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PRENČOVSKÉ SNY – výstava fotografií

V nedeľu, 3. marca 2019 bola v Komunitnom centre otvorená výstava fotografii, ktorá potrvá do stredy, 20. marca 2019.
Tento projekt vznikol na podnet dobrovoľníčok Marty zo Španielska, Licie z Talianska a Lisy z Rakúska, ktoré v rámci programu 

ERASMUS+ (EDS - Európska dobrovoľnícka služba) jeden rok pracovali a vzdelávali sa v o.z. ARTKRUH. Rozhodli sa urobiť túto 
výstavu ako spôsob spojenia sa s miestnymi ľuďmi. Chceli sa dozvedieť viac o ich príbehoch, kultúre a najmä dnešnom živote v Pre-
nčove. Čo o tom povedali dobrovoľníčky?

“Chceli sme prehĺbiť spoluprácu s miestnymi ľuďmi a inštitúciami, založenú na skutočných potrebách miestnych obyva-
teľov. Preto sme sa rozhodli robiť rozhovory s ľuďmi s otázkou: Čo je tvoj sen o Prenčove? Veríme, že pre skutočnú ko-
munitu je veľmi dôležité zdieľať naše sny o Prenčove, aby sa z nás stali aktívni občania a aby sme mohli vybudovať projek-
ty, ktoré všetci považujeme za dobré pre našu dedinu.  Snívanie, plánovanie, práca a oslava, toto všetko sú kroky potrebné 
na to, aby sa sny menili na skutočnosť.”  

Dnes je tendencia opúšťať dediny kvôli mestskému životu z rôznych 
dôvodov: práca, vzdelanie, kultúra, spoločenský život… My v ARTKRU-
Hu však veríme, že dediny majú veľký neobjavený potenciál pre splnenie 
medzi-generačných očakávaní, preto chceme investovať svoju energiu do 
tohto potenciálu, ktorý vidíme v zdravom prírodnom prostredí a komunite.

ARTKRUH je občianske združe-
nie, ktorého zámerom je podporovať 
harmonické súžitie s prírodou, zacho-
vávanie a rozvoj tradičných hodnôt v 
súlade s kultúrnym dedičstvom a ko-
loritom krajiny. Preto chceme našimi 
aktivitami prispieť k rozvoju obce Pre-
nčov v spolupráci s miestnou komuni-
tou a inštitúciami.      Martin Gavalier, 

predseda o.z. ARTKRUH
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Projekt vybudovania detského ihriska pre najnižšiu ve-
kovú kategóriu sa zrealizoval koncom roka 2018, kde v are-
ály materskej školy vznikli 3 detské prvky – slon, ježko a sli-
mák, ktoré u detí hravou formou rozvíjajú záujem o športo-
vé aktivity. 

Projekt bol „realizovaný s finančnou podporou Úra-

Zrealizované ešte v roku 2018

Na jeseň 2018 zrealizovala obec Prenčov aj ďalší pro-
jekt podporený finančnou dotáciou zo Slovenskej agentúry 
životného prostredia vo výške 5 000 eur z Programu obno-
vy dediny. V obci sa uskutočnila dosadba ružových kríkov 
do záhonov pozdĺž chodníkov v obci, ktoré boli už v znač-
nej miere prázdne, nakoľko pôvodné rastliny v nich už vy-
hynuli. Obec dosadila 200 ks ružových kríkov. V druhej čas-
ti projektu, ako to vyplýva i z jeho názvu „Lipová alej a zá-
hony ruží“ sa zrealizovalo vysadenie aleje z Lipy malolistej 
pozdĺž cesty do katolíckeho cintorína. Celkový náklad na re-
alizáciu projektu predstavoval 5 406,70 eur. 

Mgr. Dominika Ečeková

VESELÉ ZVIERATKÁ – ihrisko pre najmenších
du vlády Slovenskej republiky – program Podpora roz-
voja športu na rok 2018“ vo výške 9 000 eur. Zhotoviteľom 
diela bola firma NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o. a celkový ná-
klad projektu bol 16. 584 eur (7 584 eur predstavoval náklad 
obce Prenčov).

Mgr. Dominika Ečeková

LIPOVÁ ALEJ A ZÁHONY RUŽÍ
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Zapojili sme sa do Výzvy Rady vlá-
dy Slovenskej republiky pre preven-
ciu kriminality na financovanie projek-
tov v oblasti prevencie kriminality pre 
rok 2018 so žiadosťou o poskytnutie 
dotácie v oblasti sociálne prevencie s 
projektom „Zvýšenie bezpečnosti v 
obci Prenčov“, kde sme žiadali dotá-
ciu 7 200 eur na zakúpenie a osade-
nie 4 ks meračov rýchlosti. Uzávierka 
žiadostí bola 4. marca 2019 a v súčas-
nosti čakáme na vyhodnotenie projek-
tu, o ktorom Vás budeme následne in-
formovať.

Začíname s procesom verejného 
obstarávania zhotoviteľa stavebných 
prác na rekonštrukciu Požiarnej 
zbrojnice, na ktorú sme získali finanč-
né prostriedky ešte v roku 2018 z Mi-
nisterstva vnútra SR vo výške 30 000 
eur. Projekt počíta s výmenou okien, 
novými elektrickými bránami, novými 
podlahami a pod. 

V súčasnosti sa pripravujeme na 
podanie Návrhu na začatie zlúčené-
ho územného a stavebného konania 
na stavbu s názvom „Obec Prenčov 
– rozšírenie kanalizácie a ČOV“ v 
zmysle vypracovanej projektovej doku-
mentácie vypracovanej HYDROTEAM 
spol. s r.o. Báhoň, ktorá je záverečnou 
fázou odkanalizovania obce Prenčov 
pre ulicu „Za Hrnčiarňami“. S potreb-
nou dokumentáciou sa následne vypra-
cuje žiadosť o poskytnutie finančnej do-
tácie z Environmentálneho fondu. 

