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Nepredajné

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!
Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril prostredníctvom nášho Slovinského občasníka.
Cítim potrebu oboznámiť Vás s určitými projektami,
ktoré sú zamerané na čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov. Pri týchto akciách je potrebná 5
%- tná spoluúčasť obce.
Už v minulom roku 2009 sa začala tzv. druhá etapa
rekonštrukcie ZŠ Slovinky. Táto rekonštrukcia sa
týka výmeny strechy, zateplenia fasády, odvodnenia a odizolovania základov budovy školy. Na túto
rekonštrukciu sme získali finančný príspevok z fondov EU cez MVaRR vo výške cca 435852,– EUR
(13130477,– Sk). Výška príspevku bola limitovaná
počtom žiakov našej školy. Táto rekonštrukcia bude
ukončená v jarných mesiacoch r.2010.
Druhou veľkou akciou roku 2010 bude „ Revitalizácia
centrálnej zóny obce Slovinky“. Prevedie sa rekonštrukcia centra obce t.j. priestoru pred ZŠ, okolo
Grécko – katolíckeho kostola, pamätníkov obetiam
vojny, chodníka k obecnému úradu a priestoru pred
obecným úradom. Na túto rekonštrukciu máme
schválených cca 657985,– EUR(19822456,–
Sk). Projekt je v štádiu pred podpisom zmluvy
s MvaRR.
Od jesene r. 2009 sa veľmi intenzívne pracuje na
ďalšom veľmi dôležitom projekte a to „Protipovodňové opatrenia obce Slovinky“. Doposiaľ sa previedlo
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geodetické zameranie Slovinského, Poráčskeho,
Gelnického potoka (Kostolná dolina) a potôčika Zákuť. Tieto vodné toky sú projektovo riešené na ochranu pred povodňami. Táto akcia je v štádiu projektovej
prípravy a prípravy žiadosti o finančný príspevok, je
však finančne veľmi náročná. Len na spracovanie
projektovej dokumentácie potrebuje obec cca 66
000,– EUR(2 mil. Sk), ktoré musí investovať ešte
pred schválením žiadosti. Po schválení žiadosti, tento
náklad je oprávneným nákladom.
Na všetky tieto projekty je pri realizácií potrebná 5
% spoluúčasť obce, a to v súčasnosti nie je málo.
Obec sa s tým bude musieť vysporiadať aj napriek
tomu, že príjem z podielových daní bude tohto roku
nižší cca o 60 000,– EUR(1,8 mil.Sk). Z toho vyplýva, že niektoré dlhodobo plánované akcie budú
obmedzené.
V minulom roku sme zrekonštruovali priestory a vybavenie MŠ a školskej jedálne podľa požiadaviek
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorá
nás stála cca 23760.-EUR (712800,– Sk). Taktiež
sa začala rekonštrukcia stredného cintorína a verím,
že sa tohto roku dokončí.
Vážení občania, ako je vidieť obec sa snaží podľa
svojich finančných možností zveľadiť svoj majetok,
ale najviac ma trápi, keď niektorí naši spoluobčania
si toho nevážia a ničia náš spoločný obecný ale aj

súkromný majetok. Príkladom toho je ešte nedokončená rekonštrukcia ZŠ a už tam došlo ku krádeží
zatepľovacieho materiálu, monitorovacích kamier
a poškodeniu novej fasády. Ďalšou „peknou“ vizitkou
našej mládeže je ošarpaná autobusová zastávka
v časti obce Kolónia. A takýchto príkladov by sa
v našej obci určite našlo viacej.
Vážení občania, verím, že väčšine z nás záleží na
peknom vzhľade našej obce a preto Vás prosím
nezatvárajte oči pred tými, ktorí zakládajú divoké skládky odpadu, pred tými ktorí ničia verejnoprospešné
zariadenia, ktoré majú slúžiť nám všetkým a pred
všetkými, ktrorým nezáleží na zdravom životnom
prostredí a peknom vzhľade našej obce.
Vážení občania, keďže prišiel čas jarného upratovania, prosím Vás, nerobte divoké skládky na brehoch
potokov, na lúkach za dedinou, na okrajoch lesov,
ale čo sa dá, zlikvidujte doma, čo sa nedá uložte do
kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené po obci.
Na záver by som ešte rád poprial naším pedagógom
ku dňu učiteľov veľa trpezlivosti a úspechov v ich
neľahkej práci pri vzdelávaní a výchove našej mladej
generácie.
A je tu čas Veľkej noci – najkrajších sviatkov jari.
Dovoľte mi, popriať Vám aby ste tieto sviatky prežili
v zdraví, šťastí a pohode. Ženám želám veľa kúpačov,
a kúpačom veľa maľovaných vajíčok.
Michal Pačan – starosta obce Slovinky

