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Vo funkcii starostu bol pán Stanislav Neuschl, ktorý svoju funkciu potvrdil aj
v komunálnych voľbách dňa 10.11.2018.
Zamestnanec zodpovedný za organizačno - technické zabezpečenie volieb bola
pani Zlatica Rusková. V obci bol 1 volebný obvod a 1 volebný okrsok.
Predsedom okrskovej volebnej komisie bola Bohumila Neuschlová a členmi
komisie Eva Cibuľová, Marta Falátová, Marcel Blaško, Vladimíra Sabalová.
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov bol 696, na hlasovaní sa zúčastnilo
455 voličov a platných odovzdaných hlasov bolo 448.
Na starostu kandidovali: Oldřich Havlík a Stanislav Neuschl.
Zvolený bol Stanislav Neuschl za koalíciu Slovenská národná strana a
SMER-sociálna demokracia s počtom hlasov 288.
Do obecného zastupiteľstva sa volilo 7 zástupcov zo 16 kandidátov.
Zvolení boli:
1. Michal Beneš
Slovenská národná strana
234 hlasov
2. Denisa Gábrišová Vilmonová
nezavislý kandidát 212 hlasov
3. Tomáš Blaško
Slovenská národná strana
207 hlasov
4. Peter Sabala
SMER-sociálna demokracia
185 hlasov
5. Gabriel Ševeček SPOLU-občianska demokracia
152 hlasov
6. Miroslava Bernátová
nezavislý kandidát
142 hlasov
7. Marián Láslo
SMER-sociálna demokracia
136 hlasov
Náhradníkmi boli:
1. Lukáš Lalo
SMER-sociálna demokracia
135 hlasov
2. Dana Totkovičová Slovenská národná strana
131 hlasov
3. Oldřich Havlík
Kotleba-ĽS Naše Slovensko
130 hlasov
4. Zuzana Šušková Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 129 hlasov
5. Miroslav Hrubša Kresťansko demokratické hnutie
116 hlasov
6. Ján Mojžiš
SME Rodina - Boris Kollár
102 hlasov
7. Miloš Valek
SMER-sociálna demokracia
89 hlasov
8. Terézia Miháliková SME Rodina - Boris Kollár
78 hlasov
9. Rudolf Rücker
Doma dobre
77 hlasov

Funkciu starostu obce zastával Stanislav Neuschl a obecné zastupiteľstvo
pracovalo v zložení:
Marcel Blaško, Oldřich Havlík, Miroslav Hrubša, Dalibor Kališek, Gabriel
Ševeček, Zuzana Šušková, Dana Totkovičová.
Poslanci pracovali v nasledovných komisiách:
➢
Finančná komisia.
➢
Komisia územného plánovania a výstavby.
➢
Komisia kultúry, športu a cestovného ruchu.
➢
Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku.
Kontrolórom bol Rastislav Ondrejmiška.

K 31. 12. 2018 mal Obecný úrad 5 administratívnych pracovníkov a na dohody
s ÚPSVaRom priemerne 5 zamestnancov.
OZ zasadalo počas roka 8 krát s účasťou poslancov 85,71 %, a to v termínoch:
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26. február, 5. marec, 28. jún, 3. september, 8. október, 31. október, 4. december,
13. december.

Celkovo bolo schválených a prijatých 69 uznesení, 1 bolo zrušené.
Dňa 8.10.2018 bolo schválené VZN č. 1/2018-Územnoplánovacia dokumentácia
ÚP obce Štiavnické Bane.
Dňa 31.10.2018 bolo zrušené VZN č. 1/2018-Územnoplánovacia dokumentácia
ÚP obce Štiavnické Bane.
Programom jednotlivých OZ boli nasledovné témy:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Predaje a výmeny pozemkov, aj ako prípady hodné osobitného zreteľa.
Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 1/2017 o výške dotácie pre ZŠ s MŠ.
Úprava rozpočtu.
Správa o činnosti kontrolóra obce.
Menovanie členov komisií: inventarizačnej komisie.
Voľba členov sociálnej a finančnej komisie.
Prejednanie protokolu NKÚ a opatrenia vyplývajúce z protokolu NKÚ.
Vyúčtovanie vody.
Schválenie organizačného poriadku a zásad hospodárenia s majetkom obce.
Schválenie členov protipožiarnych hliadok.
Prijatie daru od pani K. Pataki, akademickej sochárky, výtvarné diela za
účelom zriadenia stálej expozície v množstve cca 100 sôch rôznej veľkosti.
Oprava Kláštora – spoluúčasť 3011,- €.
Schválenie platu starostu.
Určenie rozsahu úväzku výkonu funkcie starostu na roky 2018-2022.
Určenie počtu poslancov OZ a volebných obvodov v obci Štiavnické Bane na
roky 2018-2022.
Schválenie kapitálových finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ M. Hella
v Štiavnických Baniach.
Odpredaj nepojazdných nákladných vozidiel.
Plán práce hlavného kontrolóra.
Záverečný účet obce – výročná správa.
Odpustenie nájmu na základe žiadosti.

4.12.2018 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie a bol vykonaný sľub
novozvolených poslancov a starostu obce.
Zástupcom starostu je podľa výsledkov volieb Michal Beneš a zástupca
sobášiaceho je Denisa Gábrišová Vilmonová.
Poslanci schválili nasledovné komisie:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Komisia výstavby – predseda Michal Beneš.
Komisia sociálnych vecí – predseda Ing. Miroslava Bernátová.
Komisia kultúry, športu a cestovného ruchu – predseda Tomáš Blaško.
Komisia ŽP a verejného poriadku – predseda Ing. Marian Láslo.
Komisia finančná – predseda Ing. Denisa Gábrišová Vilmonová.
Komisia ÚP a rozvoja obce – predseda Gabriel Ševeček.
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V ekonomickej oblasti bol rozpočet:

Príjmy
celkom

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
Po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

972 306

1 127 618,28

1 224 547,41

108,53%

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia obce je prebytok vo výške 48 518,90
EUR.
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 4/2014
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

TJ Baník

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v
EUR

Úhrada faktúr za rozhodcov, nákup
nových hráčov

DHZ Št. Bane

Nákup výstroje pre hasičov

4 308.01
1 994.08

V roku 2018 obec a rozpočtová organizácia prijali nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie

Suma
v EUR
BBSK
500,00
i. obce
1 230.00
Dobrovoľná požiarna ochrana 3 000,00
SR
UPSVaR
3 757,98
UPSVaR
647,40
Úrad vlády SR
8 974,00
Okresný úrad Žiar nad Hronom
526,86
UPSVaR
6 365,04
Okresný úrad BB, odbor školstva 392 188,83
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Okresný úrad B. Bystrica
spolu

2 327,59
967,53
415 755,23

Účel
Rezbársky deň
Centrum voľného času
Zásah. obuv a oblečenie pre
DHZ
Strava v HN
Osobitný príjem dávok v HN
Projekty ZŠ, Cesta do Vardo
Voľby do VÚC
Rozvoj zamestnanosti
Normat.a nenorm. fin.pros. pre
ZŠ
Matrika,reg.adries,obyv.,voľby
Stavebný úrad

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
➢
➢

nákup nákladného auta V3S.
oprava ciest.

