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2017 

 
 
V roku 2017 sa začalo s rozsiahlou rekonštrukciou takmer päťdesiatročnej 

panelovej cesty „tankodromu“ medzi Príbovcami a Turčianskymi Teplicami. V 
novembri 2017 sa uskutočnili na Slovensku voľby do krajských úradov a vo viacerých 
ţupách došlo k zmenám vedenia. Aj na predsednícku stoličku Ţilinského 
samosprávneho kraja zasadla Ing. Erika Jurínová. Od vytvorenia Ţilinského 
samosprávneho kraja v roku 2001 sa predsedníčkou stala prvýkrát ţena, ktorá 
vystriedala po troch volebných obdobiach Ing. Juraja Blanára. 

 
V Slovenskom Pravne bolo na začiatku roka 2017 v elektronickej evidencii 

obyvateľstva 906 ľudí. Na konci roka tento počet stúpol na 921. Do obce sa narodilo 
12 detí a to 7 dievčat a 5 chlapcov. Počas roka zomrelo 10 obyvateľov a to 3 muţi vo 
veku 52, 58 a 83 rokov. Zomrelo viac ţien a to 7 vo veku 52, 75, 81, 86, 87, 89 a 90 
rokov. Prisťahovalo sa 28 ľudí a odsťahovalo sa 15 občanov. Sobášov sa v obci 
uskutočnilo 5, pričom 4 boli v evanjelickom kostole a 1 v sobášnej sieni obecného 
úradu. Ani v jednom prípade neboli novomanţelia zo Slovenského Pravna. 
Najstaršími obyvateľmi v obci boli v roku 2017 osemdesiatosemročný Pavol Glesk a 
devaťdesiatštyriročná Emília Štenclová. 

V roku 2017 bolo vydané 1 stavebné povolenie na rodinný dom a 
skolaudované boli 3 rodinné domy.  

 

Na rok 2017 bol schválený rozpočet obce v sume 619.868,- €. Počas roka ale 
prešiel dvanástimi zmenami a rozpočet po poslednej zmene bol 711.396,- €. 
Skutočné príjmy dosiahli výšku 744.335,44 €, čo bolo 104 % plnenie. Výdavky boli na 
konci roka skutočne čerpané v sume 692.816,72 €, čo bolo 97,38 %.  

Miestne poplatky za odpad a psa zostali v roku 2017 rovnaké a to za vývoz 
komunálneho odpadu 15,-€ za osobu a 5,-€ za psa. V roku 2017 pribudla pre 
občanov sluţba ťahanie odpadových vôd - ţúmp v cene 30,- € za jeden vývoz.    

V septembri roku 2017 sa začala rekonštrukcia materskej školy za účelom 
zníţenia spotreby energie pri prevádzke verejných budov z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja Ministerstva ţivotného prostredia v celkovej hodnote 
311.144,24 €. Vymenené boli okná, vstupné dvere s bezbariérovým vstupom, 
zateplený bol obvodový a strešný plášť a zmenil sa systém kúrenia, formou 
tepelných čerpadiel. Z prostriedkov obce bol upravený priestor kotolne zdvihnutím 
podlahy, rekonštruované boli rozvody elektriny a osvetlenie, vybudované bolo nové 
únikové schodisko. Práce pokračovali aj nasledujúci rok rekonštrukciou sociálnych 
zariadení a výmenou poškodenej gumenej podlahovej krytiny za novú plávajúcu 
podlahu. V budove základnej školy boli vymenené okná v triedach a kabinetoch 
prvého stupňa a vstupné dvere v sume 8.277,30 €. Na časť obce bola opäť získaná 
dotácia na rekonštrukciu rozhlasu a aby sa dokončil rozhlas v celej obci 
dofinancovaná bola táto rekonštrukcia 12.480,- € z obecnej pokladne. Do majetku 
obce pribudol fekálny náves v hodnote 16.165,- €, ktorý slúţi na ťahanie ţumpy pre 
občanov Slovenského Pravna. Uzatvorená bola dohoda s Turčianskou vodárenskou 
spoločnosťou na dovoz odpadových vôd na čističku odpadových vôd do Diviak. Obec 
z vlastných zdrojov zakúpila hasičské auto Tatra 815 v sume 10.000,- € a zároveň 
bola zaslaná ţiadosť na „repas“ tohto vozidla na Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky.     
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Dňa 16. júna 2017 prišli do obradnej miestnosti traja jubilanti z našej obce, aby 
sme si slávnostným programom pripomenuli ich okrúhly sviatok. Pozvaní boli traja 
osemdesiatnici a dvaja sedemdesiatnici. Vystúpili pre nich aj deti z materskej a 
základnej školy. Privítala ich matrikárka Drahomíra Blašková a hlavný príhovor mala 
starostka Eva Pálešová. Všetko to bolo doplnené hudobným doprovodom Veroniky 
Hankovej. Kaţdý jubilant si odniesol malý pamätný darček.  

Jubilujúci občania Slovenského Pravna oslavujúci sedemdesiat a osemdesiat 
rokov v druhom polroku 2017 boli pozvaní do obradnej miestnosti dňa 1. decembra 
2017. Opäť pre nich s básničkami a piesňami vystúpili deti materskej a základnej 
školy. Po slávnostnom obrade jubilantom zablahoţelali matrikárka Drahomíra 
Blašková a starostka Eva Pálešová. Z ôsmych pozvaných ľudí prijali pozvanie štyria 
jubilanti.     

Dňa 1. decembra 2017 sa v obradnej miestnosti ocitli aj najmenší občania 
Slovenského Pravna, ktorí sa narodili počas tohto roku. Z jedenástich detičiek boli so 
svojimi rodičmi na uvítaní do ţivota deviati. Malým programom prítomných potešili 
deti z materskej a základnej školy. Po predstavení matrikárkou privítala malých 
občanov v našej obci starostka Eva Pálešová.    

