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Milí spoluobčania, 

Kvetná nedeľa je za nami a je neklamným znakom toho, že sa blížia najdôležitejšie kresťanské sviatky, sviatky Veľkej 

noci. Tieto sviatky sú sviatkami bolesti, utrpenia, ale aj nádeje a vzkriesenia, dávajú človeku novú nádej a posilňujú 

vieru. Odkaz Ježišovej lásky tieto sviatky sprítomňujú v našich životoch naliehavejšie, je na nás, či jej silu precítime. 

Toto slávnostné obdobie sa spája so zvykmi vítania jari. Staré zvyky, ktoré sa odovzadávali z generácie na gene-

ráciu sa pomaly vytrácajú, zabudli sme ich. A ich význam oslavy zázračného znovuzrodenia prírody, ktoré sledujeme 

rok čo rok, a predsa nás vždy znovu a znovu fascinuje. Optimizmus, radosť a ohňostroj farieb – aj to patrí k veľkonoč-

ným sviatkom. Rodinné stretnutia okolo sviatočného stola, kde má svoje miesto pohoda, veselosť a vedomie, že kedy-

koľvek pri tomto stole nájdeme svoje miesto. To všetko umocňujú staré ľudové tradície. Je dobre, že im všetci dobro-

voľne podliehame. V hektickej dobe, ktorú prežívame, tieto zastavenia predstavujú nádej ako svetlý bod v živote. Je 

dobre, ak ducha tradícií a bohaté zvykoslovie jarných sviatkov udržiavame, aby mohli žiť ďalej.  

Prajem Vám nech voda, ktorá je jedným zo symbolov Veľkej noci, vleje do našich príbytkov dostatok zdravia, veľ-

konočný baránok nech prinesie pokoj a pokoru, zelená farba nech nám dodá nádej a farebné kraslice nech nám pripo-

mínajú radosť zo znovuzrodenia. 

 

                                                                             Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce 
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VEĽKONOČNÁ  VÝZDOBA 

Aj tento rok je naša obec vyzdobená 

pri príležitosti prichádzajúcich veľkonočných 

sviatkov a opäť sme ju doplnili o nové prvky, 

ktoré ju robia jedinečnou a krásnou.  

 

 

 

 

 

Pri prechádzke obcou mô-

žete vidieť krásne rozkvitnuté 

kvietky, pri nich zajacov a krasli-

ce, sliepočky a kohútov, kuriatka 

a iné. 

Veríme, že i Vy máte radosť, 

keď prechádzate okolo a dýcha na 

Vás atmosféra blížiacich sa sviat-

kov 

 

 

 

 

Vážení občania – chovatelia psov. Na základe opakovaných 

sťažností občanov na voľne sa pohybujúcich psov po obci, upozor-

ňujeme majiteľov psov, aby zabránili voľnému pohybu svojich psov 

po obci. 

Jedná sa o všetkých psov, bez ohľadu na ich veľkosť, či je to 

pes „do kabelky“, pes malého vzrastu alebo veľký.  

Majiteľom a chovateľom psa sa zakazuje: 

 Opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania 

 Púšťať psov na verejné priestranstvá 

 Voľný pohyb psa bez vodítka na verejnom priestranstve, na 

celom území obce 

Upozorňujeme občanov, že podľa zákona 282/2002 Z. z., § 4 

Vodenie psa : 

(1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov 

môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná 

ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, 

aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvie-

ratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom  

prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. 

2) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zaria-

denia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne 

úkony. Na verejnom priestranstve musí byť pes vždy na vodítku a 

ZO ŽIVOTA V OBCI 

JARNÉ  TRHY 

V piatok 8. apríla sa v 

našej obci uskutočnil I. roč-

ník podujatia „Jarné trhy“, 

ktorými ožilo priestranstvo 

pri Remeselníckom dome. 

Každý si našiel čo ho zau-

jalo, pre deti boli pripravené 

atrakcie ako skákací hrad 

či streľba z luku, dospelí si 

mohli posedieť pri bufete, ktorý mal p. Štefánik, ale aj zakúpiť rôz-

ne produkty od stankárov, ako syry, zákusky, štrúdle, hand made 

výrobky - bižutéria a dekoratívne predmety, kvetinovú výzdobu, 

medovníčky a pod. Nechýbal ani stánok s párancami, ktoré mali 

veľký úspech. Obec Prenčov pripravila občerstvenie v podobe po-

lievky „Kyseľ“ a veľkonočného taniera, na ktorom bolo údené 

mäsko, plátok syra, vajíčko, veľkonočná plnka a chren s cviklou. 

Nechýbali ani domáce škvarkové pagáče. Členky klubu dôchodcov 

upiekli medovníky, ktoré ste mohli dostať v stánku Základnej školy 

s MŠ, ktorá ponúkala výrobky zo svojej vlastnej výroby.  

Aj napriek nie práve priaznivému počasiu bolo toto podujatie 

vydarené a už teraz sa tešíme na stretnutie opäť o rok. 

Mgr. Dominika Ečeková 

 

 

nebezpečný pes (pes bojové plemeno) musí mať nasadený náhu-

bok !  

Ak sa budú sťažnosti opakovať, voľne sa potulujúci psy 

budú odchytení a umiestnení do príslušného zariadenia s tým, 

že majiteľ psa si bude okrem finančného postihu hradiť aj je-

ho odchyt a pobyt v zariadení pre psov. 

Platí to aj pre majiteľov psov, ktorý ich na verejnom prie-

stranstve púšťajú bez vodítka. 

 

Pár slov na záver: 

Teší nás, že všetci svojich štvornohých miláčikov zbožňujete 

a chováte ich pre svoju radosť, len nezabudnime byť „ľuďmi“, ktorí 

sú ohľaduplní a pozorní aj k tým našim občanom, ktorí majú 

z vašich psíkov strach.  