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
➢
➢
➢
➢
➢

rekonštrukcia kláštora hieronymitánov.
rekonštrukcia hasičskej zbrojnice.
vybudovanie miestnych komunikácií.
zateplenie strešného plášťa.
rekonštrukcia telocvične.
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Na obecné zastupiteľstvá chodilo menej obyvateľov, väčšinou 4-5 obyvatelia, resp.
aj vrátane chalupárov. Občania najčastejšie poukazovali na tieto problémy a žiadali
ich čo najrýchlejšie riešiť:
➢
➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢

voľný pohyb psov a povinnosť dodržiavania VZN obce, nakoľko došlo opäť
k napadnutiu.
nefunkčná čistička a kanalizácia, smrad v dolnej časti smerom na Suchý tajch.
Problémy existujú už viac ako 15 rokov a stále to nie je vyriešené. Mal by sa
vyviesť kal z akumulačnej nádrže. Fekálie presakujú do studní. Otázka, či sa
na čističku napoja aj Cosmopolitan, Assisi, ZŠ, objekt bývalej materskej
školy?
riešenie neplatičov, vymáhanie nedoplatkov, problém s rozpočítaním
nákladov na rozvoz pitnej vody na nehnuteľnosti smerom k Farárovej hôrke.
veľa výtlkov a jám na cestách, problém s Kamennou cestou.
problém s odvozom smetí, hlavne v oblasti Hornej Rovne, častokrát neodvezú
smeti. Vytváranie skládky, riešením by bol zberný dvor, oplotený. Vynášanie
odpadu vo vreciach pred termínom zberu spôsobuje problém kvôli zvieratám,
ktoré vrecia roztrhajú a obsah rozhádžu. Odpad sa málo separuje, bolo by
vhodné motivovať občanov k separovaniu, a tým aj k zníženiu poplatkov za
odvoz odpadu.
občania žiadali robiť pravidelne kontrolu uznesení v zmysle platnej legislatívy
a ich plnenie k daným termínom.
okolo jazera sa robia súkromné móla a pláže a odháňajú odtiaľ ostatných,
pričom jazero je vo vlastníctve Povodia Hrona a plocha pod mólami nie je
súkromná.
problém s obecným rozhlasom, niekedy nefunguje, niekedy je to úplne
nezrozumiteľné. Veľký problém s webovou stránkou obce, nie sú tam
aktuálne informácie. Náprava nenastala ani do konca decembra 2018 ani po
viacerých upozorneniach.

V diskusiách sa občania ďalej venovali aktivitám rôznych organizácií, ako napr.
vzniknutá ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku, pozitívna podpora obce, veľmi
dobrá spolupráca, vzájomná účasť na aktivitách a pozitívna prezentácia obce aj
v médiách.

5

Kronika obce Štiavnické Bane
rok 2018

Obec leží v Štiavnických vrchoch pod bájnym vrchom Sitno asi 4,5 km od okresného
mesta Banská Štiavnica, ktorá je pre svoje historické a kultúrne pamiatky zapísaná
do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Poloha: 48˚ 26` 21“ s.š. a 18˚ 52` 12“ v.š.
Susedné mestá a obce : Banská Štiavnica, Dekýš, Vysoká, Počúvadlo.
Celková rozloha obce : 1016 ha
Nadmorská výška : 750 m n.m.