Schody do katolíckeho cintorína
Pre rok 2019 je naplánovaná aj re-

PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROKU 2019
konštrukcia dolnej časti schodov do 
katolíckeho cintorína, ktoré sú značne 
poškodené. Finančné prostriedky na 
uskutočnenie rekonštrukcie sa pokúsi-
me získať z dotácie Ministerstva finan-
cií SR pre rok 2019. 

Investičné projekty v roku 2019
V roku 2019 investujú v našej obci 

finančné prostriedky dve spoločnosti – 
SimKor s.r.o. Banská Štiavnica a Slo-
venský vodohospodársky podnik, š.p., 
OZ Banská Bystrica, a to formou reali-
zácie investičných projektov:

Bytová výstavba
Začiatok výstavby nového bytové-

ho domu v časti „Štrát“ je naplánova-
ný už v prvej polovici roku 2019. In-
vestorom stavby – „Novostavba ná-
jomných bytov, Prenčov – 16 b.j.“ 
je spoločnosť SimKor s.r.o. Banská 
Štiavnica. Výstavbou vzniknú nové 
byty – osem 1-izbových bytov, dva 

2-izbové byty a šesť 3-izbových by-
tov. Bytový dom bude mať 2 poscho-
dia a dva samostatné vchody. Projekt 
je aktuálne vo fáze územného a sta-
vebného povoľovania. O ďalšom vý-
voji Vás budeme informovať.

Regulácia potoka
Projekt „Prenčov – potok Štiav-

nica, protipovodňová ochrana“ je 
veľkým investičným projektom Slo-
venského vodohospodárskeho podni-
ku, š.p., OZ Banská Bystrica. Rozpo-
čet projektu sa pohybuje okolo 2 mil. 
eur. Začiatok realizácie projektu je už 
v tomto roku. Projekt počíta so spev-
nením brehov vodného toku Štiavni-
ca, ktorý preteká celou obcou Pre-
nčov formou opevnení a stabilizáciou 
brehov, brehovými múrikmi, ochran-
nými hrádzami, obnovou brodu a po-
dobne. Úprava sa dotkne i Babieho 
potoka a „Prenčovského potoka“ v 
časti Sigeť. 

Mgr. Dominika Ečeková

Harmonogram zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva 
v Prenčove na rok 2019

31. január 2019 – štvrtok
28. február 2019 – štvrtok
28. marec 2019 – štvrtok
25. apríl 2019 – štvrtok
30. máj 2019 – štvrtok
27. jún 2019 – štvrtok
25. júl 2019 – štvrtok
26. september 2019 – štvrtok
31. október 2019 – štvrtok
28. november 2019 – štvrtok
13. december 2019 – piatok spoje-
né s verejným hovorom

Starostka obce si vyhradzuje právo 
zmeniť termín zasadnutia v prísluš-
nom mesiaci z dôvodu iných pra-
covných povinností, o čom budú 
poslanci informovaní v dostatoč-
nom časovom predstihu.

Obecné zastupiteľstvo
Komisie schválené Obecným 

zastupiteľstvom
Finančná komisia: 
Predseda: Ing. Branislav Konečný
Členovia: Ing. Binderová 
 Ing. Slávik Martin 
 Lýdia Leleková 
Komisia pre rozvoj obce: 
Predseda: Pavel Kondek
Členovia: Bc. Erik Šulek
 Peter Paučo ml.
 Peter Paučo st. 
 Ján Mešťan
 Mgr. Dominika Ečeková
Komisia pre občianskej aktivity: 
Predseda: Peter Krieger
Členovia: Zuzana Krajčovicová
 Janka Frčková
 Kamil Chovan
 Mária Mihalovicová
 Ján Lúdik

 Janka Bačíková
 Anna Kriegerová

Volebné obvody pre poslancov 
OZ na volebné obdobie 

rokov 2018 – 2022
Pavol Kondek
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 184, 
183, 182, 181, 180, 179, 178, 176, 
175,174, 19, 20, 216, 221, Čistá 
voda, Horné majere
Ing. Janka Binderová
212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 
205, 204, 230, 229, 228, 227, 226, 
225,224, 202, 200, 199,198, 197, 
196, 195, 265, Dolné  majere
Peter Paučo ml.
IBV Štrát celá
Zuzana Krajčovicová 
148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 
141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 

134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 
127, 126, 120; 121, 123, 124, 125, 
265 (cigánska osada)
Ing. Branislav Konečný 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 52, 63, 64, 
65, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173
Peter Krieger
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 231, 17, 18, 187, 
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
Bc. Erik Šulek
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 268, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 98, 99, 100, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 222
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AKÉ  ZMENY NÁS  ČAKAJÚ  V MIESTNYCH  DANIACH
Od začiatku roka 2019 je v platnosti nové Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Prenčov č. 2/2018, ktoré nám pri-
nieslo niekoľko zmien v oblasti vyrubovania miestnych daní 
a poplatkov.

Prvá zmena je v dani z pozemkov v § 4, kde sa mení 
sadzba dane za zastavané plochy a nádvoria z 0,50 % na 
1,00 % zo základu dane. Sadzba dane za ornú pôdu, TTP, 
záhrady, lesné pozemky a stavebné pozemky zostáva ne-
zmenená.

Druhá zmena je v dani zo stavieb, kde sa v § 6  mení 
sadzba dane z 0,03 na 0,06 € za každý aj začatý m2 zasta-
vanej plochy.

Tretia zmena je v dani z bytov kde sa v § 7 mení sadzba 
dane z 0,03 na 0,06 € za každý aj začatý m2 podlahovej plo-
chy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.

Štvrtou zmenou je sadzba dane v § 10  kde správca 
dane určuje sadzbu dane na 5,00 € za jedného psa a ka-
lendárny rok.

Poslednou zmenou je sadzba dane v § 23, poplatok za 
komunálne odpady na fyzickú osobu ročne z 10,00 € na 
11,00 €. Ostatné poplatky zostávajú nezmenené.

