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2012 
 
Po páde vlády v roku 2011, kaţdý čakal čo prinesú voľby do Národnej rady SR 

stanovené na marec 2012. Výsledkom bolo, ţe do väčšiny poslaneckých kresiel v 
parlamente zasadol Smer – sociálna demokracia. Na jeseň sa v susedných Čechách 
prevalila kauza výroby a produkcie alkoholu, ktorý pre vysoký obsah metanolu 
spôsoboval zdravotné ťaţkosti, slepotu a dokonca smrť. Zasiahlo to samozrejme aj 
Slovensko, z obchodov sťahovali alkohol českej výrobky, niekoľko Slovákov skončilo 
s trvalými následkami a hlásené boli aj prípady úmrtia. Na jeseň začali so štrajkom 
za vyššie platy učitelia a tak ţiaci na niektorých školách mali neplánované prázdniny. 
Po rokovaniach s vládou dosiahli učitelia čiastočný úspech a kompromisom im 
zvýšenie platov bolo schválené.        

 
K 1. januáru 2012 bol počet obyvateľov Slovenského Pravna 939, ale na konci 

roka k 31. decembru 2012 sa počet obyvateľov zníţil na 933. Novonarodených detí 
bolo do evidencie obyvateľstva pripísaných 7 a to 3 chlapci a 4 dievčatá. Počas roku 
2012 zomreli v obci 14 ľudia a to 6 ţien a 8 muţov. Ţeny zomreli  vo veku 76, 78, 79, 
80, 88 a 89 pričom priemerný vek bol 81,66. Dvaja mladíci vo veku 18 a 19 rokov 
zahynuli pri autonehode. Nešťastný úraz pripravil o ţivot aj 39 ročného muţa. Vek 
ostatných zomretých muţov bol 46, 63, 65, 71 a 77, pričom priemerný vek zomretých 
muţov bol 49,75. Čo je v porovnaní so ţenami takmer o polovicu menej. K trvalému 
pobytu v obci Slovenské Pravno sa prihlásilo počas roka 15 ľudí, ale odhlásilo sa, 
skoro rovnaký počet, teda 14 ľudí. Najstaršia občianka Mária Závadská v roku 2012 
oslavovala okrúhlu deväťdesiatku a najstarším občanom bol osemdesiattri ročný 
Pavol Glesk. V roku 2012 oslavovali zlatú svadbu, teda 50 rokov spoločného ţivota 
manţelia Vladimír a Elena Budiskí, Jaroslav a Boţena Kukovci, Juraj a Emília 
Budiskí. Na obecnom úrade sa počas roka konal 1 sobáš obyvateľov Slovenského 
Pravna. K tomu boli do sobášnej matriky zapísané 3 cirkevné obrady, kde jeden 
ţeních bol občanom Slovenského Pravna. 

V roku 2012 boli vydané 2 stavebné povolenia na rodinné domy, 1 stavebné 
povolenie na dvojgaráţ s obytným podkrovím a 2 povolenia na rekonštrukcie 
rodinných domov. Skolaudovaný bol 1 rodinný dom 

 
Na rok 2012 bol schválený rozpočet 556.000,- €, ale počas roka boli potrebné 

úpravy a po tretej zmene bol rozpočet schválený v sume 572.422,- € na strane 
príjmov aj výdavkov. Príjmy v skutočnosti na konci roka boli 581.329,- €, čo bolo 
plnenie na 102%. Výdavky obce boli v sume 573.688,- €, čo bolo 100% plnenie.  

V roku 2012 sa začala realizovať predtým schválená rekonštrukcia budovy 
obecného úradu a tanečného kola. V júni 2012 boli v sume 33.561- € na budove 
obecného úradu vymenené okná, realizovalo sa vonkajšie zateplenie, vynovená bola 
fasáda, rekonštruovaný bol vstupný prístrešok, vymaľované boli všetky miestnosti 
a v niektorých miestnostiach boli vymenené záclony a koberce. Od septembra 2012 
pod vedením poslanca Miroslava Lilgeho st. bola začatá výstavba areálu tanečného 
kola, čo v roku 2012 predstavovalo čiastku výdavkov v sume 9.631,-€.   

Na rok 2012 boli schválené vyššie poplatky, a tak za vývoz komunálneho 
odpadu sme platili 14,- € za osobu a daň za psa bola 5,- €. 

Obecné zastupiteľstvo zasadalo počas roka 10-krát. Nakoľko Radovan Brngal 
sa vzdal funkcie poslanca, na novembrovom zastupiteľstve bol menovaný Ing. Dušan 
Lichner.   
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oslobodenia 
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Malú milú pozornosť v podobe kytice dostali od obce občania Slovenského 
Pravna, ktorí v roku 2012 oslavovali okrúhle jubileá 70, 75, 80, 85 a 90 rokov.   

 

Dňa 10. marca 2012 sa konali predčasné voľby do Národnej rady SR. Vyberať 
sme si mohli z 26 zaregistrovaných strán, hnutí a koalícií. V Slovenskom Pravne sa 
volieb zúčastnilo 480 občanov zo 769 zapísaných v zozname voličov. Počet platných 
hlasov bol 467. Najviac hlasov 276 získala strana SMER – sociálna demokracia. 
Ďalej bolo poradie nasledovné: 54 hlasov OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; 
31 hlasov Slovenská národná strana; 22 hlasov Kresťanskodemokratické hnutie; 16 
hlasov Sloboda a Solidarita; 14 hlasov 99% - občiansky hlas; 8 hlasov Slovenská 
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana; 8 hlasov Ľudová strana 
Naše Slovensko; 7 hlasov Komunistická strana Slovenska; 6 hlasov Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska; 6 hlasov Národ a Spravodlivosť – naša strana; 5 
hlasov MOST – HÍD; 3 hlasy Robíme to pre deti – SF; 3 hlasy Obyčajní ľudia; 3 hlasy 
STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ; 1 hlas Strana demokratickej 
ľavice; 1 hlas Strana zelených; 1 hlas Ľudová strana – Hnutie za demokratické 
Slovensko; 1 hlas Strana občanov Slovenska; 1 hlas Strana maďarskej koalície – 
Magyar Koalíció Pártja; ţiadny hlas nezískali strany Zelení; PRÁVO a 
SPRAVODLIVOSŤ; NÁŠ KRAJ; Strana Rómskej únie na Slovensku; STRANA +1 
HLAS; Strana ţivnostníkov Slovenska.         

