrá Niva

PRÍPRAVKA U11
Jarná časť súťaže prípraviek U11 prebehne tak ako
tomu bolo v jesennej časti formou turnajov, ktoré
zorganizujú jednotlivé kluby (OFK Slovenská Lupča,
POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV URBÁRU
PRIECHOD

Výbor UZ PS Priechod si Vás dovoľuje pozvať na
Valné zhromaždenie členov UZPS, ktoré sa
uskutoční dňa 14.4.2018 (sobota) o 17:00 hod. v
sále Kultúrneho domu Priechod. /Prezentácia od
16:00 hod./
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice
3. Správa o činnosti UZ PS za rok 2017
4. Správa o finančnom hospodárení UZ PS za rok
2017 a schválenie ročnej závierky za rok 2017
5. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2017
6. Plán práce na rok 2018
7. Diskusia

8.4.
8.4.
8.4.
22.4.
22.4.
22.4.
1.5.
6.5.
6.5.
6.5.
8.5.
13.5.
13.5.
13.5.
27.5.
27.5.
27.5.

Ned
Ned
Ned
Ned
Ned
Ned
Ut
Ned
Ned
Ned
Ut
Ned
Ned
Ned
Ned
Ned
Ned

10:30
15:30
15:30
10:30
16:00
16:00
17:00
10:30
16:30
16:30
16:30
10:30
16:30
16:30
10:30
17:00
17:00

Selce B-Baláže – Lučatín
Selce – Sásová
Podkonice – Poniky
Selce B-Baláže – Horné Pršany
Selce – Lieskovec
Podkonice – Slovenská Ľupča
Selce – Priechod
Selce B-Baláže – Riečka
Selce – Dobrá Niva
Podkonice – Hronec
Selce B-Baláže – Králická Tiesňava
Selce B-Baláže – Malachov
Selce – Hrochoť
Podkonice – Šalková B
Selce B-Baláže – Staré Hory
Selce – Jakub
Podkonice – Strelníky