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je podľa 
platného sadzobníka zberného dvora na ktorý sa stavebný 
odpad ukladá (najbližšie je zberný dvor v Banskej Štiavnici).

ZMENY  POPLATKOV  ZA  ULOŽENIE  ODPADOV V ROKU 2019
Od 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 

329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zme-
ne a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentál-
nom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov („Zákon“) a nariadenie vlády Slo-
venskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovu-
je výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrob-
nosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za 
uloženie odpadov (ďalej „Nariadenie“)

Pre obec prinášajú obidva právne predpisy podstatné 
zmeny, ktoré ovplyvnia rozpočet na strane príjmov aj vý-
davkov. Zvýhodňujú tie, u ktorých je miera triedenia komu-
nálnych odpadov viac ako 30 %. Zmena spočíva vo výš-
ke sadzieb za uloženie jednotlivých druhov komunálnych 
odpadov a systéme výpočtu poplatku za uloženie ZKO na 
skládku odpadov.

Preto apelujeme na Vás občanov, aby ste čo v naj-
väčšom množstve triedili odpady vzniknuté vo vašich 
domácnostiach. 

V obci máme prístupné štyri stojiská s označenými kon-
tajnermi na sklo, papier, tetrapaky, jedlé oleje a plasty. Po-
kiaľ sa nám spoločnými silami v roku 2019 podarí vysepa-
rovať viac ako 40 % odpadov, z celého množstva odpadu 
vzniknutého na území obce, budeme ako obec zaradený 
do nižšej kategórie platenia za odpad vyvezený na skládku 
odpadov. Pokiaľ sa nám to nepodarí, bude musieť obec pri-
stúpiť k výraznému zdvihnutiu poplatkov za komunálne od-
pady na osobu a rok, aby sa pokryli náklady obce na zvoz 
a uloženie odpadu na skládky.

V roku 2018 sa vyprodukovalo v obci Prenčov 163 ton 
odpadov, z toho bolo 56,431 ton vyseparovaných zložiek, 
čo je 34,62%. 

Výpočet poplatku za uloženie zmesového komunálne-
ho odpadu a objemného odpadu od 1. marca 2019 do 31. 
decembra 2019 na skládku odpadov sa vypočíta podľa ta-
buľky:

Položka Úroveň vytriedenia 
KO v %

Sadzba v eurách 
za tonu

1  do   10 % 17 € za tonu
2 10 – 20 % 12 € za tonu
3 20 – 30 % 10 € za tonu
4 30 – 40 %   8 € za tonu
5 40 – 60 %   7 € za tonu

Z dôvodu, že Technické služby Banská Štiavnica od 1. 
januára 2019 výrazne zvýšili poplatky za zvoz, manipu-
láciu a skládkovanie odpadov, musí obec nájsť rezervy, 
aby fi nančne zvládla vzniknutú situáciu v oblasti odpado-
vého hospodárstva. Preto sa ešte raz obraciame na Vás 
občanov o súčinnosť pri riešení tejto problematiky. Sepa-
rujme a trieďme odpady, aby sme znížili náklady obce a 
tým zabránili rapídnemu zvyšovaniu poplatku za KO na 
osobu a rok.  

Anna Kriegerová 
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Milí čitatelia,
komunitné centrum sa naďalej prioritne venuje poskyto-

vaniu pomoci a odborného poradenstva, ktoré sa týka rôz-
nych životných oblastí a tiež realizácií záujmových a pre-
ventívnych aktivít. V prípade akéhokoľvek problému nás 
neváhajte kontaktovať alebo osobne navštíviť v komunit-
nom centre a využiť tak naše bezplatné služby.

Pracovníci KC: Mgr. Iva-
na Pajkošová – odborný ga-
rant KC; Monika Chovanová 
– pracovník KC

Zrealizované aktivity:
Aktivity, ktorým sa venu-

jeme s deťmi a mládežou sú 
predovšetkým zamerané na 
plnohodnotné trávenie voľné-

ho času a tiež na prevenciu proti túlaniu sa po obci spolu s  
predchádzaním sociálno-patologickým javom.

V mesiaci September sme realizovali aktivitu s názvom 
„Rodinná šarkaniáda“, ktorej cieľom bolo stretnutie oby-
vateľov obce pri príležitosti privítania jesene a jesenných ra-
dovánok spojených s púšťaním šarkanov a jesennou ope-
kačkou. 

KOMUNITNÉ CENTRUM PRENČOV

V mesiaci November sme zrealizovali v kultúrnom dome 
divadelné predstavenie s názvom „Hra je hra“. Divadelné 
predstavenie nám prišli zahrať herci z ochotníckeho diva-
dla Braxatoris Krupina. Divadelné predstavenie splnilo naše 
očakávania a zažili sme spolu nádherné kultúrne zážitky.  

December sa niesol v predvianočnej nálade a tomu boli 
prispôsobené aj naše aktivity. Vyrábali sme rôzne vianočné 
dekorácie, ozdoby, svietniky, kostýmy do vianočného Bet-
lehema, zdobili sme vianočný stromček a mnohé iné. Ani 
tento rok nechýbala komunitná aktivita „Vianočné trhy“, 
ktorú organizujeme už tretí rok. Opäť nám vládla príjem-
ná vianočná atmosféra, zneli nám vianočné piesne, kole-
dy a navôkol rozvoniaval vianočný punč, klobásky, hurky či 
kapustnica. Návštevníci trhov si mali možnosť zakúpiť rôz-
ne vianočné dekorácie, ozdoby, prírodnú kozmetiku, det-
ské hračky, oblátky a chutné domáce výrobky. Túto aktivitu 
sme spestrili živým betlehemom, ktorého súčasťou boli deti 
z obce. Postavu Márie, Jozefa, 3 kráľov a 3 pastierov hra-
li deti: Emka Frčková, Marek Chovan, Dominika Ľuptáková, 
Andrejka Stehlíková, Viktória Vreteničková, Karin Veselov-
ská, Verka Bartolovicová a Katka Kondeková, ktorým patrí 
veľké ĎAKUJEM. 