    
 Dňa 1. januára 2012, pred novoročným obedom obyvateľom Slovenského 
Pravna zaţelala úspešný nový rok v miestnom rozhlase starostka Ing. Marta 
Hrúzová. 
 Poslednú januárovú sobotu 28. januára 2012 sa uskutočnila obecná 
zabíjačka. Napriek mrazivému počasiu poslanci obecného zastupiteľstva pripravili v 
miestnom kultúrnom stredisku chutné pohostenie pre občanov Slovenského Pravna. 
Do večera predávali klobásky, jaternice, kapustnicu a pečené mäsko. O tom, ţe 
výrobky boli vynikajúce svedčili večerné vyprázdnené misy.  
 Dňa 18. februára 2012 sa obcou od rána niesol zvuk harmoník. To bol signál, 
ţe ako kaţdoročne sa konajú fašiangy. Dve skupinky fašiangových maškár 
s harmonikárom a poţiarnickým pokladníkom, do košov a pokladničky zbierali 
podarúnky na večernú fašiangovú zábavu (bliţšie v časti Dobrovoľný hasičský zbor). 
  Poslednú februárovú sobotu 25. februára 2012 sa opäť uskutočnil Ples 
absolventov pod organizačnou taktovkou Občianskeho zdruţenia Cesta (bliţšie 
v časti Občianske zdruţenie Cesta).  
 Uţ 67. výročie oslobodenia našej obce sme si spomienkovým vystúpením na 
námestí pripomenuli dňa 15. apríla 2012. Na začiatok zaznela v miestnom rozhlase 
hymna, potom nasledovala báseň (Zdenka Blašková), pieseň ţien pravňanského 
spevokolu a slávnostný príhovor poslankyne Evy Pálešovej. K pomníku padlých bol 
veniec poloţený v sprievode piesne „Hoj vlasť moja“ a záver patril speváčkam  
miestneho spevokolu. Potom sa uţ z námestia strelecké tímy presunuli na miestnu 
strelnicu. (bliţšie Základná organizácia Zdruţenie technických športových činností). 
 Stavanie mája sa aj v roku 2012 uskutočnilo podvečer 30. apríla na námestí 
pred budovou obecného úradu za sprievodu hudby v miestnom rozhlase. Na 
námestie sa prišlo pozrieť viacero občanov Slovenského Pravna.  

V sokolovni sa 13. mája 2012 zišli ţeny – matky pri príleţitosti sviatku Dňa 
matiek. Úvodného slova sa ujal poslanec Radoslav Brngal a potom prítomných 
potešili pripraveným programom deti materskej školy, maţoretky a ţiaci základnej 
školy. Matkám ako pozornosť rozdávali poslanci kvietok a čokoládu.   
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Dňa 2. júna 2012 sa na futbalovom ihrisku konalo kultúrno-súťaţné 
popoludnie pre deti pri príleţitosti Medzinárodného dňa detí. Do organizácie bolo 
okrem poslancov, pani riaditeľky Materskej školy zapojené aj Občianske zdruţenie 
Cesta. Deti dostávali od obecného úradu sladký balíček. Ďalšie dobroty mohli získať 
výhrou v súťaţiach, do čoho sa zapájali hlavne menšie deti. Celá akcia bola 
doplnená detskou tombolou, kde skoro kaţdé dieťa získalo cenu. Podujatie 
moderoval Miroslav Pastierovič a do dobrej nálady hral Miroslav Lilge ml. Všetku 
snahu a prácu pokazil dáţď uţ hodinu po začiatku.  

Dňa 23. júna 2012 sa uskutočnila na futbalovom ihrisku prehliadka 
maţoretiek. Divákom sa predstavili 2 tímy domácich maţoretiek, dievčatá z Blatnice, 
Ďanovej, Hornej Štubne, Turčianskych Teplíc a škôlkarky z Horných Rakoviec. 
Podujatie otvorila vedúca domácich maţoretiek Elena Brngálová a ďalej podľa toho 
ktorá skupina išla si kaţdá vedúca svoje zverenkyne predstavila. Medzi jednotlivými 
vystúpeniami maţoretiek sa predviedli brušné tanečnice z Turčianskych Teplíc. 
Známe moderné piesne zaspievali súrodenci Habrdovci tieţ z Turčianskych Teplíc 
a domáca Veronika Hanková. O ozvučenie sa postaral Miroslav Lilge ml. Pódium na 
vystúpenie, teda časť ihriska oproti tribúne bolo, krásne vyzdobené vďaka Márii 
Windischovej. Po prehliadke maţoretiek s ľudovým tancom a piesňami vystúpila 
folklórna skupina Slnovrat z Turčianskych Teplíc. Večer bola zapálená vatra 
a zábava pokračovala diskotékou do ranných hodín. 

Prvý septembrový deň 2012 Občianske zdruţenie Cesta plánovalo veľké 
celodenné kultúrno-súťaţné podujatie Family fiesta, kde na futbalovom ihrisku si 
kaţdá veková kategória mala prísť na svoje, či zábavou, či pohostením. Všetko 
pokazilo daţdivé počasie a tak značne zredukovaná akcia sa konala od popoludnia 
v sokolovni (bliţšie Občianske zdruţenie Cesta).   

V ten istý deň 1. septembra 2012 podvečer sa ľudia zo sokolovne presunuli na 
námestie, kde sme si pripomenuli 68. výročie Slovenského národného povstania. 
Daţdivé počasie sa podpísalo aj na priebehu týchto osláv, kde po úvodnej hymne do 
miestneho rozhlasu zlyhala technika a ostatné vystúpenie sa uskutočnilo len pre 
divákov na námestí. Báseň (Zdenka Blašková) a príhovor poslankyne Márie 
Windischovej pravdepodobne počuli len tí čo stáli najbliţšie. Aj veniec kládli poslanci 
bez hudobného doprovodu. Jediné čo vyniklo do okolia boli piesne ţien miestneho 
spevokolu. 