 
Dňa 4. novembra 2017 sa uskutočnili voľby do orgánov Ţilinského 

samosprávneho kraja. V Slovenskom Pravne zo 792 voličov sa zúčastnilo volieb 225 
obyvateľov. Platných hlasovacích lístkov na predsedu ţupy bolo odovzdaných 219. 
Najviac hlasov spomedzi deviatich kandidátov v našej obci získal Ing. Juraj Blanár. 
Novou predsedníčkou, ktorá zasadla do kresla predsedu Ţilinského samosprávneho 
kraja sa stala Ing. Erika Jurínová. Platný lístok pre voľby do zastupiteľstva odovzdalo 
213 Pravňanov. Spomedzi deviatich kandidátov sa volil jeden poslanec a najviac 
hlasov získal Dušan Hrivnák, ktorý vyhral v turčiansko-teplickom okrese.    

 
 Na obed prvý deň nového roku 2017 odznel v miestnom rozhlase príhovor 
starostky Evy Pálešovej.  
 Dňa 14. januára 2017 pre občanov Slovenského Pravna a aj pre iných, ktorí 
obľubujú drţkovú polievku pripravila túto špecialitu Lívia Vríčanová. Podávala sa v 
miestnom kultúrnom stredisku (MKS) v našej obci. Popri tom sa uskutočnil malý 
kultúrny program detí základnej školy, maţoretiek a heligonkárov Majerčíkovcov.   
 Na bohatej snehovej pokrývke sa dňa 28. januára 2017 uskutočnili pri 
materskej škole „zimné radovánky“. Vytvorenú sánkarsku dráhu vyskúšali nielen deti 
ale aj starší. Na ľade sa za mrazivého počasia šantili tieţ malí aj väčší korčuliari. V 
miestnom kultúrnom stredisku sa mohli ľudia zohriať teplým čajom. Do nálady hrali 
heligonkári Majerčíkovci.  
 Do Sokolovne sa 12. februára 2017 zišlo viac ako päťdesiat masiek, aby sa 
zabavili pri hudbe a získali odmenu za nápaditosť kostýmu. Spomedzi rôznych 
detských masiek vytŕčalo niekoľko veľkých modrých „Šmolkov“. Rôzne ceny mohli 
deti  získať v tombole. 
 Po obci chodili dňa 18. februára 2017 dve skupiny fašiangových masiek a v 
doprovode harmoník a trúbky navštevovali domácnosti, aby od ľudí vyzbierali 
suroviny a peniaze na večernú praţenicu (bliţšie v časti Dobrovoľný hasičský zbor). 
   Dňa 25. februára 2017 sa na motokrosovej trati uskutočnili prvé preteky 
(bliţšie v časti súkromní podnikatelia firma ZE-TEC). 

V miestnom kultúrnom stredisku sa v piatok 10. marca 2017 zišli ţeny rôzneho 
veku pri príleţitosti Medzinárodného dňa ţien nazvaného Večer pre ţeny. Asi 
päťdesiat prítomných privítala starostka Eva Pálešová a poslanec Miroslav Lilge. V 
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Oslavy 
oslobodenia 
obce 

krátkom programe vystúpili ţiaci základnej školy pod vedením Eleny Brngalovej. 
Ţeny sa potom zabavili pri hudbe heligonkárov Majerčíkovcov. Ţenám bolo 
ponúknuté malé občerstvenie v podobe chlebíka, výborného zákusku, kávy alebo 
čaju. 

Nedeľa 9. apríla 2017 bola bohatá na spoločenské akcie v obci Slovenské 
Pravno. Na námestí sme si pripomenuli spomienkovou slávnosťou 72. výročie 
oslobodenia našej obce. Po hymne odznela báseň (Zdenka Kurinská), nasledovala 
pieseň speváčok v podaní Anny Hončovej, Aleny Vrábovej, Marty Švertšíkovej, 
Boţeny Štrbákovej, Anny Gírethovej, Rozálie Blaškovej a Soňy Timkovej. Starostka 
Eva Pálešová spomenula v príhovore priebeh oslobodzovania obce a potom spolu s 
Jánom Hrúzom poloţili k pomníku padlých veniec. Slávnosť ukončili piesňou 
speváčky. Prítomní strelci sa presunuli na strelnicu, kde pokračovala strelecká súťaţ 
(bliţšie v časti Zdruţenie technických športových činností). 

Medzitým uţ na motokrosovej trati začínali preteky motocyklov rôznych 
kategórii (bliţšie v časti súkromní podnikatelia firma ZE-TEC).  

Počiatočný plán postaviť máj na námestí dňa 28. apríla 2017 prekazila 
popoludní silná prietrţ mračien. A tak sa podujatie odloţilo na tradičný podvečer 
posledného aprílového dňa. V krátkom programe vystúpili deti materskej školy a ţiaci 
základnej školy s ľudovým pásmom. Po postavení mája ponúkali výborné slivkové 
koláče členky Jednoty dôchodcov, ktoré aj vlastnoručne napiekli. 

Druhá májová nedeľa tradične patrí ţenám-matkám. Aj v Slovenskom Pravne 
sme si pripomenuli sviatok „Dňa matiek“ dňa 14. mája 2017 kultúrnym programom a 
malým darčekom. Ţeny potešili vystúpením deti materskej školy, malé maţoretky pod 
vedením Adriány Simonidesovej, folklórny súbor Sokolík, ktorý tvoria ţiaci základnej 
školy. Na úvod a na záver mala krátky príhovor starostka Eva Pálešová.  Kaţdá ţena 
si odniesla malý darček v podobe voňavej okrasnej sviečky.    