V Októbri sme si opäť pripomenuli „Mesiac úcty k star-
ším“, aby sme si uctili našich seniorov a dali im najavo svo-
ju lásku a náklonnosť. S deťmi, ktoré navštevujú KC sme 
najprv vybrali pekné básničky, naučili sa ich s nimi a pripra-
vili si tak krátky program, s ktorým sme išli vystúpiť do Se-
nior parku. Deti sa tam cítili tak príjemne, že po skončení 
programu si sadli k stolu spolu so seniormi a zaspievali si 
známe slovenské piesne. Ďalšou aktivitou bolo „Tekvicové 
bláznenie“, kde sme vyrezávali tekvice, maľovali na tvár, 
zasúťažili si a zahrali športové hry. Hotové tekvice sme na-
aranžovali pred KC a zapálením sviečok sme si navodili je-
sennú atmosféru.
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Nový rok sme odštartovali „zimnou sánkovačkou“. 
Keďže nám počasie nadelilo bohatú snehovú nádielku ne-
dalo nám to nevyužiť a nezorganizovať túto aktivitu. Deti si 
priniesli so sebou sane, boby aj klzáky a strávili sme tak na 
kopci príjemné popoludnie plné zábavy.

V mesiaci február sme v spolupráci s obcou a terénnou 
sociálnou pracovníčkou zorganizovali projekt v rámci pre-
vencie kriminality s názvom „Športom, hrami, besedami 
bojujeme s rizikami“. Táto akcia sa niesla v 4 blokoch: be-
seda s klientmi Resocializačného zariadenia Žibritov, tvori-
vé dielne a športové súťaže, Polícia – prednáška spojená s 
ukážkami a koncert skupiny Gipsy Čáve. Tejto akcie sa zú-
častnila základná škola Prenčov, okolité základné školy, do-
spelí a tiež seniori z obce. Akcia mala veľmi dobrý priebeh 
a tiež pozitívne ohlasy. Chceme sa aj touto cestou všetkým 
poďakovať za účasť, ale aj za pomoc dobrovoľníkom, ktorí 
nám v tento deň veľmi pomohli. 
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Plánované aktivity:
Marec 2019 – Deň venovaný knihe (pozvaní hostia: An-

ton Pižurný a Peter Frčka)
Apríl 2019 – Rodinný cyklomaratón
Máj 2019 – Športovo-vedomostné zábavné popoludnie
Jún 2019 -  Medzinárodný deň detí

O termínoch a podrobných informáciách každej aktivity 
Vás budeme včas informovať prostredníctvom web strán-
ky, fb stránky KC, sms info a vyhlásením v miestnom roz-
hlase. 

Mgr. Ivana Pajkošová
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KULTÚRNE OKIENKO
NAJKRAJŠÍ  DAR JE ÚSMEV NAŠICH DETÍ

Čo je zázrak? Možno malý uplaka-
ný hmýriaci sa uzlíček, ktorý šťastná 
matka túli k svojmu srdcu. Možno drob-
ná pästička, ktorú šťastný otec rozpači-
to drží v svojej veľkej chlapskej dlani a 
možno sú to najúprimnejšie a najúžas-
nejšie oči na svete, ktoré všade nao-
kolo hľadajú jedinú istotu na svete a to 
svojho ocka a mamičku.

Sme nesmierne radi, že naši rodi-
čia sa o takýto zázrak prišli podeliť aj 
s nami a mi sme mohli uvítať do života 
našich najmenších spoluobčanov. 

V nedeľu 22. novembra 2018 za-
znel v našej obradnej sieni, ten najkraj-
ší koncert detského džavotu a miesta-
mi aj krásneho plaču, aby sme všetci 
vedeli, že sú tu medzi nami a tento 
slávnostný deň – je ich veľký deň.

Po predstavení detičiek a slávnost-
nom príhovore pani starostky Mgr. Ale-
ny Ciglanovej sa šťastní rodičia podpí-
sali do pamätnej knihy obce a prebrali 
si malé darčeky. Slávnostnú chvíľu oži-
vilo pekné vystúpenie detí z MŠ a ZŠ v 

EKUMENICKÝ NOVOROČNÝ  KONCERT
Určite mi dáte za pravdu, že v ne-

deľu 6. januára 2019 presne na sláv-
nosť „Troch kráľov,“ bolo ešte aj to po-
časie zhovievavé. Prenčovský evanje-
lický kostol sa začal zapĺňať účinkujúci-
mi a postupne aj poslucháčmi, ktorí si 
prišli užiť slávnostnú chvíľu.

Mne osobne sa koncert veľmi pá-
čil. Prekrásne spevy a koledy poteši-
li dušu, nadchli myseľ, upokojili srd-
ce. Všetci sme odchádzali šťastnejší, 

spokojnejší, radostnejší. Krásne slo-
vá nám adresovala pani starostka Mgr. 
Alena Ciglanová, diakonka  Miroslava 
Balková a vpd. Michal Baláž.    

Trochu ma mrzí, že nás je z roka 
na rok na koncerte menej, akoby sme 
si nemali čo do Nového roku popriať, 
akoby sme sa nechceli stretnúť, poroz-
právať a zaspomínať. Naši starí rodičia 
sa držali ľudovej múdrosti, ktorá hovorí 
„ Ľudia s ľuďmi žijú...“ Je to veľká prav-

Prenčove, ako aj uspávanky v podaní 
speváčok z miestnej Fsk.

Do života boli slávnostne uvítaní:
Lucia Svoreňová
Matej Krnáč
Paulína Kubišová
Amília Aurélia 
Ryznárová
Bianka Hoštáková
Gregor Štefanka

Martin Hlaváč
Viliam Olík
Milan Bendík
Martina Borguľová
Na záver slávnostného obradu  

sme detičkám zapriali, veľa zázrakov, 
ktoré ich v živote určite čakajú. A šťast-
ným rodičom, veľa trpezlivosti, lásky a 
porozumenia.  