Niektorí naši občania zdieľajú obavu, že svojich zvlášť veľ-

kých psíkov, prípadne bojové plemená neudržíte na vodítku 

a keďže skoro nikto z Vás nedáva svojmu psíkovi náhubok, môže 

sa stať nešťastie a pes niekoho zrúti, prípadne pohryzie.  

Preto nepreceňujte dobrotu vašich psíkov a buďte predvídaví 

a hlavne tolerantní a ohľaduplní. 

                                                                                                                             

Anna Kriegerová  

CHOVATEĽOM  PSOV 
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JAR V SENIOR PARKU PRENČOV 

Začiatok roka sme začali veselo oslavou narodenín našich 

klientov. Dňa 1. februára sa u nás konala spoločná oslava Jubilan-

tov. Pri tejto príležitosti sme oslávili narodeniny obyvateľov za obdo-

bie december a január. Táto oslava bola pre nás výnimočná aj 

z toho dôvodu, že sme oslávili aj krásne okrúhle 90. narodeniny na-

šej drahej obyvateľky Márie Emílie Adamovicovej. Spoločne za celý 

kolektív prajeme milej pani veľa zdravíčka, šťastíčka a božieho po-

žehnania. Jej neustála vďačnosť a úprimné srdce nás neraz poteší 

a pohladí na duši. Sme radi, že ju tu máme.  

Pokračujeme aj 

v pravidelných aktivitách ako 

sú tréning pamäti, spoločné 

cvičenie a spoločenské hry. 

V prípade pekného slnečné-

ho počasia sa snažíme tráviť 

čas už aj vonku a užívať si 

prvé teplé slnečné lúče. Veľ-

kej obľube sa teší pravidelné 

nedeľné posedenie. Každú 

nedeľu poobede máme spo-

ločné posedenie pri káve 

alebo čaji a nechýbajú ani 

sladké koláče, ktoré nám pri-

pravia milé pani kuchárky.  

V marci sme 

v zariadení prekonali COVID 

karanténu, trvala dva týždne 

aj napriek zaočkovaniu 3. 

dávkou vakcíny. Bolo to ná-

ročné obdobie, chorí boli 

klienti aj opatrovateľky. 

Našťastie priebeh ochorenia 

mali obyvatelia viac - menej 

ľahký. Krízovú situáciu sme 

zvládli naozaj dobre aj vďa-

ka obetavému personálu 

a výbornej starostlivosti. 

Dnes sa už tešíme zdraviu 

a dúfame, že nám to dlho vy-

drží.  

Z Ministerstva práce 

a sociálnych vecí sme dostali 

usmernenie, aby sme vyko-

nali v zariadení pre seniorov 

mimoriadny nácvik cvičného 

požiarneho poplachu 

a nácvik evakuácie osôb so 

zameraním na bezpečnosť 

prijímateľov. Na konci marca sme teda zorganizovali nácvik evaku-

ácie v prípade požiaru pod vedením bezpečnostného technika 

a bol úspešný. Obyvateľov sa nám podarilo evakuovať v krátkom 

čase. Personál zariadenia si vyskúšal aj hasenie hasiacim prístro-

jom, aby ho vedeli v prípade potreby naozaj použiť. Ďalej sme si 

prešli ako postupovať v prípade požiaru. Takéto cvičenie plánuje-

me ešte v priebehu roka zopakovať.  

Neustále pracujeme 

na pretváraní priestorov za-

riadenia podľa aktuálnych 

potrieb. Od nového roka 

sme začali prerábaním vý-

dajni stavy. Priestory sa vy-

maľovali, vybavovali novým 

zariadením ako sú nerezo-

vé police na riady, nerezový 

drez s odkladacím priesto-

rom a profesionálnou umý-

vačkou riadu.  

 

 

 

 

 

 

V exteriéri sme vytvorili oddychové miesta aj pre našich oby-

vateľov, novú terasu na prístavbe sme vybavili kreslami 

a záhradným sedením. Počas slnečných dní najradšej trávia čas 

vonku pred budovou, kde spolu debatujú a pozorujú okolie. Roz-

hodli sme sa, že obľúbený priestor prekryjeme novým prístreškom, 

aby počas horúcich letných dní mohli tento priestor naplno využí-

vať.  

 

 

 

 

 

Na záver mi už len ostáva popriať Vám nech veľkonočné 

zvony sladko zvonia a naplnia celý svet radosťou a pokojom, nech 

rozozvučia hory, údolia a nech šíria ich krásny spev čo najďalej. 

Nech vám zaželajú i v mene kolektívu SENIOR PARKU tie najkraj-

šie veľkonočné sviatky.  

Mgr. Eliška Bendíková, vedúca zariadenia  
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Čo nové v komunitnom centre? 

Pri organizovaní skupino-

vých a komunitných aktivít 

sa v KC riadime  aktuálnymi 

pandemickými opatreniami 

v súvislosti so šírením ocho-

renia COVID-19. Tieto po-

značili aj začiatok roka 2022, 

kedy nám opatrenia hlavné-

ho hygienika nedovoľovali 

organizovať skupinové akti-

vity. Jedinou aktivitou, ktorá 

prebiehala v našom KC v mesiaci január 2022 bola príprava na 

školskú dochádzku. Každé popoludnie sme sa venovali školopovin-

ným deťom. Pri dodržaní opatrenia 1 pracovník KC – 1 žiak/žiačka 

sme im pomáhali pri príprave na vyučovanie, pri písaní domácich 

úloh, pri príprave na písomky, diktáty, pri vypracovávaní zadaní, 

prezentácií a zvládaní nového učiva.  