Sviatky jari sú tu zas, oslávme ten krásny čas.
K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody.
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2009
V zmysle § 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Slovinky za rok 2009.
Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce za rok 2009. Návrh bol zverejnený na internete a na úradnej tabuli.
Návrh záverečného účtu Obce za rok 2009 bol spracovaný v súlade so zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.
Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí:
- náležitosti návrhu záverečného účtu obce
- údaje o plnení rozpočtu
- aktíva a pasíva

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade aj so – Zásadami rozpočtového hospodárenia obce Zásadami hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení
podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a
pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v
ich pôsobnosti.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia
MF SR č. MF-0101752004 – 42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a
vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov
podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky. Návrh záverečného
účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila podľa funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na
úrovni hlavnej kategórie.
Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala
do záverečného účtu obce. V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo
svojho rozpočtu.
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to údaje o plnení rozpočtu v členení
podľa § 10 ods. 3 cit. zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív,
prehľad o stave a vývoji dlhu. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a
prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, pretože obec nevykonáva podnikateľskú činnosť a neposkytla žiadne záruky v zmysle
všeobecných právnych predpisov.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie Obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva číslo 2/2009. prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa
2.4.2009 ,schválený rozpočet Obce bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení
obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení, a to :
Uznesením č :5 zo dňa 24-9-2009bol rozpočet upravenýv
Ostatné zmeny rozpočtu boli vykonané rozpočtovými opatreniami
Schválený rozp.
900 816
632 974
– 4 247

upravený.rozpočet
1 138 161
860 111

NAVRH PRE OZ:
- návrh rozdelenia prebytku rozpočtu,
Po odčítaní dotácie ktorá je povinnosť vyčerpať do 30.3.2010 bol prebytok použitý
podľa príslušných ustanovení § 15 a 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obecné
zastupiteľstvo rovnako rozhoduje aj o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe
vysporiadania schodku pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Bilancia aktív a pasív v €

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Rozpočet celkove v EUR
príjmy celkove
výdavky celkove
Hospodárenie – prebytok

Z prebytku rozpočtu obce pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy boli vylúčené nevyčerpané účelovo určené prostriedky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, nakoľko použitie príspevkov a
dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so ŠR.
Týka sa nedočerpaných dotácií na : vo výške 10 060 €.

Čerpanie rozp.
1 024 033
745 979

Podrobnosti o plnení príjmov a čerpaní výdavkov sú v priloženej správe o čerpaní finančných prostriedkov.
Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové
dane. Tieto príjmy boli naplnené čo predstavuje 357 119 EUR.
Príjmy z prenájmu budov o poplatky za služby boli dosiahnuté v porovnaní s plánovanými
príjmami na 75 %, čo predstavuje viac ako 866 EUR. Transféry zo ŠR na školstvo boli
oproti plánu naplnené na 100,68. % , čo predstavuje 273 808 EUR.
V časti kapitálových príjmov boli plnené príjmy za predaj aktív vo výške 1478 EUR
Príjmové finančné operácie – boli použité na vyrovnanie rozpočtu a to Krátkodobý
preklenovací úver vo výške 166 000 EUR a a bol použitý prebytok z hospodárenia v
predchádzajúcich rokov vo výške 93 600 EUR.

Plnenie rozpočtu výdavkov:
Vo výdavkovej časti rozpočtu sú podrobnosti v priloženej správe o čerpaní výdavkov.

Výsledok hospodárenia:
výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b)a c) a § 10 ods.3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.
n. p. a podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a VÚC.
Stav na účte 221- Bankové účty, ktorý tvoria zostatky jednotlivých bankových účtov je
Stav 261 185 EUR.