Anna  Kriegerová

da, tak si skúsme občas nájsť ten čas 
na stretnutie so spoluobčanmi, sused-
mi a priateľmi – potom bude náš život 
krajší a hodnotnejší. 

Slávnostnú Trojkráľovú chvíľu nám 
svojim umením spríjemnili:

Spevácky zbor Evanjelického gym-
názia Banská Bystrica, pod vedením 
dirigenta Mgr. Petra Bibzu a umelec-
kého manažéra Mgr. Mareka Hanusku.

Chrámový zbor pri kostole vo Svä-
tom Antone pod vedením dirigentky 
Mgr. Barbory Šaling Legényovej.

Organista Mgr. Róbert Zacharov-
ský z Banskej Štiavnice

Evanjelický spevokol z Prenčova 
pod vedením manažérky Mgr. Moniky 
Lipovskej.

Po koncerte nás vo fare čakalo ob-
čerstvenie, ktoré pripravili a venova-
li na túto udalosť šikovné gazdinky a 
výborný punč už tradične navarili Jan-
ko Frčka s manželkou Jankou a Jan-
ka Školiaková. Práve takýto ľudia, ktorí 
prídu zaspievať, napečú, pripravia, na-
varia punč, ale aj tí, ktorí sa zúčastnia 
urobia slávnostnú chvíľu výnimočnou...    

Anna Kriegerová
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Rok 2018 je za 
nami a v našom 
zariadení opäť do-
šlo k určitým zme-
nám. Počas mesia-
ca si klienti môžu 
vyskúšať svoje pa-
mäťové schopnos-

ti, manuálne a športové zručnosti, dozvedieť sa veľa zau-
jímavostí, či spoločne si posedieť pri čaji, pozrieť rozpráv-
ku alebo sa zahrať zaujímavé spoločenské hry. V rámci tré-
ningu pamäte klienti vyplňujú zaujímavé tvorivé úlohy z rôz-
nych pracovných zošitov, kde si môžu vyskúšať svoje vedo-
mosti a pamäť. V rámci tejto aktivity počas ,,TÝŽDŇA  MOZ-
GU“ sme privítali pracovníkov z organizácie Centrum ME-
MORY n. o., ktorí pre našich klientov pripravili zaujímavú 
prednášku s praktickými cvičeniami. Manuálne zručnosti si 
klienti môžu vyskúšať napríklad pri zhotovovaní ručne vyro-
bených kreatívnych ozdôb a darčekov. Za ich aktivity sú od-
meňovaní zvláštnym spôsobom. Za určitý počet nazbiera-
ných kartičiek sú odmenení návštevou cukrárne, animotera-
piou alebo výletmi do okolia. V minulom roku sa nám poda-
rilo začať pravidelnú činnosť zo základnou školou v Prenčo-
ve, kde deti z družiny prídu jedenkrát za dva mesiace do za-
riadenia. Počas toho stretnutia spoločne klienti s  deťmi vy-

Život v Senior parku Prenčov

tvárali napríklad vianočné ozdoby či pomáhali seniori žia-
kom s domácimi úlohami. 

Pravidelne okrem týchto aktivít sa stretávame na spoloč-
ných posedeniach pri ich sviatkoch. Okrem toho pri spolu-
práci s KC a ZŠ mali posedenia pri príležitostí napríklad dňa 
matiek, úcty k starším. K úcte starším nám prišli vystupovať 
aj deti z Internátnej školy v Banskej Štiavnici. 

S klienti sme sa zúčastnili aj na obecných akciách ako sú 
Podsitnianske dni hojnosti, preventívny deň Športom, hrami 
besedami bojujeme s rizikami, Jubilantov, Deň Rómov, Mi-
kuláša a podobne.  

Najbližšie nás čakajú okrem pravidelných krúžkov, po-
sedenie jubilantov, zúčastnenie sa na prezentácii Prenčov-
ských snov.

Mikulášsky večierok a Vianoce

V posledný mesiac v roku 2018 sa aj u nás niesol prípra-
vami na najkrajšie sviatky - Vianoce. Na Mikuláša sme pri-
pravili večierok – navštívil nás Sv. Mikuláš s čertom. Miku-
láš ich obdaril malým darčekom. K dobrej nálade prispel ro-
dinný príslušník našej obyvateľky s krásnym harmonikovým 
doprovodom, kde si seniori zaspievali pekné ľudové pesnič-
ky. Tak ako každý rok opatrovateľky pripravili stoly s vianoč-
nou výzdobou a takto vytvorili príjemnú rodinnú atmosféru v 
našom Senior Parku.   

Mgr. Božena Bahledová a Darina Slavnčíková



K jedným z najočakávanejších podujatí v našej základnej a materskej ško-
le neodmysliteľne patrí aj karneval. Ani tento rok to nebolo inak. Karneval sa 
konal dopoludnia v budove materskej školy dňa 15. februára 2019. Krásne 
vyzdobená trieda v materskej škole sa premenila na tanečný parket s rôz-
nymi rozprávkovými bytosťami. Bolo čo obdivovať. Za masky sa preobliek-
li nielen deti, ale aj pani učiteľky. Karneval zahájila pani riaditeľka, ktorá po-
priala všetkým deťom príjemnú zábavu. Detský karneval prebehol vo veselej 

nálade nechýbala dob-
rá hudba s pestrým sú-
ťažným programom. 
Pri rezkej muzike do-
poludnie ubehlo ani 
nevedno ako. Všetci 
prežili jedno čarovné 
podujatie plné rados-
ti, obohatené o krásne 
zážitky.       