Dňa 4. júna 2017 pri príleţitosti Medzinárodného dňa detí vystúpili na 
tanečnom kole pre prítomných detských aj dospelých divákov ţiaci umeleckej školy s 
dvoma divadelnými hrami. Jednou bolo predstavenie „O dvanástich mesiačikoch“ a 
druhou bola hra „Čarodejník z krajiny Oz“. Všetkým prítomným deťom boli potom 
rozdané sladké balíčky.  

Dňa 23. júna 2017 sa na tanečnom kole zapaľovala Jánska vatra, kedy 
vystúpili s ľudovými piesňami a tancom ţiaci folklórneho súboru Sokolík. Pre 
prítomných boli pripravené chleby s masťou a cibuľou. Kaţdý muţ pri príleţitosti 
sviatku Dňa otcov dostal malý darček. Akcia pokračovala diskozábavou, ktorú 
usporiadal personál Pizza Bar Mischel. 

V sobotu dňa 24. júna 2017 sa na futbalovom ihrisku odohrali viaceré 
futbalové zápasy medzi okolitými obcami, ktorého sa zúčastnili hráči štyroch 
okolitých obcí. Celkovým víťazom bolo druţstvo z obce Liešno. Organizátorskú 
taktovku mali v rukách niekoľkí bývalí i súčasní futbalisti a priaznivci futbalu. 

Prvý deň prázdnin 1. júla 2017 sa uskutočnila na tanečnom kole prehliadka 
maţoretiek horného Turca, ktorej sa zúčastnili skupiny dievčat z Turčianskych Teplíc, 
Hornej Štubne a zo Slovenského Pravna. Na úvod nastúpili v pestrých kostýmoch 
všetky skupiny spolu so svojimi vedúcimi na plochu tanečného kola. Všetkých 
privítala Elena Brngalová, ktorá celý program aj moderovala. Potom sa predviedli s 
viacerými zostavami všetky maţoretkové skupiny. V prestávkach medzi jednotlivými 
tímami dievčat vystúpili tanečníci s Deep Martico, domáci folklórny súbor Sokolík a 
nakoniec rapper Miňo Stres Paulíny. O večernú zábavu sa postarala hudobná 
skupina Nectarius.  
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Ďalšia motokrosová súťaţ sa uskutočnila na trati v Slovenskom Pravne dňa 8. 
júla 2017 (bliţšie v časti súkromní podnikatelia firma ZE-TEC). 

Dňa 22. júla 2017 sa na tanečnom kole a jeho okolí uskutočnil v poradí uţ 
štvrtý ročník kynologickej súťaţe (bliţšie Kynologický klub).  

Ďalšou letnou akciou na tanečnom kole bola tanečná zábava dňa 28. júla 
2017, ktorú usporiadali majitelia Pizza Bar Mischell. Popoludní bola detská diskotéka 
a pár atrakcií pre deti. Vystúpili aj maţoretky, folklórny súbor Sokolík, heligonkári 
Majerčíkovci. Večer sa o hudobnú náladu postarala hudobná skupina „Nemôţem 
povedať“.  

Na motokrosovej trati v obci sa dňa 26. augusta 2017 uskutočnil Land Rover 
zraz Turiec, v ktorom sa zaregistrovalo 81 áut z piatich krajín. Okrem Slovenska do 
našej obce Slovenské Pravno prišli účastníci z Českej republiky, Poľska, Rakúska a 
Veľkej Británie. Hlavným organizátorom bol Ján Bízik z Martina spolu s ďalšími 
fanúšikmi tejto značky. Akcia sa začala spanilou jazdou áut po okolí. Potom sa na 
trati predviedli prihlásení pretekári jazdami na čas. Po vyhodnotení pokračovala 
zábava pod holým nebom v podaní DJ Andyho (Bc. Andreja Hrúza).   

Dňa 28. augusta 2017 sa na tanečnom kole zapaľovala symbolická vatra pri 
príleţitosti výročia Slovenského národného povstania. Túto udalosť sme si 
pripomenuli spomienkovou akciou, na ktorej vystúpili s niekoľkými piesňami 
speváčky doplnené muţskými hlasmi a hrou na harmonike (Anna Hončová, Alena 
Vrábová, Marta Švertšíková, Boţena Štrbáková, Anna Gírethová, Rozália Blašková, 
Ing. Dušan Lichner, Ivan Kalnický, Ivan Sedliačik a  harmonikár Pavol Hnila). Báseň 
zarecitovala Elena Brngalová a príhovor mala starostka Eva Pálešová. Vystúpili aj 
maţoretky a ţiaci folklórneho súboru Sokolík. Pre prítomných sa podával výborný 
guľáš, ktorí pripravili poslanci. Večernú diskozábavu v podaní DJ Petra Zelienku 
organizovala Lívia Vríčanová.   

Pre starších občanov Slovenského Pravna pripravili poslankyne so starostkou 
dňa 27. októbra 2017 posedenie s dôchodcami. Pri príleţitosti Mesiaca úcty k starším 
tak občania Slovenského Pravna dostávali nielen darčekové poukáţky v hodnote 5,- 
€, ale mohli si spoločne posedieť, pohostiť sa a pozrieť malý program detí základnej 
školy. Dôchodcov privítala starostka Eva Pálešová v jedálni základnej školy. Známe 
piesne si spolu s harmonikárom Pavlom Hnilom z Turčianskych Teplíc zaspievali 
viacerí prítomní. 

Spolu s ekumenickou poboţnosťou si dňa 29. októbra 2017 v Dome smútku 
starostka Eva Pálešová aj s poslankyňou Elenou Brngalovou pripomenuli ľudí, ktorí 
zomreli počas roku 2017. 

Počas niekoľkých novembrových dní roku 2017 na začiatku mesiaca sa 
uskutočnila výstava rôznych predmetov občanov Slovenského Pravna. Pripravili ju v 
miestnosti zdravotného strediska členovia Jednoty dôchodcov. Vypoţičali od 
občanov rôzne staré hodnotné veci a vkusne ich naaranţovali do bývalej čakárne 
zubnej ambulancie. Výstavku navštívilo 170 ľudí.  