AKTÍVA					
Neobežný majetok spolu			
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok			
Dlhodobý hmotný majetok			
Dlhodobý finančný majetok			
Obežný majetok spolu				
z toho:
Zásoby					
Pohľadávky					
finančný majetok				
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Prechodné účty aktív
Zúčtovanie správy majetku ZŠ			
Majetok spolu				

Skutočnosť
1 319 140
0
1 039 282
279 858
498 752
2144
30 419
261 852
—
—
204 337
1 817 892

PASÍVA
Vlastné zdroje krytia majetku			

1 354 022

z toho :
Fondy účtovnej jednotky				
Výsledok hospodárenia				

—
9 397

Záväzky					
z toho:
Dlhodobé záväzky				
Krátkodobé záväzky				
Bankové úvery				
Prechodné účty pasív				
Vlastné zdroje krytia majetku a záväzky spolu		

206 321
958
28 329
166 000
257 549
1 817 892

Vývoj pohľadávok v €
Pohľadávky daňové				
Pohľadávky nedaňové				

7 094
4 535

Ostatné pohľadávky.				

17 462

Spolu					

29 091

ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Slovinky za rok 2009 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu Obce za rok 2009 v zmysle § 9 os. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 os 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený
najmenej spôsobom v obci obvyklým.
Účtovná závierka za rok 2009 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2009 vyjadruje verne vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu Obce k 31.12.2009 a výsledok hospodárenia za uvedený
rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Odporúčam
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce za rok
2009 výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

V Slovinkách 22. 3. 2010
Ing Vaščák Vladimír, kontrolór obce
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OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI V ROKU 2010
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi ako
orgán štátnej správy na úseku ochrany
pred požiarmi v zmysle § 21 zákona NR
SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov(
ďalej len zákona) Vám predkladá nasledovné usmernenie pre zabezpečenie
opatrení súvisiacich s ochranou lesov
pred požiarmi v roku 2010.
V súlade s ustanoveniami § 15 a § 23 zákona NR SR
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov majú obce a mestá v roku
2010 plniť nasledovné úlohy:

požiaru s vlastným obecným hasičským zborom a podľa potreby vyzvať
na osobnú pomoc členov lesných
spoločenstiev, občanov na aktivačných
prácach alebo ďalších občanov. Za
zásah obecného hasičského zboru sa
považuje zásahová činnosť minimálne 4
členov s použitím zásahovej automobilovej techniky alebo s použitím ručného
náradia – lopaty, motyky, krompáče,
voda v prenosných nádobách. Veliteľ zasahujúceho obecného hasičského zboru je povinný
zaslať OR HaZZ písomnú správu o zásahu do
10 dní,

1. vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred
požiarmi obce podľa § 15 ods. 1 písm. d)
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov v súlade
s § 36 až 37 vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,

8. v prípade zistenia prípadov nepovoleného
spaľovania zbytkov po ťažbe, vypaľovania trávy,
porastov, zakladania ohňa na miestach, kde
by sa mohol rozšíriť neodkladne tento stav
oznamovať Okresnému riaditeľstvu Hasičského
a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi na
začatie správneho, alebo priestupkového konania.

2. preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred
požiarmi obce v súlade so skutkovým stavom,
ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v
obci,
3. prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce
zo zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi
v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
4. vykonať preventívne protipožiarne kontroly
podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona u vlastníkov
lesných pozemkov, v ktorých nie je vykonávaný
štátny požiarny dozor,
5. preveriť akcieschopnosť obecného hasičského
zboru, ako aj hasičskej techniky a vecných
prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti
v súlade s § 6 vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o
hasičských jednotkách,
6. dôsledne plniť úlohy právnickej osoby ustanovené zákonom o ochrane pred požiarmi vo
vzťahu k vlastnému majetku v zmysle § 4, § 5
a § 6b zákona, § 9a, § 10 vyhlášky MV SR č.
121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov,
7. pri vzniku požiaru v katastrálnom území obce
a mesta v zmysle požiarneho poriadku vyhlásiť
požiarny poplach a zabezpečiť likvidáciu

Odporúčajúce ustanovenia:
a) v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov zriaďovať z členov obecného hasičského
zboru resp. z občanov na aktivačných prácach
protipožiarne hliadky na miestach s častým
a opakovaným výskytom požiarov trávnatých
porastov predovšetkým v odpoludňajších a
večerných hodinách,
b) v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiarov vytvárať na hasičských zbrojniciach
dobrovoľné alebo po dohode s vlastníkmi lesov
platené stále pohotovostné služby predovšetkým z členov obecného hasičského zboru pre
zabezpečenie rýchleho výjazdu na likvidáciu
požiarov,
c) zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívnovýchovnú a propagačnú činnosť zameranú na
ochranu lesov pred požiarmi; spolupracovať
pri plnení tejto úlohy s orgánmi miestnej štátnej
správy, Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky, ako aj s ďalšími záujmovými
združeniami zameranými na ochranu prírody.
Vybavuje: pplk. Ing. Štefan Čuchran
Tel.: 053/4423830
Riaditeľ
plk. Ing. Vladimír BUC