 Janka Frčková
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ŠKOLSKÉ OKIENKO

Prehupli sme sa do druhého polroka školského roka 2018/2019, a tak už môžeme hodnotiť úspechy alebo neúspechy krokov, 
ktorými sme sa vydali tento školský rok. Priznávame, že začiatky boli ťažké, tak ako možno vždy. Všetci sme si museli zvykať na 
to, že nám nezvoní zvonček, ktorý odratúva 45 minút, že namiesto učebníc používame knižky, časopisy, encyklopédie alebo inter-
net, atď. Tematické vyučovanie, ktoré ponúkame našim žiakom je nielen zábavné, ale aj náročné. Lebo aj bežné životné situácie 
nie sú vždy cestou ružovou záhradou. Učivo, ktoré sme pre žiakov zostavili tieto situácie približuje a je zostavené tak, aby žiakom 
dávalo zmysel, aby vedeli, že všetko čo sa naučia budú môcť a mnohokrát musieť použiť v praxi.

Chceme Vám, milí čitatelia predstaviť jeden náš školský týždeň a to, ako sa učíme.

Týždeň o povolaniach alebo Čím chcem byť bol pre žiakov veľkým zážitkom ale aj dobrou školou.
Všetci sme raz snívali o tom čím chceme byť. Aj naše deti už vedia povedať, čo by chceli robiť. Čo všetko, ale musia vedieť kým 

si dokážu založiť vlastnú firmu, alebo sa zamestnať, to mnohí vôbec netušili. Všade totiž treba vedieť matematiku a slovenčinu, kto-
rá je tak nezáživná. Deti sa o tom presvedčili na vlastnej koži.

Pondelok
V rannom kruhu sme si spoločne hľadali a písali povolania, o ktorých sme už počuli. Zopakovali sme si abecedu, lebo na každé 

písmeno sme vymysleli aspoň dve povolania. Písali sme nástroje a náradie, ktoré pri svojom povolaní potrebujú. Druháci v nich hľa-
dali tvrdé a mäkké spoluhlásky, učili sa písať správne i, y, štvrtáci si popri tom zopakovali  všeobecné a vlastné podstatné mená a ich 
pravopis, keď hľadali ľudí so svojho okolia, ktorí tieto povolania vykonávajú.

Karneval detí zo Základnej a materskej školy v Prenčove

Ako sa učíme
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Utorok
Žiaci 4. ročníka – majstri, si vyberali spomedzi mladších žia-

kov svojich učňov. Spoločne si založili firmu a oblasť, v ktorej 
budú podnikať - vznikli nám tak krajčírska, stolárska a murárska 
firma, cukrárka, kaderníčka aj záhradníci či policajti. Do konca 
týždňa spoločne pracovali. Vymysleli a nakreslili si svoje logo a 
vytvorili si vizitku. V tento deň si prenajali priestory na podnika-
nie. Museli si vymerať ich plochu, vypočítať sumu za prenájom, 
ak vedeli cenu za meter štvorcový. Každá dvojica si zostavila 
vlastný cenník služieb, ktoré budú poskytovať.

Streda
V tento deň sa išlo na nákupy do nášho obchodu, kde si nakúpili zariadenie a pomôc-

ky podľa zoznamu do svojej firmy. Platili „eurami“. Cenník tovarov bol vyvesený, každý si 
v ňom musel vyhľadať názov svojho tovaru a cenu za 1 kus a vypočítať celkové náklady 
za nákup. Priestory si zariadili podľa vlastného uváženia a udržiavali si v nich poriadok.

Štvrtok
Od rána sa v škole usilovne pracovalo. Krajčír-

ky strihali a šili pre Pipi Dlhú pančuchu šaty a vy-

Väčšina ľudí vo svojich povolaniach používa nástroje a stroje, preto sme sa zaujímali o to, na akom princípe fungujú nožnice, 
výťah či bicykel. Naučili sme sa čo sú to jednoduché stroje. Vyskúšali sme kladku, rovinu, páku a ozubené kolesá. Prváci spoloč-
ne zostrojili presýpacie hodiny a merali čas. Hľadali sme vo svojom okolí veci, s ktorými sa denne stretávame alebo ich používa-
me. Energiu sme čerpali z piesní o povolaniach alebo hrami na remeselníkov.
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Piatok
Úlohou každého podnikateľa bolo prezentovať svoje zručnosti, vyjadriť svoje pocity a názory na túto prácu, čo bolo ľahké, 

čo náročné, čo by chceli zlepšiť. Každý remeselník a učeň 
získal za svoje skvelé výkony počas celého týždňa Výučný 
list a obrovskú pochvalu. 

Podľa názorov detí to bola skvelá skúsenosť, na každý 
jeden deň sa tešili a odchádzali plní zážitkov a nových skú-
seností, naučili sa spolupracovať a navzájom si pomáhať. 
Zhodli sa aj na tom, že  práca je ťažká a treba ju robiť zod-
povedne, aby sa im investícia do firmy vrátila viacnásobne. 
Vedomosti z aritmetiky či geometrie, slovenského jazyka či 
informatiky, ktoré v škole získavajú sa im určite v budúcom 
živote zídu a dávajú zmysel.

Takéto zaujímavé, podnetné a efektívne sú všetky 
týždne v našej škole. Príďte sa kedykoľvek presvedčiť dve-
re máme otvorené.

zdobovali ich gorálkami a 
gombíkmi – rozvíjali si pra-
covné zručnosti a kreativi-
tu. Murári stavali mesto s 
budovami podľa plánu od 
architekta – učivo geomet-
rie o priestorovej orientá-
cii. Policajti snímali otlač-
ky prstov, fotografovali na 
občianske preukazy, vkla-
dali obrázky do Wordu, vy-
tvárali tabuľky, tlačili, lami-
novali, písali predvolania 
– informatická výchova. 
Stolári vyrábali domček 
pre hmyz podľa nákresu, 
pritĺkali klince, lakovali, 
zbierali prírodný materiál, 
píli pre murárov dosky. Zá-
hradníci vysievali semien-
ka na priesady, miešali 
zem podľa návodu. Cuk-
rárka piekla podľa receptu 
pre všetkých penové lízan-
ky, vážila si suroviny, šľa-
hala, balila, vyrábala etike-
ty. Kaderníčka predviedla 
svoje zručnosti hlavne pri 
chlapčenských účesoch. 
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Mgr. Milena Havranová, riaditeľka 
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Severný Hont - poznaj jeho kroj