Pri príleţitosti sviatku Pamiatky zosnulých sa na pravnianskom cintoríne 
popoludní dňa 1. novembra 2012 konala ekumenická poboţnosť, kde aj za obec sa 
poslankyňa Eva Pálešová symbolicky ešte raz rozlúčila s tými čo počas roka umreli.      
 Mikuláš, Anjel a Čert doniesli darčeky pravňanským deťom na námestie dňa 8. 
decembra 2012. K mikrofónu vyzývala poslankyňa Eva Pálešová všetky prítomné 
deti zarecitovať básničku, alebo zaspievať pesničku, za čo im Mikuláš dal sladký 
balíček. Pre tých, ktorým sa nechcelo opustiť teplé pohodlie domova vianočné piesne 
ako aj celý program znel v miestnom rozhlase.   
 Dňa 20. decembra 2012 sa v sokolovni uskutočnila Vianočná akadémia detí 
materskej školy a ţiakov základnej školy. Keďţe vianočné minitrhy výrobkov detí 
a starostovský punč sa osvedčili nesmeli chýbať ani v roku 2012.   
 

V novom roku 2012 nastúpili opäť ţiaci po zimných prázdninách do školy. Dňa 
2. februára 2012 sa uskutočnil „morský zápis“ do prvého ročníka. Budúci prváčikovia 
v spoločnosti vodných víl a vodníkov plnili rôzne úlohy, za čo dostali malú odmenu 
a pamätný list. Dňa 2. februára 2012 sa v Ţiline uskutočnilo krajské kolo olympiády v 
slovenskom jazyku, kde Klaudia Bročková získala pekné 9. miesto. Koncom februára 

Základná 
škola 

 

Deň 
detí 

 

Prehliadka 
maţoretiek 

 

Mikuláš 

Vianočná 
besiedka 

Oslavy  
SNP 

 

Family 
fiesta 

 

Pamiatka 
zosnulých 



 4 

2012 reprezentovali ţiaci a ţiačky školu v okresnom kole vo florbale, kde sa ôsmačky 
a siedmačky umiestnili na 3. mieste, chlapci obsadili 5. miesto. V marci prišiel medzi 
ţiakov profesionálny záchranár a ţiaci si aj prakticky mohli vyskúšať poskytovanie 
prvej pomoci pri jednoduchých úrazoch. Následne tieto získané vedomosti vyuţili 
ţiaci prvého stupňa pri dopravnej súťaţi „Superchodec“ a „Supercyklista“. V marci 
2012 sa deviataci Radka Gettová, Michal Cengel, Boris Hrivňák, Marek Brisuda a 
Radovan Grusman zúčastnili tretieho ročníka súťaţe „Ţijeme v Európskej únii“, kde 
boli najlepší, ale v ďalšom kole sa im nepodarilo prebojovať na prvé miesto a vyhrať 
zájazd do Holandska. Ţiaci 7. a 8. ročníka sa v apríli zúčastnili exkurzie v martinskom 
Slovenskom národnom múzeu, kde bola inštalovaná výstava „Planéta, na ktorej 
ţijeme“. V máji 2012 si školákov, hlavne z prvého stupňa, získalo divadelné 
predstavenie Snehulienka, ktoré bolo obohatené o piesne a vtipné výroky. Dňa 28. 
mája 2012 sa ţiaci všetkých ročníkov zúčastnili bicyklového dňa v Beniciach. Keďţe 
neprialo počasie, hlavne teoreticky si v súťaţiach druţstiev overovali vedomosti z 
dopravných značiek, prvej pomoci. Najlepší boli deviataci a ôsmaci. Na konci mája 
navštívili školu divadelníci z Prešova a predviedli divadielko „Zlaté kura“. V rámci 
enviromentálnej výchovy sa na škole uskutočnila súťaţ vo výrobe z odpadového 
materiálu, kde úspešní boli druháci a šiestaci a zúčastnili sa exkurzie v prevádzke na  
separáciu a spracovanie odpadu v Martine. V júni ţiaci 7. a 8. ročníka navštívili 
Demänovskú ľadovú jaskyňu, múzeum jaskyniarstva a historické centrum 
Liptovského Mikuláša. Spoločný výlet druhákov, tretiakov a štvrtákov sa uskutočnil v 
júni 2012 do kaštieľa v Svätom Antole a blízkej banskej štôlne. 

V júni 2012 ukončilo 11 deviatakov, z toho 3 dievčatá povinnú školskú 
dochádzku. Gymnázium si vybral 1 chlapec. Na štvorročnú hotelovú akadémiu išlo 1 
dievča a na päťročné štúdium toho istého zamerania išlo tieţ 1 dievča. Na obchodnú 
akadémiu boli prijatí 1 chlapec a 1 dievča, Na trojročné štúdium na strednej škole išli 
4 ţiaci a na štvorročné štúdium išli 2 ţiaci.    

V septembri 2012 nastúpilo na povinnú školskú dochádzku celkovo 116 detí a 
to 56 chlapcov a 60 dievčat. Prváčikov bolo 8, rovnaký počet 4 chlapci a 4 dievčatá. 
V septembri sa uskutočnil na škole zber papiera. Najviac kilogramov doniesol 
Kristián Páleš zo štvrtej triedy, bolo ho viac ako tona – 1385 kg. Firma Brantner Fatra 
vyplatila škole 320 €, za čo boli zakúpené 2 notebooky, spoločenské hry a malé 
odmeny získali najusilovnejší zberatelia. Na konci novembra 2012 sa šiestaci, 
siedmaci a ôsmaci zúčastnili dejepisnej exkurzie v Kremnici, kde si v múzeu mincí 
mohli vytvoriť vlastný návrh a v neďalekej galérii si pozreli výstavu betlehémov a 
vianočných výrobkov z vosku a medu. Dňa 6. decembra prišiel do školy Mikuláš 
s Anjelom a Čertom, ktorý nezbedníkov začiernil uhlím. Následne 13. decembra 
Lucie povymetali všetky kúty nielen v škole, ale aj v obci. Pripravený program 
predviedli ţiaci na vianočnej akadémii v sokolovni a vlastnoručné výrobky ponúkali 
na minitrhoch. 