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR SLOVINKY
Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci bol založený
v roku 1927. Obec je povinná zabezpečiť činnosť,
techniku a prevádzky schopnosť dobrovoľného hasičského zboru. Činnosť zboru v posledných rokoch
stagnovala. Dňa 13.3.2010 sa v priestoroch Obecného úradu konala Výročná členská schôdza DHZ.
Došlo k zmene výboru a prijatiu nových členov.
Tajnou voľbou boli zvolení: predseda Peter Nemčík,
podpredseda Andrej Karpiský, tajomník Kamila
Grisáková, preventivár Matej Sýkora, pokladník Daniela Vysocká, referent mládeže Romana Puhallová,
strojník Michal Petruňa. Bolo vyradených 15 starých
a prijatých 14 nových členov. V súčasnej dobe
je registrovaných 29 aktívnych členov. Bol prijatý
plán úloh na rok 2010. Chceme rozvíjať športovú
činnosť, spolupracovať pri organizovaní rôznych

spoločenských akcií a zveľaďovať majetok DHZ.
Požiare boli a budú veľkým nepriateľom človeka pri
ktorých ľahnú popolom nie len majetky ale pri nich
prichádzajú o život aj ľudia. K haseniu požiarov je
potrebná adekvátna technika. V najbližšej dobe dôjde v spolupráci s Obecným úradom k dovybaveniu
výstroja hasičov a výzbroje hasičskej zbrojnice a k
čiastočnej rekonštrukcii zbrojnice. Hlavným poslaním
DHZ je prevencia pred požiarmi. Chceme nadviazať
spoluprácu s urbariátmi pri organizovaní požiarných
hliadok a byť nápomocní pri likvidácii prípadných
požiarov. Týmto chcem vyzvať ďalších dobrovoľníkov
aby sa pridali do našich radov. Ja ako predseda DHZ
sa budem snažiť zabezpečiť kvalitné fungovanie Dobrovoľného hasičského zboru v Slovinkách.
Predseda DHZ, Peter Nemčík


SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Za obdobie mesiacov január, február, marec 2010
SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM
JUBILANTOM
80-roční
Helena Daňková
Helena Mižikárová
Helena Petruňová
75-roční
Mária Hrabuvčinová
Helena Letanovská
Mária Ontková
Juraj Seman
70 – roční
Mária Ďorková
Mária Marasová
Štefan Ontko
Jozef Pijala
Štefan Seman
65-roční
Anna Bencková
Ladislav Fryc
Mária Mnichová
Ján Pačan
Anna Pačanová
Anna Perháčová
Jozef Šebest
Emil Tomašov
60-roční
Mária Fedoreková
Štefan Graca
Margita Karasová
Božena Tulejová
Štefan Župina
DO MANŽELSTVA VSTÚPILI
IMarcel Lesňák – Anna Ďorková
Ilja Borisovič Shubik – Elena Kovalčíková
NARODILI SA
Peter Horváth
Matej Mračna
Dávid Patz
Veronika Lesňáková
Jakub Varecha
Vratko Mišelnický
ROZLÚČILI SME SA
Emil Bobovič
1946 – 2009
Michal Šimko
1946 – 2009
Mária Varechová
1943 – 2009
Marek Pačan
2009 – 2010
Katarína Volavková 1928 – 2010
Katarína Perháčová 1934 – 2010
Anna Gracová
1941 – 2010
Michal Ďorko
1942 – 2010
Helena Vlniešková
1918 – 2010
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MODERNIZÁCIA ZŠ V SLOVINKÁCH
ZŠ v Slovinkách prešla od septembra 2009 mnohými úpravami, nielen čo sa
týka zovňajšku – ako zateplenie budovy, výmena strešnej krytiny, odvodnenie
základov budovy, ale aj mnohými krokmi modernizácie, ktorá skvalitní a uľahčí
prácu učiteľov a spestrí vyučovanie.
Zaviedli sme Microsoft Word a bezdrôtový internet, ktorý umožňuje vyučujúcemu využívať net aj na hodinách priamo v triede, pokračujeme v zriaďovaní
počítačových učební na našej škole, aby viacero skupín žiakov mohlo naraz
na vyučovacích hodinách používať počítač. K už vytvorenej učebni pribudla na

