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Editoriál - Čarovné a krásne...
Mariana Domiterová
Milí čitatelia,
otvárate posledné
číslo nášho časopisu v tomto roku
a do štartu nového
roku 2007 nám už
veľa dní nechýba.
To je príležitosť
poďakovať sa Vám
za priazeň, ktorú
ste časopisu To i To venovali. A keďže sa
v tomto čase do nového roku robia rôzne predsavzatia, budeme sa snažiť, aby
náš časopis bol po obsahovej i výtvarnej
stránke ešte zaujímavejší a inšpirujúcejší
ako doteraz.
Prešli jar, leto, jeseň a prichádza ,,biela“
zima. Prichádzajú sviatky z celého roku
najkrajšie a to Vianoce, napĺňajúce srdce
každého človeka láskou. Deti sa tešia na
Mikuláša, Ježiška a kopec darčekov pod

rozžiareným vianočným stromčekom a my
dospelí na Silvestra a Nový rok o ktorom
si vždy myslíme, že bude lepší ako ten čo
sme práve prežili. Plánujeme si veci, ktoré
sa budeme snažiť splniť nasledujúci rok.
Cez vianočné sviatky sme akosi všetci k
sebe milší, pretože Vianoce sú posolstvom
radosti, pokoja a lásky. Škoda, že to netrvá
celý rok. Priala by som si aby tento vianočný čas porozumenia, radosti a spolupatričnosti trval čo najdlhšie. V mnohých
oblastiach Slovenska bolo na Štedrý deň
zvykom chodenie s betlehemom. Bolo
to akési vyvrcholenie sviatočného večera.
Tradícia stavania betlehemov či jasličiek je
prastará. V r.354 n.l. priniesli z mesta Betlehema do Ríma jasle a pápež Liberius ich
v chráme Santa Maria Maggiore slávnostne vysvätil. Zvyk stavať betlehem je doložený od 4. storočia práve v Taliansku. Tu
aj o tritisíctristo rokov neskôr zľudovel.
Od roku 1680 sa začali počas vianočných
sviatkov nosiť malé betlehemy aj vo Fran-

Zo zasadnutia OZ
Ďalšie riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) obce Liptovská Štiavnica sa
konalo dňa 25.9.2006 v priestoroch Obecného úradu v Liptovskej Štiavnici. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Dušan
Lauko.
Počas zastupiteľstva sa prerokovali nasledovné otázky:
Bod č. l : starosta obce oboznámil s programom rokovania OZ. Program bol jednohlasne schválený.
Bod č. 2: Bola schválená návrhová a volebná komisia.

Bod č. 3: Boli určení overovatelia a zapisovateľka zápisnice
Bod č. 4: Kontrolu uznesenia vykonala
Ing. Elena Debnárová, hlavná kontrolórka
a konštatovala , že uznesenia boli splnené.
Bod č. 5: V tomto bode starosta obce odovzdal slovo ekonómke úradu Miroslave
Kačaljakovej, ktorá predložila návrh úpravy rozpočtu obce k 30.9.2006. Obec mala
k 30.9.2006 na účtoch 2 181 599, 46 Sk.
Bod č. 6: V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe prípPokračovanie - s. 2

cúzsku. Podobne v Poľsku sa v 17. storočí
začali objavovať v kostoloch pozoruhodné betlehemy na slušnej umeleckej úrovni.
Na sklonku 18. storočia sa začalo stavanie
betlehemov ako svojrázny výtvarný prejav
ľudu rozvíjať aj na Slovensku a v Čechách.
Ľudia očakávali betlehemcov s radosťou
a láskou.
Mrazivé ticho biely sneh,
čarovné nebo plné hviezd.
Je tu čas vianočný,
stromček sa ligoce,
prajem Vám
zo srdca krásne Vianoce.
Želám všetkým čitateľom Štiavnického
To i To veselé a krásne Vianoce, veľa zdravia, šťastia, lásky, optimizmu, peknú vianočnú pohodu a aby ten Nový rok 2007
bol pre všetkých ľudí tým najlepším.
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ravy rozpočtu obce na rok
2007-2009, požiadal ich aby do
najbližšieho zasadania predložili návrhy od občanov, ktoré
budú zapracované do rozpočtu obce.
Bod č. 7: V bode 7 starosta obce informoval poslancov OZ o
ukončení projektu Prestavba a prístavba ZŠ, dotovaný
prostriedkami Európskej únie.
Finančné prostriedky boli vyúčtované, záverečná správa so
všetkými náležitosťami bola zaslaná na Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja, vybavujú sa všetky pripomienkové
konania na vydania stavebného
povolenia na prestavbu školy.
Toho času môžeme povedať, že
bolo vydané územné rozhodnutie a prebieha konanie na

vydanie stavebného povolenia.
Okrem iného sa v dnešných
dňoch obci vrátili aj finančné
príspevky, ktoré boli potrebné
k prefinancovaniu projektu.
V oku 2007-2008 sa obec pokúsi prostredníctvom agentúry
pripraviť projekt na realizáciu
stavby. Celkové náklady na
toto dielo by mali dosiahnuť
čiastku 24,9 mil. Sk.
Bod č. 8: Boli zvolené inventarizačné komisie pre OcÚ, dom
smútku, pre kultúrny dom a
obecnú knižnicu, pre CO a PO
a komisia pre ZŠ a ŠJ.
Bod č. 9: V bode 9 sa hovorilo
o potrebe verejného osvetlenia
v lokalite Kľučiny už v tomto
roku, že už budú obývané 3 rodinné domy. Verejné osvetlenie
a verejný rozhlas budú financované z prostriedkov obce.

Výsledky komunálnych volieb
zo dňa 2. 12. 2006
Volieb v našej obci sa zúčastnilo 328 voličov z celkového počtu 673 oprávnených voličov, čo predstavuje 48,7 %.
Funkcia:
Starosta obce
Poslanec
Poslanec
Poslanec
Poslanec
Poslanec
Poslanec
Poslanec
Náhradník
Náhradník
Náhradník
Náhradník

Meno a priezvisko, titul
Lauko Dušan
Ondrejka Oto
Janiga Marián
Dušan Dírer, RNDr.
Hlaváč Pavol, Ing.
Podhorec Ivan, Ing.
Slanicay Anton
Zarevúcky Ľuboš
Domiterová Mariana
Prokopová Alena
Tholtová Valéria
Kačaljak Igor

Počet hlasov
289
205
186
182
156
150
144
119
117
94
93
91

Všetky ostatné investície budú
platené prostredníctvom firmy
RINCO s.r.o. a to voda, kanalizácia, plyn, elektrika a cesta.
Na základe tohto obecné zastupiteľstvo urobilo výberové
konanie verejného osvetlenia
Kľučiny. Boli doručené 3 ponuky, ktoré poslanci podrobne
rozobrali a rozhodli, aby práce
realizovala firma Ján Ondrejka
– ENERGO servis Liptovská
Štiavnica 16 jednak preto, že
dal najlacnejšiu ale kvalitnú
ponuku, jednak z dôvodu, že
pozná danú lokalitu a predpokladá sa do budúcnosti spolupráca s firmou na údržbu verejného osvetlenia celej obce.
Celkové náklady na verejné
osvetlenie Kľučiny predstavujú čiastku 276 681 tis. Sk. Niečo
podobné čaká obec v r. 2007 aj
v chatovej oblasti, kde tiež bude potrebné vybudovať verejné
osvetlenie a miestny rozhlas.
Ostatné inžinierske siete si firma B&D Investments realizuje
na vlastné náklady.
Bod č. 10: V bode rôzne hlavná kontrolórka Ing. Debnárová
Elena, predniesla plán kontrolnej činnosti na rok 2006. Správu o kontrolnej činnosti bude
zo zákona predkladať 2 x ročne
na schválenie poslancom OZ.
- Chatová oblasť B&D Investments – obec odkúpi za 1 Sk
miestnu komunikáciu s tým,
že na predmetnej komunikácii
budú čiastočné obmedzenia
prejazdu (nákladné automobily), poslanci odkúpenie schválili.
- Ukončenie trafostanice za
Ľubomírom Tulinským, t. č.
v kúšobnej prevádzke, kolaudácia sa uskutočni do konca
r. 2006.
- Informácia o ukončení prác
v lokalite Paroh
- Čiastočné ukončenie oplotenie cintorína, v prácach sa
bude pokračovať aj na budúci
rok.
- Kanalizácia od Ing. Latiaka
smerom ku Potravinám Oto
Omasta, predpokladané ukončenie projektovej dokumentá-