Uvoľňujúce opatrenia nám 

dali možnosť od februára, za 

dodržania prísnych nariade-

ní, organizovať prvé skupi-

nové aktivity. Okrem prípra-

vy na školskú dochádzku 

sme vo februári zorganizo-

vali Valentínske popoludnie, 

kde sme spolu s deťmi 

a mládežou krásne vyzdobili 

nástenku, pripravili 

miestnosť na valentínske popoludnie, zasadačku zrazu  zdobili 

stovky srdiečok a spoločne s deťmi sme vyrábali valentínske 

pozdravy pre tých, ktorí sú nášmu srdcu najbližší. 

Ponuku svojich aktivít sa snažíme pri-

spôsobovať požiadavkám klientov 

a od februára, na základe ich požiada-

viek, organizujeme  popoludnia veno-

vané dobrému jedlu s názvom Chutná 

kuchárka. Prvé popoludnie bolo veno-

vané príprave sladkých lievancov. 

V marci sme piekli linecké koláčiky, 

ktorými sme potešili aj seniorov 

v Senior Parku Prenčov, párali sme 

párance a v mesiaci apríl máme pre vás pripravené popoludnie ve-

nované príprave chutných pirohov.  

Radi vás privítame aj na krúžku šikovných rúk, ktorý organizujeme 

každý piatok v čase od 13:00 do 15:00 hodiny. Krúžok je vždy za-

meraný na inú zaujímavú techniku a je určený pre všetkých, ktorí 

radi tvoria, učia sa nové techniky, sú kreatívni a radi trávia svoj voľ-

ný čas v spoločnosti iných. Vo februári sme na Krúžku šikovných 

rúk vyrábali Maškrty pre zvieratká a krmitká pre vtáčiky. Tieto 

ZO ŽIVOTA KOMUNITNÉHO CENTRA 

sme  rozvešali po stromoch a rozniesli do prírody, aby zvieratká 

neboli v chladnom počasí hladné. V marci sme na krúžku tvorili 

kreatívne obrázky zo špajdlí a pri príležitosti MDŽ sme pre naše 

žienky vyrábali krásne darčeky.  

Prázdninový výlet 

Počas jar-

ných prázdnin 

sme pre školo-

povinné deti 

zorganizovali 

výlet do Ban-

skej Štiavnice. 

Stretli sme sa 

o 9:00 

v komunitnom 

centre, zahrali 

sme si spoločenské hry a do Banskej Štiavnice sme sa odviezli au-

tobusom o 9:30. V meste sme sa v obchodíku Pod Hríbom posilnili 

chutnou desiatou a predpoludnie sme strávili v tvorivých dielnič-

kách v Kammerhofe, ktoré boli venované práci s hlinou. Práca nás 

veľmi bavila a vznikli naozaj zaujímavé, krásne a kreatívne dielka. 

Naobedovali sme sa a pred odchodom autobusu sme stihli ešte 

absolvovať prechádzku po 

námestí a prehliadku Ban-

skoštiavnického betlehemu, 

ktorý sa zaradil medzi naj-

väčšie drevené, pohyblivé 

betlehemy na Slovensku. 

Betlehem zobrazuje vývoj, 

históriu a tradície jedného z 

najkrajších miest na Sloven-

sku -  Banskej Štiavnice v 

rezbárskej podobe. 

Noc  s Andersenom 

Marec - mesiac kni-

hy sme ukončili podujatím 

Noc s Andersenom. Aktivitu 

sme začali vylúštením krí-

žovky, v ktorej sme si zopa-

kovali znalosti z literatúry. 

Spoločne sme sa dozvedeli 

informácie o dánskom spi-

sovateľovi, autorovi 168 rozprávok, Hansovi Christianovi Anderse-

novi. V školskej záhrade sme posadili rozprávkové kvety, ktoré do-

stali mená po rozprávkach, literárnych postavách alebo po spisova-

teľoch. Každý kvietok má menovku so svojím názvom, ktorú sme si 

vyrobili v KC. Po vysadení kvetín sme sa rozdelili do tímov 

a s čelovkami alebo lampášmi v rukách  sme sa vydali na rozpráv-

kovú cestu večernou dedinou. Cez ukážky z básní, rozprávok, lite-

rárne diela alebo postavy sme sa presúvali po jednotlivých stano-
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ZO ŽIVOTA KOMUNITNÉHO CENTRA 

Spolupracujeme aj so zástupcami Centra integrovanej sociálno-

zdravotnej starostlivosti BBSK, ktoré má svoje sídlo v Banskej 

Štiavnici. Dňa 9.3.2022 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Cen-

tra, nášho KC a seniorov v Klube dôchodcov. Zámerom stretnutia 

bolo poskytnúť seniorom základné informácie o cieľoch, poslaní 

a činnosti Centra. Na stretnutí boli predstavené služby, ktoré seni-

orom a zdravotne znevýhodneným občanom toto Centrum posky-

tuje. Ide najmä o službu monitorovanie a signalizácia potreby prvej 

pomoci, ktorá je zabezpečovaná 24 hodín 7 dní v týždni za symbo-

lický poplatok 3,- €/mesiac, pre sociálne odkázaných občanov je 

táto služba zadarmo. Na monitorovanie sa používajú komunikačné 

hodinky s SOS gombíkom a statický komunikátor s prídavnými 

SOS tlačidlami s možnosťou rozmiestnenia v domácnosti klienta. 

Centrum, okrem tejto služby,  poskytuje pre osamelých seniorov 

prepravnú službu, ktorú financuje BBSK, teda je pre občanov, 

o ktorých sa nemá kto pos-

tarať zadarmo. Ak ste sa 

stretnutia nemohli zúčastniť, 

potrebujete bližšie informá-

cie, či máte záujem o služ-

by tohto centra bližšie infor-

mácie vám radi poskytnú 

jeho pracovníci Ing. Zorvan 

(0948837519) alebo Mgr. 

Zaušková (0940984189). 

Nielen o zábave... 