Štiavnické Bane sa právom označujú za srdce baníctva celého regiónu, za jedno z
hlavných centier technickej, kultúrnej a duchovnej vzdelanosti, ktoré svojim
významom prerástlo rámec Slovenska. Preto je obľúbenou turistickou destináciou
a turisti navštevujú nielen prírodné krásy, tajchy, ale aj technické a kultúrne
pamiatky, ktorých je v obci naozaj požehnane.
Na konci roku 2018 mala obec 795 obyvateľov, narodilo sa 5 detí, zomrelo 12
obyvateľov, prisťahovalo sa 27 a odsťahovalo 13 obyvateľov. Oproti roku 2017 bol
pokles počtu obyvateľov o 33. Okrem samotných obyvateľov sú v obci aj mnohí
chalupári.
Obec ako po iné roky zabezpečovala aj činnosti v oblasti sociálnej práce,
starostlivosti o seniorov. Sociálne služby obec zabezpečuje cez zariadenia pre
seniorov v Banskej Štiavnici, Banskom Studenci a Prenčove.
Jednou z aktivít bola možnosť stravovania za zvýhodnenú cenu 2,- € na ZŠ M.
Hella a za cenu 4,- € v Kláštornej vinárni. Pre občanov, ktorí si pre obed nemôžu ísť
osobne, realizuje pani Kaškotová rozvoz obedov piatim seniorom domov. Okrem
toho je zabezpečená aj terénna opatrovateľská služba pre tri senioroky.
Počet dopravných liniek do obce a prechádzajúcich cez obec sa oproti
predchádzajúcemu roku nezmenil. Problém bol s trasou liniek, ktoré neprechádzali
cez sídlisko Drieňová, a tak mali obyvatelia problém dostať sa do nemocnice
a k lekárom. Na základe podnetu ZO JDS v spolupráci s obcou bola podaná žiadosť
na SAD Zvolen na zmenu trasy autobusov.
Žiadne zmeny nenastali ani v občianskej vybavenosti.
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Tento rok sa niesol v znamení schvaľovania Územného plánu (ÚP) obce Štiavnické
Bane, ktorý bol ako koncept zverejnený v roku 2016 na pripomienkovanie občanmi.
V októbri bol ÚP schválený a následne na konci mesiaca znova zrušený.
Najväčšou investičnou akciou v tomto roku je kongresové a wellnes centrum pri
požiarnej zbrojnici. Majiteľom nehnuteľnosti a investorom je Slovtravel, s.r.o. so
sídlom v Žiari n/Hronom.
Vlastníci nehnuteľností realizovali rekonštrukcie alebo nové stavby.
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Unikátna ZŠ na svete, kde sa vyučuje sokoliarstvo, je ZŠ s MŠ Maximiliána Hella
v obci Štiavnické Bane. Každým rokom pribúdajú pozitívne ohlasy a hodnotenia na
prácu učiteľov, výsledky žiakov pod vedením pána riaditeľa Pavla Michala. Je to
naozaj škola, ktorá je zameraná na ekológiu, prírodu nielen v teoretickej, ale hlavne
v praktickej rovine. Výsledky práce sú viditeľné v zadržiavaní vody, jazierkach,
rôznych záhradách, ktoré podporujú biodiverzitu ekosystému. V rámci orientácie na
výchovu a vzdelávanie žiakov, cieľom je pripraviť zodpovedných mladých ľudí
s citom ku všetkému živému a prispieť k budovaniu trvalo udržateľného systému na
planéte. Starostlivosť a práca so zvieratmi je zároveň aj terapiou, pretože žiaci
trávia veľa školského i voľného času v prírode na čerstvom vzduchu, čo má veľmi
pozitívny vplyv aj na ich zdravie. Títo žiaci chodia do školy s radosťou aj cez
prázdniny a celé leto sprevádzajú domácich i zahraničných návštevníkov pri
prehliadke školy a sokoliarskych vystúpeniach. Je to pre každého návštevníka vždy
úžasný a nezabudnuteľný zážitok.
Škola pracuje na mnohých projektoch, získava rôzne granty, ktoré zlepšujú
podmienky pre žiakov i zamestnancov. V tomto roku vybudovali záhradu
Rozárium, detské ihrisko a dobudovali prezuváreň. Výborne funguje aj zahraničná
spolupráca s viacerými krajinami a mestami, taká najvýznamnejšia je spolupráca
s Nórskom, ostrovom Vardó.
Bližšie informácie o škole prevzaté priamo zo školskej internetovej stránky:
Základná škola s materskou sa nachádza v srdci Štiavnických vrchov, v obci
Štiavnické Bane. Nesie názov po významnom rodákovi Maximiliánovi Hellovi. Škola
je prvou základnou školou na svete, na ktorej sa vyučuje povinný predmet
Sokoliarstvo. Vzdelávanie žiakov je zamerané aj na vzdelávanie v témach
klimatických zmien, reálneho vnímania prírodného prostredia. Vyučovanie je vo
veľkej miere situované priamo v lesnom prostredí. Výchova žiakov sa orientuje na
lesnícke vzdelanie úzko prepojené s porozumením a ochranou prírody. Okrem
základného vzdelania poskytuje našim žiakom aj prvý naozajstný styk so samotnou
prírodou. Sokoliarstvo nevzdeláva našich žiakov len o prastarej forme lovu pomocou
vycvičených dravcov, ale učí ich o zodpovednosti, vzájomnom rešpekte, pokore,
tolerancii a trpezlivosti. Prírodný park Aves, ktorý je súčasťou školy, svojou
rozmanitosťou záhrad a zvierat sú skvelými učebnými pomôckami počas hodín
prírodovedného charakteru, ale aj iných vyučovacích hodín. Na škole chovajú
nádherné pernaté dravce, sovy, kajmany okuliarnaté - krokodíly, exotické vtáctvo,
leguána zeleného, opice - tamaríny pinčie, nádherné ryby. Vďaka nim žiaci pochopia
evolúciu a rozmanitosť biotopov z ktorých pochádzajú.
Vyučovacie hodiny sú obohatené aj o chov koní a jazdectvo, kde sa deti učia
starostlivosti o koňa a základné prvky jazdenia. Základné predmety voči netradičným
predmetom sa nepovažujú za druhoradé. Práve naopak, prikladá sa im rovnaká
vážnosť, preto sú na škole posilnené hodiny anglického jazyka so zahraničnými
lektormi. Škola má špičkových učiteľov na slovenský jazyk, matematiku, biológiu,
geografiu, dejepis, fyziku, chémiu, telesnú výchovu a nezabúda sa ani na tradičné
hodnoty, ktoré žiakom sprostredkujú učitelia prostredníctvom občianskej výchovy,
hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, etiky a náboženstva. I zručnosť a pracovitosť
sa u detí podnecuje cez predmet technická výchova, čo zahrňuje aj potreby okolo
starostlivosti zvierat. Všetko na seba nadväzuje. Keďže škola je zameraná na prírodu
okolo nás, tak jej nie je ľahostajná naša planéta. Zapájajú sa do projektov, ktoré riešia
8
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klimatické zmeny na Zemi a otvárajú oči žiakom aj z iných škôl v rámci školských
exkurzií, že to čo sa deje vo svete sa bytostne týka aj všetkých.
Základom vzdelávania našich žiakov je výchova k slušnosti, tolerancii a
zodpovednosti.
Maximilián Rudolf Hell sa narodil 15.5.1720 v Štiavnických Baniach. Tu získal
základné vzdelanie, potom pokračoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. Po skončení
gymnázia požiadal o prijatie do jezuitského rádu a v roku 1738 nastúpil do 2 ročného
noviciátu. V roku 1740 zložil rehoľné sľuby a na jeseň odišiel študovať do Viedne
filozofiu, históriu a teológiu. Počas štúdia sa zaoberal najmä astronómiou a banským
meračstvom. Od roku 1745 pôsobil na jezuitskom gymnáziu v Levoči ako profesor
zemepisu, dejepisu, gréčtiny a latinčiny. V roku 1750 bol vysvätený za kňaza a po
vysviacke bol vyslaný učiť na gymnázium v Banskej Bystrici a na univerzitu v
Trnave. V roku 1752 skončil štúdiá vo Viedni, kde získal titul doktor filozofie a
odišiel do Kluže, kde prednášal matematiku, fyziku a astronómiu, ale vybudoval tam
aj hvezdáreň. V roku 1755 bol poverený spravovať ako riaditeľ Ríšske observatórium
vo Viedni, kde pôsobil až do svojej smrti. Zaslúžil sa aj o vybudovanie hvezdární v
Trnave, Jágri a Budíne. Najväčším objavom v jeho živote bolo pozorovanie prechodu
Venuše slnečným diskom. Prechod pozoroval v roku 1761 vo Viedni a už vtedy
vyvrátil, že Venuša nemá mesiac. Preto v roku 1768 uskutočnil expedíciu za polárny
kruh na ostrov Vardo, aby mohol pozorovať prechod po druhý krát. Po tejto expedícii
získal celosvetové uznanie za presné vypočítanie slnečnej paralaxy. Určil aj presnú
vzdialenosť Zeme od Slnka, ďalej bol priekopníkom vo výskume polárnej žiari,
magnetického poľa Zeme a venoval sa aj štúdiu o prírodných podmienkach Nórska,
Fínska, Severného mora. Vyhotovil aj mapy Mesiaca, ktoré využívali astronómovia
20. storočia. Za jeho výskum a vedeckú prácu mu bol udelený Rád anglickej vlády a
vydal mnoho vedeckých publikácií. Na jeho počesť a celoživotné dielo pomenovali
po ňom kráter na Mesiaci a planétku Maxhell. Zomrel 14. 4. 1792 vo Viedni.

Prehľad aktivít a úspechov žiakov v súťažiach chronologicky podľa mesiacov:
Január:
➢
ZIMNÝ VIACBOJ: športové talenty opäť nesklamali: Filip Totkovič, 7.roč –
1. miesto, Peter Šarkézy, 7.roč. – 2.miesto.
➢
ŠALIANSKY MAŤKO: V prednese slovenskej povesti si 1. miesto vybojovala
Katka Balžanková, 2. roč.
➢
22.1.
EXPOZÍCIA "SVET ZVIERAT“ pre všetkých návštevníkov školy. Prírodný
náučný park AVES so sokoliarskym areálom s pernatými dravcami,
tropikáriom, exotickým vtáctvom, akváriami a krokodílom.
➢
31.1.
HODNOTENIE ŽIAKOV za 1. polrok a odovzdanie výpisov vysvedčení.
Február:
➢
1.2.
KARNEVAL.
➢
3.2.
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD.
Marec:
➢
5.3.
OSLOBODENIE obce Štiavnické Bane – 73. výročie, účasť zástupcov
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Klub vojenskej
histórie Slovenska.
➢
NÁVŠTEVA z Indonézie a Brazílie na hodinách anglického jazyka.
➢
NÁVŠTEVA vzácnych hostí z Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej
republike a z Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej
republike.
➢
26.3.
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – ukážka vyčovania na 3 hodinách
na 1. stupni.
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➢