začiatku školského roka učebňa s interaktívnou tabuľou a dataprojektorom, ktorú
vyučujúci využívajú pri prezentácii učebných látok. V týchto dňoch sa dokončuje
ďalšia PC učebňa.
Počas jarných prázdnin sme žiakom na II. stupni vymenili staré drevené tabule,
ktoré nám mimochodom veľmi dlho a dobre slúžili, za nové keramické, ktoré majú
oproti tým starým výhodu hlavne v tom, že sa už nepoužívajú kriedy ale fixy, z
ktorých sa nepráši a deťom alergickým na prach sa dýcha lepšie. Tieto tabule sa
môžu využívať aj ako podklad na premietanie prezentácií dataprojektorom.
Vedenie ZŠ Slovinky

ZÁPIS BUDÚCICH PRVÁČIKOV
3.február 2010. Pre mnohých obyčajný pracovný alebo školský deň, no pre
20 detí z MŠ v Slovinkách deň tak trochu výnimočný. V tento deň ZŠ Slovinky
organizovala zápis budúcich prvákov a tak sa „veľkáči” zo škôlky sprevádzaní
svojimi rodičmi o 15.00 hod pohodlne usadili do lavíc v terajšej prvej triede a
so zvedavými očkami čakali, čo sa bude diať.
Pani riaditeľka Mgr. Stehlíková privítala všetkých prítomných a to rodičov, p.
učiteľky z MŠ a samozrejme nádejných prváčikov, ktorým popriala príjemný
zážitok a veľa šťastia.
Na našej škole sa stalo veľmi pekným zvykom, že budúcich prvákov najskôr
privítajú starší žiaci (obyčajne sú to štvrtáci), ktorí majú pre nich pripravený zaujímavý kultúrny program pod vedením svojej triednej učiteľky. Inak tomu nebolo
ani tento rok. Štvrtáci sa predviedli s pásmom nacvičených básní a piesní, no
najviac asi detičky zaujala rozprávka O červenej čiapočke. Po takýchto príjemných

chvíľach rodičia odišli do vedľajšej triedy a budúci prváci mali možnosť ukázať,
akí sú šikovní v kreslení, písaní predložených vzorov či počítaní. Pani učiteľka
Mgr. Kleinová, ktorá prácu s deťmi viedla, zatiaľ zisťovala, aké grafomotorické
zručnosti detičky majú, ako rozlišujú tvary, farby, ako spolupracujú v kolektíve
bez prítomnosti rodičov. Svoju šikovnosť budúci školáci predviedli aj pri recitovaní básničiek, ktoré poznajú zo škôlky alebo pri hraní rozprávok. Pri zápise
bola prítomná aj žiacka psychologička Mgr. Katová, ktorá vlastnými metódami
zisťovala zrelosť detí.
Vedenie školy zabezpečilo pre deti „prekvapenie“ a to v podobe darčekových
balíčkov, ktorým sa detičky veľmi potešili. Myslím, že tieto deti strávili príjemné
popoludnie v škole, ktorá sa pre väčšinu z nich stane onedlho „druhým domovom“.
Poďakovanie patrí p. učiteľkám z prvého stupňa, ktoré tento zápis pripravili.
zástupkyňa riad. školy, PaedDr. Lenka Dzuriková
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V SLOVINKÁCH

KARNEVAL NA ĽADE
Dňa 6. februára 2010 sa v popoludňajších hodinách
na klzisku v Slovinkách stretli priaznivci korčúľ a
masiek.
Základná škola v spolupráci s OcÚ v Slovinkách zorganizovala veľmi peknú akciu podporovanú pánom
Fajthom, ktorý sponzoroval účastníkov karnevalu
peknými a hodnotnými cenami a čajom.
Celkovo sa karnevalu zúčastnilo okolo 30 masiek
(detí aj dospelých) a okrem nich bolo na ľade ešte
približne 20 korčuliarov bez masiek. Masky boli
veľmi nápadité a pekné, s kostýmami pomohla aj
pani učiteľka Mgr. A. Parimuchová, ktorá sa spolu
s vedením školy akcie zúčastnila. Aj napriek tomu,
že to bola prvá akcia tohto druhu, zúčastneným sa
karneval na ľade páčil a zaujal aj divákov, ktorých sa
zišlo okolo klziska neúrekom.
Dúfame, že na budúci rok sa karneval na ľade
zopakuje a keď nie lepšie, tak sa vydarí aspoň tak
ako tento.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní
akcie, ako aj všetkým zúčastneným.
riaditeľka školy, Mgr. Karolína Stehlíková