Okrem organizovania skupinových a komunitných aktivít,  

voľno-časových, športových a kultúrnych podujatí je našou činnos-

ťou najmä poskytovanie základného a špecializovaného sociálne-

ho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov všetkých občanov, preventívna činnosť, práca v teréne 

i v domácnostiach klientov. Klientom podávame pomocnú ruku pri 

riešení ich zložitých životných situácií, do ktorých sa dostali  po 

strate zamestnania, pri poklese príjmu, po rozvode manželstva 

a rozpade rodiny, po strate živiteľa a pod. Klientom pomáhame pri 

komunikácií s úradom práce, sociálnou poisťovňou, exekútormi, 

súdmi, zdravotnými poisťovňami, pri vypisovaní úradných doku-

mentov, listov, šekov, pomáhame s prefotením dokladov, skenova-

ním úradných dokumentov, napísaní životopisov a žiadostí 

o prijatie do zamestnania.  

Veľká noc a s ňou spojené výdavky sú pre mnoho rodín fi-

nančnou záťažou a tak sme sa rozhodli zapojiť do výzvy nadácie 

dakujeme.sk Veľkonočná nádielka. Náš projekt bol úspešný a vďa-

ka nadácii dakujeme.sk a zamestnancom VÚB banky sa nám po-

darilo štedrým veľkonočným nákupom spríjemniť sviatky jari rodine 

v nepriaznivej životnej a sociálnej situácii. Príbeh inej osamelej 

mamičky z našej obce sme zaslali do Nadácie pre deti Slovenska. 

Nadácia vyhlásila projekt Podpora jednorodičovských rodín, kde je 

možnosť získať jednorázový príspevok 400,- € na pokrytie nevy-

hnutných nákladov súvisiacich so starostlivosťou o deti.  

vištiach, kde 

na nás čakali 

indície, ktoré 

viedli 

k vylúšteniu 

čarovného 

slova. Toto 

nám  otvorilo 

cestu 

k vytúženému 

pokladu. Sa-

mozrejme, že sme boli všetci úspešní a dopracovali sme sa 

k pokladu. Večer prišla medzi nás pani starostka a prečítala nám 

Andersenove rozprávky, za čo jej srdečne ďakujeme. Pripravili 

sme si špagety, navečerali sme sa a nasledovala zábava pri 

speve a tanci až do neskorých večerných hodín. Prežili sme ve-

čer plný zážitkov, nových poznatkov, večer plný literatúry, roz-

právok, zábavy a skvelej nálady. Tešíme sa znovu o rok, tento-

krát pri Dobšinského rozprávkach. 

Pripravujeme 

Aj na mesiac apríl máme pre vás pripravený zaujímavý 

program. Okrem prípravy na vyučovanie, krúžka šikovných rúk, 

sme pre vás pripravili volejbalový turnaj, brigádu na potoku, sa-

denie byliniek, prípravu chutných pirohov. O svojej činnosti  

a našich aktivitách pravidelne informujeme prostredníctvom na-

šej facebookovej stránky. Plagáty o našich aktivitách s presným 

rozpisom dátumov a časov realizácie sú vyvesené v úradnej ta-

buli, na budove KC, na pošte, v obchodoch v obci. Veríme, že 

vás oslovia a zavítate medzi nás.  

Spolupráca s BBSK 

V mesiaci február 2022 sme nadviazali spoluprácu 

s Regionálnym centrom kariéry Banskobystrického samospráv-

neho kraja. Cieľom centra je kariérne poradenstvo, pomoc žia-

kom 2. stupňa základných škôl pri výbere strednej školy, zvyšo-

vanie uplatniteľnosti absolventov škôl, prepojenie vzdelávania 

s potrebami trhu práce. Nakoľko aj naše KC navštevujú žiaci 

druhého stupňa, siedmaci, ôsmaci a aj deviataci, ktorí nemajú 

predstavu, kde pôjdu ďalej študovať, výchovné poradenstvo na 

základných školách neplní svoje poslanie, rozhodli sme sa podať 

pomocnú ruku v oblasti kariérneho poradenstva 

a sprostredkovať stretnutie odborníkov z  Centra kariéry BBSK a 

vedenia Základnej školy s materskou školou Ferdinanda Cobur-

ga vo Svätom Antone, ktorú navštevuje prevažná časť detí 

z našej obce a nášho KC. Toto spoločné úvodné stretnutie sa 

konalo na pôde ZŠ vo Svätom Antone dňa 17.marca 2022. Na 

stretnutí sme si stanovili podmienky spolupráce, Centrum kariéry 

nám predstavilo svoju činnosť a dohodli sme ďalšie skupinové 

stretnutie so žiakmi siedmeho a ôsmeho ročníka, ktoré by sa 

malo uskutočniť už  v mesiaci apríl 2022. 
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V mesiaci október 2021 sme vypracovali a predložili žiadosť 

o dotáciu na Banskobystrický samosprávny kraj v rámci výzvy na 

materiálne zabezpečenie športovej infraštruktúry. Projekt bol úspeš-

ný a podporený sumou 5 600,- €, ktorá bude slúžiť na zakúpenie 

športového vybavenia a obnovu obecnej posilňovne.  

 

 

 

 

 

Úspešným bol aj náš projekt „V lete sa nenudíme“, kde náš pro-

jekt denného letného tábora Banskobystrický samosprávny kraj  pod-

poril sumou 1 200,- €. Tábor by sa mal konať v týždni od 15.08.2022 

do 19.08.2022 a pre deti je pripravený naozaj pútavý program. 

Naším plánom je vytvo-

riť na nádvorí komunitného 

centra komunitnú záhradu, ako 

priestor na stretávanie sa ob-

čanov všetkých vekových kate-

górií. Za pomoci dobrovoľníkov 

plánujem osadiť vyvýšené zá-

hony, v ktorých budú naši 

klienti pestovať okrasné rastli-

ny         a bylinky. Zároveň by 

sme chceli vytvoriť miesto na 

posedenie, hry, voľno-časové aktivity, medzigeneračné stretnutia. 