Vzhľadom na to, ţe riaditeľ Mgr. Juraj Kamarýt mal v októbri 2012 váţnu 
dopravnú nehodu, vo vedení školy ho do konca roka zastupovala Mgr. Zdenka 
Zuskinová. Novembrový celoslovenský štrajk učiteľov sa v škole v Slovenskom 
Pravne mimoriadnymi  prázdninami pre ţiakov nekonal. 

 
V roku 2012 začali písať maţoretky zo Slovenského Pravna pod vedením 

Eleny Brngálovej uţ pätnásty rok svojej existencie. Svoje prvé vystúpenia väčšinou 
na obecných akciách realizovali s krepovými bambuľkami. Potom si bambuľky 
vyrábali z farebných igelitových tašiek. Priekopníčkou s paličkou bola Ľubica 
Plaštiaková, ktorá sa to naučila od kamarátky – maţoretky a ďalej túto neľahkú 

Maţoretky 
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techniku učila postupne všetky ostatné dievčatá v pravňanskej skupine. Prvými 
kostýmami boli rodičmi zakúpené biele blúzky a silónové červené sukienky. Potom 
sa maţoretkovskou krajčírkou stala „teta“ Kubíková z Kaľamenovej a kostýmy uţ 
väčšinou sponzoroval Obecný úrad. Kaţdý rok sa predviedli dievčatá v novom šate 
a s novými dvoma-troma zostavami.  

Za 15 rokov existencie maţoretkového súboru v Slovenskom Pravne sa v 
skupinách vystriedalo zhruba 65 dievčat a prvé maţoretky sú uţ dnes maminy. 
Niektorý rok bol bohatý na maţoretkovanie, pretoţe vystupovali aţ tri skupiny dievčat 
a to stredoškoláčky, staršie ţiačky a mladšie dievčatá. Aj od roku 2012 fungujú tri 
skupiny maţoretiek a to seniorky, juniorky s jedným maţoretom a v materskej škole 
nacvičuje zostavy so škôlkárkami  „seniorská“ maţoretka Denisa Ďanovská. 
Najmladšie deti mali svoje prvé vystúpenie na vianočnej akadémii. Seniorky 
reprezentujú obec aj v širšom okolí. V októbri 2012 sa zúčastnili súťaţe maţoretiek 
v Sobotišti, kde s paličkovou choreografiou, pri silnej konkurencii, obsadili pekné 5. 
mesto. Na jeseň sa seniorky zúčastnili sústredenia maţoretiek v Radave, kde 
vystupovali aj dievčatá z Bratislavy. 

Uţ deväť rokov bez prestávky za pomoci Obecného radu a rodičov organizuje 
vedúca maţoretiek Elena Brngálová prehliadku maţoretiek Horného Turca. Na tomto 
podujatí vystupujú juniorky, kadetky a seniorky nielen zo Slovenského Pravna, ale aj 
z Turčianskych Teplíc, Hornej Štubne, Malého Čepčína a Ďanovej. Zaujímavý bol aj 
doprovodný program, kde známe mená Jadranka, Marta Kriţanová a Robo Kazík - 
speváci z pesničkových programov Repete pritiahli pozornosť mnoţstva ľudí.              

 
Aj v roku 2012 usporiadalo Občianske zdruţenie Cesta pre záujemcov Ples 

absolventov, ktorý sa konal v sobotu dňa 25. februára 2012. Na hostí čakala krásne 
vyzdobená školská jedáleň o čo sa postarala Mária Windischová. V kuchyni sa 
o plné ţalúdky starali Mária Kurinská, Drahuša Pálešová a vedúca Monika 
Hanusová. Organizátori vítali prichádzajúcich hostí pohárom šampanského a dámy 
dostávali ako pozornosť ruţu. Na privítanie hrala cimbalová muzika. Do tanca počas 
večera hral DJ Peter Kurinský a počas prestávok si mohli hostia s cimbalovou 
muzikou zaspievať. Úvodného slova sa ujal predseda zdruţenia Miroslav Pastierovič, 
potom vystúpili maţoretky zo Slovenského Pravna a so spevom Veronika Hanková. 
Spestrením zábavy bola aj bohatá tombola.        

Poslednú prázdninovú sobotu dňa 1. septembra 2012 Občianske zdruţenie 
Cesta plánovalo celodenné podujatie pre všetky vekové kategórie Family fiesta. Na 
futbalovom ihrisku boli pre účastníkov pripravené súťaţe, zumba maratón, 
vystúpenie kúzelníka, vystúpenie kapely a diskotéka do rána. Všetko pokazilo 
celonočné a dopoludňajšie daţdivé počasie, ktoré sa podpísalo aj pod niţšiu účasť 
ľudí. Značne zredukovaná akcia sa začala popoludní v sokolovni, kde prebehlo 
niekoľko súťaţí, väčšinou pre deti. Asi málo záujemcov a moţno ostych prítomných 
spôsobilo, ţe zumba trénerka nemala s kým cvičiť. Vystúpenie kúzelníka zaujalo 
nielen detských divákov. Večer sa uskutočnilo vystúpenie skupiny Roxor a potom 
pokračovala diskozábava do rána. Akciu ozvučoval a diskotéku hral DJ Peter 
Kurinský. Prítomní si mohli pochutnať na guľáši, špízoch a grilovaných klobáskach. 
Zaujímavá bola aj tombola, kde prvou cenou bola navigácia do auta. 

Občianske zdruţenie Cesta sa spolupodieľalo pri organizovaní podujatia pri 
príleţitosti Medzinárodného dňa detí (bliţšie v časti Kultúrne akcie). 