cie – koniec roka 2006.
- Prípravné práce na nový vodovod od súp. č. 4 po
súp. č. 20. Práce vykoná SVS
a.s. Ružomberok a to takým
spôsobom, že sa použije bezvýkopová metóda.
- Lokalita na Kúte – pokračuje sa v prípravných prácach.
- Lokalita Okrúžky – jeden
z páčivých problémov obce,
kde už viac ako 55% nájomcov
prestalo obrábať pôdu. Družstvo ju naspäť nechce pre malé
rozmery, kde nedokáže dostať
poľnohospodársku techniku.
V prípade, že obec neurobí
v tejto lokalite aspoň čiastočný
poriadok hrozí, že celá lokalita
zarastie tŕním.
- Príprava akcie – Posedenie
s dôchodcami 12. 11. 2006.
- Príprava akcie – Mikuláš
na deň 6. 12. 2006.
- Schválenie
smernice
č. 1/2006 o postupe obce LŠ,
pri zadávaní zákazky s nízkou
hodnotou v rámci verejného
obstarávania.
- Schválenie vyhodnocovacej správy ZŠ a plán činnosti
na školský rok 2006/2007.
Bod č. 11: Návrh na uznesenie
predniesol predseda návrhovej
komisie RNDr. Dušan Dírer.
Uznesenie bolo jednomyselne
schválené.
Bod č. 12: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
rokovanie OZ ukončil.
Ďalšie pracovné zasadnutie OZ
obce sa konalo dňa 28.11.2006
v priestoroch zasadačky obecného úradu.
Bod č. 1: Starosta obce privítal prítomných, dal odsúhlasiť
program rokovania OZ a otvoril rokovanie
Bod č. 2: Bola zvolená volebná
a návrhová komisia
Bod č. 3: Určenie overovateľov
a zapisovateľky zápisnice
Bod č. 4: V tomto bode poslanci OZ podrobne rozanalyzovali
návrh rozpočtu na roky 20072009. Celkové príjmy v roku
Pokračovanie - s. 3
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Príhovor starostu obce

pre obec zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu VÚC Žilina.

Dušan Lauko

Vážení občania,
aj naďalej sú dvere obecného úradu pre
Vás otvorené. Využívajte úradné hodiny,
chcem naďalej počúvať pripomienky, návrhy a postrehy Vás všetkých, riešiť ich a
tým vytvoriť priaznivé podmienky pre
chod obce a bývanie občanov v nej.
Pri príležitosti nadchádzajúcich sviatkov Vianoc prajem všetkým radostné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich
blízkych, veľa zdravia, šťastia, pokoja a
úspešný vstup do nového roku 2007.


Vážení spoluobčania,
dňa 2.12.2006 sa uskutočnili komunálne voľby. Aj keď som bol jediným kandidátom na post starostu obce v rokoch 20062010 chcem sa poďakovať. Vďaka patrí v
prvom rade tým, ktorí sa volieb zúčastnili,
a tak pomohli obci dosiahnuť účasť vo
voľbách na hranici 50 %. Mne osobne dalo
svoj hlas 289 občanov. Myslím si, že je to
slušné číslo z pohľadu toho, že som kandidoval sám. Zdôrazňujem však, že chcem
byť starostom aj pre ostatných občanov

obce, ktorí na voľbách neboli z objektívnych alebo subjektívnych príčin.
Vážení spoluobčania,
ešte s poslancami z minulého volebného obdobia bol schválený rozpočet obce
na nevyhnutný chod obce na roky 2007 –
2009. Zvyšné finančné prostriedky zostali
v rezervnom fonde a budú použité podľa
potreby a návrhov nových poslancov na
investičné výdavky, resp. ako finančná
spoluúčasť pri získaní grantu pre základnú školu. Aj v budúcnosti sa budem snažiť
získať čo najviac finančných prostriedkov

DHZ v Lipt. Štiavnici
Dňa 11.11. 2006 sa konalo Výročné
valné zhromaždenie DHZ v Lipt.
Štiavnici. Za OV DHZ prišiel medzi nás Jaroslav Mender, za poslancov OÚ Dušan Dírer a starosta obce Dušan Lauko.
Veliteľ Ján Hrabuša privítal všetkých prítomných. V správe o činnosti si hasiči prehodnotili svoju
prácu za rok 2006. Správu o hospodárení prečítal pokladník DHZ
Pavol Ondrejka. Ďalším bodom

programu bola voľba výboru DHZ. Do
diskusie sa zapojili skoro všetci hasiči.
Jaroslav Mender uviedol novinky z OV

DHZ, poprial hasičom veľa zdravia a
veľa chuti do ďalšej práce. Veliteľ DHZ
Ján Hrabuša poďakoval všetkým prítomným za účasť a tiež poprial veľa chuti do
ďalšej práce.
Touto cestou by som ešte raz chcela
poďakovať všetkým hasičom, ktorí sa
aktívne podieľali na brigádach poriadaných DHZ.
Všetkým prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roka veľa
zdravia, šťastia, lásky.
Katarína Kostolná

ný predpis pre vedenie pokladne, ktorý
predniesla ekonómka obecného úradu.
Bod č. 7 - rôzne: V bode rôzne poslanci
OZ prerokovali:
- žiadosť manželov Vajdovcov s. č. 316,
vodiči nedodržiavajú dopravné značenie
zákaz vjazdu nákladných automobilov,
čim dochádza k otrasom ich rodinného
domu a znižuje sa kvalita bývania. OZ
rozhodlo, že na prístupe tejto komunikácie vybuduje výškovú rampu a osadí 2
dopravné značky maximálna výška prejazdu 2,3 m, čím sa znemožní prejazdu
nákladných áut po tejto komunikácii.
- Informácia o ukončení prác na verejnom osvetlení v lokalite Kľučiny.
- Odkúpenie miestnej komunikácie v
lokalite Chatová oblasť za 1,- Sk – podpis zmluvy.
- Problematika zásobovania pitnou
vodou v oblasti Paroh.
- Schválenie dátumu OZ 18.12.2006 o
17.oo hod. v priestoroch ZŠ.
- Informácia o uzamknutí vstupu dolín Zemianska a Komornícka (uzamykateľné rampy)

- Informácia o ukončení plynofikácie
v lokalite Kľučiny (vydanie kolaudačného rozhodnutia).
- Starosta obce informoval poslancov,
že od 1.1.2007 bude prijatá do pracovného pomeru jedna administratívna
pracovníčka, avšak z dôvodu šetrenia
len na polovičný pracovný úväzok t. j. 4
hodiny denne.
- Schválenie OZ , aby starosta obce
zastupoval obec pri rušení spoločnosti
SVS a.s. Ružomberok, ktorá bola založená v minulosti.
- VZN obce č. 6 – poplatok za používanie kanalizácie na Novej ulici zostáva
nezmenený t.j. 3,- Sk/m3.
- OZ prediskutovalo možnosť usporiadania ďalšieho ročníka konských
pretekov. Preteky by sa mali uskutočniť
v mesiaci január – február 2007. Bude
zriadený organizačný výbor.
Bod č. 8: V bode 8 bol predložený návrh na prijatie uznesenia.
Bod č. 9: Po schválení uznesenia starosta obce rokovanie ukončil.