Pravidelnou aktivitou, o ktorú plánujeme rozšíriť aktivity komunitného 

centra by bolo posedenie pri knihe v komunitnej záhrade. Dvere z 

obecnej knižnice vedú priamo do záhrady, ktorú chceme vytvoriť. 

Ideálne miesto na čítanie knižiek v tieni slnečníkov, pri studenom, či 

horúcom nápoji, ktorý si pripravíme z vlastnoručne vypestovaných 

byliniek. S cieľom získania finančných prostriedkov na vybudovanie 

komunitnej záhrady sme podali projekt do VÚB banky, tento žiaľ ne-

bol úspešný. Zapojili sme sa aj do grantového programu COOP Jed-

nota Podpora lokálnych komunít. Držte nám, prosím palce, aby sme 

mali viac šťastia.   

Na dvere klopú najstaršie 

a najvýznamnejšie kresťanské 

sviatky v roku – veľkonočné 

sviatky. Želáme vám, aby ste ich 

prežili v zdraví, šťastí, rodinnej 

pohode, nech sú plné vzájomnej 

lásky, porozumenia, slniečka, 

úsmevov, relaxu  a pozitívnej at-

mosféry.  

  

Krásne sviatky jari želá kolektív Komunitného centra Prenčov  

KOMUNITNÉ CENTRUM 

Čo pre vás chystáme? 

Komunitné centrum sa snaží svojou činnosťou, skupinovými 

i komunitnými aktivitami osloviť občanov všetkých vekových kategórií 

od tých najmladších po najstarších občanov. Veríme, že aktivitami, 

ktoré plánujeme realizovať v roku 2022 v priestoroch KC, v dedine, 

v kultúrnom dome, na ihrisku oslovíme nielen našich stálych návštev-

níkov, ale prilákame aj tých, ktorí sa na naše aktivity ešte len chysta-

jú alebo stále váhajú. Tak sa nechajte zlákať drobnou ochutnávkou 

toho, čo  máme pre vás nachystané. 

V máji pripravujeme, v spolupráci 

s obcou, stavanie mája a májovú vat-

ru. Brigáda na potoku, ktorú organizu-

jeme v spolupráci so Slovenským ry-

bárskym zväzom Banská Štiavnica bo-

la presunutá, kvôli nepriaznivému po-

časiu, na mesiac máj. O presnom dá-

tume a čase vás budeme vopred infor-

movať. Stretneme sa aj 

v Rozprávkovej dedinke na Počúvadle. 

Príďte nás, prosím, podporiť,  s našimi 

deťmi si pre vás nacvičujeme krásnu rozprávku. 

V júni nebude chýbať oslava MDD pre deti z našej obce 

s naozaj pútavým programom. Pri príležitosti Medzinárodného dňa 

piknikov si „zapiknikujeme“ v prírode a aktivitou na rybníku oslávime 

Svetový deň rybárstva. Nezabúdame ani na školopovinné deti 

a spoločne sa, v spolupráci so Základnou a materskou školou, rozlú-

čime so školským rokom. 

Počas prázdnin, okrem obľúbe-

ného denného letného tábora, máme 

pre deti a mládež nachystané leto plné 

krúžkov, aktivít, hier, prechádzok. Ná-

jdete nás so stánkom detskej radosti 

aj na Podsitnianskych dňoch hojnosti 

a nebude chýbať rozlúčka 

s prázdninami. 

S jeseňou prichádza nový škol-

ský rok, pribúdajú školské povinnosti, 

úlohy, s ktorými vám u nás v KC radi 

pomôžeme. Okrem toho si popoludnia po vyučovaní spestríme obľú-

beným krúžkom šikovných rúk, chutnou kuchárkou, spoločenskými 

hrami, prechádzkami do prírody. Nezabudneme ani na Šarkaniádu, 

Svetový deň mlieka v školách, Tekvicový sprievod a plánujeme zor-

ganizovať aj Rodinný cyklomaratón. 

Ak nám zima bude priať, stretneme sa na spoločnej sánkovač-

ke na kopci za dedinou, spoločne postavíme snehuliakov, oslávime 

Mikuláša a stretneme sa na vianočných trhoch.  

Tešíme sa na aktivity s vami a ak sú medzi nimi tie, ktoré vám 

chýbajú, radi ich doplníme, stačí nám o vašich nápadoch povedať. 

Mgr. Eva Murančanová, garant KC 
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KOMUNITNÉ CENTRUM 

KC Prenčov hľadá dobrovoľníkov na pozície: 

„Kamoš na voľný čas“ 

Zoznam aktivít: príprava a realizácia pútavých voľno-časových 

aktivít pre všetky vekové kategórie, realizácia denného letného 

tábora,  publicita a propagácia aktivít KC, oslovenie účastníkov, 

fotodokumentácia a prezentácia výsledkov voľno-časových aktivít 

Pracovný čas: v popoludňajších hodinách, podľa potreby aj cez 

víkendy, v lete počas letných prázdnin 8 hodín denne 

S kým spolupracuje?: deti, mládež, dospelí, seniori, vedenie 

a pracovníci obce, spolupracujúce organizácie 

Kde je miesto výkonu: priestory KC Prenčov, obec Prenčov, ve-

rejné priestranstvá, futbalový štadión, kultúrny dom a pod.  