Druhú adventnú sviečku zasvietila starostka Eva Pálešová na adventnom 
venci pred obecným úradom dňa 9. decembra 2017 na vianočných trhoch. Pre ľudí, 
ktorí prišli na námestie vystúpili s vianočnými pesničkami deti z materskej školy. 
Ľudové zvyky tohto obdobia predviedli aj ţiaci základnej školy a folklórneho súboru 
Sokolík. Vo viacerých vstupoch vystúpili heligonkárky sestry Bacmaňákové. Popritom 
pre prítomných predajcovia v stánkoch ponúkali mnohé dobroty a vlastnoručne 
vytvorené výrobky. Najočakávanejší bol Mikuláš s Čertom a Anjelom, ktorí deťom 
priniesli sladké balíčky.   
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Dňa 21. decembra 2017 sa v Sokolovni deti materskej a základnej školy 
predviedli na Vianočnej akadémii pre rodičov a priateľov školy. 

 
V novom roku 2017 ţiaci základnej školy pokračovali vo výučbe a ostatných 

školských aktivitách. Vo februári sa uskutočnila praktická časť účelového cvičenia 
Ochrana ţivota a zdravia pre ţiakov druhého stupňa. Počas turistickej vychádzky si 
zopakovali dopravnú výchovu a preverili fyzickú kondíciu. Počas februárového týţdňa 
absolvovali 12 ţiaci deviateho ročníka lyţiarsky výcvik v stredisku Snowland vo 
Valčianskej doline. Ďalšou športovou aktivitou, v ktorej sa predviedli ţiačky druhého 
stupňa bolo okresné kolo vo vybíjanej v Turčianskych Tepliciach. Obsadili tam 3. 
miesto. Lepšie umiestnenie získali ţiaci na okresnom kole Florbalu, kde chlapci 
zvíťazili, vystúpili na prvú priečku a dievčatá boli na 2. mieste. Do recitátorskej 
regionálnej súťaţe pod názvom Vajanského Martin postúpili aj naši víťazi školského 
kola. Spomedzi 156 recitátorov sa umiestnili na druhom a treťom mieste. Tretí boli v 
kategórii poézia Andrej Pastierovič (5.A) a v kategórii próza Veronika Bohačíková 
(7.A). Druhé miesto získala v kategórii próza Lucia Erteľová (6.A). V apríli sa 
uskutočnil zápis do prvého ročníka, ktorého sa zúčastnilo 8 detí. Rovnako po štyria 
chlapci a dievčatá. Jednému dievčaťu bol doporučený odklad povinnej školskej 
dochádzky. V apríli 2017 boli testovaní aj 12 ţiaci deviateho ročníka. Úspešnosť 
ţiakov našej školy v slovenskom jazyku a literatúre bola 66,0%, pričom národný 
priemer bol 61,2%. V matematike dosiahli naši ţiaci 50,0%, čo bolo horšie ako 
národný priemer 56,4%. Májový týţdeň strávili štvrtáci v škole v prírode v Heľpe. Deti 
zo základnej školy absolvovali viacero exkurzii, výletov a predstavení v školskej 
telocvični. Sladkú odmenu v podobe torty získali prváci za najväčšie mnoţstvo 
nazbieraného papiera.   

Na stredné školy bolo prijatých 13 ţiakov. V júni tak odišli 1 ţiak na 
gymnázium V.P.Tótha do Martina a 1 ţiak na strednú priemyselnú školu v Martine. 
Na obchodné akadémie išli 3 ţiaci a to 2 do Martina a 1 do Prievidze. Na strednú 
odbornú školu (SOŠ) obchodu a sluţieb do Martina mali ísť od septembra študovať 3 
ţiaci a na spojenú školu do Martina išli 4 ţiaci. Do Banskej Bystrice v novom 
školskom roku mal dochádzať na SOŠ hotelových sluţieb a obchodu 1 ţiak. 

Školský rok 2017/2018 sa v septembri začal privítaním 88 ţiakov, z toho bolo 
43 chlapcov a 45 dievčat. V prvej triede zasadlo do školských lavíc 9 detí a to 4 
chlapci a 5 dievčat. 

 Jesenné mesiace školskej dochádzky boli vyplnené exkurziami. Ţiaci 
navštívili Obecný úrad v Slovenskom Pravne. Vybrali sa s vyučujúcimi aj do 
Turčianskej kniţnice v Martine a na viaceré významné miesta našich dejín. V 
novembri sa uskutočnilo celoslovenské testovanie ţiakov piateho ročníka. Zo 
Slovenského Pravna bolo touto formou skúšaných 9 ţiakov, pričom úspešnosť našej 
školy v slovenskom jazyku a literatúre bola 75,9% (národný priemer 62,8%) a v 
matematike to bolo 69,3% (národný priemer 64,7%). V športovej činnosti ţiaci 
bojovali o najlepšie umiestnenie v tradičnom vianočnom futbalovom turnaji, ktorého 
sa zúčastnili tri dievčenské a tri chlapčenské druţstvá. Po Vianočnej akadémii sa deti  
zo školy rozišli na zimné prázdniny. 

Snahou vedenia obce a školy bolo zrušiť racionalizačné opatrenia, ktoré vo 
viacerých oblastiach, hlavne tej finančnej obmedzovali chod školy. Vyvrcholením tejto 
snahy bolo rozhodnutie Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 13. 12. 
2017 č. 2017/17598:22-40AA, v ktorom ministerstvo zrušilo uloţené racionalizačné 
opatrenie.     
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V roku 2017 sa neuskutočnil ples absolventov, ale členovia Občianskeho 
zdruţenia Cesta sa podieľali a organizovali iné zaujímavé akcie. Pripravili pre ţiakov 
našej základnej školy pri príleţitosti ich sviatku Medzinárodného dňa detí balíčky a 
finančne prispeli na dopravu do kina v Prievidzi. Počas letných prázdnin 
zorganizovali pre dospelých a detských záujemcov výlet na Liptov. Na Mikuláša v 
škole rozdávali deťom darčeky, ktoré pripravilo ZRPŠ (Zdruţenie rodičov a priateľov 
školy) a prispeli aj členovia zdruţenia. Na Vianočných trhoch predávali ľudia zo 
zdruţenia nielen vynikajúci punč, ale aj magnetky zobrazujúce budovu základnej 
školy v Slovenskom Pravne. Z financií získaných z podielu zaplatenej dane zakúpili 
pre školskú jedáleň potrebné vybavenie – hrnce. 