Zo zasadnutia OZ
Dokončenie - s. 2

2007, vrátane prevádzky ZŠ, by mali
dosiahnuť čiastku 6,445 mil. Sk. Celkové výdavky v r. 2007 by mali dosiahnuť
čiastku 5,639 mil. Sk. Rozdiel 806 000,Sk bude slúžiť ako rezervný fond. Z
tohto fondu bude môcť obec realizovať
buď nejakú investičnú akciu, alebo v prípade získania grantu v rámci Európskej
únie (prestavba ZŠ) by tieto slúžili na
finančnú spoluúčasť grantu. Považujem
za potrebné pripomenúť, že z celkovej
čiastky 6,445 mil. Sk ide 2,- mil. Sk na
prevádzku našej ZŠ.
Bod č. 5: Poslanci vzali na vedomie návrh
VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady. Po diskusii poslanci rozhodli, že sadzba dane z pozemkov a zo stavieb sa v roku 2007 nemení.
Mení sa však cena za vývoz tuhého komunálneho odpadu z pôvodných 40,- Sk
na 42,- Sk za smetnú nádobu. Mení sa
aj poplatok za psa, z pôvodných 180,- Sk
na 200,- Sk za jedného psa.
Bod č. 6: Poslanci OZ schválili vnútor-
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Z diania SZZ - Výsledky výstavy ovocia a zeleniny
Mariana Domiterová
Dovoľte aby sme Vás oboznámili s výsledkami 5. ročníka záhradkárskej súťaže ktorá
sa konala 14.-15. októbra 2006.
Súťažilo sa v 4. kategóriách a to:
JABLO, HRUŠKA, ZELENINA
a KYTICE. Zároveň chceme
poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli k zabezpečeniu cien sú to:

PD Ludrová, p. Dušan Lauko,
p. Marian Janiga, p. Ján Kačalka, p. Roman Ondrejka, Ing.
Pavol Hlaváč, PSML L. Štiavnica, p. Roman Čonka, Ing. Ján
Belko, p. Janka Pápežová.
Výhercovia súťaže:
JABLKO ROKU
1. p. Ing. Ján Belko
2. 	 p. Ladislav Maslo
3. 	 p. Štefan Belko
HRUŠKA ROKU
1. 	 p. Milan Kačalka
2. 	 p.Vladimír Prokop
3. 	 Ing. Vladimír Lukáč
ZELENINA ROKU
1. p. Janka Ondrejková
2. p. Viera Švajleninová st.
3. p. Mária Belková

Deň dôchodcov
Jana Džuková
Nedeľa 19.11. 2006 ako
každá iná a predsa výnimočná. Dôchodcovia z Liptovskej
Štiavnice sa opäť stretli v kultúrnom dome, aby spolu pobudli, porozprávali, potešili sa
pohľadom na vystúpení svojich
vnúčat, či zaspievali – uchu lahodiace piesne so spevákmi
a tanečníkmi z folklórneho
súboru Lúčan. A veru bolo sa
na čo pozerať. Svoje umenie
predviedli mladí, ale nedali sa
zahanbiť, ani tí skôr narodení.
Vykrúcali sa rezko v rytme ľudovej hudby a potešili všetkých
pekným vystúpením.

Po dobrej večeri, ktorú
pripravila p. Danka Karlíková nasledovali gratulácie tým
spoluobčanom, ktorí sa dožili
okrúhleho životného jubilea.
Je potešiteľné, že ich bolo požehnane. Prežívajú jeseň života v kruhu svojich blízkych,
vnúčat. Zaslúžia si našu vďaku a pekné slovko, lebo každý
z nich v sebe nesie a rozdáva
múdrosť a skúsenosti prežitých
rokov.
Určite im dobre padne, že
okrem rodiny si na ich jubileá spomenie aj Obecný úrad
s pánom starostom Dušanom
Laukom, ktorý toto stretnutie
pripravuje za výdatnej pomoci našej školy
a
spolupráce šikovných
mamičiek zo
ZRŠ.
Vonku sa
zotmelo. Rozišli sme sa
domov s dobrým pocitom
a pekným zážitkom.


KYTICE ROKU
1. p. Viera Švajleninová ml.
2. p. Anna Ondrejková
3. Mgr. Iveta Čutková
CENA DIVÁKA
JABLKO - p. Ing. Ján Belko
HRUŠKA- p. Vladimír Prokop
ZELENINA- p. Júlia Guráňová
KYTICE- p. Viera Švajleninová
ml.


Opäť tu bol Mikuláš
Mária Grafová
December je hádam najkrajším mesiacom v roku, pre
deti určite. Začína sa
to príchodom Mikuláša, pokračuje štedrými Vianocami a
končí výmenou vlády starého a nového
roka. Ani tohto roku
to nebolo ináč. Mikuláš nezabudol na
štiavnické deťúrence a v stredu 6. decembra prišiel na parádnom koči spolu s čertmi
a anjelmi. Ledva sa do toho
koča všetci pomestili. Možno
im bolo aj trochu teplo, lebo
Perinbabka spolu s Mrázikom
toho roku zadriemali a so svojou nádielkou snehu a zimy si
dávajú poriadne načas. Ešte
že Mikuláš sa nedal pomýliť.
Celkom pekná hromada štiavnických detvákov v sprievode
svojich rodičov, starých rodičov ale aj starších súrodencov
sa zhromaždila na námestí
pred kostolom pri stromčeku.

Mikuláš mal čo robiť, kým
porozdával všetky darčeky.
Asistovali mu cukríky rozdávajúci anjeli a hrozivo vyzerajúci čerti. Aj napriek nim si
detváky smelo vykračovali po
svoju nádielku a iba tí najmenší hľadali útočište v maminom
náručí. Opäť sa všetko dobre
skončilo, nikto neskončil v čertovom vreci a Mikuláš prisľúbil, že o rok tu bude zas.
Všetci sa už môžu tešiť na
láskyplné Vianoce. Nech v dome Vašom zavládne tiež radosť, že ste spolu, keď rodina
si zasadne k štedrovečernému
stolu.


ŠKOLA

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

4/2006



Ako čítajú naši prváci
Zuzana Straková
V roku 2003 uskutočnila OECD PISA (zo 41 krajín)
štúdiu, v ktorej sa okrem iného zamerala aj na hodnotenie
čitateľskej gramotnosti žiakov.
Je ťažké a skľučujúce priznať,
že zo zúčastnených krajín EÚ
sa slovenskí žiaci umiestnili
na poslednom mieste, t. j. spomedzi týchto krajín preukázali najnižšiu úroveň čitateľskej
gramotnosti. (http://www.katedra.cz)
Jednou z príčin tohto stavu
sú aj nedostatky v technike čítania. Čítanie bez porozumenia
je jedným z hlavných dôvodov
neúspešnosti žiakov vo vyučovacom procese.
Na Slovensko v tejto dobe
prichádza nový projekt, ktorý
vychádza z metodiky „Sfumato® - Splývavé čítanie®“, ktorej
autorkou je PaedDr. Mária Navrátilová z Českej republiky.

Tento projekt je vypracovaný
pre žiakov 1. ročníka ZŠ, a podľa tejto metodiky sa učia čítať aj
naši štiavnickí prváci.
Metódy výučby:
Technika „Splývavé čítanie“ v sebe zahŕňa analyticko
- syntetické metodické kroky.
Je založená na vytváraní vnútorného prežívania, pri ktorej
jednotlivé orgány, ktoré sa zúčastňujú procesu učenia, naväzujú na seba v presnom slede
„zrak – hlas – sluch“ a naopak,
čím umožňujú každému dieťaťu voliť si individuálne tempo
vlastné jeho organizmu a vytvoriť si tak bezchybný dynamický stereotyp. Metodicky sa
postupuje od jednoduchšieho k
zložitejšiemu s využitím „zákona kontrastu“.
Metodika je založená na
hlasnom prejave, žiak prechádza hlasovým výcvikom.
Plynulé čítanie je založené na

legátovom (alebo viazanom)
napájaní hlásky na hlásku.
Táto technika priamo zabráni
vzniku tzv. dvojitého čítania,
zámene hlások, či slabík. Žiak
rozumie čítanému textu, lebo
nastalo vytvorenie dynamického stereotypu tak, že boli
dodržané a splnené všetky atribúty čítania.

môže počas vyučovacích hodín
pracovať. V súčasnosti máme
na škole k dispozícii doštičky
s písmenkami, z ktorými žiaci
manipulujú a tiež kocky s písmenami. Ostatné pomôcky si
zatiaľ ´vyrábame´ sami, no nie
je možné poskytnúť každému
žiakovi vlastnú sadu pomôcok.

Realizovaním tejto metodiky
čítania chceme dosiahnuť, aby
si všetci žiaci vytvorili správnu techniku čítania (plynulé
čítanie s porozumením), znížiť
počet slabo prospievajúcich
žiakov a tým zabezpečiť ich počiatočnú školskú úspešnosť.

Z tohto dôvodu sme sa zapojili do projektu Školy pre
budúcnosť, ktorý vyhlásila
spoločnosť ORANGE. Prostredníctvom nášho projektu
„Nie je čítanie ako čítanie“
chceme zaistiť žiakom úspešný začiatok pri osvojovaní ich
čitateľskej gramotnosti, čo má
priamy dopad na celé ich ďalšie
školovanie a zároveň v prípade
schválenia projektu získať takýmto spôsobom financie na
výrobu pomôcok pre každého
jedného žiaka.