Očakávania / benefity: podpora kreativity, tvorivosti, umeleckých 

daností, talentu, skúsenosti s prácou so skupinou, komunitou, tí-

mová spolupráca, schopnosť zaujať, prilákať, osloviť ľudí, práca 

s deťmi a mládežou, rozvoj kreativity pri tvorbe plagátov, pútačov, 

pri propagácii a publicite aktivít 

Školenia: osobitné školenia sa nevyžadujú, nevyhnutná je kreati-

vita, predstavivosť, snaha zaujať, ochota pracovať s cieľovou 

skupinou,  priateľské vystupovanie, ochota vykonávať činnosť aj 

počas víkendov, počas letných prázdnin, či vo svojom voľnom 

čase  

„English tutor“ 

Zoznam aktivít: príprava na vyučovanie, pomoc pri napísaní do-

mácich úloh, pri vypracovávaní domácich zadaní, pri príprave na 

testy, písomky, diktáty, pomoc pri reparátoch z anglického jazyka 

Pracovný čas: v popoludňajších hodinách podľa potrieb a požia-

daviek žiakov a študentov 

S kým spolupracuje?: deti, mládež, žiaci, študenti, učitelia  anglic-

kého jazyka 

Kde je miesto výkonu: priestory KC Prenčov, podľa potreby do-

mácnosť žiakov a študentov,  

Očakávania/benefity: prehĺbenie a overenie si odborných vedo-

mostí z anglického jazyka, skúsenosť s prácou s deťmi 

a mládežou, tímová spolupráca, kreativita, pružnosť v myslení, 

štúdium odbornej literatúry, príprava na vyučovanie, vedenie žia-

kov a študentov, pútavý program, schopnosť odovzdať vedomosti 

z anglického jazyka, samostatnosť v rozhodovaní, organizovaní, 

plánovaní, samostatné vedení detí a mládeže 

Školenia: osobitné školenia sa nevyžadujú, nevyhnutná je aktívna 

znalosť anglického jazyka ústne i písmom, trpezlivosť, ochota a 

snaha pracovať s deťmi a mládežou, priateľské vystupovanie, 

ochota byť k dispozícii deťom a mládeže podľa ich potrieb 

Požiadavky na dobrovoľníkov: 

Vek nad 16 rokov 

Voľný čas poobede minimálne 2 hodiny týždenne, počas letných 

prázdnin 6 až  8 hodín denne 

Trpezlivosť, empatia, flexibilita, zodpovednosť, emocionálna sta-

bilita 

Skúsenosť s prácou s deťmi a mládežou vítaná 

Bez predsudkov voči Rómom 

Vedomosti z anglického jazyka na úrovni stredoškolského učiva 

(pozícia English tútor) 

Motivácia pre prácu s deťmi a mládežou 

Morálne hodnoty 

Prečo?  

Dobrovoľníci u nás pracujú bez nároku na honorár, vedia však, 

že práca u nás je zábavou a príležitosťou sa niečo nové naučiť. 

Poskytneme vám prácu v priateľskom kolektíve, možnosť získať 

praktické vedomosti, skúsenosti a zručnosti, ktoré budete vedieť 

zúročiť nielen pri práci v sociálnych službách, ale i v iných pomá-

hajúcich profesiách a aj v bežnom živote. Osobná skúsenosť 

s klientmi, výkon činnosti priamo v terénne, v domácnostiach 

a rodinách klientov, pomoc tým najslabším a najzraniteľnejším, 

ako aj práca v prospech občanov sú tou najlepšou školou života.   

V prípade, ak sme vás zaujali, kontaktujte Mgr. Evu 

Murančanovú telefonicky na čísle 0903 612 514 alebo e-

mailom na kcprencov@gmail.com.  

 

Ľudia z komunity vedia, čo potrebujú, len častokrát nedo-

stávajú priestor na to, aby o tom mohli komunikovať. Dokážu sa 

zamýšľať nad riešeniami, navrhovať ich a podieľať sa na ich reali-

zácii, vedia pomenovať svoje potreby, presadzovať svoje požia-

davky,  musia byť však vypočutí. Aby sme sa  v komunitnom cen-

tre nedostali  do situácie „o vás, bez vás“ bola v októbri 2021 zria-

dená Rada komunitného centra Prenčov. 

Hlavným poslaním Rady je presadzovať záujmy a potreby 

príslušníkov komunity, podieľať sa na činnosti KC a byť nápo-

mocní pri napĺňaní jeho cieľov, prinášať nové názory, pohľady, 

vedomosti, skúsenosti, byť akýmsi spojítkom medzi pracovníkmi 

KC, vedením a občanmi obce. Rada KC má 6 členov, z toho 1 

poslanca obecného zastupiteľstva pána Ing. B. Konečného, zá-

stupkyňu tretieho sektora, manažérku OZ Zlatá cesta pani J. Ba-

číkovú, riaditeľku Základnej školy s MŠ v Prenčove Mgr. I. 

Kosmeľovú, zástupkyňu seniorov pani Jolanu Pavlendovú, mlá-

dež a MRK zastupuje K. Chovanová a za športovcov v obci je 

členom Rady KC pán K. Chovan. Členovia Rady  sú odborníci a 

zároveň zástupcovia za jednotlivé oblasti spoločenského života, 

zastupujú, riešia a tlmočia potreby všetkých obyvateľov obce.  

Touto cestou im chcem čo najsrdečnejšie poďakovať, že 

boli ochotní stať sa našou súčasťou, ani chvíľu neváhali, keď sme 

ich oslovili s ponukou členstva v Rade KC, pravidelne sa zúčas-

tňujú našich zasadnutí a sú nám nápomocní v našej činnosti.  

Monika Chovanová, komunitný pracovník KC 

Hľadáme dobrovoľníkov 

RADA KOMUNITNÉHO CENTRA 

mailto:kcprencov@gmail.com
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ŠKOLSKÉ OKIENKO ŠKOLSKÉ OKIENKO 

  MATERSKÁ  ŠKOLA  PRENCOV 
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ŠKOLSKÉ OKIENKO 

Školské všeličo...alebo:   

„Aj menšia škola môže dosiahnuť väčšie úspechy“ 
  

Január 

10. januára 2022 sme sa 

vrátili do školy po vianočných 

prázdninách. Oddýchnutí a plní 

energie. A začali sme zhurta: 

opakovať prebrané učivo, prebe-

rať nové učivo, pripravovať sa 

na polročné písomné práce. Na-

šli sme si čas aj na relax. 21. 01. 

sme sa boli korčuľovať na kl-

zisku na Štefultove. A niektorí 

z nás boli na korčuliach 1x!  Zapáčilo sa nám to, tak sme zašli 

v rámci krúžku na Čistú vodu ... Ľad nás udržal. Domov sme do-

razili unavení, ale spokojní. Turistika a korčuľovanie sú fajn 

a pohyb je zdraviu prospešný. Koniec januára sa niesol 

v znamení polročného vysvedčenia. Spokojnosť bola obojstran-

ná... 