Aj v roku 2017 zaregistrovali občianske zdruţenie, aby v ďalšom roku mohli 
získavať finančné prostriedky z podielu zaplatenej dane.   

     
Materská škola otvorila v novom roku 2017 znovu svoje dvere pre deti, ktoré ju 

navštevovali. Počas školského roku sa pre škôlkarov uskutočnilo veľa zaujímavých 
akcií. Vo fašiangovom období nesmel chýbať karneval. Pred Veľkou nocou deti 
zdobili vajíčka. Mali besedu o ochrane prírody. Na konci školského roka sa 
uskutočnila rozlúčka so školákmi. Do základnej školy v Slovenskom Pravne 
odchádzalo 7 detí, 1 dieťa malo pokračovať na Hornej Štubne, 1 dieťa v Martine a 1 
dieťa v Turčianskych Tepliciach.   

V septembri 2017 sa výučba v materskej škole začala v náhradnej budove – v 
Miestnom kultúrnom stredisku, ktoré kedysi slúţilo na rovnaký účel. Ako je 
spomenuté vyššie v časti „Obecný úrad“ budova materskej školy sa rekonštruovala. 
V trochu menších priestoroch bolo zapísaných 42 detí a to rovnako 21 dievčat a 21 
chlapcov. Z našej obce bolo 23 detí, ďalší škôlkári dochádzali z Brieštia (3), Rudna 
(3), Jasenova (2), Liešna (1), Kaľamenovej (2), Skleného (1), Turčianskych Teplíc (1),   
Diviak (1), Dvorca (1), Malého Čepčína (1), Abramovej (1) a Martina (2). Aj v týchto 
nových priestoroch našiel deti Mikuláš a rozdával im sladké balíčky. Na Vianočnej 
akadémii deti predviedli program s vianočnou tématikou.    

  
V roku 2017 pribudlo do matriky pokrstených 11 zápisov, pričom zo 

Slovenského Pravna boli 4 dievčatá a 2 chlapci. Evanjelická farárka Zlatica 
Karásková zosobášila 4 páry ale ani v jednom prípade neboli novomanţelia zo 
Slovenského Pravna. Zo Slovenského Pravna zomreli 2 ţeny a 2 muţi. 

Spolu s rímsko-katolíckym farárom sa uskutočnila v roku 2017 ekumenická 
poboţnosť v Jasenove a na konci októbra v Dome smútku v Slovenskom Pravne.  

 
V rímsko-katolíckej farnosti boli v roku 2017 pokrstené 3 deti a z toho bolo 1 

dievčatko zo Slovenského Pravna. Pohrebov odslúţil rímsko-katolícky farár 10 a zo 
Slovenského Pravna bolo 6 ţien. V kostole sa neuskutočnil ţiadny sobáš, akurát 
poţehnanie manţelstva – sanácia. V roku 2017 mali 3 deti prvé sväté prijímanie, ale 
ani jedno nebolo z našej obce. 

 Tak ako kaţdý rok aj v roku 2017 sa uskutočnila ekumenická poboţnosť v júli 
v Jasenove pri príleţitosti sviatku Cyrila a Metoda. Ďalšia spoločná poboţnosť bola 
na konci októbra, kde sme si spoločnými modlitbami spomenuli aj na zomrelých. Vo 
farnosti sa uskutočnila jarná a jesenná zbierka na charitu, seminár a na misie. Vo 
Veľkonočnom období bola zbierka na mládeţ. Farár Marián Gregor pomohol 
ozvučením pri vystúpení detí na Deň matiek a na Vianočnej akadémii.    

 

Vo futbalovej sezóne na jar roku 2017 sa muţi pod vedením trénera Jána 
Pogónyiho z Príboviec pohybovali na priečkach v polovici tabuľky. Nakoniec skončili 
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na 5. mieste z desiatich druţstiev. Na konte mali 6 výhier, rovnako tak remíz a 
rovnako tak prehier. Futbalisti zo Slovenského Pravna uţ roky hrajú najniţšiu II. 
triedu riadenú oblastným Turčianskym futbalovým zväzom. Futbalová sezóna sa 
nezhoduje s kalendárnym rokom, lebo jeden ročník sa počíta od 1. júla jedného roka 
do 30 júna nasledujúceho roku. Muţi začali novú jesennú časť sezóny spolu s 
ďalšími desiatimi druţstvami, striedavo vyhrávali a prehrávali a pred zimnou 
prestávkou mali na konte 4 výhry, 1 remízu a 5 prehier. Boli na 8. mieste rebríčka.  

Po piatich rokoch bol v Slovenskom Pravne znovu poskladaný futbalový tím 
dorastu. Spolu s ďalšími jedenástimi druţstvami boli organizovaní pod Turčianskym 
futbalovým zväzom pod označením dorast – U19. Pravnianskych dorastencov 
trénovali Peter Gajdoš a Martin Lichner z Brieštia. Začali na jeseň roku 2017 a na 
konci tejto časti pred zimou mali na konte 3 výhry, 8 prehier a boli na 10. mieste.  