Od roku 2012 je v území Hontu, kde sa nachádza aj 
OZ Zlatá cesta zavedená značka regionálny produkt HONT, 
ktorá sa udeľuje pre fyzické a právnické osoby, pričom cer-
tifi kované výrobky spĺňajú vopred stanovené hodnotiace a 
bodovacie kritériá. Výrobky označené regionálnou značkou 
sú zárukou pre spotrebiteľa, že spĺňajú určité kvalitatívne 
kritériá, ktoré sú pravidelne kontrolované. 

V súčasnosti máme certifi kovaných 41 výrobkov, ktoré 
sú jedinečné pre daný región, obsahujú podiel ručnej práce, 
využívajú tradičné postupy a miestne zdroje. 

V regióne boli vybudované tri kamenné predajne vo 
Svätom Antone, v Banskej Štiavnici a v obci Lišov,  kde sa 
predávajú výrobky certifi kovaných výrobcov.

Ponuku certifi kovaných výrobkov by sme chceli rozší-
riť pre celý Banskobystrický kraj aj mimo neho a tak úspeš-
ne propagovať jedinečnosť a originalitu certifi kovaných vý-
robkov. 

Na základe VZN BBSK č. 33/2017 o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na regionálny 
rozvoj Banskobystrického kraja sme dňa 17. januára 2018 
podali žiadosť na zriadenie e-shopu. Žiadosť bolo schvále-
ná a podporená v plnej  výške 3 000,- €, vďaka fi nančnej 
podpore sa nám podarilo zriadiť Internetový obchod alebo 

Z regiónu „Zlata cesta“
e-shop, ktorý  má viaceré výhody aj zo strany predávajúce-
ho aj zo strany kupujúceho. E-shop bude postupne obsaho-
vať ponuku certifi kovaných výrobkov, ktorým bola  udelená 
značka regionálny produkt HONT, GEMER-MALOHONT, 
PODPOĽANIE, POHRONIE a NOVOHRAD, sú to značky 
ktoré fungujú v rámci Banskobystrického kraja. 

E-shop je zradený na stránke www.rucnerobenvo.sk
- praje vám príjemný nákup -

Obec Prenčov podala na Minister-
stvo kultúry, Fond na podporu ume-
nia projekt pod názvom Severný Hont 
- poznaj jeho kroj v októbri 2018. V 
decembri dostala kladnú odpoveď s 
potvrdením schválenia projektu s po-
lovičným rozpočtom ako pôvodne 
žiadala. Napriek tomu bude projekt 
realizovať a v týchto dňoch podpisu-
je zmluvu.

Projekt pojednáva o kultúrno-
osvetových aktivitách v rámci vzde-
lávania širokej verejnosti o proble-
matike historického obliekania (kro-
jov) šiestich obcí - Prenčov, Baďan, 
Beluj, Kráľovce-Krnišov, Počúvadlo, 
Žibritov. Odbornými garantmi sú Zu-
zana Tajek Piešová z Bratislavy a Zu-
zana Šovčíková zo Zvolenskej Slati-
ny. Projekt je rozdelený do troch fáz. 

V I. fáze sa zameriava na edu-
kačné a spoznávacie aktivity pre or-
ganizačný tím a odborných garantov 
s krojmi jednotlivých obcí. Navštívia 
všetky obce a spravia prehľad krojov, 
ktoré sa v každej obci zachovali.

Druhá fáza je venovaná vzdelá-
vaniu a príprave zainteresovaných 
aktívnych občanov z dedín, ktorí sa 
budú podieľať na príprave progra-
mu tretej fázy. Všetci spoločne budú 
pripravovať celý program s výberom 
krojov, oboznámia sa s jednotlivými 
odevnými súčasťami, ich názvami, 
rozdielmi a spoločnými znakmi v ob-
ciach.  Ďalej budú participovať na vý-
bere hudby, piesní, tancov a ich na-
cvičovaní.

Tretia fáza je zameraná na vzde-
lávanie širokej verejnosti a to spôso-
bom živých prehliadok krojov, ktoré 
sa uskutočnia v roku 2019 na troch 
miestach, a to Prenčov, Banská 
Štiavnica a Bratislava. Prvá v Pre-
nčove sa uskutoční na hlavnom ja-
visku počas festivalu, druhá bude v 
kultúrnom dome v okresnom meste 
Banská Štiavnica a posledná v hlav-
nom meste Bratislava sa bude pre-
zentovať tiež v jednom z kultúrnych 
domov.

Pozývame širokú verejnosť na 
prvú zo živých prehliadok, ktorú bude 
môcť zhliadnuť  v programe Podsit-
nianskych dní hojnosti v Prenčove v 
sobotu 10. augusta 2019.

Projekt z verejných zdrojov pod-
poril Fond na podporu umenia.

Mgr. Drahomíra Prieberová
projektový manažér
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Družstvo dospelých jesennú časť súťaže 2018/2019 odohralo 
ako nováčik vo vyššej súťaži –  V. LIGE skupine C. V tabuľke je muž-
stvo s jednou výhrou a jednou remízou na poslednom mieste, ale pev-
ne dúfame, že v jarnej časti sa nám bude dariť a v súťaži zotrváme. 
Ak nie, klubu zostanú aspoň bohaté nové skúsenosti z vyššej súťaže.