Správne čítanie je základom
získavania väčšiny informácii a
motiváciou do dalšieho vzdelávania a dáva príležitosť všetkým deťom pocítiť úspech.
K aplikácii metódy Sfumato
je potrebné, aby každý žiak mal
svoju sadu pomôcok, s ktorou

Superčitateľ
Mária Grafová
V dnešnej dobe plnej počítačov, televízorov, mobilov a
iných technických výdobytkov
ľudia čoraz menej siahajú po
proklamovanom priateľovi človeka – knihe a nie je to spôsobené len rastúcimi cenami
týchto papierových spoločníkov. Spomínam si na časy, keď
som dokázala jedným dychom

prečítať Annu zo zeleného
domu či Bedárov a neraz na to
padla aj väčšia časť času určeného na spánok, o maminom
hneve, že som neurobila to či
ono, ani nehovorím. Ale za ten
zážitok z prečítanej knihy to
stálo. Aj dnes ma ako darček
najviac poteší dobrá kniha.
Aká je súčasná situácia medzi deťmi a mládežou. Výskumy poukazujú na slabú čitateľskú zručnosť
mladej populácie, preto
sme sa rozhodli oprášiť
starý projekt
našej školy
Superčitateľ
a pokúsiť sa
pritiahnuť
našich žiakov
ku knihe. Raz
do týždňa na
hodinách čítania referujú mladí či-

tatelia o
tom čo
počas
týždňa
prečítali a
vedú si
o tom
aj záz n a my
v č i tateľskom
denníku. Pos l e d ný
štvrtok v mesiaci sa všetci zídeme v školskom klube a počúvame tých najúspešnejších
z jednotlivých ročníkov. Polteskomerom vyberú žiaci toho,
koho rozprávanie ich najviac
zaujalo. Prvákom zatiaľ čítajú
rodičia a oni potom prerozprávajú a ilustrujú to čo počuli. A
poviem vám niektorí už majú
zakreslených niekoľko maľovaných čítaniek.

V októbri sa Superčitateľom
stali títo žiaci:
1.ročník – Richard Otiepka
2.ročník – Lívia Václavíková
3.ročník – Jakub Karlík
4.ročník – Nikolka Kačaljaková
V novembri to boli žiaci:
1.ročník – Filip Šida
2.ročník – Andrej Kostolný
3.ročník – Jakub Karlík
4.ročník – Šimon Pethö.




ŠKOLA

4/2006

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

Nie je myš ako myš
Mária Grafová
O projekte Digitálni Štúrovci som už písala v súvislosti
s nezamestnanými a starými
rodičmi našich žiakov. Ďalšia
výzva do kurzu NIE JE MYŠ
AKO MYŠ bola určená rodičom.
Odvahu absolvovať ho našlo
7 mamičiek, ku ktorým sa pridala pani Kuniaková zo Štiavničky a pán Hrabuša (budúci

otecko) z Liptovskej Štiavnice.
Absolventi tohto kurzu nakoniec zvládli úskalia textového
editoru Word, zasurfovali si
na internete a nakukli aj do
tajomstiev Excelu. Na svoje
ďalšie vzdelávanie tak obetovali približne 25 hodín voľného času, za čo boli odmenení
certifikátom ale najmä dobrým
pocitom, že sa niečo nové naučili.
Za možnosť realizovať aj

túto aktivitu patrí
vďaka Ministerstvu
d o p r a v y,
pôšt a telekomunikácií SR,
ktoré
je
g ar antom
celého projektu DŠ.


Posedenie pri jabĺčku

alebo Ako žiaci prejavili úctu svojim starým rodičom
Zuzana Straková
„K práci privyká ma dedko, naučí ma robiť všetko.
A babička perie, varí, spolu sa
nám dobre darí“.
Mnohí z nás možno vedia,
že október bol aj mesiacom
úcty k starším. Žiaci našej
Základnej školy v Liptovskej
Štiavnici o tom určite vedeli a
pod vedením svojich pani učiteliek pripravili pre svojich starých rodičov zaujímavý program pod názvom „Posedenie
pri jabĺčku“.
Všetko sa to odohralo 26.
októbra 2006 v priestoroch základnej školy. A čo tomu predchádzalo? Ako sa starí rodičia
o pripravovanej akcii dozvedeli? Ich vnúčatká pre nich na
hodinách výtvarnej výchovy,
pracovného vyučovania a počítačovom krúžku pripravili

pozvánky a darčeky, ktorými
ich obdarovali.
Celé stretnutie malo dve
časti. V prvej časti boli aktívni
žiaci a predviedli sa svojim pripraveným programom, v druhej časti už museli prejaviť aktivitu starí rodičia, ktorí medzi
sebou súťažili v zaujímavých
aktivitách.
Všetci pozvaní hostia - starí rodičia - si pri príchode
vytiahli z košíčka lístoček s
číslom a vytvorili skupiny, za
ktoré súťažili. Privítanie bolo
spojené s prečítaním úryvku
básne, ktorý však museli najprv
v priestoroch triedy pohľadať a
poskladať. Potom nasledoval
pestrý program, do ktorého sa
zapojili všetci žiaci školy.
Tí najstarší – štvrtáci – začali odbornou prezentáciou,
ktorú pripravili v spolupráci s
triednou pani učiteľkou v PowerPointe. Informovali
starkých
o rôznych
priaznivých
účinkoch
jabĺk na
ľudský
o r g a n i z mu s .
Potom,
v podaní

našich tretiakov, nasledovala
próza spojená s dramatizáciou. Druháci sa predviedli anglickou básničkou „Three little
monkeys“. Najmladši - prváci
predniesli básničku, v ktorej
Ježko Paletko namaľoval slávny obraz a zaspievali svoju
„prvácku hymnu“. Ďalej nasledovalo tanečné číslo a divadelná scénka, ktorú pripravili deti
navštevujúce tanečný a literárno-dramatický odbor SZUŠ
pod vedením Katky Kostolnej.
Program žiaci ukončili spoločnou piesňou „My štiavnické
malé deti“.
Po programe sa starí rodičia mohli občerstviť koláčikmi,
ktoré napiekli pani učiteľky.
Nechýbala ani teplá káva a čaj.
Takto posilnení sa pustili
do súťaženie. V prvej aktivite
mali ´súťažiaci´ za úlohu napísať a vysvetliť čo najviac slov,
ktoré sa používali v minulosti
a vnúčatá ich dnes môže počuť naozaj len veľmi zriedka.
Deťúrence sa tak naučili, čo
je to kreptúch (taška, batoh),
griflík alebo glajbas (ceruzka),
škripta (zošit), firhang (záclona), fiok (šuflík), hámrik
(kladivo), fertucha (zástera),
rumpľa (na pranie), gánok (veranda), bukréta (kytica), taliga
(fúrik), srabúch (motýľ, motýlik – doplnok odevu), abort
(záchod – latrína), šechtár

(drevená nádoba na dojenie
kravského mlieka), švíbalky
(zápalky), ambrel (dáždnik) ...
a mnohé ďalšie. V druhej úlohe
sme vyskúšali zručnosť babičiek, pretože súťažili v šúpaní
jabĺčok, kde mali v časovom
limite ošúpať najdlhšiu šupku. Ďalšia aktivita mala názov
„Keď starký a starká vnúčatami boli“. Každá skupina si vytiahla lístoček s úlohou, ktorá
ich na chvíľu presunula do ich
detstva. Z rozprávania starých
rodičov sa deti dozvedeli ako
to vyzeralo v škole, aké boli
ich najkrajšie zážitky zo školy
alebo zážitky so starými rodičmi a pod. Jedna stará mama
nás naučila hru „backa“, ktorú
pre lepšiu predstavu prirovnala k dnešnému golfu, pretože
cieľom bolo triafanie nazbieraných kamienkov do pätou
„vykrútenej“ jamky.
V poslednej pripravenej aktivite, vnúčatá pomáhali svojim starkým skladať puzzle.
V závere stretnutia sa spočítali body jednotlivých súťažiacich skupiny a vítazi dostali
sladkú odmenu. Hostia vyjadrili spokojnosť z pripraveného
stretnutia a úsmevy nechýbali
ani na tvárach detí. To bol signál pre všetkých organizátorov
i účinkujúcich, aby podobné
stretnutia organizovali častejšie.
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Obrázkovo, Machuľkovo, Zvieratkovo...
Mária Grafová
...takto nazvala výstavu prác
žiakov výtvarného odboru súkromnej ZUŠ ich pani učiteľka
Lenka Hanulová. Táto sympatická osôbka dokáže na svojich
hodinách motivovať žiakov
k výkonom o akých sa im ani
nesnívalo. Skostnateným pedagógom by síce stáli vlasy dupkom nad „disciplínou“ a pani
Ondrejková potrebuje na vyčistenie triedy po jej hodinách
poriadnu kefu, ale ten kto vidí
entuziazmus a chuť s akou „deťuchy“ spracúvajú prinesený
materiál (väčšinou odpadový)
musí ostať nadšený z faktu, že
v dnešnej dobe dokáže detváky
zaujať aj niečo iné ako počítač.
Od začiatku školského roku
vytvorili žiaci VO súkromnej
ZUŠ na Základnej škole v Liptovskej Štiavnici a MŠ v Štiav-