Ţiakom – U15 jarná časť futbalovej sezóny vyšla. Celý čas sa drţali na prvom 
mieste a nakoniec skončili s 24 výhrami, 1 remízou a 1 prehrou. Nakoľko druţstvá 
neboli rozdelené do kategórií, ale hralo 14 druţstiev v jednej kategórii, skončili ako 
víťazi Turca. Trénovali ich Peter Gajdoš a Martin Lichner. Jesenná časť uţ nebola 
taká úspešná a zo 14 druţstiev skončili na 8. mieste s trénerom Pavlom 
Grusmannom. Na konte mali 3 výhry, 3 remízy a 7 prehier. 

V druţstve prípravky U11 hrali deti vo veku od 6 do 11 rokov. Druţstvá Turca 
boli rozdelené do skupiny A a B. Naši hrali v skupine B. Na jar začali siedmi a sezónu 
končili na 4. mieste s 5 výhrami, 1 remízou a 3 prehrami. Trénoval ich Pavol 
Grusmann. V novej sezóne jesennej časti bolo desať druţstiev v skupine Juh. Počas 
celej jesene sa drţali na 2. mieste. Po trinástich kolách mali na konte 9 výhier, 3 
remízy a 1 prehru. 

 
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) mal v roku 2017 105 členov a z toho bolo 33 

ţien. Nakoľko sa funkcie vzdala predsedníčka Martina Timková, na členskej schôdzi 
bol zvolený nový predseda Miloslav Jeleň, ml., ktorý bol zároveň aj veliteľom. Ostatní 
členovia výboru zostali na svojich pozíciach rovnako, akurát k nim pribudla Martina 
Timková, Adam Belko a Zita Hubová, ktorá uţ nebola v revíznej komisii. Dvaja 
členovia boli vyškolení na funkciu veliteľa a strojníka a jeden člen DHZ na funkciu 
preventivára obce. 

Na pripomenutie DHZ obhospodaruje nasledovnú techniku: Avia 30 s 
príslušenstvom a CAS 25 RTH s príslušenstvom. V roku 2017 bol do obce zakúpený 
cisternový automobil CAS 32 T815, ktorý mal byť z prostriedkov Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky kompletne repasovaný.  

Na úseku práce s mládeţou sa mladí hasiči zúčastnili na okresnom kole 
súťaţe Plameň a jesenného kola branného preteku. 

V roku 2017 nebolo potrebné zasahovať pri ţiadnom poţiari, či ţivelnej 
pohrome. Akurát členovia DHZ vykonávali poţiarny dozor počas ţatevných prác s 
hasičskou cisternou.  

V roku 2017 sa fašangovanie po obci uskutočnilo 18. februára. Na zábave 
hrala hudobná skupina Necpaľanka. Nesmela chýbať tradičná bohatá tombola a 
výborná polnočná praţenica. Okrem tejto kultúrnej akcie členovia zboru pomáhali 
hasičskou technikou pri Jánskej vatre a pri motokrosových pretekoch. 

 

V roku 2017 v Poľovníckom zdruţení Holý vrch pracovali členovia výboru v 
nezmenenej zostave. Počet členov bol 23. Počas roka strelili 16 jeleňov, 33 jeleníc a 
29 jelenčiat. Trofejovým kusom bol jeleň s bodovou hodnotou 208,68 CIC bodu, 
ktorého strelil Milan Ličko a získal za neho striebro. Srnčej zveri členovia zdruţenia 
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ulovili 21 kusov a najlepšieho srnca strelil Jozef Ličko s hodnotou 92,07 CIC bodu. 
Ďalšími strelenými kusmi bola diviačia zver v počte 57 kusov, kde bol aj bronzom 
ohodnotený trofejový kus. Ulovil ho Libor Ličko a bodová hodnota bola 113,0 CIC 
bodu. Líšok strelili 15.  

   
V roku 2017 sa členská základňa klubu rozrástla o ďalších členov. Pričom v 

roku 2017 mal Kynologický klub Gladiátor K9 40 členov. Trénovalo sa nielen na 
ihrisku v Slovenskom Pravne, ale aj v prenajatých priestoroch na sídlisku Košúty v 
Martine.  

V roku 2017 sa na tanečnom kole uskutočnil uţ štvrtý ročník kynologického 
preteku. Dňa 22. júla 2017 prebiehali celodenné preteky so sprievodným kultúrnym 
programom. Vystúpili tam maţoretky, folklórny súbor Sokolík, heligonkári 
Majerčíkovci a s ľudovými piesňami Natália a Jaroslav Rusnákovci. Zuzana 
Fontányová pretekala so psom Nellou a umiestnila sa na 2. mieste v kategórii ţeny.  
Členovia klubu kaţdoročne reprezentujú klub aj na iných kynologických pretekoch a 
umiestňujú sa na popredných pozíciach.   

 

Členky spolku Únie ţien Slovenska uţ tradične svoju výročnú členskú schôdzu 
organizujú aj pri príleţitosti sviatku Dňa matiek a v roku 2017 sa stretli v „uzavretej 
spoločnosti“ podniku Pizza Bar Mischell. 

 
Fašiangové posedenie vo februári 2017 bolo zároveň výročnou schôdzou 

členov Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) v Slovenskom Pravne. Vo výbore 
pracovali v nezmenenej zostave. Okrem tohto posedenia mali počas roka viacero 
spoločných stretnutí, či uţ pri príleţitosti ţivotných jubileí, alebo sa zúčastňovali 
rôznych súťaţí. Boli na športových hrách JDS v Diviakoch a niektorí členovia obsadili 
popredné miesta. V hode granátom a streľbe bol Jozef Páleš prvý. Zo ţien na prvom 
mieste v hode granátom skončila Elena Rumpeľová. Súťaţili v speve v Turčianskych 
Tepliciach a prednese poézie a prózy v Bodorovej. V letných mesiacoch si opekali v 
prírode. Na tanečnom kole mali štvrťročné stretnutie, ktorého sa zúčastnilo osem 
organizácií JDS turčiansko-teplického okresu. Zorganizovali si prednášku o zdraví. 
Často sa vybrali na spoločný výlet. Navštívili tak v Liptovskom Jáne - Mini Slovensko, 
Budatín v Ţiline a centrum Košíc, kde sa stretli aj s bývalým prezidentom Slovenskej 
republiky Rudolfom Schustrom. Členky JDS napiekli výborné koláče, ktoré sa 
podávali pri stavaní obecného mája. Zozbierali, poţičali a naaranţovali výstavku 
„Návraty“ v čakárni zdravotného strediska v Slovenskom Pravne. Kaţdoročne a teda 
aj 11. novembra 2017 sa zapojili do „Výzvy zvony“, kedy ku pamätníku padlých 
poloţili kvety a zapálili sviečky, ako spomienku na obete oboch svetových vojen. 