Zdruţenie v roku 2012 zo získaných prostriedkov aj z 2% podielu zaplatenej 
dane z príjmov právnickej a fyzickej osoby prispelo maţoretkám na ich prehliadku,  
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materskej škole na detské ihrisko a na balíčky pre budúcich prvákov pri rozlúčke so 
škôlkou. Príspevok dostala aj základná škola na divadelné predstavenie.  

     
V novom roku 2012 deti pokračovali v navštevovaní materskej školy. Na 

karnevale si s deťmi zatancoval aj lišiak z Prvej stavebnej sporiteľne. Zápisu do 1. 
ročníka základnej školy sa zúčastnilo 11 detí.  Zo základnej školy z Diviak zavítalo k 
deťom divadielko s predstavením „Janko Slámka a Zlatava“. Doktor Králiček za čisté 
zúbky poslal deťom malé darčeky. Deti s rodičmi sa boli pozrieť aj v netradičnej 
rozprávkovej krajine Habakuky na Donovaloch. Škôlku navštívili poţiarnici, ktorí 
predviedli ukáţku hasenia poţiaru prúdovou hadicou. Deti sa boli pozrieť aj na  
pošte, poţiarnej zbrojnici, na práči, v základnej škole.   

Do materskej školy pribudol nábytok z MŠ v Lietavskej Lučke a tak sa inventár 
rozšíril o zachovalé skrinky, detské stoly, stoličky a podobne. Projekt na dopravné 
ihrisko, ktorý vypracovali riaditeľka Katarína Zelienková a Ing. Martina Pálešová bol 
vyhlasovateľom Trim Leader Košťany nad Turcom vyhodnotený ako najlepší a škôlka 
obdrţala finančnú hotovosť 1000 dolárov. V projekte týţdenníka MY Ţivot Turca, v 
zozbieraní a odoslaní najväčšieho počtu kupónov, získala miestna materská škola 1. 
miesto a výhrou bola interaktívna tabuľa.     

V septembri 2012 nastúpilo do materskej školy 38 detí a to zo Slovenského 
Pravna 25, z Rudna 2, z Jasenova 2, z Budiša 2, z Kaľamenovej 3, z Liešna 1, 
z Ivančinej 1 a z Abramovej 2. Deti mohli navštevovať tanečný, výtvarný krúţok 
a výučbu angličtiny. Do škôlky na besedu prišiel príslušník polície z Turčianskych 
Teplíc. Mikuláš priniesol deťom darčeky a mohli si pochutnať na medovníčkoch, ktoré 
napiekli maminy škôlkárov. Na vianočnej akadémii v sokolovni vystúpili deti 
s pripraveným programom a prvýkrát sa prezentovala novovzniknutá skupina 
škôlkárskych maţoretiek pod vedením staršej maţoretky Denisy Ďanovskej.   

 
V evanjelickom kostole bolo v roku 2012 pokrstených 10 detí, z toho zo 

Slovenského Pravna to boli len 2 dievčatá. Do sobášnej matriky v roku 2012 pani 
farárka zapísala 2 sobáše, ale ani jeden z mladomanţelov nebol Pravňan. V roku 
2012 bolo v matrike úmrtí 16 zápisov, z toho z Pravna boli 3 muţi. Konfirmovalo 8 
detí, z toho 3 dievčatá a 1 chlapec zo Slovenského Pravna. 

V roku 2012 na evanjelické náboţenstvo v základnej škole chodilo 29 ţiakov.  
Dňa 16. decembra 2012 boli sluţby boţie z kostola v Slovenskom Pravne 

vysielané Slovenským rozhlasom. 
Spevokol evanjelického cirkevného zboru, ktorý má 24 členov, aj v roku 2012 

viedla Mgr. Monika Kalnická, ktorá nielen učila spievať nové piesne, ale mnohé aj 
textovo upravovala. Členovia spevokolu boli navštíviť hájsky cirkevný zbor, kde vzišla 
myšlienka Trojkráľových stretnutí spevokolov turčianskeho okresu.   

V roku 2012 pokračovali terénne úpravy vo farskej záhrade naváţkou zeminy, 
planírovaním a výsadbou ţivého plotu. Vykonala sa rekonštrukcia portálu do kostola, 
rekonštrukcia a nová omietka pod zvonicou, výmena riadiátorov a celého ústredného 
kúrenia. Vymenené boli dvere do farského domu a prebehla rekonštrukcia chodbičky 
na fare.    

   
V roku 2012 boli do matriky pokrstených zapísané 3 deti, ale zo Slovenského 

Pravna bolo len 1 dievča. Do sobášnej matriky bol zaznamenaný 1 sobáš, kde 
ţeních bol Pravňan. Najviac za celú svoju pôsobnosť pán farár v roku 2012 
uskutočnil zápisov v matrike úmrtí. Bolo to aţ 22 pohrebov za celú farnosť, pričom 
pravňanov bolo 8 a to 5 muţov a 3 ţeny. Uskutočnil sa aj jeden ekumenický pohreb, 
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pretoţe dvaja mladí chlapci, ktorí tragicky zahynuli pri dopravnej nehode mali pohreb 
v jeden deň a boli rôzneho vierovyznania. Sviatosť 1. svätého prijímania prijali 4 deti, 
z toho 3 zo Slovenského Pravna.  

Pán farár sa v roku 2012 zúčastnil na stretnutí jubilujúcich kňazov v kňazkom 
seminári v Badíne, nakoľko aj on mal 30 rokov od visviacky. Ostatné činnosti a 
významné udalosti sa udiali v okolitých dedinách, ktoré spadajú pod pravňanskú 
farnosť. Pán farár bol na Veľkom Čepčíne posvätiť poţiarnikom zástavu. Pri omši v 
Abramovej poţehnal obraz sv. Kozmu a Damiána, ktorý pre tamojší kostol 
namaľovala Margita Karnerová z Bratislavy. A tak sa po viacerých rokoch dostal na 
miesto pôvodného, ktorý bol z kostola odcudzený. 

V roku 2012 bola predaná nehnuteľnosť – pôda, ktorá bola pre farnosť 
nepotrebná a mladým kupujúcim poslúţila ako dva nové stavebné pozemky.  