EXKURZIA. Štvrtáci boli vo Hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad
Hronom.
➢
PYTAGORIÁDA: 1. miesto S. M. Kočtúch, 5. roč., 2. miesto O. Supuka, 5. roč.,
3. miesto F. Blaško, 5. ročník.
➢
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN: 1.miesto (poézia) Klaudia Ciglanová, 8. roč.,
2. miesto (poézia) Adela Hôrová, 3. roč.
➢
BESEDA S AUTORKOU DETSKÝCH KNÍH ANDREOU GREGUŠOVOU v rámci Mesiaca
knihy.
➢
NÁVŠTEVA V KNIŽNICI. Tretiaci si mesiac knihy pripomenuli spoločným čítaním
v Mestskej knižnici v Banskej Štiavnici.
➢
DIVADIELKO O HUDBE. Najmladší žiaci sa dozvedeli veľa o hudobných
nástrojoch.
➢
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. V triedach privítali rodičov, ktorí strávili prvé tri
hodiny na vyučovaní. Bol to zaujímavý, nevšedný deň, na ktorý
zostalo veľa spomienok.
Apríl:
➢
11.4. ZÁPIS PRVÁKOV. Do 1. ročníka zapísali 21 šikovných usmiatych detí.
➢
DIVADELNÍCI NETRADIČNE. Inscenácia BAVON v podaní divadelníkov získala
cenu za inovatívny prístup.
➢
BOTANICKÁ ZÁHRADA. Veľmi príjemný deň tu čakal na tretiakov.
➢
CYKLOMAPA HONTU. K ručne maľovanej cyklomape Hontu prispeli Barbora
Dóczyová, 4. ročník, Dalibor Ivan, 5. ročník, Klaudia Ciglanová, 8.
ročník.
➢
ŠKOLA V PRÍRODE. To sú nezabudnuteľné zážitky na celý život.
➢
FLORBALOVÝ TURNAJ. Medzinárodný a dievčenský, po prvý raz usporiadaný
školou. Dievčatá sa v konkurencii nestratili, vybojovali krásne 2. miesto.
➢
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ. Udelil piatakom - Samkovi Kočtúchovi, Filipovi
Blaškovi, Andrejovi Farkašovi, Marianke Maruniakovej, Dorke
Osvaldovej a Miškovi Ďuricovi fantastické 1. miesto.
➢
HELLOVE HVIEZDY. Hneď prvý ročník medzinárodnej výtvarnej a literárnej
súťaže mal veľký ohlas.
➢
SOKOLIARI NA CESTÁCH. Za zodpovednú náročnú prácu a množstvo hodín
strávených v sokoliarni čakala sokoliarov zaslúžená odmena nielen v
podobe vodáckeho kurzu.
Máj:
➢
7.5.
Riaditeľské voľno.
➢
MATEMATICKÝ KLOKAN. V celoslovenskej matematickej súťaži si zmerali sily
druháci a štvrtáci. Barborka Franková, 2. roč., patrí medzi 20%
najúspešnejších riešiteľov v SR.
➢
NEODÍĎ NÁM ROZPRÁVOČKA. Najmladšie umelkyne získali v celoslovenskej
výtvarnej súťaži cenu vydavateľstva Slovart . Sofia Škamlová, 1.B a Nela
Haringová, 1.B.
➢
LES UKRYTÝ V KNIHE. Tretiaci a štvrtáci sa dozvedeli veľa zaujímavého o
stromoch, ich semenách a listoch. Pútavo o nich žiakom porozprávala
Ing. Andrea Melcerová.
➢
PLAVECKÝ VÝCVIK. Tretiaci sa naučili plávať.
➢
MLADÍ HASIČI. Chlapci z hasičského krúžku dokázali, že aj s nimi musia súperi
počítať. V hasičskej súťaži vybojovali 3. miesto.
➢
SLÁDKOVIČ A ŠTIAVNICA. Iné vyučovanie s ôsmakmi.
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➢
➢

COBURGOVE LÁSKY. Žiaci pretavili svoj talent do krásneho umiestnenia vo
výtvarnej súťaži. Piatačky Sarasvatí Grznárová – 1. miesto, Natálka
Dóczyová - 3. miesto.
ATLETIKA. 1.miesto Andrej Farkaš, 5. r., 3. miesto ŠTAFETA chlapci Samuel
Matej. Kočtúch, 5. r., Andrej Farkaš, 5. r.,Dávid Pastier, 4. r., Tobiáš
Truban, 4. r.

Jún:
➢
DETI RODIČOM – RODIČIA DEŤOM. Až tri medzinárodné dni, Deň matiek, Deň
detí a Deň otcov – oslávili spolu.
➢
GEOPARKY. Svetový deň geoparkov si pripomenuli prednáškou v interiéri a
neskôr aj prakticky v exteriéri.
➢
7. – 8.6. DNI TOLERANCIE. Spolupráca so ŠZŠ priniesla príjemné chvíle.
➢
ŠKOLSKÉ VÝLETY. S blížiacim sa koncom školského roka nastal aj čas
školských potuliek. Žiaci boli v Banskej Bystrici, vo Vydrove.
➢
DIELNIČKY. Tretiaci si vyrobili krásne ozdoby.
➢
DOPRAVNÁ VÝCHOVA. Prváci a druháci predviedli svoje dopravné zručnosti.
➢
ČO ŠEPKÁ LES. V prírodovednej súťaži družstvo obhájilo 1. miesto. Samuel
Matej Kočtúch (5. roč.), Filip Blaško (5. roč.), Tobiáš Truban (4. roč.).
➢
DETSKÝ KÚTIK. Žiaci si užili krásny deň vo Svätom Antone.
➢
MLADÍ ZÁCHRANÁRI. Na súťaži mladých záchranárov civilnej ochrany si
družstvo v zložení Sarah Zacharová, Hanka Farkašová, Marek Vician a
Lukáš Penička vybojovalo krásne 2. miesto.
➢
MEDZINÁRODNÉ FUTBALOVÉ STRETNUTIE. Účasť na futbalovom turnaji
spriatelených krajín v Chorvátsku.
➢
CESTNÝ BEH. Medzi druhákmi je veľký športový talent. Jakub Beňo získal v
behu na 250 metrov 2. miesto.
➢
EXTRÉMIZMUS. Prednášku na veľmi aktuálnu tému, odprednášanú odborníkmi z
Ministerstva vnútra SR odboru prevencie kriminality, si vypočuli žiaci
druhého stupňa.
Otvorenie šk. roka 2018/2019
Pod vedením riaditeľa školy, Mgr. Pavla Michala sa na škole vzdeláva 180 žiakov,
z toho 95 dievčat a 85 chlapcov.V MŠ je 52 žiakov. Na I. stupni je 83 žiakov v 4
triedach a na II. stupni 93 žiakov v 5 triedach, v ŠKD sú 4 oddelenia a 77 žiakov.
Na škole pracuje 22 pedagogických kvalifikovaných a 9 nepedagogických
zamestnancov.
VEDENIE ŠKOLY:
Riaditeľ.
Zástupca RŠ:
Výchovný poradca:
Predseda rady školy:

Mgr. Pavol Michal
Mgr. Martina Smutná
PaedDr. Ľubomír Červenka
PaedDr. Ľubomír Červenka

TRIEDNI UČITELIA:
1.A Mgr. Anna Pataky
2.A Mgr. Alexandra Matúšková
3.A Mgr. Martina Smutná
4.A Mgr. Renáta Hudáková
5.A Mgr. Miriam Abrahámová
6.A Mgr. Pavol Blaho
7.A Ing. Zuzana Vicianová
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8.A
9.A

Mgr. Júlia Trubanová
PaedDr. Ľubomír Červenka

NETRIEDNI UČITELIA:
Mgr. Zlatica Slúková
PhDr. Zora Červenáková
Mgr. Zuzana Černáková
Carolyn Scott
Mgr. Pavol Michal
Mgr. Peter Soták
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI V MŠ:
Mária Hrnčiarová
Eva Galátová
Beáta Miháliková
Monika Kružliaková
Beáta Kešjarová
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI V ŠKD:
Andrea Didiová, Jana Michalová, Lucia Mišíková. Anna Psotná, Lívia Blašková,
Elena Hôrová, Jana Elerová (špeciálny pedagóg).
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:
Lucia Ladzianska, Monika Kališeková, Soňa Foltánová, Eva Košárniková, Peter
Bačík, Adriana Machilová , Dana Totkovičová, Viera Mojžišová, Denisa Paľovová.