 
V roku 2017 mal miestny spolok Slovenského červeného kríţa (MS SČK) 51 

členov a výbor pracoval v nezmenenom zloţení.  
Členky spolku sa v roku 2017 zapojili a pomohli pri obecnom karnevale. 

Zábavu rozprúdili, keď sa v sále objavili v kostýmoch modrých rozprávkových 
postavičiek „Šmolkov“. Postarali sa aj o občerstvenie, predajom dobrôt v bufete. S 
Ligou proti rakovine sa podarilo dvakrát počas roku 2017 zorganizovať spoločný 
odber krvi v zdravotnom stredisku v Slovenskom Pravne. Sprostredkovali zájazd za 
účelom nákupov do Nového Targu do Poľska. A prácu v spolku za rok 2017 ukončili 
predajom výrobkov a dobrôt na Vianočných trhoch.   
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Kaţdoročná strelecká súťaţ O putovný pohár sa uskutočnila 9. apríla 2017 a 
zúčastnilo sa jej 5 trojčlenných druţstiev. Za domácich strelcov reprezentovali obec 
Slovenské Pravno Jozef Páleš, Ján Hrúz a Ľubomír Hrúz. Víťaznú priečku obsadilo 
druţstvo z ŠSK Turany, druhí skončili strelci ŠSK Mesta Martin A a tretí boli strelci zo 
ŠSK Mesta Martin B. Najviac bodov vystrieľal Ondrej Holko z Turian, za ním skončil 
Miroslav Kochol tieţ z Turian a na treťom mieste sa umiestnil Peter Rybár z Martina. 
Tento rok nesúťaţila ani jedna ţena. 

Strelci zo Slovenského Pravna sa zúčastnili v apríli 2017 Veľkonočného 
pohára v Jazernici, kde trojica Ján Hrúz, Bc. Andrej Hrúz a Jozef Páleš obsadila prvé 
miesto a za nimi na druhom mieste skončili tieţ z našej obce Martin Hrúz, Stanislav 
Husák a Ľubomír Hrúz. Okrem toho Jozef Páleš reprezentoval Slovenské Pravno vo 
viacerých streleckých súťaţiach v Martine, Brezne, Šali, Ţiari nad Hronom a v Ţiline, 
kde sa na Majstrovstvách Ţilinského kraja umiestnil na štvrtom mieste.   

 
Činnosť kniţnice v roku 2017 bola čiastočne prerušená v období od septembra 

do novembra. Z Miestneho kultúrneho strediska, kde kniţnica sídlila musela byť 
vysťahovaná, pretoţe tam v čase rekonštrukcie škôlky boli deti z materskej školy. 
Knihy boli prenesené do neobývaného domu pri základnej škole. V novembri po 
skončení výstavky Jednoty dôchodcov, ktorá bola v čakárni v zdravotnom stredisku 
sa novou kniţnicou stali tieto priestory. Nebolo moţné umiestniť tam všetky knihy z 
kniţného fondu, ale tie načítanejšie a najčastejšie pouţívané boli k dispozícii. 
Knihovníčka Boţena Kubisová pracovala v kniţnici kaţdý pondelok od 13:00 do 
15:30 hod. 

Kniţný fond v roku 2017 tvorilo 4318 kníh. Pre dospelých bolo 2375 krásnej a 
609 odbornej literatúry. Deti mali moţnosť si poţičať 1066 krásnej a 268 odbornej 
literatúry. Počas roka bolo zaznamenaných 63 prírastkov a to 53 kúpou a 10 
darovaním. Vyradených bolo 249 kníh.  

I napriek tomu, ţe niekoľko mesiacov nebolo moţné poţičiavať si knihy, i tak  
bolo zaznamenaných 1137 výpoţičiek. Aktívnych čitateľov, ktorí navštevovali kniţnicu  
bolo 54 a z toho 14 detí do pätnásť rokov.      

 
V roku 2017 sa v katastri obce Slovenské Pravno nezmenil pomer 

obhospodarovanej pôdy spoločnosťou Turiec Agro. Na ploche 96,92 ha trvalého 
trávnatého porastu počas dvoch kosieb získali trávnu senáţ 7,87 t/ha. Na 551,22 ha 
pestovali počas roka 2017 rôzne plodiny. Na 194,16 ha boli vysiate viaceré odrody 
pšenice ozimnej a úroda bola 7,02 t/ha. Tritikale ozimná bola na 55,27 ha a výnos bol 
7,75 t/ha. Kukuricu na zrno pestovali na 35,11 ha a úroda bola 9,14 t/ha. Na 266,68 
ha sa nachádzala kukurica na siláţ a výnos bol 45,69 t/ha. V Slovenskom Pravne 
chovali 720 kusov dojníc s priemernou ročnou produkciou mlieka 9100 l/ks.   