ničke množstvo diel a dielok a
tak sa zrodila myšlienka ukázať
svetu čo títo malí umelci dokážu
svojou fantáziou a zručnosťou
vytvoriť. Od myšlienky k realizácii už stačilo iba pútavo naaranžovať ich výtvory v školskej
cvičebni, zvoliť vhodný termín,
zhotoviť a rozposlať pozvánky
a výstava sa mohla začať.
Stalo sa tak v piatok
1.12.2006 o 16.00, keď na slávnostnú vernisáž prišli rodičia
a známi mladých umelcov,
vedenie súkromnej ZUŠ a starosta obce pán Dušan Lauko.
Zažaté sviečky na schodišti,
masky účinkujúcich umelcov
a vystavované práce vytvorili
slávnostnú atmosféru, v ktorej
sa všetci cítili príjemne. Výstava pokračovala aj počas volieb
2.decembra a mnohí z voličov
sa dali našimi žiakmi presvedčiť
aby si ju išli pozrieť a prispeli

Poďme spolu,
podporíme našu školu!
Mária Grafová
Letáčik s logom projektu
Poďme spolu podporíme našu
školu sa väčšine obyvateľov
Liptovskej Štiavnice už dostal
do rúk. Je tu možnosť ako pomôcť škole v Liptovskej Štiavnici skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a urobiť krôčik
k realizácii vysnívanej rekonštrukcii základnej školy tak ako
to bolo zverejnené v minulom
čísle Štiavnického To i To.
Do projektu neziskovej Komunitnej nadácie LIPTOV sa
v úvodnom školskom roku zapojilo 19 škôl Ružomberského
a Mikulášskeho okresu. Zú-

častnené školy vkladajú na svoj
nadačný fond získané finančné
prostriedky. Vklady, prepočítané na počet žiakov školy, sú
mesačne vyhodnocované a
školám ktoré sa umiestnia na
prvých piatich miestach sú pripísané odmeny v hodnote od
10 000,- Sk za prvé miesto až
po 4 000,- Sk za piate miesto.
V októbri sme vložili 7 000,- Sk
ktoré sme si zarobili na zbere
a získali sme druhé miesto a
odmenu 8 000,- Sk, nemenej
sa nám darilo v novembri,
keď sa nám podarilo vložiť iba
5 000,- Sk, ktoré nám venovala Rada školy pri ZŠ Liptovská
Štiavnica, tento vklad sme zúročili
sumou
5 000,Sk za
štvrté
miesto.
D o
d e cemb r a

do pokladničky dobrovoľný m
vstupným.
Zo Štiavničky pricestovali aj malí
škôlkari a
s iskričkami v očkách
ukazovali
na vlastné
výtvory.
Ďakujeme všetkým, ktorí si našli
čas a prišli pozrieť naše práce,
možno ste medzi nimi videli aj
dielo budúceho M. Benku, či P.
Picassa. Srdečné poďakovanie
patrí aj tým, ktorí vhodili do

našej pokladničky dobrovoľné
vstupné, ktoré zúročíme v projekte Poďme spolu podporíme
našu školu a nakoniec za ne
nakúpime materiál potrebný
pre budúcich umelcov.


ZRŠ PRI ZŠ A OBEC LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA

VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ
NA
26.12.2006 o 19.00

V KULTÚRNOM DOME V LIPTOVSKEJ ŠTIAVNICI

VSTUPNÉ
v cene je zahrnutá kapustnica, káva,
a výborná nálada o ktorú sa postará
hudobná skupina
nebude chýbať bufet
ZŠ LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA A OBECNÝ ÚRAD
máme zatiaľ našetrené korunky z dobrovoľného vstupného
z výstavy prác našich žiakov,
ktorí navštevujú výtvarný odbor súkromnej ZUŠ 2100,- Sk,
príspevok vo výške 1000,- Sk
od dôchodkyne pani Janigovej,
pripravujeme Vianočný jarmoček, výťažok ktorého pôjde
tiež na tento účel. Takže ako

vidíte nezaháľame a snažíme sa
vlastným pričinením zarobiť si
korunky. Veľmi by nás však potešilo, keby ste sa aj vy zapojili
a podporili nás.
Aké sú vaše možnosti:
- priamy vklad na účet ČSOB,
a.s., č. účtu 407018763/7550,
dôležitý je variabilný symbol,
Pokračovanie - s. 8
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Poďme spolu, podporíme našu školu!
Dokončenie - s. 7

Takto vyzerá tabuľka za november:

ktorý je vlastne našim
priemer na
Názov školy
Nazbieraná suma
odmena
identifikačným znakom
jedného žiaka
710058675
1. ZŠ Dúbrava
16 500,- Sk
289,- Sk
10 000 Sk
- alebo do školy, kde 2. ZŠ Hubová
11 084,- Sk
284,- Sk
 000 Sk
11 500,- Sk
217,- Sk
6 000 Sk
dostanete príjmový do- 3. ZŠ Švošov
4. ZŠ Lipt. Štiavnica
 000,- Sk
111,- Sk
 000 Sk
klad o vašom vklade
5. ZŠ Čs. Brigády
29 490,60 Sk
52,- Sk
4 000 Sk
A čo sa stane s našporenými korunkami? Záprvú triedu), vymeniť prasta- Obecnému úradu na úhradu
leží to od výšky vkladov a odré školské pomôcky, ktoré už za zadanie projektu pre EÚ na
mien. Potrebujeme vymaľovať
nekorešpondujú s učivom... rekonštrukciu školy...
3 triedy, chceme pokračovať
proste pretvoriť našu školičku
Projekt trvá do 30. apríla
v obnove školského nábytku
na neodolateľnú pre vás a vaše 2007.
(v lete sme zariadili novým
deti, ale napríklad aj deti zo
Priebežne vás budeme innábytkom v hodnote 59 000,susednej Štiavničky... Prispieť formovať ako sa nám darí a

Anketa
Katarína Kostolná
Opýtala som sa detí našej školy
ako prežívajú najkrajšie sviatky
roka:
Zuzanka: Najkrajšie sú Vianoce. Teším sa na Vianoce,
napísala som Ježiškovi, aby mi
doniesol plyšového psíka, rozprávkovú knihu.
Riško: Teším sa na Vianoce,
lebo mi Ježiško donesie živého
psíka. Ak napadne sneh budem
sa učiť lyžovať.
Matej: Na Vianoce sa narodil
Ježiško. Teším sa na darčeky a
na to, ako budeme všetci spolu. Budú prázdniny, napadne
sneh, budem sa sánkovať a lyžovať.
Lívia: Na Vianoce sa teším,
lebo príde domov ocino, dostanem darčeky. Mamina upečie
dobré koláčiky a navarí fajnú
vianočnú polievku.
Lukáš: Ja sa teším na vianočného kapra, na vianočnú polievku, koláčiky a na darčeky.
Chcel by som nové fiksy, pero
a odpérované auto.
Laura: Teším sa, keď budeme
zdobiť vianočný stromček a na
veľa, veľa darčekov.
Matúš: Dostanem nové hračky,
nové veci. Budeme všetci spolu
sedieť pri stole pomodlíme sa.