Hrbok ! Čo vám pripomína toto slovo?
Aha, spomenuli ste si na svoje mladé časy. Ako dobre
sme si zalyžovali ! Krásna minulosť, čo vy na to? A aká
budúcnosť čaká na naše deti, čo im zanecháme?
V roku 2008 prebehla na lyžiarskom vleku kompletná
rekonštrukcia elektrického zariadenia.
V roku 2009 bola uskutočnená výmena dopravného
a zabezpečovacieho lana. Škoda, že sa nám v spolupráci s obecným úradom nepodarilo dosiahnúť
pernamentnú úpravu prírodného snehu. Budúcnosť
slovinského lyžiarského vleku stojí na zrealizovaní
projektu technického zasnežovania a následnej
úpravy svahu. Toto zrealizovanie bude možné len za
podpory našej obce a podpísaní nájomných zmlúv
súkromných majiteľov pozemkov. V tomto prípade
nám možno pomôže aj dotácia z EÚ. V prípade neuspechu prídeme o jednu z mála možností športového
vyžitia v Slovinkách.
Ak sa nad tým zamyslíme, oplatí sa bojovať?
Slovinky zaspali dobu! Všetky lyžiarské strediská v
blízkom okolí sú už dávno technicky zasnežované
a mi sa im nedokážeme vyrovnať. Súčasný lyžiar
porebuje kvalitnejšie podmienky ako dokážu poskytnúť Slovinky v dnešnej dobe. Bez lyžiara nemôže
existovať lyžiarský vlek.
Jozef Seman


LYŽIARSKÝ VÝCVIK
V dňoch 8.2.- 12.2.2010 sme sa my, žiaci siedmeho
ročníka, zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Výcvik prebiehal v krompašskom lyžiarskom stredisku Plejsy.
Prvý deň tohto sústredenia bol venovaný teoretickej
príprave v škole. Praxi predchádzala teória a školenie
o bezpečnom správaní sa na lyžiarskom svahu. Na
Plejsoch sme boli rozdelení do
dvoch skupín. Vedúcou prvej skupiny bola pani
Susová, druhú skupinu viedli pán Uličný a neskôr
pán Seman. Väčšina z nás, žiakov začiatočníkov,
sa nevedela lyžovať. V prvých dňoch sme začínali
pomalými jednoduchými cvikmi a len postupne sme
si osvojovali cviky čoraz ťažšie, ktoré sa nezaobišli
bez pádov. V posledný deň lyžovačky sa nám ani
nechcelo ísť domov. Zažili sme na ňom kopec zábavy, získali nové skúsenosti, zašportovali si a utužili
vzťahy v triednom kolektíve.
Za vydarený lyžiarsky výcvik by sme sa touto cestou
chceli poďakovať Nižnému urbariátu v Slovinkách,
Združeniu rodičov a priateľov školy v Slovinkách za
poskytnutie finančných prostriedkov a ochotu výcvik
realizovať. Za trpezlivosť, výdrž a výcvik ďakujeme aj
lyžiarskym inštruktorom. Ďakujeme za krásne prežité
chvíle na lyžiach.
Lucka Frycová a žiaci VII. ročníka

ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO
EPILEPSIA – PADÚCNICA – ZRÁDNIK
Je pomerne časté ochorenie, ktoré sa najčastejšie
prejavuje kŕčami celého tela a stratou vedomia „
človek nereaguje na oslovenie, neodpovedá na
otázky, trasie sa“.
Vzniká po niektorých úrazoch hlavy, môže sprevádzať
ochorenia ako napr. cukrovka,
choroby pečene a obličiek a iné liekové a drogové
návyky, časté je u alkoholikov.
Niekedy sa však ani podrobným vyšetrením nezistí
príčina tejto choroby, o ktorej je z histórie známe, že
sa vyskytovala v kráľovských rodoch, u šamanov, čarodejníkov a u ľudí s mimoriadnymi vlohami a nadaním
(Aristoteles, Socrates, Poe, Swift, Moliere, Carroll,
Dickens, Dostojevskij, Napoleon, van Gogh, Händel,
Beethoven, Čajkovskij, A. Christie a iní).
Príznaky
Sú veľmi dramatické, nápadné, alarmujúce a na ľudí,
ktorí záchvat epilepsie – padúcnice nikdy nevideli,
pôsobia priam hrôzostrašne. U toho istého človeka
prebieha záchvat väčšinou takmer rovnako.
Vždy a u každého je veľký záchvat zložený z niekoľkých fáz:
1. aura (predzvesť záchvatu) - zvukový, čuchový,
chuťový alebo iný pocit, ktorý sa zvyčajne ob-

2.
3.

4.
5.

6.
7.

javí niekoľko sekúnd a minút pred záchvatom,
väčšinou si ho pacient nepamätá pre spätnú
stratu pamäti,
náhly vznik hlbokého bezvedomia s nekontrolovaným pádom na zem,
tonicko-klonické kŕče svalstva – t.j. krátke
napnutie všetkých svalov na trupe a oboch
horných a dolných končatinách spojené s ich
vystretím, vystriedajú zášklby a mykanie všetkých končatín. Kŕče väčšinou netrvajú dlhšie
ako 3 minúty.
zrýchlené, úsilné a chrčivé dýchanie s modravým sfarbením koncových častí tela, s tvorbou
peny (zo slín) na ústach,
po skončení kŕčov sa postihnutý pomaly
preberá z bezvedomia do stavu zmätenosti.
Úplné zotavenie nastáva do 30 – 60 minút od
začiatku záchvatu.
záchvat môže byť spojený so samovoľným
pomočením sa, niekedy aj odchododm stolice.
následkom pádu býva rana na hlave, odrenina tváre, niekedy sa postihnutý pohryzie do
jazyka.

Väčšinou je každý postihnutý už po prvom záchvate
v živote podrobne vyšetrený neurológom a sledovaný
v neurologickej ambulancii. Epilepsia nie je považo-

vaná za chorobu o ktorej sa bežne hovorí v
spoločnosti a preto skoro každý postihnutý sa tvári,
že nevie čo sa stalo a nič podobné nikdy nemal.
Príčinou býva jednak snaha o utajenie pred spolupracovníkmi a rodinou, alebo strata pamäti na predchádzajúce udalosti a zmätenosť po záchvate.
Cieľom prvej pomoci je preto len zabrániť poraneniu
pri kŕčoch (pád býva nečakaný a málokedy sa dá
zabrániť poraneniu pri páde na zem).
PRVÁ POMOC:
a.) pokúsiť sa zabrániť nekontrolovanému pádu na
zem,
b.) chrániť postihnutého aby si počas kŕčov neudrel niektorú časť tela o tvrdé a ostré predmety
(nebrániť kŕčom, ktoré sú mimoriadne silné,
nedá sa im zabrániť)
c.) nestrkať nič do úst, nikdy nevyťahovať jazyk,
nesnažiť sa ho otočiť, nechať ho počas kŕčov
v polohe v akej je
d.) po odoznení kŕčov, postihnutému zakloniť hlavu aby nedošlo k zapadnutiu jazyka a uduseniu
e.) sledovať trvanie kŕčov a postupné preberanie
sa z bezvedomia
f.) privolať lekársku pomoc
MUDr. Pačanová Dagmar
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NÁBOŽENSKÉ OKIENKO
Všetci ľudia nech to vedia
– Ježiš žije!
Istý človek raz opísal zložitú situáciu, do ktorej sa
dostal, keď sa vrátil z práce domov. Z vrecka vytiahol
kľúč a zasunul ho do zámky. Kľúčom pootočil a dvere
sa otvorili. S hrôzou zistil, že dvere neboli zamknuté. Ráno v zhone zabudol zamknúť a dom zostal
otvorený. Dotyčný človek spomína, že v sekunde
ho zalial studený pot. Vbehol do domu a urobil po
ňom rýchlu exkurziu. Zaujímalo ho, či nie sú nejaké
škody a najmä, či niečo vzácne nezmizlo. Nakoniec
si hlboko vydýchol, lebo zistil, že byt je v poriadku.
Veľkonočné ráno nám približuje ženy, ktoré navštívili
Ježišov hrob. Po ceste riešili praktický problém, kto
im odvalí kameň od hrobu. Vzápätí však s úžasom
zbadali, že kameň je odvalený a hrob prázdny. Po
rýchlej exkurzii po Ježišovom hrobe zistili, že to najvzácnejšie, čo môže byť – Ježišovo telo –, je preč.
Vzápätí sa dozvedeli, že Pán vstal z mŕtvych.
Aj dnes navštevujeme Boží hrob – napríklad návštevníci a pútnici vo Svätej zemi, počas Veľkého piatku
a Bielej soboty aj veriaci v našich kostoloch. Nehľadáme tam už Ježišovo autentické telo, skôr rozjímame, premýšľame a modlíme sa, aby sme sa poklonili