 
Jarnú dohrávku futbalovej sezóny začali muţi zo 7. miesta z 10 druţstiev. 

Výhrou a aj tými nasledujúcimi sa presunuli na 6. a následne na 4. miesto. Potom aţ 
do konca sezóny, i keď v jednotlivých zápasoch prehrávali, vyhrávali a remízovali, 
zostali na 5. priečke. Sezónu skončili 8 výhrami, 3 remízami a 7 prehrami. Dorastenci 
jar začali na predposlednej priečke z 10 druţstiev. Výhrou vyskočili na 5. miesto, ale 
vzápätí kontumačnou prehrou sa posunuli na 6. miesto, kde aj do konca sezóny 
ostali. Na konte mali 5 výhier, 4 remízy a 9 prehier. Ţiaci, tak ako začali predposlední 
z 10 druţstiev sa z 9. priečky nepohli. Výnimkou bola jedna výhra v predposlednom 
zápase a teda posun na 8. miesto. Následnou prehrou sa opäť vrátili na svoje 9. 
miesto a sezónu ukončili 3 výhrami, 2 remízami a 13 prehrami. 

Nová sezóna pre pravňanský futbal znamenala pre malý počet hráčov 
neprihlásenie druţstva dorastu. Aj ţiaci sa počas celej jesennej časti len trápili na 
poslednom 9. mieste, pričom zápasy často končili výsledkami 0:17, 0:11, 0:16 
a podobne. Na konci jesene bol stav na konte ţiakov 0 výhier, 0 remíz a 8 prehier. 
Muţi sa v jesennej časti novej sezóny pohybovali v druhej polovici tabuľky z 9 
druţstiev. Striedali sa remízy, prehry a víťazstvá a taktieţ striedali muţi 6. miesto, 
pád o jednu priečku dolu, potom 5. miesto, zase pád na 7. priečku, opäť postup 
o jedno miesto hore, potom dve kolá 8. miesto aţ skončili jesennú časť na 7. mieste. 
Na konte mali 2 výhry, 2 remízy a 4 prehry. 

 
 Tradičný fašiangový sprievod dedinou sa konal dňa 18. februára 2012. Po 

domoch zbierali podarúnky dva tímy fašiangových masiek s hasičským pokladníkom 
za hudobného doprovodu harmonikárov. O večernú tanečnú zábavu sa postarala 
hudobná skupina Trios a nesmela chýbať polnočná tombola a praţenica.  

V roku 2012 členskú základňu tvorilo 86 členov, z toho 21 ţien a 12 mladých 
poţiarnikov. 

Členovia DHZ podľa platných smerníc, ktoré určujú vykonávať raz za 5 rokov 
preventívne prehliadky v objektoch spadajúcich do kompetencie zboru, vykonali 
prehliadky v 238 obytných domoch a 13 malých prevádzkach. 

V Slovenskom Pravne sa uskutočnilo 19. mája 2012 okrskové taktické 
cvičenie DHZ, ktorého sa zúčastnili okrem pravňanských aj hasičské zbory 
z Abramovej, Ondrašovej a Brieštia. Okrem toho sa 2. júna 2012 uskutočnilo miestne 
tréningové cvičenie hasenia rodinného domu, ktorého sa zúčastnilo 20 členov.     

V júni 2012 sa druţstvo muţov do 35 rokov zúčastnilo okresného kola súťaţe 
na Dolnej Štubni, kde sa umiestnili na 9. mieste. Ďalej sa druţstvo DHZ zúčastnilo 
pohárovej súťaţe v Lehote pod Vtáčnikom. Aj mladí poţiarnici sa zapájali do súťaţí. 
Dňa 26. mája 2012 sa deti zúčastnili okresného kola súťaţe Plameň v Hornej Štubni, 
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kde sa umiestnili na 10. mieste. V Háji sa 29. septembra 2012 uskutočnil branný 
pretek, kde druţstvo dievčat aj druţstvo chlapcov skončili rovnako na 7. mieste 
a v poţiarnom útoku obsadili chlapci 9. miesto. 

V roku 2012 bolo potrebné vymeniť sochu sv. Floriána pred budovou poţiarnej 
zbrojnice, nakoľko ju neznámi vandali zničili.   

Dňa 27. apríla 2012 museli hasiči zasahovať pri poţiari lesného porastu nad   
materskou školou.  

 
 V roku 2012 bolo v Poľovníckom zdruţení Holý vrch 24 členov. V revíri bolo 

ulovených 13 jeleňov, 16 jeleníc a 13 jelenčiat. Zo srnčej zveri ulovili 10 srncov, 4 
srny a 1 srnča. Z diviačej zvery bol realizovaný odstrel 2 diviakov, 14 lanštiakov a 29 
prasiec. V revíri zastrelili ešte 5 líšok a 1 jazveca. Za revír získal striebornú medailu 
Pavol Blaško st. za trofejový kus jeleňa s bodovou hodnotou 191,23 bodov CIC. 
Trofejový kus srnca s bodovou hodnotou 88,62 bodov CIC strelil Ing. Matej Lichner.  

  
V roku 2012 si členky spolku Demokratickej únie ţien nenašli čas na spoločné 

posedenie pri príleţitosti sviatku Dňa matiek ani pri inej príleţitosti. Spoločne sa 
stretávali len členky, ktoré spievajú v pravňanskom spevokole pri nacvičovaní 
nového repertoáru piesní. Samozrejme zúčastňovali sa počas roka všetkých 
kultúrnych akcií organizovaných obecným úradom, kde bolo potrebné na spestrenie 
programu pridať nejaký hudobný kúsok.    