Február 

Sme začali polročnými 

prázdninami (4.2.). V týždni od 7.2. 

do 11.2. sme na hodine informatiky 

a aj v ŠKD realizovali aktivity pri 

príležitosti Dňa bezpečného inter-

netu. Cez hodiny výtvarnej vý-

chovy a v ŠKD sa venujeme aj vý-

tvarným súťažiam, napr.:  

O deťoch, ktoré šli hľa-

dať rozprávku (pri príle-

žitosti 100. výročia narode-

nia spisovateľky Kláry 

Jarunkovej, knižnica Pieš-

ťany – práce do súťaže 

poskytli Kondeková, Kana-

loš Marek), Moja dedina – 

ako ju vidím ja..., Vojaci 

očami detí. 14. februára 

sme v KC zažili Valentín-

ske popoludnie a 23.2. 

sme vyrábali Maškrty pre 

zvieratká. Zhotovili sme 

kŕmidlá z rôznych mate-

riálov a rozmiestnili ich – 

samozrejme naplnené 

mňamkami – v okolí KC 

a ZŠ. Február sme ukon-

čili fašiangovým karneva-

lom plným súťaží, hudby a zábavy. 

 Marec 

Na 1. krúžku sme v KC napiekli linecké kolieska. A veruže 

sme si na nich aj pochutili. 16.3. sme zase párali párance, išlo 

nám to od ruky. 

V rámci projektového vyučovania na 1. stupni KozmixLAB 

sme si už vybrali spomedzi 11 projektov. Ten náš sa volá Detstvo 

starých rodičov. Pomaly na ňom začíname pracovať, zbierame 

rôzne informácie a hľadáme odpovede na otázky: Ako prežívali 

detstvo naši predkovia? Hrali sa tak ako my? Smiali sa tak ako 

my? V čom sme iní a v čom sme takí istí?  

17. marca k nám na hodinu náboženskej a etickej výchovy 

zavítali misionári, kapucíni. Bolo nám spolu veselo. 23.3. sme vy-

razili za zážitkami do Banskej Štiavnice. Ku Svetovému dňu vody 

organizovalo Slovenské banské múzeum podujatie s názvom Ako 

voda zvíťazila nad vodou.  

Hodiny prvouky a prírodovedy sme si spestrili exkurziou do 

kravína, kde nás Janko Hlaváč ml. oboznámil s chovom, kŕmením 

kráv. Cestu tam a späť deti absolvovali na bicykloch.  

25.3. sme popoludnie prežili v KC s rozprávkami H. CH. 

Andersena (Kresadlo, Cisárove nové šaty).  29.3. sa naši úspešní 

riešitelia školskej Pytagoriády 3 opäť zapotili a riešili 15 príkladov 

na úrovni okresného kola. Držali sme im palce. Oplatilo sa. Do 

desiatky úspešných riešiteľov sa dostali obaja naši žiaci: Alicka 

Hanová (spolu získala 22 bodov, za príklady 15 a za čas 7) 

a Niko Gavalier (spolu získal 16 bodov, za príklady 13, za čas 3). 

Gratulujeme!   

  Mgr. Ingrid Kosmeľová 

riaditeľka ZŠ s MŠ 
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TEŠÍME  SA  NA  VŠETKY  DETI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupenky pre deti budú rozdané začiatkom mesiaca máj. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autobus nie je zabezpečený, je potrebná vlastná doprava. 
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OFK  ŠTART  Prenčov informuje 

 

S prichádzajúcim jarným obdobím 

sa rozbieha  aj činnosť obecného futba-

lového klubu, nakoľko pandemické 

opatrenia sa uvoľňujú a podľa všetkého 

nebudú žiadne prekážky tohto druhu, 

aby sa jarná časť súťaže bez problémov 

dohrala.  

Jarnú prípravu mužstvo odštartovalo v mesiaci február 

a marec prípravnými zápasmi s družstvami z Dačovho Lomu, kde 

naši futbalisti vyhrali 3:1, potom s družstvom Štiavnických Baní, 

ktorý tiež vyhrali naši futbalisti 5:4, s Krupinou B s výsledkom 1:4 

a družstvom z Hontianskych Nemiec, ktorý skončil bezgólovou re-

mízou. Cez zimné obdobie sa nám podarilo omladiť mužstvo naši-

mi odchovancami Davidom Chovanom a Timom Blahútom 

a Jankom Blahútom, ktorí absolvovali už aj jarnú prípravu 

s družstvom. 

Na začiatku jarnej  

časti súťaže VI. MIRAGE 

ligy ObFZ naši hráči vyces-

tovali do OŠK Hodruša - 

Hámre k súperovi, ktorý 

v tabuľke súťaže je na pr-

vom mieste. Síce naši fut-

balisti zápas prehrali 1:2, 

ale predviedli plnohodnotný 

výkon. Na domácom ihrisku 

sa odohral prvý zápas 

v sobotu 2.4.2022 

s družstvom TJ Sokol Re-

pište, zápas sa skončil zaslúženou remízou 3:3.  

Na záver chceme poďakovať našim skalným fanúšikom za 

stálu podporu a povzbudzovanie a pevne veríme že sa omladené-

mu mužstvu bude dariť a bude bodovať.  