  
 V roku 2017 naďalej fungovali a ponúkali rôzne sluţby viacerí podnikatelia v 

obci. Akurát čerpacia stanica pohonných hmôt ako zmenila majiteľa, zmenil sa jej 
názov na HELVIA. V priestoroch starej poţiarnej zbrojnice boli Autodiely Tomáša 
Vaţana, ktorý v roku 2017 ukončil prevádzku. Zakrátko si tieto priestory prenajal od 
obce a prerobil na predajňu mäsa a mäsových výrobkov Róbert Páleš (R&M plus). V 
Novej kolónii zavrela predajňu second hand Jana Zelienková a prenajala si časť 
priestorov od Miriam Grusmannovej pri zdravotnom stredisku, v ktorých po prestavbe 
pokračovala v predaji secondhandového oblečenia a doplnkov.   
 Po vybudovaní motokrosového areálu ZE-TEC sa uţ 25. februára 2017 
uskutočnili zimné motokrosové preteky vo viacerých kategóriách. Ďalšie preteky sa 
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konali 9. apríla 2017. Bola to otváracia súťaţ motokrosovej sezóny pod názvom 
Regionálny pohár západ – SCRUB cup 2017. Zúčastnilo sa ich 230 pretekárov. V 
jednej kategórii zvíťazil domáci Andrej Grusmann. Dňa 8. júla 2017 sa motokrosová 
trať zaplnila pretekármi na štvorkolkách a motorkách, ktorí súťaţili na 
medzinárodných majstrovstvách ADAM-STAV CUP 2017. Zimný seriál 
motokrosových pretekov roku 2017 bol odštartovaný 14. októbra 2017.   

 

  Prvý januárový deň roku 2017 bol mrazivý – 10  oC a veľmi hmlistý, ale len v 
doline. Nasledujúce dni pokračovali mínusové teploty a pridalo sa aj sneţenie. 
Celkovo januárové mrazy lámali rekordy. Vo februári sa mierne oteplilo na 0 oC a 
mrholenie napomáhalo zmiznutiu snehu. Pri pekných slnečných dňoch teplota 
vystúpila na 10 aţ 12 oC. Marec bol trošku viac daţdivý. 
 Jar začala daţďom a teplotami ráno 4 oC a cez deň 10 oC. Ďalšie dni sa 
otepľovalo, všetko začalo pučať a rozkvitať. Cez deň bolo 18 a niekedy aţ 23 oC. Tak 
ako dopredu hlásili zmenu počasia, tak aj prišla táto zmena cez Veľkonočné sviatky 
(14.4. - 17.4.). Ochladilo sa, vietor priniesol nielen dáţď, ale aj sneh. Ráno ortuť 
teplomera ukazovala 0 oC, cez deň sa pohla k 8 oC. I keď májové dni boli slnečné, 
rána v tomto mesiaci boli chladné – 2 oC. Asi v polovici mesiaca sa to otočilo, cez 
deň bolo pekne aj 23 oC a ráno 10 oC. Ďalšie dni sa ešte viac otepľovalo. Daţdivo 
bolo len občas. 
  Pekné teplé dni pokračovali aj s nástupom leta. Ortuť teplomera stúpala nad 
30 oC a aj ráno bolo celkom príjemne 18 aţ 20 oC. Letné prázdniny sa začali so 
zamračeným počasím a teplotou 23 oC. I keď ďalšie dni teplomer ukazoval aj viac 
ako 30 oC, tak dva-trikrát cez týţdeň sa prihnal dáţď či búrka. V auguste teploty 
stúpali ešte vyššie. Cez deň to bolo nad 30 oC, ráno okolo 20 oC a v noci bolo dusno. 
Asi v polovici augusta denné vysoké teploty zostali, akurát rána začali byť hmlisté a 
chladnejšie 12 aţ 15 oC. Na konci prázdnin sa zadaţdilo, ráno bolo 6 oC a cez deň 
18 oC. September bol daţdivý.    
 A daţdivý bol aj prvý jesenný deň. Cez deň bolo 15 oC. Nasledujúce dni sa 
počasie zmenilo k lepšiemu. Nastúpilo babie leto s rannými 8  oC a dennými 23  oC. 
V októbri nosili hubári z lesov plné košíky húb. Dopomáhali k tomu občasné daţdivé 
dni a teploty 8 aţ 12 oC. V druhej polovici októbra sa pridali ranné hmly, ale pekné 
počasie pokračovalo a cez deň bolo 18 oC. Posledný októbrový týţdeň (od 23.10.) sa 
toto zmenilo, daţdivé dni a vietor vyhnal ortuť teplomera len na denných 5 aţ 8 oC. 
Pred sviatkom Všetkých svätých (30.10.) sa prvýkrát objavil sneh, ale neudrţal sa 
dlho. V polovici novembra (19.11.) pri ranných – 3 oC sneţilo a poobede veľké vločky 
chvíľu zostávali na strechách a poliach. Posledné novembrové ráno nás zobudil 
odhŕňač, ktorý sa snaţil postarať o zhruba 20cm vrstvu snehu. Niekoľko dní sa biela 
pokrývka udrţala. Po Mikulášovi (10.12.) nastúpilo daţdivé počasie s rannými – 5 aţ 
0 oC a dennými 5 aţ 8 oC.      
 Prvý zimný deň bolo ráno – 5  oC a cez deň sa ortuť teplomera nad nulu 
nedostala. Zastala na - 1 oC. Poobede začalo sneţiť a do večera bola na cestách 
poľadovica. Ďalší deň sa počasie otočilo sneh sa zmenil na „čľapkanicu“. Vianoce a 
aj ďalšie sviatočné dni boli sychravé. Posledný deň v roku 2017 teplomer ukazoval 0 
oC a bolo zamračené.  
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Zapísala obecná kronikárka Mgr. Zdenka Kurinská. 
 
 
 
 
Zápis do kroniky za rok 2017 bol schválený na XXXVIII. zasadnutí  
obecného zastupiteľstva v Slovenskom Pravne dňa 29. novembra 2018 

 
 
 
      Eva Pálešová 

      starostka obce 