8. Uznesenie
9. Záver
V prípade, že sa valného zhromaždenia nebudete
môcť zúčastniť osobne, môžete splnomocniť
zastupovaním blízkych príbuzných (manžel,
manželka, súrodenec, deti nad 18 rokov), ktorí
predložia splnomocnenie pri prezentácii priamo
na valnom zhromaždení. Ak túto možnosť nemáte,
odporúčame Vám splnomocniť niektorého z týchto
členov urbáru:
1. Ing. Homola Miroslav, Priechod 357,
2. Ing. Čunderlík Jozef, Priechod 376,
3. Chaban Miroslav, Priechod 226
Meno jedného z nich napíšte do splnomocnenia
a zašlite, resp. doručte na adresu: Obecný úrad
Priechod 157, 976 11 Selce
Ing. Homola Miroslav, v.r.
predseda UZ PS
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Zápis do MŠ 2018/2019
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v
Priechode č.179 v zmysle § 28 zákona č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelaní /školský zákon / a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.306/2008
o materskej škole a po dohode so zriaďovateľom
/Obec Priechod/ realizuje a zverejňuje podmienky
prijímania detí do materskej školy na školský rok
2018/2019.
Miesto: Základná škola s materskou školu Priechod
č. 179
Termín: od 02. do 04. mája 2018 počas celodennej
prevádzky materskej školy v čase od 6,30 do 16,30
hodiny.
Forma a priebeh zápisu:
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2018//2019 vydáva zákonnému
zástupcovi dieťaťa materská škola v čase zápisu alebo
si rodičia môže podať svoju vlastnú žiadosť. Vyplnenú
žiadosť a potvrdenie od lekára pre deti a dorast o
zdravotnom stave dieťaťa /je súčasťou žiadosti/ odovzdá rodič najneskôr do 15. mája 2018 riaditeľstvu ZŠ
s MŠ Priechod.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, predloží rodič aj vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie. Ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou /PŠD/ predloží rozhodnutie o odklade PŠD.
Podmienky prijímania detí:
Do materskej školy môžu prísť zapísať rodičia svoje
dieťa od troch do šiestich rokov /ak bude voľná kapacita môžeme prijať aj deti mladšie ako 3 roky /. Prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky a deti s dodatočne odloženou povinnou
školskou dochádzkou.
Priebežne mimo zápisu /cez školský rok/ môžeme
prijať do materskej školy deti len vtedy, ak sú v materskej škole voľné miesta. Ak je počet prihlásených
detí vyšší ako je možné prijať v zmysle § 28 ods.10 až
15 zákona č. 245/2008 / školský zákon /riaditeľka v
spolupráci so zriaďovateľom rozhodne o prijatí resp.
o neprijatí do materskej školy.
Rozhodnutie o prijatí
O prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy v
zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelaní /školský zákon/ rozhodne riaditeľka školy do 30. mája 2018.
Poplatky na škole:
Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sa uhrádza vo výške
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10,02 € mesačne v zmysle VZN Obce Priechod
č.1/2017.
Príspevok sa uhrádza vopred a to najneskôr do 10.
dňa v kalendárnom mesiaci.
Výška príspevku na stravovanie dieťaťa v materskej
škole na jeden deň / desiata, obed, olovrant / sa uhrádza vo výške 1,19 € .
Krátke informácie o našej materskej škole:
V školskom roku 2018/2019 budeme pracovať podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý vyjadruje nevyhnutný štandard poskytovaného vzdelávania v cieľovej, výkonovej a obsahovej rovine . Je záväzný pre všetky materské školy. Na základe Štátneho
vzdelávacieho programu má naša škola vypracovaný
vlastný Školský vzdelávací program „ Hra ako základ
pre šťastné deti“ a učebné osnovy, s ktorými vás
oboznámime a budú kedykoľvek dostupné k nahliadnutiu.
Život detí v našom zariadení obohacujeme o zaujímavé činnosti, kultúrno – spoločenské
akcie, športové súťaže, zapájame sa do rôznych projektov a iné.
Patrí sem:
Vitaj v škôločke- privítanie nových „škôlkárov“.
Úcta k starším - vystúpenie detí na fare – bohatý kultúrny program. Vychádzky našim chotárom – zbieranie prírodného materiálu.
Pani jeseň - výstavka, aranžovanie ovocia a zeleniny
z našich záhrad okolo obecnej studne. Šarkaniáda púšťanie šarkanov.
Mikulášska besiedka – kultúrny program.
Vianočná besiedka- posedenie pri vianočnom
stromčeku, darčeky pre deti.
Novoročná besiedka- novoročné koledy a vinše.
Zimné radovánky, stavanie stavieb zo snehu – súťaže.
Lyžiarsky výcvik.
Fašiangový karneval – zábava v maskách v kultúrnom dome, súťaže, hry. Jarná slávnosť- veľkonočné
tradície, zvyky – maľovanie kraslíc, pletenie korbáčov.
Deň matiek- vystúpenie v kultúrnom dome, obdarovanie a poďakovanie našim mamám.
Deň detí – deň plný prekvapení – športový deň – súťaže, hry.
Plavecký výcvik
Rozlúčka s predškolákmi.
Športová olympiáda – športové súťaže. Spoločný výlet s rodičmi.
V školskom roku 2017/2018 deti našej MŠ navštevovali krúžok „ Rozprávková angličtina“.
V školskom roku 2018/2019 sa môžu akcie obohatiť
o nové aktivity a krúžky podľa požiadaviek rodičov.
Dúfame, že Vás naša ponuka zaujala a prídete Vaše
deti zapísať do našej materskej školy.
Tešíme sa na vás, ale hlavne na vaše deti.
Mgr. Jana Kmeťová, riaditeľka ZŠ s MŠ