Prehľad aktivít a úspechov žiakov v súťažiach chronologicky podľa mesiacov:
Október:
➢
12.10.

➢
➢
➢

19.10.
24.10.
29.10.

Aktivity
PREZENTÁCIA KLIMATICKÝCH OPATRENÍ NA ŠKOLE. Rosarium, Záhrada
do neba, Tropická záhrada. Účasť vzácnych hostí:

DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY.
SLÁVNOSTNÝ PROGRAM PRI PRÍLEŽITOSTI MESIACA ÚCTY K STARŠÍM.
SVETOVÝ ATLAS DEZERTIFIKÁCIE. Ako strácame pôdu pod nohami.
Prezentácia publikácie.
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November:
➢
10.11.
December:
➢
19.12.
➢
22.12.

VÝLET ŠKD NA KALVÁRIU.
NÁVŠTEVA BANSKOŠTIAVNICKÉHO BETLEHEMU.
VIANOČNÉ PRÁZDNINY.

Zaujímavá spolupráca:
➢
V NOVOM VIDEOKLIPE KALIHO A VERONIKY STRAPKOVEJ UVIDÍTE LIETAŤ
ŠKOLSKÉ DRAVCE.
➢
DRAVCE MÔŽETE VIDIEŤ AJ VO VIDEOKLIPE K INŠTRUMENTÁLNEJ SKLADBE
STORM V PODANÍ JOZEFA HOLLÉHO.
➢
KHL: Tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay, ruský hokejový útočník
Iľja Kovaľčuk, HC Slovan Michal Sersen
Škola v médiách:
➢
PLUS 1 DEŇ: Okrem dravých vtákov, koní, plazov, papagájov a rýb majú v ZŠ
Maximilána Hella v Štiavnických Baniach už aj tri živé opice.
➢
ŽIVOT: Vitajte v škole, kde žiakov vzdelávajú pomocou živých učebných
pomôcok. V teráriu drieme kajman okuliarnatý, vo voliérach poletujú
papagáje, v ďalšej vám ponad hlavu poskakujú opice.
➢
NOVÝ ČAS: Mladí sokoliari vyliečeného krahulca vypustili do prírody.
Orol Nixon vytvoril vo Veľkom Krtíši nový slovenský i svetový
rekord. Preletel ponad 537 detí.
➢
PRAVDA: Zahraničné delegácie prúdia za inšpiráciou aj do Štiavnických Baní,
do ZŠ s MŠ M. Hella, ktorá má zaujímavé prvenstvo. S podporou
Nórskeho finančného mechanizmu vybudovala viacero záhrad.
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V obci sa konajú pravidelné mnohé kultúrne aktivity, realizované buď priamo
obcou, ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach alebo v spolupráci
s inými organizáciami.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fašiangový tradičný sprievod v maskách.
Deň matiek.
MDD.
Medzinárodný futbalový turnaj 7 krajín žiakov.
Rezbársky deň.
Šarkaniáda.
Úcta k starším – Október: mesiac úcty k starším .
Helloween.
Ľadové medvede.
Uvítanie detí do života.
Mikuláš.

Najvýznamnejšou udalosťou v tomto roku bol 21.7. práve Rezbársky deň, pretože to
už bol 15. ročník a súčasťou programu bolo aj úžasné vystúpenie „Kandráčovcov“ .
Program už tradične začína prezentáciou rezbárov o 11:00, pokračuje svätou omšou
o 12:00. V tento slávnostný deň je prístupná aj krypta, kde sa koná ešte modlitba.
V ďalšom programe vystúpili:
➢
Folklórny súbor.
➢
Sokoliari ZŠ s MŠ M. Hella.
➢
Country skupina.
➢
Živé človeče nehnevaj sa.
➢
Kandráčovci.
Vystúpenie Kandráčovcov bolo úžazné, vytvorili fantastickú náladu, niektorí sa
pridali aj do tanca. Na vystúpenie prišlo veľa návštevníkov nielen z regiónu, ale aj
širšieho okolia. Zároveň aj samotní umelci boli nadšení z vďačného publika a táto
radosť vyústila do pozvánky na natáčenie relácie „Všetko, čo mám rád“ dňa 30.8.
a následne ešte 13.11.
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V roku 2018 reprezentovali futbalový klub nasledovní členovia:
Dušan Kališek, Tomáš Beňadik, Martin Kuma, Ján Pinka, Ivan Pastier, Richard
Chmelina, Marek Paster, Nino Barák, Martin Lupták, Peter Michalek, Michal
Kminiak, Jaroslav Jucha, Ľubomír Barák, Ivan Javorský, Martin Drexler, Patrik
Neuschl.
V realizačnom tíme boli: Nino Barák – tréner, Ján Daubner – vedúci, Ján Lupták
– lekár.
V tomto roku došlo k významnej zmene – TJ Baník Štiavnické Bane sa spojila s FK
Sitno A z Banskej Štiavnice a súťažili v 5. lige. Celkovo bolo do súťaže zapojených
14 družstiev a naši reprezentanti obsadili medailové 3. miesto po jesennej časti.
Obec má zastúpenie aj najvyššej ženskej futbalovej súťaži – 1. futbalová liga žien,
kde za Banskú Bystricu hraje Sandra Neuschlová a Terézia Miháliková.
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V obci existujú viaceré spolky a občianske združenia, ale v tomto roku sa svojimi
aktivitami prezentoval najviac Klub dôchodcov, ktorý sa pretransformoval do ZO
JDS. Členky klubu sa pod vedením RNDr. Evy Šestákovej a Magdalény
Sidorovovej zapájali do aktivít obce, SZŤP, ale realizovali aj mnohé akcie vlastnou
činnosťou v športovej, kultúrnej, tvorivej oblasti a reprezentovali obec aj na
okresnej, či krajskej úrovni.
Medzi najdôležitejšie akcie v roku 2018 patria:
Fašiang, beseda k 1. baníckej nemocnici na Piargu, ľadové medvede na Klingeri aj
v novembri na Vindšachte, návšteva letiska Sliač, kúpanie v Podhájskej, Tapolci,
rezbársky deň. Vystúpenie Kandráčovcov na Piargu, vychádzka okolo Vindšachty,
Bakomi, prehliadka školy M. Hella aj s ukážkami zvierat a sokoliarstva.
Udalosti na časovej osi:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

2.3. Fašiang.
6.2. Prednáška „200 rokov baníckej nemocnice v Štiavnických Baniach“
pripravená Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom, mestom
Banská Štiavnica a Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici.
24.2. Podpora ľadových medveďov na Klingeri.
26.2. Účasť na fotoworkshope organizovaného Pohronským osvetovým
strediskom v Žiari nad Hronom.
10.5. Exkurzia na letisku Sliač so SZŤP.
24.5. Športový deň SZŤP vo Zvolene.
29.5. Kúpanie v Podhájskej so SZŤP.
12.6. Prechádzka v Banskom Studenci so SZŤP.
18.6. Zakladajúca schôdza ZO JDS.
19.6. Výlet a wellnes v Maďarsku – Tapolca so SZŤP.
11.7. Krajský športový deň JDS v Brezne.
21.7. Rezbársky deň a vystúpenie Kandráčovcov.
28.8. Prvý tréning petangu.
25.9. Vychádzka na Piargu so SZŤP.
16.10. Jubilanti v SZŤP.
24.10. Mesiac úcty k staším.
6.11. Prednáška a beseda na tému záhrada s pánom Novotným.
6.11. Prednáška pána starostu Neuschla na tému KONSKÉ GÁPLE na
Siglisbergu.
19.11. Oslavy k 25. výročiu založenia klubu dôchodcov na Piargu.
25.11. Podpora ľadových medveďov (kluby z celého Slovenska) na Vindšachte.
18.12. Výročná schôdza ZO JDS a vianočná kapustnica.