Družstvo žiakov po ťažkej jesennej časti súťaže FUTBALSHOP.
SK LIGA  U15  ObFZ ZH je v tabuľke na 9. mieste. „Ťažká“ preto, 
lebo máme nedostatok detí, ktoré chcú hrať futbal. A aj tie deti, ktoré 
sú zaregistrované a teda mali záujem hrávať futbal, majú problém sa 
zísť na majstrovské zápasy. Preto chceme poprosiť rodičov, aby troš-
ku dozreli na dochádzku svojich detí na tréningy a zápasy a zaujíma-
li sa kedy a kde hrajú. 

31. marca 2019 by sme sa mali so žiakmi zúčastniť turnaja  ObFZ  
v Žiari nad Hronom. Keď obdržíme podrobné informácie o turnaji 
oboznámime aj deti.

26. decembra 2018 futbalový klub usporiadal Štefanské stretnutie 
futbalistov, priaznivcov a fanúšikov klubu a všetci si spolu zašportova-
li a posedeli pri čaji a varenom  vínku.                                

ŠPORTOVÉ OKIENKO
OFK ŠTART PRENČOV

V čase zimnej prestávky družstvo dospelých odohralo Zimnú ligu 
v Žiari nad Hronom, kde z desiatich  družstiev Prenčov obsadil 7. 
miesto, potom Zimnú ligu v Starej Kremničke kde z ôsmich družstiev 
sa Prenčov umiestnil na 5. mieste. 

Ďalej sa zúčastnili na Fašiang cupe v Kremnici, kde z dvadsia-
tich hrajúcich tímov sa naše družstvo umiestnilo na peknom 5. mies-
te. Ako posledné sa naši futbalisti zúčastnili na turnaji Memoriál Jaro-
slava Dovčíka v Starej Kremničke, kde obsadili 4. miesto.

Do prvého majstrovského zápasu jarnej časti súťaže čo je 23. 
marca 2019 ešte mužstvo odohrá prípravné zápasy s Voznicou, 
Vyhňami, Hontianskymi Nemcami, Starou Kremničkou. 

Príďte povzbudiť a podporiť futbalový klub, všetkých Vás radi uví-
tame!   Kamil Chovan

Rok 2018 sme tradične  ukončili  už  v poradí  VI. ročníkom  ping-
pongového  turnaja.

29. decembra 2018 sme zorganizovali  detský turnaj, kde sa v ka-
tegórii dievčat umiestnili :  1. Emma Ľuptáková; 2.Veronika Suchá; 
3.Timea Melicherčíková ; 4. Adela Prefertusová a v kategórii chlapcov 
1. Kamil Chovan ; 2. Róbert Štrba ; 3. Milan Remiar; 4. David  Cho-
van; 5. Adam Binder; 6. Matúš Ryznár; 7. Matúš Červenák; 8. Samo 
Hanus

Zo Silvestrovského turnaja dospelých si za hojnej účasti hráčov a 
divákov víťazstvo odniesli 1. Ján Weber;  2. Lukáš Siekela; 3. Kamil 
Chovan ml.; 4. Kamil Chovan st. 
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EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

KTO SA PRIHLÁSIL:         

Gábrišová Judita                                    
Mgr. Lipovská Veronika                         

Buzalková Monika                                  
Mgr. Feriancová Zuzana                        

Feriancová Veronika                               
Ráczová Nikola                                      
Rácz Samuel                                          

Kružliaková Veronika
Klak Milan

Báťová Beáta
Cviková Pavlína

Mihalovicová Rebeka
Mihalovic Štefan ml.

Mihalovicová Dominika
Poliaková Veronika

                              
                                                                                                   

KTO SA NARODIL:   KTO NÁM UMREL:            KTO SA ODHLÁSIL:           
Kubišová Paulína                                 
Štefanka Gregor                                   

Ryznárová Amélia Aurélia                     
Hlaváč Martin                                        

Olík Viliam
Bendík Milan 

Borguľová Martina 
Weisová Viera  

Kováčik Viera, 82 r. 
Boľová Anna, 82 r.

Krčmáriková Anna, 91 r.
Hudec Milan, 73 r.

Gréčová Jolana, 88 r. 
Baláž Vladimír, 53 r. 

Strhárska Zuzana, 94 r.
Popálený Pavol, 52 r.

Remiarová Mária, 80 r.
Remiarová Anna, 73 r.
Foltánová Mária, 80 r.
Nemcová  Viera, 58 r.
Čepec  Miroslav, 87 r.

Maruniaková Mária, 76 r.

  Anna Kriegerová
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Ďurčeková Mária                                    
Ing. Bešinová Milada                              

Frémalová Marta                                    
Didi Tomáš                                            

Bištuť Vladimír                                        
Bištuťová Jana                                         

Bištuť Vladimír ml.                                   
Bištuťová Monika                                      
Mgr. Lacková Eva                                   

Lacko Marián                                          
Lacková Miroslava                                  

Lacko Filip                                               
Štefanka Tomáš                                      

Bc. Štefanková Barbora                           

Štróhner Šimon
Báliková Irena
Bobiš Roman

Ing. Káčer Rastislav
Fekiač Jozef 

Holecová Alžbeta
Radjanská Angela
Foltánová Mária  
Ratkovská Jana
Ratkovský Jakub
Ratkovský Juraj

Bobiš Marek
Horváth Michal

Palgutová Marta

Nezamestnanosť 
v obci

V januári dosiahla miera nezamestnanosti v 
obci Prenčov 6,63 %, čo je druhé najnižšie číslo v 
okrese, pričom priemerná miera v okrese Banská 
Štiavnica predstavuje 8,53%. Z 347 EAO (ekono-
micky aktívnych obyvateľov) je nezamestnaných 
23 obyvateľov.

K 31. 12. 2018 bola miera nezamestnanosti v 
Prenčove na hodnote 10,29%, čo je medziročný 
pokles 3,66%. Nezamestnaných ubúda aj v tomto 
roku, keď k 31. 12. 2018 bola miera nezamestna-
nosti 7,58 % čo predstavuje medzimesačný pokles 
0,95%. Mgr. Alena Ciglanová