Najbližšie sa na Vás 

divákov tešíme na majstrov-

skom zápase v sobotu 

23.4.2022 o 16:00 hodine 

na miestnom ihrisku so sú-

perom TJ Družstevník Ja-

nova Lehota.                

Pripravili sme si pre 

Vás aj prehľad všetkých 

plánovaných majstrovských 

futbalových zápasov nášho 

klubu v jarnej časti súťaže, 

ktoré nás ešte čakajú. 

               Kamil Chovan 

                       prezident klubu 

VI. Mirage liga ObFZ ZH  
 

17. kolo v nedeľu 17. apríla 2022 o 16:00 h.  (vonku) 

TJ Sokol Tekovská Breznica - OFK ŠTART Prenčov 
 

18. kolo v sobotu 23. apríla 2022 o 16:00 h.  (doma) 

OFK ŠTART Prenčov - TJ Družstevník Janova Lehota 
 

19. kolo v nedeľu 01. mája 2022 o 16:30 h.  (vonku) 

ŠKF Kremnica - OFK ŠTART Prenčov 
 

20. kolo v sobotu 07. mája 2022 o 16:30 h.  (doma) 

OFK ŠTART Prenčov - MFK Žarnovica B 
 

21. kolo v nedeľu 15. mája 2022 o 16:30 h.  (vonku) 

TJ Partizán Veľká Lehota - OFK ŠTART Prenčov 
 

22. kolo v sobotu 21. mája 2022 o 17:00 h.  (doma) 

OFK ŠTAR Prenčov - Telovýchovná jednota Lovča 
 

23. kolo v nedeľu 29. mája 2022 o 17:00 h.  (vonku) 

ŠK Voznica - OFK ŠTART Prenčov 
 

24. kolo v sobotu 04. júna 2022 o 17:00 h. (doma) 

OFK ŠTART Prenčov - OŠK Brehy 
 

25. kolo v nedeľu 12. júna 2022 o 17:00 h.  (vonku) 

TJ Družstevník Lovčica-Trubín - OFK ŠTART Prenčov 
 

26. kolo v sobotu 18. júna 2022 o 17:30 h.  (doma) 

OFK ŠTART Prenčov - TJ Inter Horná Ves 

 

AKTUÁLNA   TABUĽKA 

 

    STRANA 5                                                                                                                                                 PRENČOVAN     STRANA 7                                                                                                                                                 PRENČOVAN  
   PRENČOVAN                                                                                                                                                 STRANA 11 

p.č. Názov klubu Odohrané Výhra  Remíza  Prehra  Skóre  

1 Hodruša - Hámre 16 13 0 3 49:19 

2 Horná Ves 16 11 4 1 46:20 

3 Lovča 16 11 2 3 56:18 

4 Repište 16 11 2 3 46:22 

5 Žarnovica 16 10 2 4 38:20 

6 Kremnica 16 8 3 5 43:29 

7 Lovčica - Trubín 16 8 2 6 37:23 

8 Lutila 16 8 2 6 31:24 

9 Brehy 16 6 5 5 34:33 

10 Prenčov 16 3 3 10 23:44 

11 Janova Lehota 16 3 3 10 22:53 

12 Voznica 16 3 1 12 21:55 

13 Tekovská     Brez- 16 1 2 13 11:48 

14 Veľká Lehota 16 0 1 15 13:62 



 

 
Angletová Diana Ing.    Mešťanová Lýdia 

Valovič Michael                    

ODHLÁSILI SA : 

 
   STRANA 12                                                                                                                                               PRENČOVAN 

UMRELI: 

 

NIEČO  PRE  NAJMENŠÍCH, 

VYMAĽUJ  SI  OBRÁZOK ... 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 

             

 

Petro Marián 

PRIHLÁSILI SA : 

Stav obyvateľov k 01. 01. 2022                                                     649 

Počet prihlásených k trvalému pobytu (k 31. 03. 2022)               1 

Počet odhlásených z trvalého pobytu (k 31. 03. 2022)                 3 

Počet zomrelých (k 31. 03. 2022)                                                     6                                               

Počet narodených (k 31. 03. 2022)                                                   1 

Stav obyvateľov (k 31. 03. 2022)                                                  641 

            

  

Báťo Maximilián 

NARODILI SA : 

UMRELI : 

 Zupková Helena 

 Ivaničová Ľudmila 

 Zorvanová Anna 

 Glezgová Libuša 

 Brnák Jozef 

 Báliková Irena 

O Z N A M 

 

Stredoslovenská distribučná a.s. 

oznamuje občanom, že v stredu 27. apríla 

2022 bude v čase od 7:30 hod. do 16:30 

hod. prerušená distribúcia elektriny v celej 

obci Prenčov z dôvodu plánovaných 

prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

 

V E R E J N Á   P O N U K A   

NA  PRIAMY  PRENÁJOM  NEBYTOVÝCH   PRIESTOROV 

MAJTKU  OBCE  PRENČOV 
 

bola vyhlásená v piatok 8. apríla 2022 a je zverejnená na interne-

tovej stránke www.prencov.sk ako aj na úradnej tabuli pri Obec-

nom úrade.  

Ide o priestory kultúrneho domu s možným účelom využitia 

ako cukráreň alebo kaviareň. Celková výmera plochy prenájmu je 

160, 755 m
2
.   

Termín na predloženie ponuky je utorok, 26. apríl 2022 do 

15.00 hod. na Obecný úrad do podateľne. Vyhodnotenie sa 

uskutoční v stredu, 27. apríla 2022.  

Minimálna výška nájmu je 550 eur a predpokladaný začiatok 

nájmu je 1. máj 2022, na obdobie 36 mesiacov. 

V prípade záujmu o bližšie informácie ohľadom ponuky budú 

záujemcom poskytnu-

té osobne, a to pra-

covníčkou obce Mgr. 

D. Ečekovou, telefo-

nicky na 0911 482 

204 alebo e-mailom 

na adrese eceko-

va.ocu@prencov.sk.  