Už tretí rok prebieha vzdelávanie PC zručností, tento rok v priestoroch Požiarnej
zbrojnice, kde obec zriadila pripojenie internetu a wifi. Šesť členiek si nosí vlastné
notebooky a získavajú zručnosti v oblasti práce s internetom, mailom, textovým
editorom, excelom, s obrázkami a fotografiami.
Tento rok je výnimočný aj tým, že bola založená Základná organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska 18.6. a klub sa pripojil k tejto organizácii. Počet členov
narástol na 29.
Do vedenia ZO boli zvolené:
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predseda:
tajomník:
hospodár:
predseda revíznej komisie:

RNDr. Eva Šestáková
Magdaléna Sidorovová
Daniela Jančulová
Darina Bodorová

Na zakladajúcej schôdzi boli prítomní aj zástupcovia okresnej organizácie v Žiari
n/Hronom Jaroslav Bulko a krajskej organizácie JDS v Banskej Bystrici Ján
Hlaváč a predseda mestskej organizácie JDS v Banskej Štiavnici MUDr. Mikuláš
Nagy a starosta obce Štiavnické Bane Stanislav Neuschl.
Ďalšou významnou udalosťou bola oslava 25. výročia od vzniku klubu, ktorá sa
uskutočnila v novembri aj za účasti a podpory pána starostu Stanislava Neuschla s
manželkou. Zakladateľkou klubu je Janka Drexlerová, ktorá v novembri 1993
položila základy dnešného klubu. Pri tejto príležitosti pripravili členky krásny
kalendár veľkého formátu s fotografiami zo života klubu, ktorého tlač zabezpečila
obec. Členky si tiež vytvorili svoje logo (Sovičky), navrhli a objednali si jednotné
tričká s logom JDS – KD na Štiavnických Baniach. Vytvorili tiež prvé petangové
družstvo na Piargu a v lete začali trénovať. V októbri (24.) sa členky klubu
zúčastnili akcie, ktorú organizuje ZŠ M. Hella v spolupráci s obcou, a to je mesiac
úcty k starším. Tento rok bolo zase niečo nové, okrem programu boli prvýkrát aj
tvorivé dielne, kde členky prezentovali svoje výšivky, výrobky z dreva alebo papiera.
Dokonca boli aj v Stredoslovenskej televízii, v relácii „Ako sa žije dôchodcom
v Banskoštiavnickom regióne“ od redaktora Martina Šafaříka.
Klub úzko spolupracuje aj s JDS v Banskej Štiavnici a so Slovenským zväzom
telesne postihnutých, ktorý je najväčšou organizáciou v Banskej Štiavnici. Nielen,
že sa zúčastňujú aktivít, ale 2 členky JDS pôsobia aj vo výbore SZŤP a pomáhajú
pri príprave a organizácii aktivít. V športovej oblasti získali členky mimoriadne
úspechy v jednotlivcoch (Jančulová, Ladzianska, Sidorovová, Šestáková, Šesták) aj
družstve (Jančulová, Sidorovová, Šestáková) a získali najvyššie ocenenia na
okresných i krajských súťažiach.
Okrem tohto aktívneho života nezabúda klub ani na seniorov, ktorí sa zo
zdravotných dôvodov už nemôžu zúčastňovať aktivít v klube. Osobnou návštevou,
či inou formou pomoci im spríjemňujú a uľahčujú bežné dni. Zvlášť príjemnou
udalosťou sú oslavy jubilantov, ako napr. Janka Drexlerová (80), Jolka Sabúchová
(90) a Božka Frémalová (90).
V decembri (18.) sa uskutočnila výročná členská schôdza JDS, ktorá bola venovaná
príprave aktivít na rok 2019 a rozpočtu. Najväčším problém pre seniorov a ZO JDS
je, že nemajú žiadne vlastné priestory pre aktívnu činnsoť. Z pôvodných priestorov
budovy pri kostole sa seniori museli presťahovať z dôvodu odstavenia vody, toalet,
zatekania a plesni na stenách. Za viac ako 4 roky sa tento problém nepodarilo
vyriešiť, a tak seniori sú len návštevníci v priestore iných vlastníkov a musia sa
často sťahovať.
Záver roka v decembri už tradične patrí vianočným vinšom a vianočnej kapustnici,
ktorá je vždy veselým zakončením roka.
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Medzi veľmi aktívne organizácie patria aj ĽADOVÉ MEDVEDE, kde počet
členov v roku 2018 narástol z 8 na 13. (Bohumila Neuschlová, Stanislav Neuschl,
Andrea Didiová, Tomáš Blaško, Lukáš Lalo). Tento rok je už 10. ročníkom
pôsobnosti činnosti ľadových medveďov.
Hlavnou akciou roka je organizácia a účasť na celoslovenskom stretnutí otužilcov
na tajchu Vindšachta. Akcia sa koná vždy v poslednú novembrovú nedeľu a teší sa
veľkej pozornosti nielen obyvateľov obce, ale aj širokého okolia. Plávania sa
zúčastnilo asi 165 účastníkov a zázemie mali vytvorené na ZŠ M. Hella.
Bežne sa naše medvede stretávajú na tréningoch 2-3 krát týždenne, najčastejšie na
Vindšachte.
Počas roka sa zúčastnili týchto stretnutí alebo pretekov:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Ľadové
medvede

február – stretnutie otužilcov na Klingeri – organizuje Banská Štiavnica.
september – preplávanie rieky Dunaj v Bratislave, 4 členovia boli úspešní, aj
keď je potrebné povedať, že to bolo veľmi náročné. Hlavne z dôvodu
silného prúdu, ktorý bolo treba prekonať.
1. december – zraz otužilcov na Počuvadle.
Slovenský pohár (SP) v zimnom plávaní: Zúčastnili sa 2 členovia (Bohumila
Neuschlová, Stanislav Neuschl) a v Prahe na Vltave 5.12.
1. kolo SP sa uskutočnilo 17.11. v lokalite Kurinec – Rimavská Sobota
a účastníkmi boli Bohumila Neuschlová, Stanislav Neuschl.
V Šútove boli 5 účastníci – 3. kolo SP 8.12., viacerí získali aj výborné
umiestnenie. 2. miesto Andrea Didiová, 4. miesto Bohumila Neuschlová,
2. miesto Lukáš Lalo, 5. miesto Tomáš Blaško, 9. miesto Stanislav
Neuschl.
2 členovia ľadových medveďov z Dunajskej Lužnej navštívili Štiavnické Bane
a zúčastnili sa tréningu 27.12.