 
Dňa 15. apríla 2012 sa po slávnostnej časti osláv oslobodenia Slovenského 

Pravna na námestí presunuli strelci na miestnu strelnicu, kde pokračovali streleckou 
súťaţou o putovný pohár oslobodenia Slovenského Pravna. Spravodlivé 
rozhodcovské oko nad súťaţou drţal Ján Zemko. Súťaţilo 13 trojčlenných druţstiev 
a 2 jednotlivci. Za Slovenské Pravno strieľali dva tímy v zloţení Michal Vráb, Jozef 
Páleš, Ján Hrúz a Mária Vlhová, Mária Windischová, Zdenko Vlha. Uţ tradične 
víťazný putovný pohár sa presúva medzi Turanmi a Martinom. V roku 2012 sa na 
prvom mieste umiestnilo druţstvo ŠSK Turany I. Druhé miesto obsadili strelci ŠKP 
Martin II. a tretiu priečku získali strelci z ŠKP Martin I. Za jednotlivcov sa na víťaznú 
priečku postavila ţena Lenka Líšková, na druhom mieste bol Miroslav Kochol a na 
treťom mieste bol Ondrej Holko, všetci traja z rovnakého druţstva ŠSK Turany I.    

 
I keď v malých a starších priestoroch kniţnica a knihovníčka Boţena Kubisová 

reprezentujú túto kultúrnu ustanovizeň v okrese. To znamenalo, aj v roku 2012, uţ 
štvrtýkrát za sebou 1. miesto v okresnej súťaţi „Kniţnica roka“. V roku 2012 bolo 
evidovaných 80 čitateľov, z toho 32 detských. Z kniţného fondu, ktorý tvorilo 4768 
kníh si počas roku vypoţičali záujemci 2680 kníh a kniţnicu navštívilo 954 čitateľov. 
Počas roku sa kniţný fond zväčšil o 94 kníh, z toho 59 zakúpených v celkovej 
hodnote 220, 92 €. Ostatných 35 kníh kniţnica získala ako výhru v spomínanej súťaţi 
a darom od občanov. Vyradených bolo 84 kníh.    

 
 V roku 2012 sa v katastri Slovenského Pravna stav poľnohospodárskej pôdy, 

ktorý obhospodarovala spoločnosť Turiec Agro nezmenil. Naďalej bolo cca 667 ha 
poľnohospodárskej pôdy, z toho ornej 462 ha a trvalého trávnatého porastu 205 ha. 
Na 31 ha bol zasiaty raţ ozimný s výnosom 7,73 t/ha. Pšenica ozimná bola na 35 ha 
s výnosom 5,32 t/ha. Jačmeň jarný dopestovali na 31 ha s výnosom 4,13 t/ha. Ľan 
olejný vysiali na 27 ha a výnos bol 1,33 t/ha. Ďalej pestovali na 189 ha kukuricu na 
siláţ s výnosom 46,13 t/ha. Lucerka bola na 149 ha a zo 4 kosieb získali 19 t/ha. Na 

Základná 
organizácia 
– Zdruţenie 
technických 
športových 
činností 

Poľovnícke 
zdruţenie 
Holý vrch 

Turiec Agro 

Miestna 
ľudová 
kniţnica 

Demokra- 
tická únia 
ţien 



 9 

trávnej ploche získali na 117 ha seno s výnosom 1,16 t/ha a trávnu senáţ na 88 ha 
s výnosom 3,47 t/ha. Slamu z obilia mali na 97 ha a výnos bol 4,56 t/ha.  

 
V roku 2012 nastali v podnikateľskej sfére v Slovenskom Pravne niektoré 

zmeny. Predajňa potravín pod zdravotným strediskom od začiatku roku 2012 
vymenila majiteľa. Novým nájomcom sa stal Róbert Páleš z Rudna. Taktieţ stánok s 
občerstvením na futbalovom ihrisku mal v prenájme počas sezóny 2012 Miroslav 
Pastierovič a Občianske zdruţenie Cesta. V roku 2012 bola pri kaderníctve Miriam 
Felcanovej zavretá prevádzka Pohostinstvo Černá hora a nový nájomca začal 
s rozsiahlou rekonštrukciou priestorov.   
  

Prvý deň nového roku sme sa prebudili do -2 oC. Cez deň stúpla teplota na 0 
oC, ale jemný dáţď na snehovej pokrývke vytváral poľadovicu. Rovnako bolo aj 
nasledujúce dni, neskôr sa dáţď zmenil na ťaţký mokrý sneh, ktorý s vetrom 
spôsoboval vyvracanie stromov, skraty na elektrickom vedení a havárie. Ďalšie dni 
snehu len pribúdalo. Do konca januára ho bolo toľko, ţe vedľajšie cesty mali pri 
plotoch vysoké mantinely a cesta bola prejazdná len na šírku jedného auta. Na konci 
januára navyše trochu viac prituhlo v noci bolo – 18 oC a aj cez deň sa posunula 
ortuť teplomera len na – 10 oC. Na začiatku februára sa k mrazivému počasiu pridal 
aj silný vietor a ručička teplomeru ešte viac klesala. V polovici februára pokračovala 
zima s novými závalmi ťaţkého mokrého snehu a teploty cez deň stúpli mierne nad 0 
oC. Toto oteplenie a slniečko prispeli k pomalému miznutiu bohatej snehovej 
nádielky. Navyše miesto snehu padal viac dáţď. Na začiatku marca sa sneh ďalej 
pomaly topil a v polovici mesiaca bol uţ len na tienistých miestach. Ručička 
teplomera ukazovala ráno 4 oC a cez deň 12 oC. 

Astronomická jar sa od roku 2012 posunula na 20. marca. Dni boli pekné 
slnečné. Akurát apríl začal robiť menšiu šarapatu, ochladilo sa na 5 oC cez deň a 
chvíľu sa z oblohy sypala riadna snehovica, inokedy sa zadaţdilo, dokonca jeden 
deň (5.4.) bola večer búrka s bleskami. Na veľkonočné sviatky sa striedali mraky so 
slnkom a sneţenie s daţďom. Na polievačku bolo trochu chladno, ráno bolo na 
teplomeri -2 oC a cez deň na slniečku len 9 oC. Posledný aprílový víkend bol slnečný 
a na slnku bolo 28 oC. Aj máj pokračoval v takomto počasí, akurát jeden večer opäť 
prišla búrka a menšie ochladenie na ranných 11 oC a denných 21 oC. Príchod 
zamrznutých muţov znamenal aj príchod ochladenia na denných 12 oC. Niekde ráno 
hlásili prízemný mráz, u nás boli 4 oC. Ako sme prevrátili list kalendára a 
zamrznutých sme nemali na očiach aj počasie sa zmenilo. Ráno ukazoval teplomer 
13 oC, cez deň sa ručička vyšplhala na 24 oC. V júni uţ ľudia pozerali na oblohu a 
ţelali si, aby trochu spŕchlo, čo sa splnilo a do polovice júna skoro kaţdý deň prišla 
daţďová prehánka. Víkend v polovici júna bol neuveriteľne horúci ortuť teplomera 
vybehla na 30 oC. 