samozrejme aj s tým ako naložíme so získanými financiami.
Na záver chcem ešte raz poďakovať všetkým, ktorí prišli
pozrieť našu výstavu a prispeli dobrovoľným vstupným a
zvlášť pani Janigovej, ktorá okrem koruniek potešila našich
žiakov aj svojimi vzácnymi
spomienkami a básničkami zo
svojich školských čias.
Všetkým prajem krásne
Vianoce a nezabudnite: “Darovať je viac ako dostať.“


Vianočná torta
Mária Grafová

Milé štiavnické gazdinky, predpokladám, že väčšina z vás už má plnú špajzu
výborných vianočných koláčikov vlastnej receptúry,
z ktorých malí ale aj tí väčší
maškrtníci sem-tam potajomky uchmatnú sladké sústo. Ja vám ponúkam recept
na výbornú vianočnú tortu,
ktorá spestrí váš sviatočný
stôl a za ktorú vás vaši papkáči určite pochvália.
VIANOČNÁ ORECHOVÁ
TORTA
Prísady na cesto: 140 g cukru, 1 vanilkový cukor, 140 g
hladkej múky, 60 g orechov,
60 g oleja, 7 vajec, 30 g kakaa, 3 lyžice vody
Prísady na plnku: 120 g
práškového cukru, 2 vanilkové cukry, 250 g masla,
2 dl mlieka, 15 g maizeny,
150 g orechov, 0,5 dl rumu,
3 žĺtky
Bielková pena: 3 bielky,
240 g cukru, pol citróna
Príprava cesta: Žĺtky vyšľaháme s polovicou cukru
do peny, do ktorej postupne
pridávame vodu. Ušľaháme

bielky s druhou polovicou
cukru. Obe hmoty spojíme
a zľahka primiešame aj preosiatu múku, kakao, mleté
orechy a olej. Hmotu vlejeme do tukom vymastenej a
múkou vysypanej tortovej
formy a pečieme v stredne
teplej rúre asi 30 minút.
Príprava plnky: Z mlieka,
maizeny a žĺtkov uvaríme
jemný puding. Maslo vymiešame s cukrom, spojíme
s vychladnutým pudingom,
pridáme mleté orechy, rum,
vanilkový cukor a všetko
spolu dobre zamiešame.
Tip: Ak pridáte do horúceho
pudingu čokoládu (100 g),
bude plnka ešte chutnejšia.
Príprava bielkovej peny:
Bielky vyšľaháme do peny
a postupne
pridávame cukor
a zopár
kvapiek
c it rón o vej šťavy
a
došľaháme
nad parou asi
5 minút.
Pena je

hotová, keď drží na vareške.
Tip: Ja robím penu v hrnci na preváranie mlieka
(s dvojitým dnom), používam kryštálový cukor, celú
dávku tam vsypem hneď na
začiatku šľahania.
Finále: Vychladnutú tortu rozrežeme na tri časti a
naplníme orechovým krémom. Potom vrch a boky
potrieme bielkovou penou
z ktorej si jednu tretinu necháme na prizdobenie. Navrch ešte poukladáme orechy a do stredu nastrúhanú
čokoládu.
Všetkým prajem dobrú
chuť a pokojné, láskyplné
Vianoce v kruhu svojich najbližších.
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Premeny
Ladislav Slanicay
Stretávame sa s nimi aj v našej obci. Naša Štiavnica zažíva
hlavne v posledných rokoch
veľa premien na rôznych úsekoch a v rôznych oblastiach.
Tak je tomu v školstve, kultúre, výstavbe a mohli by sme
tak menovať ďalšie a ďalšie.
Niektoré sú na prospech obce
a niekedy, nie úmyselne, proti
jej záujmom a prezentácii v regióne Liptova. Naša obec je
podhorská dedina a v oblasti
výstavby, predovšetkým rodinných domov, v posledných
rokoch zaznamenáva nebývalý rozmach. S tým práve, ruka
v ruke, stráca naša dedina podhorský charakter a nadobúda znaky neidentifikovateľnej
architektúry. Je to akýsi nový
smer, ktorý by zniesol pomenovanie „mišung“. Je to samozrejme môj názor a prezentujem ho len preto, že mi ktosi a
čosi hovorí, akýsi hlas našepkáva, že je treba, hoci aj touto
formou na tento jav poukázať!
Hovorím si tak, že ešte šťastie,
že tá najintenzívnejšia výstavba
voblasti Kľučín neutrpela týmto čudným architektonickým
smerom! Tu si autori projektov
vari vďaka vkusu stavebníkov
„nezašantili“. No ale - odbočil
som. Nemám v úmysle vŕtať

do architektúry. Len keď sa zamýšľam o výstavbe rodinných
domov kedysi a dnes - prehodil mi niekto výhybku.
Je len samozrejmé, že pred
50-100 rokmi bola výstavba rodinných domov, či skôr
domčekov motivovaná v prvom rade finančnými možnosťami stavebníkov, dostupnosťou stavebného materiálu
z miestnych zdrojov, no vari
hlavnú úlohu pri rozhodovaní
o veľkosti stavby rozhodovala v tých časoch nenáročnosť,
skôr skromnosť stavebníkov,
ktorí v prvom rade potrebovali
zabezpečiť strechu nad hlavou,
tak pre seba i svoju rodinu. Stavali sa preto väčšinou drevenice. Menšie.
Mali dvetri miestnosti
a
vyhovovali hlavne
v zimných
mesiacoch, keď
bolo treba
kúriť. Lebo
Štiavnica
je na Liptove a na
Liptove
sa obyčajne kúri 8
mesiacov!

V tých časoch, pred pár desiatkami rokov, bolo nepísaným
pravidlom, že v miestnosti,
kde sa kúrilo, tam sa i varilo a v mnohých prípadoch aj
spalo. Dreveničky tých časov
boli účelové stavby, kde boli
všetky miestnosti využívané,
slúžili potrebám rodín, na rozdiel od dnešnej výstavby, ktorá,
v mnohých prípadoch, je viac
reprezentatívna..
Z čias pôvodných štiavnických dreveníc sa nezachovala
takmer žiadna dokumentácia.
A keď, tak je v rukách jednotlivcov, ktorí necítia potrebu
oživiť vo všeobecnosti tvár
niekdajšej Štiavnice. Myslím
fotografie, kresby, ktoré by aj

súčasníkom sprítomnili našu
Štiavnicu tých čias. Pre oživenie pamäti chcem sa preto pokúsiť v náčrtoch zobraziť niektoré partie našej dediny, kde
došlo ku podstatným zmenám.
My starší už dnes len s nostalgiou spomíname, že tam stálo
kedysi to, tam zase taký dom,
čo už dávno, roky nie je pravda.
Nuž milí Štiavničania. Zalistujte v pamäti a pokúste sa
určiť ktorú časť našej rodnej
dediny som sa snažil týmto
náčrtkom hlavne Vám starším
pripomenúť. Možno v budúcnosti poslúži aj mladšej generácii, ktorá príde po nás!

množovať dielo, dostávať odmenu za každé použitie diela,
bez súhlasu autora sa dielo
nesmie používať. Právo použiť dielo môže autor previesť
na inú osobu. Autorské právo
však trvá po celý život autora a
ešte 70 rokov po jeho smrti. Po
smrti autora prechádzajú práva na dedičov.
Na Slovensku práva autorov a vydavateľov hudobných
diel kolektívne spravuje Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA). SOZA na základe
svojich zmlúv s jednotlivými
skladateľmi,
upravovateľmi,
textármi, ich dedičmi a hudob-

nými vydavateľmi vykonáva
práva prakticky všetkých slovenských tvorcov hudby a na
základe zmlúv s obdobnými
združeniami v zahraničí vykonáva na území Slovenska
aj práva prakticky všetkých
hudobných tvorcov sveta.
Jeho právomocou je udeľovať
súhlas – tzv. licenciu na použitie hudobných diel. Podľa
platného autorského zákona
je každý, kto používa hudobné
diela, povinný získať súhlas na
ich použitie, teda uzavrieť so
SOZA licenčnú zmluvu pred
použitím hudobného diela a