jeho umučeniu. Potom však hľadáme živého Ježiša v praktickom
živote. Tým dávame najavo svoju
vieru v jeho zmŕtvychvstanie. Nezostávame iba pri hrobe, lebo tým
by sme zavrhli všetky nádeje, ale
kráčame životom ďalej a stávame
sa svedkami, ktorí potvrdzujú, že
Pán naozaj vstal z mŕtvych. Kresťan by sa mal poznať podľa toho,
že vstáva z hrobu vlastných bied
a s Božou pomocou začína odznova. Teda nijaké elitárstvo, ale
pokorné uznanie vlastných chýb
a odhodlané povstanie k životu.
Skutočnosť prázdneho Ježišovho
hrobu ho presviedča, že idea Božieho kráľovstva nemôže skončiť
zapečatená v hrobe. Naopak,
je určená pre život. Ani snaha
kresťana o duchovný rast nemôže skončiť pri prvom
neúspechu či prekážke. Ak pokorne a trpezlivo hľadá
Zmŕtvychvstalého, skôr či neskôr pocíti, že sa nemôže uspokojiť s povrchnosťou života. Popritom prijíma
z oltára skutočný Boží pokrm Pánovho tela a krvi. To
preto, aby jeho svedectvo o Zmŕtvychvstalom bolo

presvedčivejšie a aby z jeho života
nezmizlo to najvzácnejšie – živá
viera v toho, ktorý pokoril smrť
a hriech a nastolil život.
Ježišov život nevyhasol
v hrobe. On vstal z mŕtvych.
Veľkonočné ráno bolo
výkrikom do ticha prázdnoty.
Svetlo zažiarilo do tmy.
Láska Vzkrieseného prelomila
všetko zlo, všetko nešťastie.
Želám Všetkým Slovinčanom
aby ani Vaša láska neostala
v hrobe. Ježišov život nech
je aj Vaším životom, Vašou
odvahou, Vaším vzkriesením.
Držme sa jeho rúk a nikdy
nebudeme sami, otvorme mu
svoje srdcia a On sa nám dá spoznať, daruje
nám pokoj a vylieči naše rany.
Toto želá a vyprosuje
ThLic. Štefan Kosturko
Kanonik, dekan- farár

PREDSTAVUJEME
Mladá žena, ktorá o sebe hovorí, že nechce vyzdvihovať do popredia
svoju osobu, ale chce zviditeľniť svoju prácu, ktorú za sebou zanecháva.Predstavujeme Vám Katarínu Soľákovú, ktorá sa venuje maľovaniu
obrazov a odevnému desingu.
V krátkosti o Katke: absolventka školy umenia v Krompachoch,
vyštudovala odevný design v Prešove. Bola viacnásobne ocenená
v celoštátnych a medzinárodných súťažiach. Uveďme aspoň niektoré- celoštátna designérska súťaž - Módna linia mladých, celoštátna
súťaž v Trenčíne s umiestnením v prvej desiatke, medzinárodna súťaž
v Čechách – Prostejovská zlatá jehla.
O materiáli: šitie spoločenských šiat a kostýmov vypracovaných presne
na mieru, ručne vyšívané a zdobené i s možnosťou textilnej maľby.
O obrazoch: olejomaľba na ľanové plátno, kresba ceruzou, olejovým
a polomastným pastelom.Motívy sú v realistickej a abstraktnej podobe,
vhodné do domácnosti, úradov a kancelárii.
Ponúka aj súkromné hodiny maľovania pre všetky vekové kategórie.
Kontakt na Katku Soľákovú: 0918 411 057/ 0917 327 667
Lucia Frycová
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