Leto začalo rannou búrkou, po ktorej uţ doobeda nebolo ani chýru a teploty 
nad 30 oC poukazovali, ţe leto prišlo. Na začiatku júla uţ ráno bolo 22 oC cez deň sa 
teploty šplhali nad 30 oC a večer klesli na 20 oC. Niektoré večeri sa prihnala búrka, 
ale nasledujúci deň nebolo po nej ani znaku. Od polovice júla sa počasie pokazilo, 
trochu sa ochladilo na ranných 11 oC a denných 18 – 20 oC a skoro kaţdý deň sa 
vyskytla daţďová prehánka. Úpravu priniesol aţ august, rána síce uţ boli chladnejšie 
14 – 16 oC, ale cez deň slniečko posunulo ortuť teplomera nad 28 oC a niekedy aj 
nad 30 oC. To však vydrţalo asi len týţdeň, pretoţe prišiel pokles o desať stupňov a 
v polovici augusta občasný dáţď znamenal ranných 10 oC a denných 20 - 22 oC. Ako 
sa prehupol august do svojej druhej polovice zmenilo sa aj počasie k lepšiemu 
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(20.8.) cez deň bolo 30 oC, slnečno aţ dusno, večery uţ ale boli chladné. Toto 
nevydrţalo dlho, asi len týţdeň a posledný augustový týţdeň (od 26.8.) prišiel dáţď a 
ochladenie na denných 22 – 24 oC a ranných i večerných 6 – 10 oC. Začiatkom 
septembra sa vyčasilo a všetci sa ponáhľali kopať zemiaky. Rána uţ boli chladné 4 – 
6 oC, ale slnečné dni s teplotami 20-22 oC, umoţnili zberať zo záhrad úrodu. 

Jeseň začala slnečno teplomer ukazoval 20 oC, večer však klesla ortuť na 9 
oC. Meteorológovia hlásili návrat 30 oC teplôt, čo u nás znamenalo, ţe ručička 
teplomeru stúpla na 24 oC a večer bolo príjemne 18 oC. Aj prvé októbrové dni boli 
takéto pekné, ráno 13 oC, cez deň 22 oC. Ako sa skracovali dni tak sa ochladzovalo 
aj počasie, ráno ortuť teplomeru klesala aţ k nule a cez deň bolo 16 – 18 oC. 
Niektoré dni sa slnko neukázalo a vystriedali ho daţďové prehánky. Posledný 
októbrový víkend (28.10) sa dáţď zmenil na sneh, ráno sme sa prebudili do bieleho 
poprašku na strechách domov a aj cez deň sa z oblohy sypali drobné snehové 
vločky. Celý deň sa teplota nepohla vyššie ako 3 oC. Ďalšie ráno boli zase biele 
strechy a opäť cez deň sneţil mokrec, ktorý sa na zemi hneď topil. Pri návšteve 
cintorínu na sviatok Všetkých svätých sviečky nehoreli, pretoţe celý deň s malými 
prestávkami pršalo, bolo veterno a chladno len okolo 6 oC. Nasledujúce dni boli 
daţdivé a chladné. Vyčasilo sa na Martina (11.11.) vykuklo slnko a teplomer sa 
posunul na 12 oC. Od polovice novembra bolo sychravé, zamračené počasie 
s rannými 6 oC a dennými 10 oC. Hustá hmla vystúpila len na chvíľu dopoludnia 
a s tmou sa opäť vracala. Posledné novembrové dni boli daţdivé, dokonca jeden 
z nich (29.11.) poobede viackrát zahrmelo s bleskami, potom sa spustil silný lejak. 
Začiatkom decembra začalo viacej sneţiť, ráno bolo počuť odhŕňač. Z denných 0 oC 
sa ortuť teplomeru posúvala niţšie a prvý decembrový víkend (8.12.) klesla na – 14 
oC. Od polovice decembra sa snehové prehánky striedali s daţďovými a mrazy 
trochu poľavili, teplota sa pohybovala okolo 0 oC niekedy smerom dole na - 6 oC, 
inokedy hore na 3 oC.  

Zima prišla nenápadne len mínusovými teplotami a zamračenou oblohou. Deň 
pred Vianocami nasneţilo, ale počas štedrého dňa bol pri 3 oC odmäk. Večer sa na 
snehovej pokrývke vytvorila ľadová kôra a na cestách poľadovica. Nasledujúce dni 
sa k plusovým teplotám pridal dáţď a sneh pomaly mizol. Pred Silvestrom trošku 
prituhlo na – 6 oC, ale cez deň bolo slnečno a okolo 0 oC.                             

  
V roku 2012 Pravňanov opakovane na jeseň potrápilo staré vodovodné 

potrubie. Voda v niektorých častiach dediny, väčšinou v novej kolónii nešla, alebo len 
veľmi slabo aj dva dni. Prvýkrát sa váţnejšia porucha vyskytla na konci septembra 
a druhá porucha nastala na konci novembra. Ľudia z postihnutých častí sa vrátili do 
starých čias, kedy sa pre vodu chodilo s vedrami k potoku. Teraz to bolo modernejšie 
na práči sa striedali autá a ľudia s bandaskami. Dokonca vodárne zabezpečili zdroj 
pitnej vody a do dediny pristavili auto s cisternou. 
 

Zapísala obecná kronikárka Mgr. Zdenka Blašková. 
 
 

Zápis do kroniky za rok 2012 bol schválený na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v Slovenskom Pravne dňa 28. novembra 2013. 

 
 
       Ing. Marta Hrúzová 
                 starostka obce         
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