Jedna z organizácií, ktorá funguje v obci a pôsobí dlhodobo, je MATICA
SLOVENSKÁ (MS), ktorej predsedom je Stanislav Neuschl. MS aktívne
spolupracuje a spoluorganizuje viaceré akcie s dlhoročnou tradíciou. Tradičný
výstup na Sitno, ktorý sa pravidelne koná 3. júlovú nedeľu. Po tradičnom výstupe
sa účastníci stretli na Počuvadle, kde bol pripravený aj kultúrny program so
skupinou Žarnovičan.
Ďalšou významnou akciou v spolupráci s obcou bola príprava „Rezbárskeho dňa“,
ktorý sa konal už po 15. krát.
Kolpingovo dielo na Slovensku
Kolpingovo dielo založil kňaz Adolph Kolping, aby tak prispel k riešeniu sociálnej
otázky vtedajšej doby. O nič iné sa neusiluje Kolpingovo dielo dnes. Kolpingovo
dielo chce byť katolíckym, rodinným a život sprevádzajúcim spoločenstvom viery,
vzdelania a činnosti. Vzdelávanie, činnosť a družnosť sú tri neodmysliteľné, úzko
súvisiace rozmery práce a života v Kolpingovom diele. Požiadavka rodinného
spoločenstva vyžaduje od všetkých členov spolunažívanie vo vzájomnej podpore a
solidarite a zahŕňa všetky generácie.
Zo skromných začiatkov sa vyvinulo Medzinárodné Kolpingovo dielo, ktoré je
zastúpené vo viac než 60 krajinách sveta.
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Základy a cieľ. Kolpingovo dielo chce:
➢
➢
➢

Pripraviť svojich členov, aby sa osvedčili vo svete, a tým aj v povolaní,
manželstve a rodine, v církvi, spoločnosti a štáte.
Svojim členom a spoločnosti ponúknuť pomoc v živote.
Aktivitami svojich členov a svojich zoskupení podporovať všeobecné blaho v
kresťanskom zmysle a spolupracovať pri stálej obnove a humanizácií
spoločnosti.

Cieľom Kolpingu na Slovensku ďalej všeobecne je:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

aktivácia občianskych iniciatív na úrovni komunálnej politiky
podpora tolerancie a demokracie
projekty v národnostne a etnicky zmiešaných regiónoch
príprava projektov na zväčšenie rovnosti šancí pre marginálne skupiny
drobné projekty na miestnej a regionálnej úrovni
partnerské projekty s našimi zahraničnými partnermi v EÚ a v Medzinárodnom
Kolpingovom diele
participácia v rámci medzinárodnej štruktúry na rôznych projektoch v
rozvojových krajinách.

Adolph Kolping príkladne realizoval svoje kresťanstvo, keď sa dal do služby ľuďom
a spolu stvárňoval tento svet. Svojou širokou ponukou pomáhať pri vzdelávaní a v
životných potrebách chcel pomáhať hlavne mladým ľuďom rozvíjať svoju osobnosť,
a tým zároveň ich podnietiť a uschopniť, aby si uvedomili svoju zodpovednosť.
V súčasnosti sa organizácia venuje:
➢
➢
➢
➢

podpore rodiny – vzdelávanie v oblasti efektívnej výchovy detí,
spolunažívania viacerých generácií a zosúladenia pracovného času s
časom určeným pre rodinu
sociálnej pomoci na dobrovoľníckej úrovni
globálnemu vzdelávaniu - o globálnych problémoch, ktoré sa týkajú nás
všetkých, pričom príspevok k ich riešeniu od každého z nás je veľmi
dôležitý
práci so seniormi v rámci medzinárodnej spolupráce – projekt Erasmus+

KDS má po celom Slovensku 15 organizačných jednotiek – Kolpingových rodín
(KR), v ktorých pracuje okolo 160 členov. Kolpingove rodiny môžu vyvíjať činnosť
bez právnej subjektivity v rámci materskej organizácie (KDS), alebo môžu mať
svoju vlastnú právnu subjektivitu.
K 31. decembru 2018 sme na Slovensku evidovali 18 kolpingových rodín, ktoré sú
organizačnými jednotkami našej organizácie a spolu v nich pôsobí 278 členov.
Meno:
1. Banská Štiavnica
2. Bratislava
3. Žilina
4. Topoľčany
5. Šurany
6. Trnava
7. Ilija
8. Dunajská Lužná

založená
1995
1995
1995
1995
1996
1997
1998
1998
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diecéza
Banská Bystrica
Bratislava - obnovená 2015
Žilina - obnovená 2015
Nitra
Nitra
Trnava
Banská Bystrica
Bratislava – obnovená 2017
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9. Košice
10. Štúrovo
11. Veľký Meder
12. Prievidza
13. Štiavnické Bane
14. Kaplná
15. Čunovo
16. Rača Bratislava
17. KR Margarétka
18. Štiavnické Bane- seniori

Košice
Nitra
Trnava
B. Bystrica - obnovená 2015
Banská Bystrica
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Banská Bystrica
Banská Bystrica

1999
2001
2003
2007
2007
2015
2015
2017
2018
2018

Prehľad najdôležitejších projektov a podujatí:
Aktivity
1.PROJEKT: VÝZVY MODERNÉHO VZDELÁVANIA DOSPELÝCH V KONTEXTE
DEMOGRAFICKÝCH ZMIEN.

Tento projekt je zameraný na vzdelávanie v oblasti rodiny. Projekt trval 15
mesiacov: od decembra 2016 do februára 2018. Lídrom projektu bol Kolping Poľsko
a partnermi boli: Maďarsko, Slovinsko, Česko a Kolping na Slovensku.
Hlavným cieľom projektu bolo spoločné vytvorenie nástrojov pre učiteľov a trénerov
a využitie kreatívnych metód.
Špecifické ciele projektu boli:
➢
➢
➢
➢
➢

zdieľanie informácií a nápadov o rodinnom vzdelávaní a idea rodinného
vzdelávania v celoživotnom vzdelávaní
rozvoj modelov medzigeneračného rodinného vzdelávania použitím rôznych
vzdelávacích metód
príprava materiálov, programov a kurzov
zápas s izolovanosťou starších ľudí aktivizáciou ich roly v komunite
oboznamovanie sa s prácou s nefunkčnými rodinami.