„Rozospievané“ mesto
Katarína Kačalková
K napísaniu tohto článku
ma inšpirovala predvianočná
atmosféra mesta. Chodiac po
pešej zóne z obchodu do obchodu a uvažujúc, čo všetko
ešte mám kúpiť, započúvala
som sa do tónov príjemnej
hudby, rozliehajúcej sa z reproduktoru, ktorý bol umiestnený nad dverami obchodu. O
niekoľko metrov ďalej, z iného
obchodu, znela iná, rovnako
príjemná hudba a ľudia prechádzajúci popred obchod si
„pohmkávali“ známu melódiu.
Niektorí sa aj zastavili, vošli do
obchodu a kúpou „cédéčka“

možno vyriešili problém vianočného darčeka.
Mňa v tejto súvislosti napadlo, že by mohlo byť celkom
zaujímavé porozprávať niečo
o tzv. duševnom vlastníctve.
Vlastníctvo poznáme totiž nielen to majetkové, hmotné ale aj
vlastníctvo nehmotné, duševné. Sem zaraďujeme akékoľvek diela, vytvorené autorom
– obrazové, hudobné diela a
podobne. Hovoríme teda o autorskom práve – práve autora
rozhodovať o svojom vlastnom diele a o nakladaní s ním.
Autor má právo na ochranu
svojho autorstva, právo roz-
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„Rozospievané“ mesto
Dokončenie - s. 9

prostredníctvom SOZA zaplatiť autorské odmeny držiteľom
autorských práv. Z uvedeného
vyplýva, že akékoľvek používanie hudobných diel bez získania takéhoto súhlasu je porušovaním autorského zákona.
Ak „reč zákona“ rozmeníme na drobné, v praxi môže
ísť napríklad o hudbu, šírenú
na verejných podujatiach, ktorými môžu byť koncerty, zábavy, diskotéky, plesy, módne
prehliadky, športové podujatia,
firemné večierky a podobne.
Každý usporiadateľ takéhoto
verejného podujatia, na ktorom znie hudba, je povinný
získať súhlas – licenciu na použitie hudobných diel pred organizovaním podujatia.
Ďalšou kategóriou je hudba šírená prostredníctvom
hudobných automatov. Majiteľ, resp. prevádzkovateľ hudobných automatov je povinný získať licenciu na ich
prevádzku a požiadať SOZA

o vydanie licenčnej známky
na každý nový hudobný automat pred začatím ich verejnej
prevádzky. Každý hudobný
automat umiestnený vo verejnosti prístupnom priestore
musí byť označený licenčnou
známkou SOZA s nalepeným
hologramom a registračným
číslom. Hudobný automat bez
licenčnej známky je nelegálny.
V tejto súvislosti je nutné pripomenúť, že organizovať diskotéky prostredníctvom hudby z hudobného automatu nie
je možné. Hudobné automaty
sú určené na reprodukovanie
hudobných diel len na počúvanie. Ak by usporiadateľ zábavy
alebo diskotéky chcel použiť
hudbu z hudobného automatu,
je povinný získať samostatnú
licenciu od SOZA a zaplatiť
osobitnú autorskú odmenu.
Čo sa týka verejných prevádzok – napríklad obchodov,
v ktorých znie hudba z technického zariadenia (rozhlasový prijímač, televízny prijímač,

CD/DVD prehrávač), majiteľ,
prípadne nájomca tohto priestoru je taktiež povinný získať
súhlas – licenciu SOZA a to
ešte pred nainštalovaním týchto prístrojov do prevádzky.
Ďalšiu kategóriu tvorí šírenie hudobných diel prostredníctvom siete internet. Každý
prevádzkovateľ
internetovej
stránky s hudbou musí mať
licenciu zo SOZA, ktorou
získa súhlas autorov verejne
sprístupňovať hudobné diela
chránené autorským zákonom
prostredníctvom počítačovej
siete internet.
V prípade, že SOZA zistí
používanie hudobných diel bez
uzatvorenia licenčnej zmluvy,
bude žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia a súčasne
môže podať podnet na prešetrenie podozrenia z trestného
činu porušovania autorského
práva alebo podnet na priestupkové konanie.
Ak by sme všetky doteraz
uvedené informácie chceli zhr-

núť, vo všeobecnosti môžeme
povedať, že súhlas SOZA potrebuje každý, kto chce chránené hudobné dielo použiť na iný
účel, než je osobné počúvanie
v súkromnom okruhu. V sadzobníku SOZA sú podrobne
rozobraté reštaurácie, pohostinstvá, rekreačné chaty, dokonca aj dopravné prostriedky,
šírenie hudby napríklad na trhoviskách a podobne. Sadzobník myslí naozaj takmer na
všetky situácie...
Ochrana autorských práv
je isteže záslužná myšlienka. Laická verejnosť má však
v mnohých prípadoch na túto
vec iný názor ako prezentuje zákon. Vytvorené hudobné
dielo máme tendenciu vnímať
ako niečo, čo je dané do éteru
a s čím je možné ľubovoľne
nakladať. Takže vnímajúc to
„rozospievané predvianočné
mesto“ ma napadlo, koľko má
SOZA asi práce s vydávaním
licencií ...


zabili a spálili 18 ľudí. Súčasný
ráz osady je charakteristický
prvkami pôvodnej architektúry“. Do osady vedie úzka asfaltová cesta. Na začiatku osady
je postavená malá kaplnka zasvätená sv. Anne. Pri najbližšej
orientačnej tabuli sme sa dozvedeli, že lesná blatistá cesta
vedie ďalej po bielej značke
k osade Kalište, ktorú vypálili
fašisti počas 2. sv. vojny. Cesta
trvá približne l a pol hodiny.
Putovali sme ďalej, dávajúc
pozor na šípku, aby sme neodbočili zo smeru cesty. Vzduch
bol úžasne čistý a svieži, preplnený vôňami lesa. Miešala sa
tu vôňa živice s vôňou vlhkého
machu, či čerstvým kopčekom
zeme, ktorú práve vytvoril krtko. Vyrušili sme nezbednicu
veveričku, ktorá sa nám stratila v korunách stromov. A tak
sme kráčali, vychutnávali si
ticho, pohodu a čistý vzduch,

umocnený prekrásnou scenériou. Zabudli sme, že nás bolia nohy a búši nám srdce od
námahy. Zachvátil nás pocit
neopísateľnej pohody. Až keď
sme sa pozreli na hodinky, zistili sme, že je čas vrátiť sa späť,
lebo o chvíľu sa začne zmrákať.
Pri spiatočnej ceste späť sme sa
zastavili, lebo nás upútala panoráma Donovál. Orientačná
tabuľa návštevníkov upozorňovala: „že horská obec Donovaly patrí k najvýznamnejším
strediskám cestovného ruchu
na Slovensku. Leží na rozhraní
Veľkej Fatry a Starohorských
Vrchov a na svahoch pod dominujúcim vrchom Zvolen
s nadmorskou výškou 1402 m
. Donovaly a ich osady vznikli v 17. - 18. storočí v období
rozvoja baníctva a hutníctva
v okolí B. Bystrice. Panorámu Donovál umocňuje masív

Výlet „naslepo”
Edita Haluzová
Jeseň sa dostala do svojej
poslednej tretiny. Dni sú stále
kratšie a kratšie. Ubúda slnečného svitu a u ľudí sa začína
prejavovať depresia, podráždenosť a únava. Hmlisté a
sychravé jesenné počasie na
prechádzky v prírode príliš neláka. Nie každý je zanieteným
čitateľom, takže mu zostáva
len posedávame pred televízorom. Keď sa občas predsa
len slniečko ukáže a teplomer
veselo ukazuje nad 10° C, bolo
by hriechom sedieť zatvorený
doma. Aj mňa vytiahla slnečná
nedeľa z panelákového bytu.
S priateľkou Ankou som sa
dohovorila, že si vyrazíme na
výlet do prírody. Cieľ cesty sme
si vopred neurčili. Bol to výlet
na slepo. Dohovor znel: „zraz
na autobusovej stanici v Ružomberku o 10:00 hod.“ Smer:

„tam kam bude smerovať najbližší autobus“. Na orientačnej
tabuli sme zistili, že je to autobus do B. Bystrice. Cieľ cesty
bol teda jasný - Donovaly. Ešte
sme si strihli na ktorú stranu
sa ide a vyšlo nám to na cestu
vľavo - osada Bully.
Cestu z Ružomberka do B.
Bystrice som precestovala veľa
krát, no Donovaly som poznala len z okna autobusu. Preto
ma prekvapilo, že za kopcom
sa nachádza zaujímavá osada,
posadená v prekrásnej scenérii
okolitých vrchov, kde som po
dlhom čase znovu objavila živú
a zelenú jedľu bielu. Na orientačnej tabuli bolo napísané:
„uhliarska osada Bully bola založená v roku 1618. Pálilo sa tu
drevené uhlie pre huty na Starých Horách. Na ruine nejedného z domov visela pamätná
tabuľa na pamiatku obetí 2. sv.
vojny. Fašisti na tomto mieste
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Príprava na starobu
Edita Haluzová
Počas tohto roku som sa vo
svojich článkoch snažila upriamiť vašu pozornosť na problémy starých ľudí. Aj tento môj
príspevok som napísala v tomto duchu. Každý človek starne.
Starý človek sa skôr či neskôr
stane dieťaťom svojich detí a
dospelé deti sa stanú rodičmi
svojich rodičov.
Veľa úvah sa popísalo o láske a úcte k starším, o tom, že
deti majú oplatiť svojím rodičom lásku a opateru v rodine.
V minulosti bolo bežné súžitie troch generácií. Trojgeneračné rodiny žijúce” v jednom
dome” spájal a udržoval existenčný tlak - výrazná väzba
k pôde a majetku ako ku zdroju obživy.
Súčasná situácia rodiny je
podstatne iná. Starí aj mladí
majú k sebe ďaleko, keď uvážime, že vo väčšine prípadov
bývajú oddelene. Oddelené
bydlisko istú dobu vyhovuje
všetkým zainteresovaným. Zatiaľ čo ľudí mladých a v strednom veku zaujíma nielen ro-

Žena
Malý chlapec sa spýtal mamy:
„Prečo plačeš?“
„Pretože som žena,“ povedala
mu.
Nerozumiem!“ povedal syn.
Jeho mama ho len objala a povedala:
„A nikdy ani neporozumieš.“
Neskôr sa chlapec opýtal svojho
otca:
„Prečo sa mi zdá, že mama plače bez dôvodu?“
„Všetky ženy plačú bez dôvodu,“ bolo všetko, čo mohol otec
odpovedať.
Malý chlapec vyrástol a stal sa
mužom, avšak stále nerozumejúc, prečo ženy plačú.
Nakoniec zavolal Bohu a keď sa
dovolal, spýtal sa:
„Bože, prečo sa ženy rozplačú
tak ľahko?“
Boh odpovedal:
Keď som urobil ženu, musela

4/2006

dina, priatelia, kolegovia, ale
aj osudy známych, v starobe
sa človek sústreďuje na vzťahy
podstatné, nosné, predovšetkým rodinné. Rady vrstovníkov rednú, tí čo ostali majú
taktiež svoje problémy. Starý
človek sa bojí straty sebestačnosti. Kladie si otázku: Postarajú sa o mňa moje deti, vnukovia? Nebudem im na obtiaž?
Medzi generáciami príbuzných je vhodné po celý život
pestovať blízkosť vzťahu. Pre
starnúceho človeka nie je ľahké prijať predstavu, že raz to
budú jeho deti, či vnuci, ktorí
sa o neho postarajú. Ak sa chce
rodina o starého človeka postarať, musí vytvoriť predpoklady
pre starostlivosť. „Technike
starnutia je možné sa ľahko naučiť, ak budú kategórie chcem
a môžem naplnené (PacovskýHeřmanová 1981).
Mnohí príbuzní prenechávajú starostlivosť o i» svojich
rodičov na ústavnú starostlivosť. Dnešná interpretácia
niektorých ľudí, ktorí sa nestarajú a ani sa starať nechcú
o starých ľudí, lebo štát to vie

lepšie a umiestnenie v Domove
dôchodcov je najlepším riešením. Starostlivosť o starých je
v rámci rodiny prijímaná ako
záťaž a nie ako samozrejmá
povinnosť. Psychológ J. Valeš
upozorňuje: „že bola vo výchove zanedbaná schéma štafety
- ako sa ty chováš k svojím starým rodičom, tak sa k tebe raz
budú chovať vlastné deti.
Aby stredná generácia mohla zvládnuť starostlivosť o rodičov, musí včas riadne vychovať
a ekonomicky zaistiť svoje deti.
Potom je potrebné nechať ich
napospas osobnému zreniu a
vlastnému dospelému životu.
Tým si uvoľní ruky a môže
svoje sily využiť na pomoc
starnúcim rodičom.
Rodičovská funkcia je u nás
výrazne predĺžená a vlastne
„nikdy” nekončí. Deti považujú za samozrejmé, že im rodičia prispievajú na byt, auto,
dovolenku. Preto sa dospelým
deťom a vnukom musí zdať nesprávne vyžadovať od nich pomoc pri starostlivosti o starých
rodičov, lebo je zrazu ohrozený ich nezaslúžený komfort.

byt výnimočná.
Urobil som jej PLECIA dosť silné na to, aby uniesla váhu sveta,
ale natoľko jemné, aby poskytovali pohodlie.
Dal som jej vnútornú SILU, aby
vydržala pôrod dieťaťa a odmietnutie, ktoré veľa ráz okúsi
od svojich detí.
Dal som jej TVRDOSŤ, ktorá
jej pomôže stále pokračovať,
keď sa všetci ostatní vzdávajú a
starať sa o svoju rodinu napriek
chorobám a únave, bez sťažovania sa.
Dal som jej CIT milovať svoje
deti za všetkých okolností, dokonca aj vtedy, ak ju jej dieťa
hlboko ranilo.
Dal som jej ODVAHU prijať
svojho manžela napriek jeho
chybám a sformoval som ju
z jeho rebra, aby chránila jeho
srdce.
Dal som jej MÚDROSŤ, aby
vedela, že dobrý manžel nikdy
neraní svoju ženu, ale niekedy

skúša jej silu a rozhodnosť stáť
vedľa neho bez výhrad.
A nakoniec som jej dal SLZU,
ktorú vyroní, ktorá je výlučne
jej, aby ju použila kedykoľvek ju
bude potrebovať, aby to zvládla.
Na tú slzu má naozaj právo, nik
nevydrží bez slova toľko ako
žena!
Krása ženy nie je v šatách, ktoré nosí, v postave, ktorú má, ani
v spôsobe akým si češe vlasy.
Krása ženy musí byť v jej očiach,
pretože tie sú bránou k jej srdcu, miestu, kde sídli láska.
Dajte si veľký pozor, aby ste nerozplakali ženu, lebo Boh počíta
jej slzy! Žena vyšla z mužovho
rebra, nie z jeho nôh, aby bola
pošliapaná, nie z jeho hlavy, aby
bola povýšenecká, ale z jeho
boku, aby mu bola rovnou...
Z miesta pod ramenom, aby
bola chránená, a vedľa srdca,
aby bola milovaná...
(autor neznámy)
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Ak neumožníme dospelým
deťom ľudsky vyzrieť tým, že
ich necháme postaviť sa na
vlastné nohy a prevziať za seba
plnú zodpovednosť, kopeme si
vlastný hrob.
Blížia sa vianočné sviatky, ktoré sú v poslednom čase
veľmi
skomercionalizované.
Honosná výzdoba, bohaté
darčeky, plné výklady a veľká
ponuka finančných pôžičiek
na realizáciu snov. Ale kde ostalo pôvodné poslanie týchto
sviatkov? Kto si počas celého
adventu spomenie, že to bolo
o čakaní na narodenie Ježiša
Krista, ktorý sa narodil, aby sa
za nás obetoval? A kde ostal
jeho odkaz o láske k blížnemu svojmu a o obete pre toho
druhého? Venujme teda aspoň
počas sviatkov voľné chvíle
svojím rodičom, darujme im
trocha pozornosti, prejavme
im lásku namiesto nič nehovoriacich darčekov. Veď aj my
spejeme každým prežitým rokom čoraz istejšie k starobe - a
čo potom?


Výlet „naslepo”
Dokončenie - s. 10

Prašivej, Veľká Chochuľa s nadmorskou výškou
1753 m. V rokoch 1944
- 1945 boli významným
centrom odboja“.
Na tomto našom výlete
na slepo sa opäť potvrdilo, že Slovensko je krajina
bohatá na prírodné krásy o ktorých mnohí ani
netušíme. Na načerpanie
novej energie nám netreba ani peniaze za drahé
dovolenky v zahraničí.
Stačí len prekonať pohodlie a za pár korún sa vydať
na cestu za oddychom a
novými zážitkami.
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Vianoce sa blížia, reklamy útočia zo všetkých strán - snaha o premenu Vianoc z duchovného posolstva
na materiálne veci. My však veríme, že... (pokračovanie v tajničke)
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