Cieľovou skupinou projektu boli spolupracovníci partnerov projektu, koordinátori a
dobrovoľníci projektov vzdelávania dospelých, učitelia, tréneri, členovia
predstavenstiev zodpovedných za vzdelávanie dospelých, zástupcovia
mimovládnych organizácií, členovia siete a všetky osoby pochádzajúce z krajín
partnerov projektu.
Plánované aktivity projektu kombinovali inovatívne a komplementárne činnosti.
Každá partnerská organizácia pripravila lokálne aktivity a zúčastnila sa na 5
nadnárodných stretnutiach. Podujatia projektu v roku 2018:
„Rodina v núdzi - hľadanie modelov osvedčených postupov.
Česká republika, Praha (8.-11.február 2018) .
V susednom Česku boli za Kolpingovo dielo na Slovensku prítomní 2 zástupcovia.
Prvou lektorkou, ktorá otvorila toto podujatia bola sociologička Ľudmila Boková.
Tá podrobne prezentovala sociálny systém pre rodiny s deťmi v Česku. Podpora
rodiny je prítomná vo všetkých politických programoch. Po rozvode sa rodina ocitne
často vo veľkých problémoch, v Česku je prítomné napr. vysoké doživotné zadĺženie
rodín kvôli riešeniu bytovej otázky. 800 000 obyvateľov je v exekúcii. Štát to
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niekedy rieši buď odpustením dlhov alebo vyhlásením bankrotu. Sociologička
poukázala aj na špeciálne potreby vzdelávania rodičov detí s postihnutím.
Súčasťou programu seminára bolo aj prijatie účastníkov kardinálom Dominikom
Dukom, ktorý je zároveň ja národným prézesom Kolpingu v Česku. Počas prijatia
zdôraznil účastníkom význam rodiny.
Navštívili sme aj kolpingovské centrum rodiny v neďalekom mestečku Smečno,
v ktorom sa stretávajú rodiny s deťmi na rozličných vzdelávacích, duchovných ale aj
oddychových programoch, dom je prispôsobený aj pre rodiny, ktoré majú telesne
postihnutého člena. Dom má medzi svojimi pracovníkmi aj osobu, ktorá je
programovým animátorom.
Špeciálnym zážitkom bola aj návšteva kolpingovského azylového domu v Prahe 8,
v ktorom sme sa dozvedeli od riaditeľky domu Jany Zemanovej, ako toto zariadnie
funguje, aká je spolupráca so štátom, či mestom, aké pedagogické a sociálne princípy
tu dodržiavajú, aby sa matky resocializovali a boli pripravené začať svoj
samostatný život mimo azylového domu.
V rámci projektu sme realizovali aj viaceré lokálne aktivity na Slovensku, napr.:
Vzdelávanie rodičov a detí s názvom „Ako funguje svet z pohľadu demografických
zmien, ktoré sme realizovali v rámci 8 stretnutí na základnej škole v Banskej
Štiavnici.
Do miestnych aktivít chceme vnášať aj ducha medzinárodného Kolpingovho diela,
preto sme v rámci svetového dňa modlitby za Burundi prizvali experta pre africké
otázky – politológa, ktorý nám bližšie ozrejmil demografické zmeny v
medzinárodnom a národnom kontexte afrických štátov.
Pre Kolpingovo dielo na Slovensku je cťou bližšie vysvetliť kresťanské princípy ako
model pre funkčnú rodinu, a tak ju v ťažkej situácii dnešnej spoločnosti povzbudiť.
2.PROJEKT: GLOKALIZÁCIA VO VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH.

Ako partneri sme boli prizvaní v roku 2016 aj do ďalšieho, už tretieho projektu v
rámci programu Erazmus +. V strategickom partnerstve spolu s LGD Dolina Raby
– líder projektu (Poľsko), Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce, Kolpingovo dielo na
Slovensku a Latvian Rural Forum (Lotyšsko) sme sa stretávali 20 mesiacov: od
septembra 2016 do apríla 2018.
Hlavným cieľom projektu bol: rozvoj vzdelávania dospelých, ktoré bolo motivované
výzvami glokalizácie a podporené výmenou skúseností a osvedčených postupov.
Pojem glokalizácia predstavuje analýzu globálnych vplyvov na lokálne pomery a
naopak.
Cieľovou skupinou projektu boli takisto ako v predošlom projekte - spolupracovníci
partnerov, koordinátori a dobrovoľníci projektov vzdelávania dospelých, učitelia,
tréneri, členovia predstavenstiev zodpovedných za vzdelávanie dospelých,
zástupcovia mimovládnych organizácií, členovia siete a všetky osoby pochádzajúce
z krajín partnerov projektu.
V roku 2018 sa v rámci projektu uskutočnilo len podujatie s názvom:
„Glokalizácia - kľúč k udržateľnému rozvoju a udržateľnému vzdelávaniu
dospelých“.
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Poľsko. Nowy Wisnicz (22.-25.marec 2018).
Tento míting bol záverečným a hodnotiacim stretnutím projektu. Za Kolping
Slovensko sa ho zúčastnili 3 zástupcovia.
V rámci regiónu navštívili rodinnú firmu ELMAK v Starom Wisnicz na výrobu
tradičných kvalitných cestovín s cieľom zdieľat dobrú prax pre podnikateľov, ako sa
udržať na lokálnom a globálnom potravinovom trhu. Ďalším príkladom lokálneho
podnikania s pozitívnym globálnym dopadom bola návšteva fotovoltaickej farmy
v obci Gierczyce.
Špecialistka Paulina Smaczna z organizácie OZE prezentovala vzdelávací projekt
o obnoviteľných zdrojoch energie.
Krzystof Kwatera - riaditeľ organizácie Dolina Raby, ktorá bola lídrom celého
tohto projektu, predstavil nový projekt: „Rozvoj vidieckych oblastí cez kulinárske
dedičstvo“
Na záver mítingu sa hodnotili všetky transnacionálne stretnutia projektu
a sumarizovali sa aktivity, skúsenosti a dobrá prax každej zúčastnenej krajiny
a organizácie. Takisto bol pripravený zoznam odporúčaní pre implementáciu idey
glokalizácie v programoch vzdelávania dospelých na lokálnej a medzinárodnej
úrovni.
ZÁHOROV DOM - VZDELÁVACIE CENTRUM KOLPINGU NA SLOVENSKU.

Dom farára Jozefa Záhoru v Štiavnických Baniach je interným vzdelávacím
centrom a sídlom sekretariátu Kolpingovho diela na Slovensku a miestom konania
seminárov a stretnutí kolpingových rodín.
Záhorov dom má po menších úpravách kapacitu 28 lôžok v 7 miestnostiach a na
jeho využívanie sú pozývané aj iné skupiny mimo Kolpingu. Dom je vhodný pre
oddychové, vzdelávacie či duchovné aktivity, najmä pre väčšie spriatelené skupiny,
nakoľko niektoré priestory na jednotlivých poschodiach sú navzájom prepojené.

V obci existuje Dobrovoľný hasičký zbor, ale vzhľadom k tomu, že nedodali žiadne
podklady do kroniky, nie sú tu uvedené žiadne informácie o ich činnosti.
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V obci sa nachádza Farský úrad a správcom farnosti je Mgr. Vladimír Vlček,
ktorý tu pôsobí už bezmála 10 rokov.
Bohoslužby sa konali :
- vo štvrtok o 17.hod.- Horná Roveň, kostolík sv. Jána
- v sobotu o 17.hod. - Horná Roveň, kostolík sv. Jána
- v nedeľu o 11.hod. - Štiavnické Bane, farský kostol sv.Jozefa
- v ostatné dni podľa oznamov vyvesených na dverách kostola.
Okrem základných bohoslužieb sa venuje zvýšená pozornosť cirkevným aktivitám,
ako sú:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Polnočná sv. omša.
Slávenie a privítanie nového roka.
Facigery – svetlonosiči asistujúci pri sv. omši.
Pripomínanie si pôstneho obdobia.
Veľkonočné obdobie.
Turíce – slávenie Ducha sv. V tomto období sa ukutočňuje aj 1. sväté
prijímanie, v roku 2018 sa ho zúčastnilo 12 detí.
Svätý Jozef – patrón, ktorému je zasvätený aj kostol v obci.
Púť na Kalváriu 24.6. na Hornej Rovni, kostol je zasvätený Jánovi Krstiteľovi.
Advent a vianoce, oslava narodenia Božieho syna.
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V tomto roku obec nenavštívili žiadne významné osobnosti.
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Obec nezaznamenala žiadnu mimoriadnu udalosť.
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